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هذا العدد
لـقـراء  علينــا  دينــا  نفــي  خاللــه  ومــن   ،2020 صيــف  بــه  نفتتــح  ممتــاز  عــدد  هذا
“الجديد” الشــغوفين بكل جديد. ففي أول أســابيع جائحة كورونا لجأنا إلى 

اســتيعاب  فــي محاولــة  نحــن  بينمــا  نيـسـان وأيــار،  شــهري  غطــى  مــزدوج  عــدد  إصــدار 

صدمــة االنتقــال مــن المكاتــب إلــى البيــوت. والواقــع أن “الجديــد” رصــدت خــالل األشــهر 

الثالثة األخيرة  نشاطاً فكريا وإبداعيا استثنائياً عبرت عن استجابات واسعة من قبل 

األقــالم األدبيــة والفكريــة العربيــة لّمــا دعــت “المجلــة” إلــى المشــاركة فيــه مــن ملفــات 

أخــذت تقــارب الجائحــة مــرة مــن منظــور فكــري تتشــاكل مــع األســئلة التــي أثارهــا الظهــور 

المفاجــئ لوبــاء كورونــا، أو كوفيــد – 19، وـمـرة أخــرى مــن خــالل اســتقطاب كتابــة هــي 

عبــارة عــن يوميــات ســّجلت صــوراً مــن قلــق اإلقامــة وراء األـبـواب، ومالمــح مــن خواطــر 

مشــحونة بأفــكار وانفعــاالت وهواجــس وتصــورات وتوقعــات تتصــل باألوقــات العصيبــة 

لمالزمي البيوت اتقاء الوباء القاتل.

إلــى جانــب الموضوعــات واألبــواب الثابتــة فــي المجلــة مــن رســائل ثقافــة وعــروض كتــب 

وقصائــد وقصــص ومقــاالت فكريــة ونقديــة، هنــاك فــي هــذا العــدد ملـفـان األول تحــت 

عنــوان “القصيــدة والمعيــار” ويشــارك فيــه عــدد مــن ألمــع نقــاد الشــعر العــرب ويقــارب 

الملف أسئلة شائكة تتعلق بما يسود الحياة الشعرية العربية من فوضى معيارية، 

فــي  فيــه أســاليب الكتابــة الشــعرية العربيــة وتجلــى ذلــك  تعــّددت  ففــي الوقــت الــذي 

نتــاج عــدد مــن الشــعراء العــرب خــالل العقــود األخيــرة، لــم يســتطع النقــد الشــعري أن 

يقــّدم لنــا مراجعــات كاشــفة إلــى الدرجــة التــي تتيــح لنــا خالصــات ضروريــة تســتضيء 

بها ذائقة القراءة، وهو ما أّدى من جملة ما أدى إليه إلى ضياع المسافة الموضوعية 

بيــن مــا يمكــن اعتبــاره “أصــال” شــعرياً صــادرا عــن تجربــة محــددة و”ُنســخًا” صــادرة عــن 

تثاقــف، أو اســتلهام أو اســتهالك لهــذا األصــل. نقــاد الملــف  تشــاكلوا مــع هــذا الـسـؤال 

محاوليــن اإلجابــة عّمــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى “معيــار” أو “معاييــر”  تمكننــا مــن 

تبـيـان األصــل المفـتـرض للقصيــدة مــن النســخ المتكاـثـرة.

علــى  عـنـوان “العنصريــة واألدب” وتتنــاول مقاالتــه،  تحــت  العــدد  فــي  الثانــي  الملــف 

األفريقــي  وأدامــا  الـعـام،  هــذا  األميركــي   – األفريقــي  فلويــد  مصــرع  حادثتــي  خلفيــة 

فــي عصــر  روايــات الكتــاب الســود، و”الروايــة البيضــاء   ،2016 فــي الـعـام  – الفرنســي 

االســتعمار”. بعــد  مــا  و”روايــة  االســتعمار” 

لحريــة  عربيــاً  منـبـراً  هــذا الزمــن الصعــب  فــي  دربهــا  تواصــل الجديــد شــق  بهــذا العــدد 

الثقافــة  جغرافيــات  بيــن  المســدودة  األقنيــة  يفتــح  وجـسـرا  األدب،  وابتكاريــة  الفكــر 

والمغتربــات  المنافــي  وفــي  ومغربــاً  مـشـرقاً  العربيــة 
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يمكــن اســتبعاد مــا حــّل بالقيــم الروحيــة مــن انهيــار وخــراب فــي  هل  
الشــعر؟  فــي  القيمــة  عــن  الســؤال  فـضـاء  مــن  العربيــة  الحيــاة 

ســيبدو مثل هذا الســؤال، مجرداً، إن نحن أغفلنا دواعي طرحه. لذلك 

ال ضيــر مــن العــودة ـمـراراً إلــى طــرح الســؤال: كيــف يمكــن تحديــد قيمــة 

الشــعر؟ كيــف يمكــن تمييــز إبداعيــة القصيــدة وابتكاريتهــا، وصدورهــا، 

بصورة ال تقبل الشــك، عن تجربة كيانية لشــاعر، من قصيدة يمكن أن 

تكــون صــدى، أو ثمــرة غــارة ســريعة علــى ســطر أو لهجــة أو نبــرة أو صــورة 

مغريــة، أو مــزاج لغــوي، وبالتالــي إعــادة كتابــة، علــى نحــو مــراوغ، لتلــك 

القصيدة؛ قصيدة التجربة؟

مــا  ـنـوع  مــن  معيــار  الســؤال  هــذا  عــن  للجــواب  يســعفنا  أن  يمكــن  هــل 

مــن  ـنـوع  ســؤالي  مــن  يستشــف  قــد  “األصــل”؟  عــن  “النســخة”  لتمييــز 

القصــد  لكــن  اليــوم.  مــن شــعر  يكتــب  مــا  بعــض  فــي “أصالــة”  التشــكيك 

الجوهــري مــن الســؤال أبعــد مــن مجــرد الرغبــة فــي البرهنــة علــى صوابيــة 

االعتقــاد بوجــود أصــل جامــع مانــع ال ســابق لــه، مــن بــاب التغنــي بأصالــة 

عــن  بالضــرورة  يصــدر  إنمــا  الشــعري  فالنــص  أول،  نــص  فــي  جوهرانيــة 

ذات شــعرية تناســخت فيهــا أرواح األســاف الشــعريين ولكنهــا خاضــت 

شــكلتها عاقــة  لغــة  بواســطة  الغــور  عميقــة  تجربــة وجدانيــة وتخييليــة 

فريدة بالكلمات، وقّيض لها تشاكل مركب ومعقد مع شبكة متعددة 

الطبقــات مــن العاقــات الجماليــة الخاقــة، ثمرتهــا، فــي الخاصــة، نــص 

شــعري ذو طابــع خــاص. فليــس مــن نــص يولــد مــن ذاتــه، وال ينهــض مــن 

محيط تقيم فيه ذاكرة. وكل نص يزعم لنفسه انقطاعاً عن الذاكرة هو 

نــص لــم يكتــب.

***

وعلــى ميــل آخــر، فــإن كل نــص شــعري صــدر عــن اقتـفـاء أثــر لصيــاد، أو 

تلفيــق لغــوي، ولــم يصــدر عــن تدفــق للغــة الشــاعر مــن مســارب عميقــة 

علــى  يــدرج  خيطيــاً  نصــاً  بالضــرورة،  ســيبقى  الشــخصية،  تجربتــه  فــي 

الســطح، ويتامــح شــاحباً، مهمــا بــرع شــاعره فــي حياكتــه، ومهمــا تزيّــى 

بأزـيـاء عـصـره، وزّي عصرنــا هــو “الحداثــة”.

ذاتيــة  طاقــة  بــا  لكونــه  ويتهــاوى  يتعثــر  مــا  ـسـرعان  كهــذا  شــعري  نــص 

تمــّده بأســباب التماســك والقــدرة علــى اإلغــواء، مــادام اســتعار وجــوده 

اللغــوي مــن لغــة مســتعارة، وليــس مــن لغــة قيــض لهــا أن تتدفــق مــن 

ليفــوز  كينونتــه  فــي  اشــتعلت  لغــة  بواســطة  ذاتــه  صــارع  شــاعر  مرجــل 

هــذا  طبعهــا  وقــد  أوالً،  القصيــدة  بلغــة  وإنمــا  بالقصيــدة، وحســب،  ال 

الخــاص. بطابعــه  الشــاعر 

ليــس فــي وســعنا، أن نطلــب شــعراً كهــذا مــن كل شــاعر يكتــب قصيــدة 

مــن  طبقــات  بوجــود  القدامــى  اعتقــاد  ولعــل  المــأ،  علــى  وينشــرها 

الشــعراء، ال طبقــة واحــدة منهــم، هــو أمــر منطقــي، قياســاً علــى درجــة 

عصــر. فــي  شــاعر  بهــا  يتمتــع  التــي  الثقافــة  ومســتوى  الموهبــة، 

***

هــل يمكــن أن يقصــد الســؤال حــول قيمــة الشــعر، كل الشــعر، وفــي كل 

وقــت؟ هــل مــن لغــة للشــعر تســود األوقــات كلهــا؟ لــو كان هــذا ممكنــاً، 

إذن كيــف يتغيــر الشــعر، وهــو مثلــه مثــل تيــارات تتدفــق فــي بحــر اللغــة؟

نعــرف مــن تاريــخ الشــعر، أنــه تاريــخ للتجــدد واالبتــكار، وتاريــخ للذائقــة 

المتغـيـرة، فمــا ـشـاع مــن لغــة وموضوعــات وخيــال ووظائــف للشــعر مــا 

قبــل اإلســام لــم يكــن نفســه فــي صــدر اإلســام أو فــي العصــر األمــوي أو 

بــل إن أصــوات  إلــى العصــور الحديثــة،  العباســي أو األندلســي، وـصـوال 

آثــاراً  كانــت  الجاهلــي  بالعصــر  وصــف  مــا  فــي  الشــعراء  الشــعر وتجــارب 

التــي  الشــعرية  المغاـمـرات  مــن  واســع  طيــف  عــن  صــدرت  متعــددة 

الــذات  عــن  التعبيــر  فــي  تـنـوع  عــن  الواحــد،  الشــكل  إطــار  فــي  أفصحــت 

وعالمهــا وكشــفت القصائــد والمعلقــات عــن تماـيـزات كبـيـرة فــي طبيعــة 

وجودهــم  عــن  الشــعراء  وبتصــورات  والعالــم،  باللغــة  الشــاعر  عاقــة 

اإلنســاني ومغامراتهــم التعبيريــة، وضمنــاً ميولهــم الجماليــة، وحملــت 

فــي عصــر واحــد،  هــذا  المعانــي والتطلعــات.  متعــددة  القصائــد رســائل 

للشــعر؟ المتعاقبــة  العصــور  بــإزاء  القيمــة،  ســؤال  يكــون  فكيــف 

النصــف  فــي  الســيما  منهــم،  المدرســّيون  والباحثــون  الشــعر،  مؤرخــو 

األول مــن القــرن العشــرين قدمــوا مســاهمات مهمــة فــي دراســة الشــعر 

العربــي وظواهــره عبــر عصــوره المختلفــة، ووجدنــا البعــض منهــم يبحــث 

توليــد  القدامــى  األدب  ونقــاد  المســلمين  علـمـاء  بعــض  محــاوالت  فــي 

نظريــة للشــعر، وهكــذا ظهــرت فــي فضــاء القــراءة أســماء الجرجانــي وابــن 

فــي  تامحــت  وآخــرون ممــن  قتيبــة،  وابــن  بــن جعفــر،  طباطبــا وقدامــة 

آثــار مــن نظريــات الفاســفة والنقــاد اإلغريــق للشــعر. اجتهاداتهــم 

المؤســف أن القــراءة الحديثــة للشــعر العربــي انصرفــت عــن هــذا الجهــد، 

دراســات  بــه  أبدلــت  ولكنهــا  تطوـيـره،  إلــى  وال  تقييمــه  إلــى  تســَع  ولــم 

المنظريــن  أســماء  مــن  باهظــة  قائمــة  مراجعهــا  فــي  احتشــدت  للشــعر 

للشــعر  التنظيــر  فــي  النقديــة  بنــوا مناهجهــم  الذيــن  والنقــاد األوروبييــن 

علــى أســاس مــن اآلثــار والظواهــر الشــعرية األوروبيــة التــي بــدأت خزانتهــا 

النهضــة األوروبــي. مطالــع عصــر  مــع  وقراءاتهــا  بالنصــوص  تغتنــي 

***

القيمــة  عــن  الســؤال  معضلــة  نقلــب  نحــن  بينمــا  وســعنا،  فــي  ليــس 

والمعيــار فــي الشــعر العربــي الــذي يكتــب اليــوم، أن نغــض الطــرف عّمــا 

بذلــه النقــاد المدرســيون العــرب منــذ مطالــع القــرن العشــرين مــروراً إلــى 

ويوســف  عيــاد  منــدور وشــكري  أمثــال محمــد  مــن  دارســين أكاديمييــن 

عصفــور  وجابــر  نجــم  يوســف  ومحمــد  إســماعيل  وعزالديــن  خليــف 

وإحســان عبــاس ويوســف ســامي اليوســف وخلــدون الشــمعة وســلمى 

أكاديمــي  ناقــد  إلــى  وـصـوالً  األهوانــي  وعبدالعزيــز  الجيوســي  الخـضـراء 

ومطالعاتهــم  بحوثهــم  تفصــح  لــم  الذيــن  بسيســو،  كعبدالرحمــن 

الحديثــة  للمناهــج األوروبيــة  ســطحي  اصطيــاد  أو  تعقــب  عــن  النقديــة 

فــي درس الشــعر، علــى رغــم إدراكهــم العميــق للمصطلحــات النقديــة 

علــى  وإســقاطها  دونهــم  حــال  مــا  وهــو  الحديثــة  األوروبيــة  والجماليــة 

هــذه  علــى  فالوقــوف  قاربوهــا،  التــي  العربيــة  الشــعرية   النصــوص 

المســاهمات الرائــدة مــن بــاب الـقـراءة الفاحصــة إنمــا يمّكــن مــن إدراج 

خاصاتهــا المؤصلــة، وذلــك فــي ســياق بحــث راهــن لـقـراءة مرحلــة مــن 

الوعــي النقــدي والممارســة النقديــة التأسيســية التــي لــم تهمــل التعــرف 

على المناهج النقدية األوروبية الحديثة واإلفادة منها، وهو ما أســهم 

الســياق  بلــورة رؤى ومصطلحــات نقديــة غيــر منقطعــة عــن  فــي  عمليــا 

التاريخي للظاهرة الشعرية العربية وتجلياتها النصية، ولوعي الثقافة 

المســتقبل. علــى  انفتاحهمــا  فــي  وبالشــعر  العميقــة  بذاتهــا  العربيــة 

***

النظريــات  إقحــام  إلــى  أوال،  بــادر،  مــن  هــم  األرجــح  علــى  الشــعراء 

الشــعر  ـقـراءة  فــي  الغربيــة  والمصطلحــات  المناهــج  أو  والخاصــات 

العربــي، ولنــا فــي مبــادرة أدونيــس وأنســي الـحـاج مثــال أبــرز مــن غـيـره، 

تجلــى فــي مقدمــة “لــن” الديــوان الشــعري األول ألنســي الـحـاج. هنــاك 

ذاك  ومــذ  برنــار،  ســوزان  الفرنســية  الباحثــة  اســم  األولــى  للـمـرة  ظهــر 

وهــذا االســم يتــردد فــي النقــاش العربــي ـحـول قصيــدة شــعرية قصيــدة 

النثــر. وبصــرف النظــر عــن صوابيــة هــذه المحاولــة أو خطئهــا فــي تســمية 

نمــوذج )شــكل( شــعري ولــد فــي العربيــة عــن طريــق مصطلــح مجلــوب 

عبــر الترجمــة وتوصيفــه، فــإن نخبــة مــن النقــاد العــرب المبصريــن كانــوا 

مــن الشــعراء فــي قـبـول مثــل هــذه المحاولــة. حقيقــة أكثــر حــذراً 

عّرجــت علــى هــذا المثــال، المتعلــق بالمصطلــح، فقــط مــن بــاب اإلشــارة 

إلــى أن تحديــد قيمــة الشــعر أمســت عمليــاً أكثــر صعوبــة مــع ظهــور مــا 

ـجـرت تســميته بـ”قصيــدة النثــر”. ممــا كانــت عليــه الحــال مــع “القصيــدة 

الحــرة”. ولكنــه ســؤال حــول المعيــار الــذي يتيــح لنــا تحديــد قيمــة الشــعر 

جامعــة  ذائقــة  إلــى  ينتمــون  ـقـراء  بوصفنــا  ليــس  اليــوم،  يكتــب  الــذي 

مانعــة، ولكــن بوصفنــا ذائقــات متعــددة.

هنــاك فــي ثقافــة نقــد الشــعر العربــي عــدد قليــل ولكنــه مؤثــر مــن النقــاد 

النثــر  )قصيــدة  الحديثــة  العربيــة  القصيــدة  بقراءاتهــم  واكبــوا  الذيــن 

والقصيدة الحرة(، من خال كتاباتهم في الصحف والمجات، غالباً، 

وـهـؤالء برعــوا ـفـرادى ولــم ينجحــوا مجتمعيــن فــي تقديــم كشــوفات أو 

رصــد  علــى  عملــوا  مــا  بمقــدار  الشــعر،  بقيمــة  تتعلــق  تصــورات  بلــورة 

بعــض ظواهــر هــذا الشــعر الجديــد. وبالتالــي ظــل ســؤال القيمــة معلقــاً.

***

إلــى درجــة  أخـيـراً، هــل يمكــن االســتدالل علــى قيمــة القصيــدة اســتناداً 

الشــعر  وماهيــة  القصيــدة  قيمــة  تتحــدد  وهــل  الذائقــة؟  فــي  فاعليتهــا 

الذائقــات، وبالتالــي  مــاذا عــن تعــدد  تـقـره ذائقــة؟ ولكــن  مــا  مــن خــال 

القيمــة  مــن  وتعلــي  أخــرى،  تســتقبله  مــا  ذائقــة  ترفــض  أن  احتمــاالت 

أخــرى. وتبخســها  ذائقــة 

ورغــم  مركبــة،  لكونهــا  عصيــة  المســألة  أن  فــي  إذن  شــك  مــن  مــا 

الذائقــات  تعــدد  فــإن  الشــعر،  لتقييــم  معيــار  إلــى  الحاجــة  استشــعارنا 

يحبــط “تقليديــة” الفـكـرة، وينفتــح بهــا علــى إجابــات “حديثــة” متعــددة 

األوجــه واالحتمــاالت، فــا يمكــن القطــع مــع فـكـرة القيمــة اســتناداً إلــى 

ذائقــة ســائدة، الســيما أن لــكل ســائد فــي متــن هامــش يخالفــه، ويخــرج 

دراماتيكــي. نحــو  علــى  معــه  يتعــارض  عليــه، وربمــا 

يكــون  أن  للشــعر  يمكــن  كيــف  إذن، ولكــن  النســبي،  إلــى  نحتكــم  هــل 

المطلــق؟ ينشــد  هــو  بينمــا  نســبياً 

وتعــدد  الشــعرية  الظاـهـرة  ـثـراء  بفعــل  الحـيـرة  علــى  مفـتـوح  ســؤال 

الشــعر  بقيمــة  يتصــل  مــا  فــي  االحتمــاالت  وتـنـوع  اإلجابــات 
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مطاردة حلم جلجامش
ذاكرة العراق في السوق السوداء

عبدالسالم صبحي طه

هــذا  يــأت  ـتـراث الـعـراق الثقــايف. ولــم  غــر املشــروع  يف  عــى التــداول  لبعــض األكاديميــن يف التشــجيع  الــدور الســلبي  عــن  هــذا مقــال 

األمــر مــن ـفـراغ، وال مــن ظــروف طبيعيــة، فلقــد مــّر الـعـراق بنفــق خانــق إـبـان الحصــار املُهلــك الــذي ُفــِرض عليــه بــن أحــداث الكويــت ـعـام 

1991 وحتــى احتاللــه عــام 2003، تداعــت خاللــه البنيــة التحتيــة للكثــر ممــا جــرى إنجــازه خــالل االنتعــاش االقتصــادي، وخطــط التنميــة 

الواعدة يف سبعينات القرن املايض، ولم يسلم قطاع اآلثار من هذه الكارثة املحققة. وكانت البداية مع أحداث عام 1991 حينما ُنهبت 

بالكامــل تســعة متاحــف، وأحــِرق بعضهــا، تالهــا نبــش الكثــر مــن املواقــع األثريــة يف أُمهــات حواضــر العــراق القديــم، وبعــض الصــور التــي 

تــم تداولهــا الحقــاً أظهــرت املواقــع وكأنهــا ُعِصفــت بوابــٍل مــن نيــازك.

مقال

الــذي كانــت ُتفتــش عنــه عصابــات اآلثــار  ما 
التقاريــر  خــال  مــن  املواقــع؟  تلــك  يف 

تلــك  أـفـراد  بعــض  واعرتافــات  الصحافيــة 

العصابــات فــإن كل قريــة أو قبيلــة تســكن جــوار 

ينشــط  لذلــك  لهــا،  ملــكاً  تعــّده  أثــري  موقــع 

بعــض أفرادهــا يف اســتخراج القطــع األثريــة ثــم 

بيعهــا إىل املهربــن، وبعــض املواقــع األثريــة التــي 

إىل  عّمالهــا  تـحـّول  ســابقا،  بهــا  العمــل  جــرى 

كل  وأصبــح  النهــب،  يف  وأســهموا  “نّباشــة”، 

بـنـوٍع معــن. ويبــدو  واحــد منهــم “متخصصــاً” 

الثمينــة  القطــع  عــى  منصّبــاً  كان  الرتكيــز  أن 

واأللــواح  واألختــام  واملعدنيــات(  )كالحــي 

الطينيــة التــي عليهــا كتابــات مســمارية، فِبُحكــم 

الـخـرة التــي تجــاوزت عقــداً مــن الزمــن، أصبــح 

مــن  متنــام  طلــب  وجــود  جيــداً  يعــون  أفرادهــا 

أّي  وـصـول  منتظراً بشــغف  يقــف  مــا  شــخٍص 

كمية من تلك األلواح.

آثــار العـــراق  يف كتابنــا املـشـرتك “الكـــارثة، نهــب 

العربيــة  عــن  املؤسســة  الصــادر  وتدمريهــا”، 

إىل  تعرضنــا   ،2017 عــام  والنشــر  للدراســات 

2003 وموـضـوع  عــام  ُمتحِفــه  الـعـراق يف  نكبــة 

اســتباحة تراثــه الثقــايف، حينهــا تصــدر املوـضـوع 

مــن  املســتور  بعدهــا  ليتكشــف  األخبــار  عناويــن 

حجــم الكارثــة األكــر، أال وهــو عمليــات النهــب 

األثري التي كانت تجري عى قدٍم وساق طوال 

ـفـرتة الحصــار، وأصبــح باإلمــكان معرفــة حجــم 

تــداوالت القطــع األثريــة املهربــة إىل الـغـرب مــن 

خال متابعة املبيعات يف دور املزادات، وكذلك 

تبــّن  قطــٍع  عــن  والبحــوث املنشــورة  الدراســات 

إىل  العالــم  وتنّبــه  الحصــار،  إبــان  ُســرقت  أنهــا 

أن شــبكات الســرقة والتهريــب واالقتنــاء، كانــت 

تعمــل بــا كلــل يف ذلــك الوقــت لاســتحواذ عــى 

مــا أمكنهــا مــن القطــع العراقيــة، إلشــباع نهمهــا 

العامليــة  األســواق  يف  ندرتهــا  بســبب  املرتاكــم 

باألرقــام  مثــاً  ولنـضـرب   ،1991 أحــداث  قبيــل 

)ويعــرف  الســومرية  أدب  مدينــة  موقــع  عــى 

ضمــن  البديــر  ناحيــة  ـقـرب  بســمايا  بتــل  حاليــاً 

حــدود محافظــة القادســية(، تشــري الوثائــق إىل 

وجود 1705 رقيم طيني )مكتشف أو مسروق( 

 2010 بعــد  لكــن   ،1991 عــام  قبــل  ومســجل 

ظهــر إىل الســطح 1965 لوحــاً آخــر، واملجموعــة 

ـحـول  مــن  املقتنــن  بــن  اآلن  متوزعــة  األـخـرية 

العالــم، ويثــري تملكهــا، بــا شــك، أســئلة كثــرية 

بســبب غيــاب بعثــات التنقيــب عــن املوقــع طيلــة 

تفاصيــل  الكتــاب  يف  أوردنــا  كمــا  املــدة،  تلــك 

املقتنن يف الغرب، وتملكهم للكثري من األلواح 

ومهّربــة،  مســروقة  أنهــا  ثبــت  التــي  املســمارية 

كمــا يف قضيــة ألــواح گرشــانا يف جامعــة كورنيــل 

)نيويورك(، وطاسات التعاويذ اآلرامية يف كلية 

لنــدن الجامعيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، انهمكــت 

بعــض مراكــز البحــوث بنشــر الدراســات عنهــا يف 

األمــر  وأصبــح  العلميــة،  والنـشـرات  الدوريــات 

مــن ضمــن الُعــرف الســائد واملقـبـول! وانســحب 

لتلــك  الفكريــة  امللكيــة  حقــوق  أن  إىل  األمــر 

الفريــق  أو  الباحــث  باســم  ُتســجل  الدراســات 

أدىن  بــا  املســروقة،  النصــوص  عــى  املشــتغل 

مراعاة لحقوق البلد األّم يف ملكية تراثه الثقايف 

بحــق  الســطو  عمليــة  أن  أي  فكريــاً،  أو  ماديــاً 

العراق حصلت مرتن، يف األوىل أنُتزع األثر من 

رحــِم أرِضــه عنــوًة مــن دون أخــذ الســياق اآلثــاري 

بنظــر االعتبــار، ثــم ُهــِرب إىل مجاميــع  املقتنــن 

ومخــازن الجامعــات، ويف الثانيــة حصــل ســطو 

مــن نــوٍع آخــر، أال وهــو الحقــوق الفكريــة للنــص 

املــدّون عــى الرقيــم املســروق ـكـرتاث غــري مــادي 

ال  الحالتــن  كلتــا  ويف  ـسـراً.  عليــه  واالشــتغال 

يســري يف  بــأن  إال  عمــل يشء  الـعـراق  يســتطيع 

الطريــق املُتعــرج الطويــل واملكلــف، وإتبــاع لوائــح 

الثقافــة  ِلجــان  أقّرتهــا  التــي  االســرتداد املقدســة 

التــي  الــدول  ذات  برعايــة  األمميــة  واـلـرتاث 

التاجــر واملقتنــي والباحــث. تحتضــن ذلــك 

إن املحــور الــذي ســيتناوله هــذا املقــال هــو تحليــل 

لــه  الراعيــة  الباحــث األكاديمــي واملؤسســة  دور 

إن كانــت جامعــة أو متحفــا، وكذلــك مناقشــة 

دور الجهــة التــي ســمحت بنشــر البحــث رســمياً 

من دون مراعاة الضوابط القانونية واألخاقية 

موـضـوع  )املســروقة!(  بالقطــع  املتعلقــة 

الدراســة، ممــا سيســهم يف النهايــة برفــع ســعر 

أدىن  بِــا  و  سيشــجع  بشــكل  األثريــة،  القطــع 

شــك، عــى حـصـول ـشـراهة يف الطلــب للمزيــد 

النهــب مــن طــرف املقتنــن وبقيــة األـطـراف  مــن 

املتعاونــة، والتــي تســتحق لقــب “الشــبكة املريبــة 

مــن  اللــص  بــدءاً  متكامــاً،  فريقــاً  وتضــم   ،“

واملتحفــي  والخبــري  الوســيط  والتاجــر  الحّفــار 

املســتثمر  وهــو  واملقتنــي  األكاديمــي  والباحــث 

الـخـراء  ـخـرية  مــن  فريــق  خلــف  املتـمـرتس 

القانونين الذين يستطيعون َل ُعنق القانون، 

لـغـرض  الترـيـرات  ضــروب  شــتى  واختــاق 

التغطية عى نشاطات موكليهم، و النفاذ من 

القوانــن الدوليــة واملحليــة التــي ُشــِرعت لغــرض 

التــداول  مــن  للشــعوب  الثقــايف  اـلـرتاث  حمايــة 

املشــروع. غــري 

التعــاون  هــذا  عــن  ينتــج  الــذي  فالســياق  إذن، 

الــذي  )الباحــث(  األول  الطرفــن:  بــن  املريــب 

التــي  للقطــع  الســعر  سيســاهم يف رفــع ســقف 

تملكهــا الثــاين) املقتنــي( ـسـراً وبطــرق متعرجــة، 

واستخدم لغرض تملكها شتى أساليب التزوير 

والنتيجــة  الحيــازة،  لتريــر  القاـنـوين  والدـهـاء 

تكــون زيــادة الطلــب وتشــجيع النبــش مــن البلــد 

األم، فلوال استعداد املقتني دفع مبالغ سخية 

مــا  باحــًث  بتعــاون مــع  للوســيط واللــص، آمــاً 

ليجزيــه املكافــأة يك يجتهــد يف بحثــه ويرفــع مــن 

قيمــة القطعــة األثريــة، ملــا تشــّجعت العصابــات 

اإلجراميــة عــى نبــش املزيــد مــن املواقــع، والتــي 

إن اســتفحلت، ربمــا ستؤســس لثقافــة الفســاد 

سياســة  )كانــت  الزمــن  بمــرور  واملحســوبية 

رواتــب  بدفــع  تتمثــل   1991 قبــل  الحكومــة 

لشــيوخ العشــائر القريبــن مــن املواقــع األثريــة، 

تــايف أّي تجــاوزات(. مــن أجــل 

نجــد أن مــن حقنــا، كعراقيــن وأصحــاب الحــق 

طــرح  ومتعلقاتــه،  املســروق  األثــر  يف  الـشـرعي 

القضيــة،  هــذه  بخصــوص  مشــروعة  أســئلة 

مــن  كّل  حــاول  هــل  ســبيل املثــال،  عــى  منهــا، 

الباحــث والناشــر األخــذ بنظــر االعتبــار حقوقنــا 

يف املمتلك قبل الشروع بالدراسة؟ أغلب الظن 

أن الجــواب ســيكون بالنفــي كــون ملكيــة القطــع 

آنــذاك تعــود إىل مالــك مســّجل خــارج الـعـراق، 

التحقــق  مســألة  اعتبــار  تــم  هــل  الســؤال  يليــه 

إـبـراز  باـشـرتاط  الـشـرعي  التملــك  مــن  اليقينــي 

الكـمـريك… البيــع والـشـراء واإلـخـراج  شــهادات 

عــى األقــل،  الـشـرط األخاقــي  الــخ، الســتيفاء 

فيــد الباحــث ســتمتد بعــد قليــل إىل أمــٍة غافلــٍة 

عــن حــق لهــا.

حقــوق  بموـضـوع  واملتعلــق  اآلخــر،  الســؤال 

كملكيــة  املــادي،  غــري  موروثــه  يف  الـعـراق 

فكريــة  للنصــوص األصليــة املدونــة عــى األلــواح 

الطينيــة املســروقة تحديــداً!، نعلــم أن الباحــث 

الذي يشتغل عى ترجمة النصوص وتحليلها، 

يســّمى  بمــا  أمكنــه  مــا  جهــده  بتحصــن  يقــوم 

التشــريعات القانونيــة الخاصــة بحقــوق امللكيــة 

لوح حلم جلجامش
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الفكرية، وبذلك  يقطع الطريق عى أي باحث 

آخر قد يفكر باالستنساخ أو االقتباس مستقباً 

مــن دون الحصــول عــى موافقــة رســمية خطيــة 

منــه أو مــن الجهــة الناـشـرة، مــا يمنحــه الحــق 

بمقاضاتــه قانونيــاً، حتــى لــو كان الباحــث اآلخــر 

هو إحدى املؤسسات العراقية )املالكة الشرعية 

للرقيــم ونصــه يف نهايــة املطــاف!(، لكــن مــاذا عــن 

ـحـول  تحــوم  رقيــم  عــى  املــدون  األصــي  النــص 

لــه  ُتــرى  يــا  مــن  القانونيــة؟  الشــبهات  تملكــه 

حــق االدـعـاء بتملــك حقوقــه الفكريــة كممتلــك 

ثقــايف؟

فبحســب  مؤملــاً،  شــك،  بــا  ســيكون،  الجــواب 

الحــق  فللـعـراق  حاليــاً،  النافــذة  التشــريعات 

كممتلــك  املســروق  الـلـوح  وتملــك  باســتعادة 

كقيمــة  نفســه،  النــص  لكــن  مــادي.  ثقــايف 

 Intangible( ماديــة  ثقافيــة  غــري  أو  فكريــة 

heritage(، ال يبــدو أنــه ســيتبع ملكيــة اللــوح، 

بــل هــو مــن حــق الباحــث الــذي اشــتغل عليــه، 

النــور  يف  جــرى  قــد  ذلــك  كان  إن  النظــر  بغــض 

أو العتمــة! فبحســب القوانــن النافــذة حاليــاً، 

)املــادي(  الثقــايف  الـعـراق ملمتلكــه  فــإن اســتعادة 

ال عاقــة لهــا باســتعادة الجــزء املتعلــق باملمتلــك 

الفكري غري املادي )أي النص االصي والدراســة 

عنــه(. املنشــورة 

محليــاً، فــإن مــا أشــار إليــه  قانــون اآلثــار العراقــي 

فقــط   يغطــي  حاليــاً،  والنافــذ   ،2002 لســنة 

املمتلــك الثقــايف كأثــر مــادي، أي بعبــارة أخــرى 

)الطــن والحجــر(، أمــا دوليــاً فموـضـوع عائديــة 

امللكيــة الفكريــة لأثــر، لــن نجــد لــه أّي ذكــر، بــل 

الدوليــة  التشــريعات  يف  فهــو  عنــه،  مســكوت 

للشــعوب  الثقــايف  اـلـرتاث  بحمايــة  املتعلقــة 

 ،1999 يف  الثــاين  والروتوـكـول   1954 )الهــاي 

تلــك   أو  رومــا  1995(،   ،1970 اليونســكو 

الصــادرة عــن مجلــس األمــن واملتعلقــة بحمايــة 

و   ،1990 عــام   661( العراقــي  الثقــايف  اـلـرتاث 

1483 عــام 2003 ، 2170 عــام 2014 (، وإذا مــا 

أحصينا عدد الدراسات والبحوث املنشورة منذ 

1990 حتــى يومنــا هــذا لقطــع عراقيــة مســروقة 

مشــمولة بكافــة التشــريعات أعــاه، ســنجد مــا 

قــد يعبــأ رفــوف مكتبــات برمتهــا.

هوبي لوبي ومتحف الكتاب المقدس
إىل  لوبــي  هوبــي  متاجــر  سلســلة  ملكيــة  تعــود 

غريــن،  ديفيــد  اســمه  أـمـرييك  مليارديــر  عائلــة 

وهــو  اإلنجيليــة،  الطائفــة  متعصبــي  مــن  وهــو 

متحــف  تأســيس  إىل  العائلــة  دفــع  مــا  ربمــا 

الكتاب املقدس يف مدينة واشنطن عام 2010، 

ألــف  أربعــن  عــى  يربــو  مــا  محتوياتــه  ضمــت 

 ،2017 عــام  افتتــاح املتحــف  أثريــة. كان  قطعــة 

وهــو العــام ذاتــه الــذي تفـجـرت فيــه الفضيحــة 

املدويــة املتعلقــة بالقطــع األثريــة العراقيــة التــي 

والتــي  مقتنياتهــا،  مــن  مهمــاً  ـجـزًءا  شــكلت 

ثُبــت بطــان تملكهــا رســميا مــن طــرف املتحــف، 

إىل  القطــع  تلــك  مــن  األكــر  النســبة  وأعيــدت 

مــن  بـقـرار  و2020   2018 عامــي  بــن  الـعـراق 

االمريكيــة. الحكومــة 

)ماحظــة: تــم تفصيــل املوضــوع يف مقــال ســابق 

 2 عــدد  اللندنيــة،  “الـعـرب”  للكاتــب بصحيفــة 

.)2018 أيـلـول 

ُدِرســت  مجموعة  ألواح هوبي لوبي املســمارية 

“أري  بأرشــيف  والخاصــة  للـعـراق،  املســرتدة 

ســاگرگ”، وهــو اســم ملوقــع أدراي ســومري بــن 

عامي 2012 و2016، و ُنشرت الدراسة الخاصة 

يف  كورنيــل  جامعــة  طــرف  مــن   2019 عــام  بهــا 

نيويورك، واشــتملت عى 2078 نصاً مســمارياً. 

ومــن نافــل القــول أن نذكــر أنــه ُقبيــل عــام 2003 

يف  مكتشــفة  مســمارية  ألــواح  أّي  ُتعــرف  لــم 

أن  التاريــخ  تبــن  بعــد ذلــك  لكــن  هــذا املوقــع، 

ـلـوح مســماري تقريبــاً  مــا مجموعــه ثاثــة آالف 

تنقلت بن مجاميع االقتناء الخاصة واملتاحف 

جميعهــا  أن  املؤكــد  شــبه  ومــن  العالــم،  ـحـول 

ـيـزال املوقــع  تحــوم ـحـول تمّلكهــا الريبــة، إذ ال 

األثــري ملدينــة أري ســاگرگ غــري معــروف )أشــتهر 

بــا  وهــو  الغامضــة(  املدينــة  باســم  إعاميــا 

تنقيبــات مســجلة رســمياً لــدى األوســاط اآلثاريــة 

العراقيــة.

وضعــت  الدراســة،  تلــك  نشــر  مــع  وتزامنــاً 

سيشــّكل  مــا  عــى  اليــد  األمريكيــة  الســلطات 

املقــدس،  الكتــاب  ملتحــف  جديــدة  فضيحــة 

عــام  لوبــي  هوبــي  مجموعــة  ـشـراء  تبــن  إذ 

يف  عليــه  أصُطلــح  مســماري،  لـلـوح    2014

وســائل اإلعــام بـ”ـلـوح حلــم جلجامــش”، وقــد 

اســتمرت التحقيقــات يف املوضــوع، واســتدعيت 

الروفسورة إليزابيت ستون من جامعة ستوين 

حولــه،  بشــهادتها  لــإدالء  نيويــورك  يف  بــروك 

حتــى تداولــت وكاالت األنـبـاء يف شــهر مايو/أيــار 

2020 خراً يفيد بصدور أمر قضايئ من مكتب 

الكتــاب  متحــف  بحــق  األـمـرييك  العــام  املدعــي 

املقــّدس بمصــادرة الـلـوح وإعادتــه إىل الـعـراق، 

وذلــك لثبــوت عــدم صحــة وثائــق تمّلكــه بســبب 

تزويرهــا، كمــا ســنفصل يف الفـقـرة التاليــة مــن 

املقــال.

ويف شهر مايو/أيار من عام 2020، بادر متحف 

الكتــاب املقــّدس إىل التصريــح برغبتــه يف إعــادة 

مــن  إىل كل  مــن مجاميعــه  أثريــة أخــرى  قطــع 

منهــا  الـعـراق  حصــة  وتبلــغ  ومصــر،  الـعـراق 

نحــو 6500 قطعــة، وأبــدى املُتحــف، إضافــًة إىل 

ذلــك، رغبتــه يف التعــاون مــع الجهــات العراقيــة 

ذات العاقــة، وتقديــم املســاعدة التقنيــة لهيئــة 

التوثيــق  مجــاالت  يف  العراقــي  واملُتحــف  اآلثــار 

والنشــر. والدراســة  واألرشــفة 

مطاردة حلم جلجامش
كان لــوح حلــم جلجامــش، يف األصــل، حبيــس 

شــقة يف لنــدن تعــود ملكيتهــا إىل تاجــر أنتيــكات 

كتابنــا  )ُينظــر   )2001 عــام  )تــويف  األصــل  أردين 

الــذي  املوضــع  وهــي   ،)192 ص  “الكارثــة…”، 

جــرى فيــه شــراء اللــوح الطينــي مــن ضمــن قطــع 

وقــد   ،2003 عــام  نجلــه. كان ذلــك  مــن  أخــرى 

اـشـرتاها منــه تاجــر أنتيــكات صحبــة خبــري آثــار، 

الوســطاء،  بــن  لـلـوح  تــداوالت  سلســلة  وبعــد 

برينســتون  جامعــة  إىل  النهايــة  يف  أُرســل 

جــورج  آنــدرو  الروفســور  وأبــدى  األمريكيــة 

)أســتاذ اللغــات القديمــة مــن جامعــة SOAS يف 

لنــدن، وزميــل األكاديميــة الريطانيــة العريقــة( 

مــا  وهــو   ،2005 عــام  لرتجمتــه  اســتعداده 

حصــل وُنـشـرت الدراســة عــام 2007 يف الدوريــة 

الفرنســية!

 Revue d’Assyriologie et d’archéologie

80-orientale,( )Vol. 101 )2007(, pp. 59

الوســيطة  البابليــة  الحقبــة  إىل  الـلـوح  )يرقــى 

حــوال 1400 ق.م، والجديــد يف نــص اللــوح هــو 

اجتهاد الباحث بإحالة أبطال امللحمة رمزياً إىل 

آلهــة يف هــذا النــص، فجلجامــش هــو إلــه القمــر 

مقال

من اليسار ستيف غرين )متحف الكتاب املقدس يف واشنطن(، القس غابريل نداف من الطائفة االرثودوكسية يف ارسائيل، يوئيل ايدلشتاين 
الناطق باسم الكنيست االرسائييل، اماندا وايس مديرة متحف ارض التوراه يف القدس املحتلة, 2014.
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سن وإنكيدو هو إله املاء والحكم إنيك ومدينة 

أوروك تحــل محلهــا أور.. الــخ (.

يف  الـلـوح  أُدرج   ،2007 أيـلـول  ســبتمر/  يف 

ر بغيــة تســويقه مــن قبــل الكتبــي  منشــور مصــوَّ

واليــة  مــن  شــارب  مايــكل  االنتيــكات  وتاجــر 

كاليفورنيــا وأعطــي الرقــم 53 يف القائمــة األوىل 

أعــاه،  الدراســة  إىل  إشــارة  مــع  املنشــور،  مــن 

وبعد سلسلة عمليات بيع وشراء، يقوم مزاد 

2014 يف  عــام  القطعــة  ببيــع  الشــهري  كريســتي 

صفقــة خاصــة مــن دون مزايــدة بمبلــغ مليــون 

إىل  دوالر  ألــف  وتســعن  وأربعــة  وســتمائة 

ـشـرعت  واشــنطن.  الكتــاب املقــدس يف  متحــف 

الســلطات األمريكيــة بالتحقيــق مــع املتحــف عــام 

2019، وصــدر الـقـرار بمصادرتــه وإعادتــه ملالكــه 

.2020 مايو/أيــار  يف  )الـعـراق(  الـشـرعي 

دراســته  اســتهل  جــورج  آنــدرو  الروفســور 

بالتصريــح أن مالــك اللــوح الســابق )عــام 2007( 

يــود  ال  ولكنــه  الـلـوح  بدراســة  لــه  ســمح  قــد 

بعــد  مؤـخـرا  ُســئل  وحــن  بنفســه،  التعريــف 

بالـقـول،  صــرح  اإلعــام،  يف  الفضيحــة  تفجــر 

وبــكل ثقــة، إنــه يـفـرتض دومــاً حســن النيــة وال 

بــدا  مــع مالــك  ـيـراه، فقــد تعامــل  بمــا ال  يفكــر 

لــه حســن الـسـرية وـلـوح طينــي عليــه نــص مهــم 

ونـشـره  دراســته  مــن  لــه  بــّد  ال  وكان  وفريــد، 

تعميما للفائدة، وال يشّكل كونه مسروقا من 

عدمــه عائقــا حقيقيــا ملــن يــود أن يشــتغل وينفــع 

! اآلخريــن 

تنهمــك إدارة هوبــي لوبــي هــذه األيــام بمقاضــاة 

مزاد كريستي، وهذا األخري يعدو خلف التاجر 

الــذي باعــه القطعــة، وتنتظــر الســفارة العراقيــة 

إلعادتــه  األمريكيــة  الســلطات  مــن  الـلـوح 

مــن  فالكثــري  العراقــي،  املتحــف  مخــازن  إىل 

املســرتدات، هــي يف الحقيقــة محــض متابعــات 

وماحقات قانونية تحصل خارج العراق وربما 

إشــعارها  ليجــري  حكوماتــه،  علــم  دون  مــن 

أثريــة  قطــع  واســتام  بالقــدوم  ســفاراتها  عــر 

! مصــادرة 

ما العمل؟
الكتــاب  متحــف  بــه  تقــدم  الــذي  الـعـرض  إن 

املقدس مؤخرا يمكن اعتباره بادرة حسن نية، 

ولو عى مضض، وال شك يف أن عروضاً كهذه، 

قــد تبــدو ســخية يف ظاهرهــا، ال بــد أن تكــون لهــا 

اشرتاطات محددة باملقابل، أهمها ربما تتعلق 

بتنــازل الـعـراق عــن حقــه يف املتابعــات القانونيــة 

)مــا عــدا الباحــث بالطبــع بســبب مــا تقــدم مــن 

توضيــح(.

يف  للـعـراق،  إنصافــا  األكــر  الحــل  أن  نعتقــد 

عــن  تنازلــه  يكــون  أن  هــو  الخصــوص،  هــذا 

اســتعادة  مقابــل  القانونيــة  املقاضــاة  ـشـرط 

تملــك،  حــق  إليــه  مضافــاً  املســروق،  األثــر 

للدراســات  الفكريــة  الحقــوق  مشــاركة  أو 

قطــع  عــى  املنقوشــة  النصــوص  عــن  املنشــورة 

نشــر  يجــري  أن  واـشـرتاط  بــل  ســرقتها،  ثبتــت 

جميــع هــذه الدراســات )وحتــى  بأثــر رجعــي إن 

املقرتحــة  التســوية  مــن  كـجـزء  قانونيــاً،  أمكــن 

مجلــة  يف  إـجـراءات(  تنتظرهــا  التــي  والاحقــة 

أّي  مــع  شــريكا  تكــون  وأن  العراقيــة،  ســومر 

مــع  البحــوث،  نشــر  تبنــت  التــي  الجهــات  مــن 

اـشـرتاط إـشـراك باحثــن عراقيــن مــن أصحــاب 

توقيــت  عــى  واالتفــاق  النشــر  يف  االختصــاص 

للنشــر، وإال فالـشـرط الـجـزايئ أن تُرفــع دعــاوى 

قضائيــة تشــمل الجميــع لســحب كل مــا خــص 

القطــع ومــا نشــر عنهــا ورقيــاً أو إلكرتونيــا، مــع 

ســتواجه  التــي  والصعوبــات  للعراقيــل  تفهمنــا 

الـنـوع. هــذا  مــن  خطــوة  أّي 

الخطوة التالية تكون بإصدار تعديل أو تشريع 

يتعلــق بتثبيــت حــق العــراق يف تراثــه الفكــري يف 

أعــاه  يف  ورد  مــا  كافــة  اآلثــار، وتغطيــة  قانــون 

تحــت بنــد واضــح يحمــي حقــوق البــاد، ويوفــر 

خالــه  مــن  الـعـراق  يســتطيع  قانونيــاً  غـطـاء 

طبيعــة  عــن  النظــر  )بغــض  الجميــع  مقاضــاة 

البلــدان األخــرى(، ألن  النافــذة يف  التشــريعات 

اآلخريــن  نهــم  اســتمرار  عــى  سيشــجع  غيابــه 

بســبب  املزيــد  لتملــك  وجشــعهم  الخــارج  يف 

عــن  قــدرة املســؤولن  عــدم  علمهــم بضعــف أو 

يخــص  تشــريع  اســتصدار  عــى  اآلثــاري  امللــف 

الـعـراق  ســتمنح  التــي  الســائبة،  الفـقـرة  هــذه 

الحــق بمقاضــاة كل مؤسســة وجامعــة ومركــز 

اّدعائهــا  موـضـوع  يف  ومقــن  وباحــث  بحــث 

حــق تملــك الحقــوق الفكريــة لنصــوص تخــص 

قطــع أثريــة مســروقة تثبتــت عائديتهــا للـعـراق، 

وجــرى غــض النظــر )بحســن نيــة أو غيابهــا( عــن 

عائديتهــا الشــرعية خــال إجــراء الدراســة )ال بــد 

مــن اإلشــارة إىل ســابقة قانونيــة مهمــة تمثلــت 

الروفســور  باتهــام وتجريــم  بالقضيــة املتعلقــة 

اإليطال ج. بيتيناتو املختص باللغات القديمة، 

واتهام شرطة الكاربنريي اإليطالية له بدراسته 

أثريــة  قطــع  مــن  مســمارية  لنصــوص  ونـشـره 

تملكهــا كونهــا مســروقة،  بطــان  ثبــت  عراقيــة 

يمكن تضمن ذلك يف اي تعديل قادم للقانون 

الحــال(.

يف مايو/أيــار 2019، نـشـرت جريــدة بــن نهريــن 

البغداديــة مقــاال للكاتــب بعنــوان “عــن متحــف 

نابــو يف لبنــان ونزيــف الذاـكـرة العراقيــة” تنــاول 

فيــه املجموعــة املتحفيــة املســمارية املعروضــة يف 

ذلــك املتحــف، وفيهــا مســألة ال تبتعــد كثــريا عــن 

واشــنطن،  يف  املقــدس  الكتــاب  متحــف  وقائــع 

أن  الصــدف  محاســن  مــن  هــي  تــرى  يــا  وهــل 

األلــواح املســمارية موـضـوع املقــال هــي مــن ذات 

املوقــع القديــم “أري ـسـاگرگ”، وقــد قــام بنشــر 

الدراسة عنها عالم املسماريات األمرييك ديفيد 

أوون املعــروف بتعاماتــه املريبــة ودراســاته التــي 

اقتـنـاء  عــى  الشــعوب  ـتـراث  سماـسـرة  تشــجع 

بموـضـوع  آبــٍه  غــري  القطــع،  هــذه  مــن  املزيــد 

األبعــاد القانونيــة واألخاقيــة لنشــاطاته، وهــو 

مؤسســة  خلفــه  تقــف  بــل  وحــده،  يعمــل  ال 

يف  كورنيــل  جامعــة  هــي  عريقــة  أكاديميــة 

نيويــورك )ُينظــر كتابنــا “الكارثــة…”، ص 171(، 

وزمــر مــن أقحــاح املقتنــن املتنفذيــن سياســياً يف 

الجديــر  ومــن  املتعاقبــة.  األمريكيــة  الحكومــات 

بالذكــر أن متحــف نابــو طــرح عــر أحــد مالكيــه 

العراقيــة،  القطــع  بإعــادة  املســاومة  إمكانيــة 

للتفاهمــات  مشــروط  ـعـرض  تقديــم  وحــاول 

)بلغــت الوقاحــة ببعــض مقتنــي املســروقات إىل 

قطــع  إلعــادة  مشــروطة  اتفاقيــات  ـعـرض  حــد 

يــد لصــوص(. أنهــا منهوبــة عــى  ثُبــت 

ال بّد من استثمار قضية لوح “حلم جلجامش” 

ندعــوه  ملــا  مثاليــة  حالــة  تمثــل  كونهــا  جيــداً، 

“Text Book Example” مــن  باإلنكليزيــة 

ـفـرض  لـغـرض  فيهــا،  املـشـرتكة  األـطـراف  جهــة 

قنــوات  أســلفنا، وفتــح  تشــريعات حازمــة كمــا 

واألكاديميــة  القانونيــة  املؤسســات  مــع  تعــاون 

والشــخصيات  النزيــه،  التوجــه  ذات  الدوليــة 

يف  الـعـراق  حقــوق  مــع  تضامنــت  التــي  النبيلــة 

ومعاقبــة،  تجريــم  يف  الشــروع  أجــل  مــن  إرثــه 

بــل ومحاولــة ســحب حقــوق أّي ملكيــة فكريــة 

ـتـراث الـعـراق الثقــايف بطريقــة  ملــن يتعامــل مــع 

روح  وتنــايف  األخاقيــة،  األـعـراف  عــن  بعيــدة 

املواقــف  تذّكــر  مــن  بــّد  وال  العلمــي.  البحــث 

مــن  لكثــري  الـعـراق  لحقــوق  الداعمــة  الصلبــة 

بوجــه  األخاقــي  موقفهــم  لثبــات  الباحثــن 

حقــوق  بــأن  وقناعاتهــم  ومحاميــه،  الشــيطان 

أم  أكان  ماديــاً  الثقــايف،  الشــعوب يف موروثهــا 

فكريــاً، فحقــوق الشــعوب ال تســقط بالتقــادم.

كاتب من العراق

مقال

متحف الكتاب املقدس – واشنطن
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المحاحون أو الكذابون
انتحال الخطاب األخالقي للترويج الشخصي

أسماء عبدالعزيز مصطفى أحمد

يف عصر السوشيال ميديا تزداد الحروب املجتمعية، واالقتتال السيايس والحزبي والديني والطائفي وهلم جًرا، يف خضم ذلك يميل 

النــاس ألن يتعالــوا أخالقًيــا عــى اآلخريــن، وخصوًصــا أولئــك الذيــن ارتكبــوا نفــس أفعالهــم “املشــينة”، ولكــن بشــكل أكــر فداحــة، ملــاذا؟ 

ألن هــذا التعــايل قــد يمنحهــم تعزيــة زائفــة بأنهــم ليـسـوا بهــذا الســوء بــل هنــاك مــن هــو أـسـوأ منهــم، أو قــد يكــون التعــايل فرصــة لجلــد 

الــذات ولــو يف صــورة اآلخريــن.

مقال

ينسحب هــذا التفســري تحــت مصطلــح 
قــد يبــدو غــري مألــوف ملعظــم 

الناس، لكنهم قد مّروا بتجربة أخاقية معه، 

وهــو مصطلــح املّحــاّح، يعــرف املّحــاّح يف لســان 

بالـقـول  النــاس  ـيـريض  الــذي  بالكــّذاب  الـعـرب: 

النــاس  ـيـريض  التهذيــب:  ويف  الفعــل؛  دون 

الفيلســوفان  لــه، كمــا عّرفــه  بكامــه وال فعــل 

كتابهمــا:  يف  وارمــك  وبرانــدون  تــويس  جســن 

الخطــاب  واســتغال  اســتخدام  املّحــاّح.. 

الخطــاب  اســتخدام  أنــه  عــى  األخاقــي، 

األخاقــي لحمــل اآلخريــن عــى االعتقــاد بمكانــة 

أخاقيــة”  “جــودة  لديــه  بــأن  وإقناعهــم  امـلـرء 

واســتحقاقا غــري مشــروط لاـحـرتام واإلعجــاب 

تحويــل  خــال  مــن  وذلــك  اآلخريــن،  ِقبــل  مــن 

مشــروع  إىل  العــام  الخطــاب  يف  مســاهمته 

للتبجيل الذاىت والغرور والتعال األخاقي ]1[.

علـمـاء  يتفــق  املاضيــة  الســنوات  مــدى  عــى 

النفــس أن الخطــاب العــام بــدًءا مــن املحادثــات 

وســائل  عــى  النقاشــات  إىل  العاديــة  العامــة 

التواصــل االجتماعــي، قــد ازداد ســوًءا وعدائيــة 

التواصــل  وســائل  أن  يبــدو  حيــث  واســتقطابا، 

بيئــات  خلــق  يف  ســاهمت  قــد  االجتماعــي 

املواقــف  تعزيــز  فيهــا  يتــم  الصــدى”،  “غرفــة 

األيديولوجيــة بشــكل مســتمر، مــع القليــل مــن 

التعــرض ألفــكار أخــرى، عــاوة عــى ذلــك، يبــدو 

أنــه عندمــا يتـعـرض النــاس فعلًيــا لوجهــة نظــر 

معارضــة، فــإن هــذا التعــرض غالًبــا مــا يزيــد مــن 

االســتقطاب، وعــى الرغــم مــن أن االســتقطاب 

قد يعزى إىل عوامل متعددة، وليس فقط إىل 

وسائل التواصل االجتماعي أو البيئات الرقمية 

مــن  القليــل  هنــاك  ذلــك،  ومــع  اإلنرتنــت،  عــر 

عــى  العــام  الخطــاب  أن  فـكـرة  مــع  الخــاف 

عرضــة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  منصــات 

أن  حيــث  والغضــب،  للـصـراع  خــاص  بشــكل 

هنــاك عامــا محتمــا تــم فهمــه حتــى اآلن كآليــة 

يف  والغضــب  االســتقطاب  يف  محتملــة  دافعــة 

الخطــاب االجتماعــي، أال وهــو الدافــع البشــري 

املتأصــل يف البحــث عــن الوضــع أو الرتبــة، أي مــا 

يفســره الباحثــون مــن منظــور التعــال األخاقــي 

.]Moral Grandstanding( ]2(

يف اآلونــة األـخـرية، وصفــت الفلســفة األخاقيــة 

الخطــاب  عــر  الوضــع  عــن  البحــث  ظاـهـرة 

إىل  وبالعــودة  تعــال أخاقــي،  بأنهــا  األخاقــي 

يشــبه   ، املفهــوم  حيــث  مــن  النفــي،  األدب 

املوّثقــة  البنــى  مــا  حــد  إىل  األخاقــي  التعــال 

تهتــم  اليقظــة االجتماعيــة، والتــي  مثــل  ســابًقا 

بالرغبــة يف تصحيــح وجهــات النظــر االجتماعيــة 

املّحــاّح  لكــن   ،]3[ لآلخريــن  الصحيحــة  غــري 

مــن  والقــوة  بالهيمنــة  هــذا  كل  فــوق  يرغــب 

للجــدل  واملـثـرية  املهمــة  املصطلحــات  خــال 

مــن  وـغـريه  فيســبوك  عــى  الشــخيص  للرتويــج 

املنصــات الرقميــة، عــى ســبيل املثــال اســتخدام 

أو  األخــاق،  كالعدالــة،  الرنانــة،  املصطلحــات 

اآلخريــن  إلقـنـاع  الوطنيــة،  أو  اإلنســان  حقــوق 

قــد  املثــال  ســبيل  عــى  األخاقيــة،  بصفاتــه 

“أنــا  فيـقـول  معــن  تغذيــة  امـلـرء التجــاه  ينحــاز 

يـصـوغ  بينمــا  وصحيــة”،  بيئيــة  نبــايت ألســباب 

املّحاّحــون هــذا االتجــاه يف “أنــا نبــايت ألنــه الـقـرار 

بحقــوق  تهتــم  كنــت  إذا  الصائــب،  الوحيــد 

ذلــك  عــدا  نباتًيــا،  تكــون  أن  فيجــب  الحيــوان 

بنفســك”. إالّ  تأبــه  ال  شــخص  فأنــت 

 بشــكل عــام البشــر يف احتيــاج للحــب واالحــرتام 

وهــي  واالطمئنــان،  واالمتنــان  والتقديــر 

صعــود  لكــن  مشــروعة،  طبيعيــة  احتياجــات 

التعــال األخاقــي بهــذا الشــكل يســتحق اعتبــاًرا 

تركــز  االجتماعيــة  اليقظــة  ألن  نـظـًرا  خاًصــا، 

بشــكل خــاص عــى الخطــاب العــام، ويبــدو أنهــا 

مرتبطــة بالرغبــة يف مشــاركة أو تعزيــز وجهــات 

النظر األخاقية، إالّ أن التعاىل األخاقي  وفًقا 

لتفســري)تويس وارمــك األول للموـضـوع، فمــن 

العامــة  املناقشــة  املّحــاّح  يســتغل  أن  املرجــح 

املكانــة  عــن  ويبحــث  والسياســة،  لأخــاق 

أنــه  ليثبــت  ـشـرعية،  غــري  بطريقــة  االجتماعيــة 

أخاقًيــا. متفــوق 

المّحاّح في ضوء األخالق النيتشوية
تــويس  ووارمــك  الفيلســوفان   ـكـّرس 

األخــاق  ضــوء  يف  املّحــاّح  لتحليــل  جهــوًدا 

النيتشــوية، مــاذا قــد يـقـول فيلســوف األخــاق 

فريدريــك  نيتشــه عــن مفهــوم املّحــاح، حقيقــة 

نيتشــه  فلســفة  يف  اإلبحــار  الســهل  مــن  ليــس 

ونقده الثقايف، لكن إذا افرتضنا اهتمام نيتشه 

باالنحطاط ، لدرجة أنه يطرح األخاق كتعبري 

كإحــدى  تطويعهــا  يمكــن  االنحطــاط،  عــن 

اســتخدام املّحاّحــن  تفســري كيفيــة  الحجــج يف 

يجــادل  لتحويــل كل ظــرف ملصلحتهــم، حيــث 

يف  الفخــر  لبــث  محاولــة  هــي  “األخــاق  نيتشــه 

اإلنسان، تعطيه الحق يف أن يجعل من نفسه 

للشــعور  شــكل  الراقيــة  وأفعالــه  وأوضاعــه 

املتنامــي بالفخــر، ويف تطويــر اإلحســاس بالقــوة 

يحــدث  عليــه،  مجتمــع  لبـنـاء  متــن  كأســاس 

الوـصـول  لهــوس  كنتيجــة  واملزايــدة  التصنــع 

.]4[ الســامية”  األخاقيــة  للحالــة 

والقيــم  املعتقــدات  اســتخدام  لنيتشــه،  وفًقــا 

والرغبــة يف التميــز تشــعر املــرء بســعادة غامــرة، 

يظهــر  لذاتــه  األخاقــي  للتمجيــد  ســعيه  ويف 

عــى أعـضـاء  اســتباقي كرقيــب أخاقــي  بشــكل 

البغيــض  الــكام  يســتخدم  قــد  الجمهــور، 

والســام لينــال اإلعجــاب قــد يدافــع عــن ضحيــة 

“مزعــوم”،  معتــد  ردع  مقابــل  “متصــورة” 

منزلــة  يف  تضعــه  الضــوء  مــن  هالــة  إلضـفـاء 

املائكــة.

لكــن يف طريــق الوـصـول لذلــك تظهــر العقبــات 

امـلـرء  رغبــة  املثــال،  ســبيل  عــى  والعوائــق 

أـعـراض  أحــد  هــو  أعدائــه  عــى  القـضـاء  يف 

لكيفيــة  وصًفــا  نيتشــه  يعطــي  االنحطــاط، 

يف  ودمجهــا  الفرديــة  االنحطاطــات  اســتخدام 

الثقافة، وتشكيل قاعدة قد ينتج عنها التعاىل 

عليــه  يطلــق  وظيفــي  دور  وهــو  األخاقــي، 

“العبوديــة”، يعتقــد نيتشــه أن كــون امـلـرء مــن 

هــذا النــوع هــو أفضــل حيــاه ممكنــة لــه، بمعنــى 

أن بعــض النــاس يصبحــون محبطــن مــن عــدم 

لديهــم،  القــوة  إرادة  توظيــف  عــى  قدرتهــم 

االـعـرتاف  مــن  فبــدالً  تنشــأ املشــكلة،  هنــا  ومــن 

بالهزيمــة ببســاطة، ينزعــون إىل تغيــري “قواعــد 

مــن خــال  التمييــز  اللعبــة”، ويحاولــون إعــادة 

الحــّط مــن نجــاح اآلخريــن، ينتــج عنــه مــا أســماه 

شو
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ن
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نيتشه بـ”ثورة العبيد” فيما يخص األخاق ]5[.

خــال الثــورة يشــرع النــاس يف اســتخدام املبــادئ 

األخاقيــة بذاتهــا ليشــبعوا إرادة القــوة لديهــم 

ليحصلوا بها عى السيطرة والهيمنة والوجاهة 

االجتماعيــة، ولــريى اآلخــرون أنهــم قــد أنجــزوا 

شــيًئا جدـيـًرا بالتقديــر واالـحـرتام حتــى إن كانــت 

التســلح  ســباق  ونتيجــة  فارغــة،  إنجازاتهــم 

األخاقي هذا، يصبح الناس أكر مياً إىل تبني 

وجهــات نظــر متطرفــة وغــري معقولــة، ورفــض 

االستماع للجانب اآلخر، وهو ما ينسحب عى 

املّحاّح الذي يضفي عى خطابه الكام العدايئ 

والبغيــض، وال يكلــف نفســه حتــى عـنـاء إخـفـاء 

ازدرائــه مــن املختلفــن معــه.

منطق “السّمية”
الــكام الّســام أحــد أشــكال التعــاىل األخاقــي، 

املّحاّحــن،  صفــات  مــن  واضحــة  وصفــة 

واالّدـعـاء  العــام  الخطــاب  يف  املزايــدة  بجانــب 

بدونيــة اآلخريــن، وهــو مــا يعــّر عنــه بالغضــب 

مكانــة  اكتســاب  بهــدف  االجتماعــي،  والوصــم 

وإثــارة إعجــاب الجمهــور، حينئــٍذ يصبــح منطــق 

قــوي إلســكات املتحــدث اآلخــر  “الّســمية” رادع 

معنــوي  ومــوت  عليــه،  الهجــوم  واســتباحة 

للنقــاش.

قديًما صاغ الفاسفة عبارة “الصراع األخاقي” 

لوصف إساءة استخدام الحديث وهو مصطلح 

البشــر  يجريهــا  التــي  املحادثــات  جميــع  يشــمل 

ـحـول السياســة واملعتقــدات والقيــم واألخــاق، 

ووارمــك،  تــويس  مــن  كل  يتـسـاءل  هنــا  ومــن 

البشــري  التاريــخ  مــن  نقطــة  يف  وصلنــا  كيــف 

يتصــارع فيهــا النــاس عــى الكلمــات، ولإجابــة 

املّحــاّح،  مفهــوم  نســتدعي  الســؤال  هــذا  عــى 

عــى السوشــيال ميديــا التــي غــريت معهــا ســاحة 

وظـهـرت  كذلــك،  طبيعتهــا  وتبدلــت  الـحـرب، 

الحــروب الكاميــة واالقتتــال الخطابــي الحديــث 

عــى  والرـثـرة  املباـشـرة،  غــري  الـنـرة  خــال  مــن 

التواصــل  التواصــل االجتماعــي، حيــث  وســائل 

باإليموجــي  اســتبدل  بعــن،  عيًنــا  املباشــر 

والكلمــات التــي تـقـدح شــرًرا وبغًضــا، وبحســب 

تــويس ووارمــك “فــإن أســافنا اكتســبوا الهيمنــة 

بالقــوة البدنيــة، أو بالتخلــص مــن منافســيهم، 

عــر  بالهيمنــة  نحظــى  أن  بمقدورنــا  اليــوم  أّمــا 

إحــراج اآلخــر عــى وســائل التواصــل االجتماعــي” 

.]6[

تاريــخ  لهــم  املّحاحــن  بــأن  الدراســات  وجــدت 

مــن تجــارب قطــع العاقــات مــع أـفـراد العائلــة 

أو  سياســية  خافــات  بســبب  واألصدـقـاء 

أخاقيــة، باإلضافــة إىل اســتخدام معتقداتهــم 

لتعزيــز وضعهــم يف الحيــاة الواقعيــة وتنازعهــم 

ســامة،  اجتماعيــة  ســلوكيات  خــال  مــن 

مــع  جــدال  يف  والدـخـول  الغرـبـاء،  كتوبيــخ 

املســاهمات  تهــدف  كمــا  اـلـرأي،  يف  مخاليفهــم 

التــي يقدمونهــا يف الخطــاب األخاقــي العــام إىل 

تلبيــة هــذه الرغبــة، حيــث أن الشــاغل األســايس 

كشــخص  لنفســه  صــورة  إظهــار  هــو  للمّحــاّح 

الرغــم مــن أن  يقــف إىل جانــب املائكــة، وعــى 

الســامة  االجتماعيــة  والديناميكيــات  الـصـراع 

بــؤرة االهتمــام الشــعبي، فمــن  غالًبــا مــا تكــون 

توفــري  خــال  مــن  املّحــاّح  يســتفيد  أن  املرّجــح 

عــن  النظــر  بغــض  اللحظيــة،  املكاســب  بعــض 

تكاليفها االجتماعية الاحقة، ومع ذلك، فإن 

ليســت  األخاقــي  للتعــال  األمــد  طويلــة  اآلثــار 

ثبتــت  إذا  أنــه  مــن  الرغــم  عــى  بعــد،  معروفــة 

صحــة التكهنــات الفلســفية، فمــن املحتمــل أن 

ترتبــط هــذه الظاـهـرة باالســتقطاب واالنهيــارات 

أعـضـاء  مــع  خاصــًة  الفّعــال،  التواصــل  يف 

املجموعــة الخارجيــة أو أعضــاء املجموعــة الذيــن 

الدراســات  له، ُتظهــر  يعترهــم امـلـرء منافســن 

قــد تنبــئ  التعــال األخاقــي  كذلــك، أن دوافــع 

األخاقيــة  القضايــا  ـحـول  أكــر  ـصـراع  بحــدوث 

هــذه  آثــار  الوقت، ولكــن  بمــرور  السياســية  أو 

الفــور، فعــى  الصراعــات ليســت واضحــة عــى 

مــع  ـصـراع  ارتبــاط املفهــوم  بوجــود  مــن  الرغــم 

وسياســية،  أخاقيــة  مواضيــع  ـحـول  اآلخريــن 

ســواء كانــت هــذه الصراعــات مزعجــة أو مدمــرة 

يبحــث  أن  يف  يجــب  الرتكيــز  صحيــة،  غــري  أو 

التعــال  كان  إذا  مــا  عــى  املســتقبي  االهتمــام 

بانخفــاض  جوهريًــا  ارتباًطــا  يرتبــط  األخاقــي 

قيمــة  مــن  والتقليــل  العــام،  الخطــاب  جــودة 

أو  األخاقــي،  للحديــث  االجتماعيــة  العملــة 

.]7[ واالنغــاق  الوحــدة  زيــادة 

أو  االجتماعــي  محيطــك  يف  مّحــاّح  بوجــود 

اإللكــرتوين، ال يســتدعي إقامــة خــاف معــه أمــر 

جلل، بل غالًبا سيحدث من العدم، فبمقدور 

املّحــاّح أن ينــدد بــأي شــخص بــأّي لحظــة مهمــا 

كانــت طبيعــة العاقــة معــه، فقبــل أن تتعامــل 

مــع املّحاّحــن عليــك أن تفكــر مرتــن، فالتفكــري 

الــذايت،  للتأمــل  بمثابــة  األخاقــي  التعــال  يف 

تجــد  وعندمــا  الـسـاح،  لحمــل  دعــوة  وليــس 

آخــر  شــخص  مــع  خافيــة  منطقــة  يف  نفســك 

أســأل عمــا إذا كنــت مهتمــا حًقــا بالتواصــل معــه 

أنــك األفضــل وصاحــب  تثبــت  أن  تريــد  أنــك  أم 

مـثـرية  بمــواد  وهــل مشــاركتك  الســديد،  اـلـرأي 

للجــدل عــى وســائل التواصــل االجتماعــي ملجــرد 

يختلــف  ممــن  علًنــا  للســخرية  أم  اـلـرأي  إبــداء 

معــك يف الــرأي، إذا كان األمــر كذلــك فأنــت مــن 

املّحاحّن، إذا لم يكن كذلك فا يزال بإمكانك 

هــذه  عــى  التعــرف  خــال  مــن  لهــم  التصــدي 

وتقويــض  فعلهــا،  عــن  وإثنائهــم  الســلوكيات 

الخطــاب  لجعــل  عليهــم،  الخنــاق  وتضييــق 

العــام مســاحة آمنــة للنقــاش، إنــه تشــجيع عــى 

بعضنــا  مــع  نتحــدث  ملــاذا وكيــف  تقييــم  إعــادة 

البعــض ـحـول القضايــا األخاقيــة والسياســية، 

نحــن  هــل  وتوازنــا،  إنتاجيــة  أكــر  اتجــاه  ونحــو 

بخري مع حديثنا األخاقي؟ أم أننا نحاول إقناع 

جيــدون؟ بأننــا  اآلخريــن 
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كورونا في مواجهة العالم
سالفوي جيجك: مقاربة فلسفية

عامر عبدزيد الوائلي

قــد اعتــادوا عليــه خصوصــا أوقــات  يف حــاالت الخســارة والكارثــة، التــي يعيشــها البشــر، فإنهــم يتصرفــون بشــكل مختلــف عمــا كاـنـوا 

الصعبــة، وهــم يواجهــون امـلـوت فهــم يمــرون بخمــس مراحــل مــن الحــزن تبــدأ باإلنــكار، وهــو عــادة مــا يكــون مجــرد دـفـاع مؤقــت للفــرد. 

ثــم الغضــب حــن يــدرك اإلنــكار إذ ال يمكــن أن يســتمر، بســبب الغضــب الــذي ينتــاب الفــرد فيصبــح مــن الصعــب جــداً رعايتــه ملــا يكّنــه مــن 

مـشـاعر ثــورة وحســد. إال أنــه ـسـرعان مــا يدخــل يف الحالــة الثالثــة، وهــي املســاومة إذ تحتــوي عــى األمــل ـبـأن الفــرد يمكنــه فعــل أي يشء 

لتأجيــل املــوت أو الفقــد. عندمــا ال يجــد هــذا ممكنــا ينــزاح إىل مشــاعر التقبــل إذ تمــد املرحلــة األخــرة الفــرد بشــعور مــن الســالم، والتفهــم 

للفقــد الــذي حدث/القــادم. عامــة ســيفضل الفــرد يف هــذه املرحلــة أن ُيــرك وحيــداً، فضــال عــن ذلــك قــد تنعــدم لديــه مشــاعر األلــم، وتعــد 

هــذه املرحلــة نهايــة الـصـراع مــع الفقــد.

مقال

املشــاعر التــي يمكــن أن نرصدهــا يف  هذه 
املواقــف البشــرية إزاء وـبـاء كورونــا 

أم عــى  الفــرد  صعيــد  عــى  تلــك  ـجـاءت  ســواء 

يظهرهــا  مشــاعر  فهــي  الجماعــة،  مســتوى 

اإلنســان إزاء الحــدث الــذي يهــدد كيانــه ويكســر 

حالــة التقليديــة التــي يعيشــها وقــد أدرك عمــق 

مــن األحــداث  الكارثــة. ويمكــن رصــد مجموعــة 

الصادمة:

أنطونيــو  املتحــدة،  لأمــم  العــام  األمــن  قــال 

غوترييش، إن فايروس كورونا “يهدد البشرية 

جمعاء”، وذلك خال إطاقه “خطة استجابة 

إنســانية عامليــة”.

وكانــت منظمــة الصحــة العامليــة صنفــت كورونــا 

انتشــارا  أكــر  طبــي  تصنيــف  وهــو  بالـ”جائحــة” 

الوـبـاء. مــن  وخطــورة 

أصــاب  إذ  األحــداث  تطــورت  مــا  وـسـرعان 

يف  شــخص  ألــف   471 مــن  أكــر  الفايــروس 

العالــم، تــويف منهــم مــا يزيــد عــى 21 ألفــاً، فيمــا 

ألفــاً.  114 مــن  أكــر  تعافــى 

عــى  عديــدة  دوالً  الفايــروس  انتشــار  أجــر 

الجويــة  الرحــات  وتعليــق  حدودهــا  إغــاق 

وفــرض حظــر تجــوال وتعطيــل الدراســة وإلغــاء 

فعاليات عدة ومنع التجمعات العامة وإغاق 

والكنائــس. املســاجد 

وكان ســفري الواليــات املتحــدة يف لنــدن قــد قــال 

خــال  مــن  للخطــر  العالــم  عّرضــت  الصــن  إن 

حجب معلومات حول تفيش فايروس كورونا 

ممــا ســمح لــه باالنتشــار خــارج حدودهــا.

مشكلة البحث
بتـنـوع  النــاس تنوعــت  املواجهــة وآليــات حمايــة 

الصــن  أظـهـرت  فقــد  السياســية،  املذاهــب 

كـبـريا  نجاحــا  نجحــت  إذ  ســريعة،  اســتجابة 

بالقــوة  طبقــت  عندمــا  الفايــروس  مواجهــة  يف 

مليــون   60 حــوال  عــى  حـجـرا صحيــا  الجريــة 

شــخص يف مقاطعــة هوبــي التــي ســجلت أكــر 

عــدد لإصابــات يف بدايــة الوـبـاء وفرضــت قيــودا 

التكنولوجيــا  الســفر واســتعملت   عــى  صارمــة 

تنفيــذ  وتتبــع  الصارمــة  اإلـجـراءات  تطبيــق  يف 

املواطنــن لهــا، كمــا قامــت ببنــاء مستشــفين يف 

املصابــن. أســبوع الحتــواء  ظــرف  يف  ووهــان 

سياســة  عــن  تعــّر  اإلـجـراءات  تلــك  أن  إال 

الـحـرة  الســوق  معايــري  مــع  تتفــق  ال  شــمولية 

وبــن  الـغـرب  يف  املطبقــة  الحريــات  ومنظومــة 

تلــك االختافــات ظـهـرت مواقــف نقديــة تحــاول 

جهــود  ومنهــا  جديــدة،  معالجــات  تقــدم  أن 

موقــف  عــن  ـعـرت  التــي  جيجــك  ســافوي 

الصينيــة  الحالــة  تجــاوز  يحــاول  مختلــف 

جديــدة. شــيوعية  ويقــرتح  معــا  والغربيــة 

حياته وتحوالته
هذا التطلع النقدي الذي يمكن رصده بأشكال 

متنوعة من نقد األيديولوجيا إىل الســخرية إىل 

النفــي،  التحليــل  إىل  ســيتماهى  الــذي  النقــد 

أســئلة  عــن  مختلفــة  إجابــات  هنــاك  أن   إذ 

متنوعــة  أـشـرعة  تخلــق  وغنيــة  كثرية متنوعــة 

مــن أجــل اإلبحــار يف فكــر ســافوي جيجــك، إذ 

املوضوعــات  مــن  البوابــات  كثريا مــن  هنــاك  أن 

بينهــا. الرابطــة  والجســور 

لــه  والرامــج  األعمــال  كثريا مــن  أشــاهد  كنــت 

مــن املوضوعــات  كثــري  يخــوض يف  وهــو  وعنــه، 

ومدحــا  نقــدا  االســتجابات  مــن  كـثـريا  ويثــري 

ـسـريته  عــن  طالعتــه  وفيمــا  أيضــا.  وســخرية 

العلمية يظهر ل أنه ولد عام 1949 يف ليوبليانا، 

يف  مقاطعــة  حينهــا  كانــت  وقــد  ســلوفينيا  يف 

يوغســافيا. ثم إنه نال شــهاداته الجامعية من 

جامعات بلدته وقد نال الدكتوراه يف الفلسفة 

العــام 1981، ثــم زار باريــس إذ زامــل أكاديميــن 

جــاك  الشــهري  النفســاين  املحلــل  تامــذة  مــن 

1985 يف  العــام  الثانيــة  الدكتــوراه  ونــال  الكان 

التحليــل النفــي مــن جامعــة باريــس الثامنــة. 

بعدها عاد إىل سلوفينيا إذ كان ناشطا سياسيا 

يف املعارضة الديمقراطية لنظام تيتو. واملعروف 

عــن  انفصلــت  هــي أول مقاطعــة  أن ســلوفينيا 

الحــن  تيتــو، منــذ ذلــك  بعــد وفــاة  يوغســافيا 

وطاقات جيجك موجهة نحو البحث العلمي، 

والفلسفة. )دورين خوري، التعريف بسافوي 

)2020 والثــورة،  جيجــك: يف األيديولوجيــا 

تلك املشاهدات والقراءات تجعلني أتوقف عند 

محطات مختلفة يف سرية الرجل تحيك للقراء 

وأماكــن  أزمنــة  يف  قالــه  أو  عاشــه  قــد  كان  مــا 

متنوعــة تركــت أثرهــا يف كتاباتــه التــي هــي بمثابــة 

ســيل  يف  إذ ظـهـرت  املـثـريات،  لتلــك  اســتجابة 

مــن الكتابــات تعــّر وتؤســس إىل مواقــف وأفــكار 

)فكريــة وجماليــة وأخاقيــة(  فلســفية ونقديــة 

واألكاديميــة  املهنيــة  حياتــه  يف  رصدهــا  يمكــن 

إذ أنــه يف عــام 1971 أعطــي وظيفــة يف جامعــة 

ليوبليانــا كباحــث مســاعد مــع وعــده بالرتقيــة. 

لكــن يف عــام 1973أقيــل بعــد اتهامــه صراحــة أن 

أطروحتــه للماجســتري ليســت ماركســية. أمــى 

الوطنيــة  الخدمــة  يف  ذلــك  بعــد  ســنوات  عــدة 

مــن  ســنوات  أربــع  بعــد  اليوغســايف.  للجيــش 

البطالــة حصــل عــى وظيفــة كاتــب تســجيل يف 

املركــز املاركــي الســلوفيني. وانـخـرط يف الوقــت 

نفســه مــع مجموعــة مــن العلمــاء الســلوفينين 

النفــي  التحليــل  نظريــة  عــى  تركيزهــم  وكان 

لجــاك الكان. وكان لهــذا أـثـره فيمــا بعــد، ففــي 

لــه  كتــاب  أول  نشــر  الثمانينــات املياديــة  بدايــة 

والذي كان يركز عى تفسري الفلسفة الهيغلية 

 ”Lacanian“ نظريــة  منظــور  مــن  واملاركســية 

النفــي. للتحليــل 

يبــدو أنــه انخــرط بأحــداث عصــره بقــوة وقــد كان 

لهــا تأثريهــا يف تحوالتــه الفكريــة ومــا يـثـريه مــن 

مواقــف إذ بــن عامــي 1988 و1990، شــارك يف 

العديد من الحركات السياسية واملجتمع املدين 
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التــي تحــارب مــن أجــل تحقيــق الديمقراطيــة يف 

ســلوفينيا، وباألخــص لجنــة الدفــاع عــن حقــوق 

اإلنســان. يف أول انتخابــات ـحـرة ـجـرت  يف عــام 

1990 سارع برتشيح نفسه لرئاسة الجمهورية 

اللـيـرال.  الديمقراطــي  الـحـزب  عــن  لســلوفينيا 

وقــد وصــف نفســه يف ظهــور إعامــي عــام 2009 

بأنــه يســاري متطــرف.

فيلسوف التنوع
خصــال  مــن  يشء  بــكل  واالنهمــاك  التـنـوع 

الرجــل الــذي كســر طابــع التخصــص األكاديمــي 

)التنوع والتخصص( كما عرف به الفاسفة يف 

“يميــُل  إيجلتــون  تــريي  وقــد وصفــه   بريطانيــا، 

الذيــن  األكاديميــن  بــن  للفصــل  الفاســفُة 

معنــى  تجــار  وبــن  بعًضــا،  لبعضهــم  يكتبــون 

الحيــاة الذيــن يســطعون بتأماتهــم عــى النــاس 

لديــه  أن  جيجــك  يميــز  ممــا  وـجـزء  العاديــن. 

ا  األســلوبن معــا فهــو باحــث حصيــف متأثــر جــدًّ

بكانط من جهة، ومن جهٍة أخرى بهيدجر الذي 

كان لديــه هــو الســاخر شــغف ال متنــاٍه بمســائل 

إيجلتون: ســافوي  )تــريي  اليوميــة”  الحيــاة 

هــذا  يســارية(.  بعيــون  العالــم  ـقـراءة  جيجــك: 

أحــاط  إذ   الشــرح  مــن  كـثـريا  يجنبنــا  الوصــف 

املفارقــة  هــذه  ولعــل  معــا.  باألســلوبن  الرجــل 

مــن  أيضــا  جمــع  إذ  أخــر  مفارقــات  لهــا  تضــاف 

والوـضـوح  الغمــوض  بــن  األســلوب  حيــث 

واضحا يف كتابيــه  جليــا  ظهــر  قــد   هــذا  ولعــل 

’االرتــداد  “كتابــه  إيجلتــون  تــريي  يـقـول   كمــا 

باألمــور  مــيء   ،)Absolute Recoil( املطلــق’ 

العصّيــة عــى الفهــم بيــد أن كتابــه اآلخــر ’علــٌة 

 ،Trouble in   )Paradise  ( الفــردوس’  يف 

والصــن  مصــر  الســيايس يف  الوضــع  عــن  ينبــئ 

وكوريا وأوكرانيا والعالم بلغة نرية رقيقة جدِّ 

متقنــة كانــت لتفخــر أّي صحيفــٍة بنشــرها، وإن 

كان هــذا ال يعنــي؛ نظــًرا آلرائــه االســتفزازية، أن 

كـثـريا  مــن الصحــف ســُتْقدم عــى هكــذا خطــوة 

” ) تــريي إيجلتون: ســافوي جيجــك..(، مثلمــا 

والنــكات  والســخرية  األيدولوجيــا،  بــن  جمــع 

بعــد  مــا  تهكمــي  كمنهــج  الســخرية  يضــم  إذ 

حدايث يتمثل يف نكاته التي تبدو بأنها ال يمكن 

بالثالــوث  املتعلقــة  تلــك  وبخاصــة  تلخيصهــا، 

الكتــب املقّدســة،  أو صــورة امـلـرأة يف  الهيغــّي، 

“التحديقــة”  مفهــوم  أو  الزائــف،  التماهــي  أو 

كموـضـوع نفــّي. خطــاب ســاخر يحيــل القــارئ 

إىل الدهشــة “أمــا القــارئ املتابــع فســيكون أمــام 

طريٍق مختلفة إىل عقل جيجك متباينة بدرجٍة 

مــا عــن كّل مــا ـقـرأه ســابقاً لــه، عــى الرغــم مــن 

األوىل  للوهلــة  تبــدو  قــد  )واألفــكار(  النــكات  أّن 

مكــرورة باهتــة جامــدة”. )يــزن الحــاج، ســافوي 

فلســفي،2015(. كمدخــل  النكتــة  جيجــك 

أمــا األيديولوجيــا التــي ظـهـرت يف عــام 1989 يف 

األيديولوجيــا  “موـضـوع  بعنــوان  كتبــه  أول 

الرفيع” كان يف تلك الحقبة مشدودا إىل هدف 

واحــد هــو األمــل يف الثــورة السياســية. هــو مفكــر 

ماركــي يســتعمل  التحليــل النفســاين لشــحذ 

أدواتــه املاركســية النظريــة، إذ “يجــد أن أهــداف 

التحليل النفساين تلتقي مع  أهداف املاركسية 

؛ ألن كليهمــا يعــّن الحيــز االجتماعــي عــى أنــه 

الحيــز األكــر فاعليــة للتحليــل بســبب توســطه 

خــوري،  دوريــن   ( والفــردي”.  الســيايس  بــن 

جيجــك،2020(. بســافوي  التعريــف 

الشــمولية  نقــد  بــن  أيضــا  جمــع  مثلمــا 

واملاركســية، ففــي نقــده ســخرية مــن الشــمولية 

املاركســية يف الصــن والليراليــة حيــث فلســفة 

الســوق.

تبــدو املقاربــة جامعــة بــن املاركســية والتحليــل 

تلــك  االنطــاق  لحظــة  كانــت  التــي  النفــي 

ماركــس  بــن  جيجــك  اكتشــفها  التــي  العاقــة 

وفرويد عر موضوعة الحلم والشكل السلعي 

مقاربــة  الســلعة  قــارب  )ماركــس(  األول  كــون 

تأكيــده  مــن خــال  شــكلية وليســت موضوعيــة 

عى “ملاذا العمل ال يســتطيع أن يفرض طابعه 

الســلعي  الشــكل  بواســطة  إال  االجتماعــي 

 Frederic Jameson, «First(   ”ملنتوجــه؟
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التــي عــى جنبــاِت فكرهــا  النقديــة  الرؤيــة  هــذه 

وهــو  واملاركســية،  الســوق  نقــد  بــن  تجمــع 

العبــور نحــو مقاربــة جديــدة، ال تخلــو  يحــاول 

واأليديولوجيــة،  النفســية  ذاكرتهــا  مــن  تمامــا 

يف  بهــا  يســتدل  مــكان  مــن  أكــر  يف  نجــده  بــل 

طريقه الطويــل يف نقــد الليراليــة واقتصاديــات 

يف  املاركــي  املــوروث  عــى  معتمــدا  الســوق. 

إزالــة الحجــب ـحـول الشــكل يف “نواتــه الخفيــة/

بموجبــه  الــذي  املســار  ونتفحــص  املحتجبــة”، 

يكتســب املضمــون املحتجــب مثــل هــذا الشــكل، 

مــا  أن قيمــة ســلعة  الـقـول  يرفــض ماركــس  إذ 

بــن  )كالتفاعــل  الصدفــة  مجــرد  عــى  تعتمــد 

الـعـرض والطلــب مثــا( ويدعــو إىل العمــل عــى 

اكتشــاف ســر قيمــة الســلع. فيمــا يؤكــد فرويــد 

عــى الحلــم عــى أنــه ظاـهـرة ذات معنــى، عــى 

ــــ تبعــث برســالة مكبوتــة ينبغــي  ــــ الظاـهـرة  أنهــا 

نحــو  عــى  التأويليــة.  بالواســطة  اكتشــافها 

 Tony Myers, SlavojZizek,( مشــابه. 

.London(، Routledge

كورونا وتأمالت سالفوي جيجك
كورونــا  فايــروس  الـكـوين  للحــدث  مقاربتــه  يف 

يقــدم ســافوي مقاربــة ممـيـزة للحــدث مقاربــة 

تعرضت إىل السخرية والتهكم من قبل الكثري 

يريــد  وكأنــه  ظهــر  حتــى  والنقــاد،  املواقــع  مــن 

إرـجـاع النظــام الشــيوعي القديــم، وهــي مقاربــة 

غري حقيقية فالرجل تعرض إىل سوء القراءة، 

توضيحــات  ينشــر  أن  أدرك األمــر وحــاول  وقــد 

يف  يقصــده  مــا  طبيعــة  فيهــا   يبــن  وشــروح 

تلــك. معالجتــه 

نســعى يف  مقاربتنــا هــذه إىل تقديــم عينة مــن 

القراءات الفلسفية عن فايروس كورونا وجدنا 

يف ـقـراءة ســافوي جيجــك عينة ممـيـزة؛ نـظـرا 

ملكانتــه ونـظـرا ملــا يـثـريه مــن ردود فعــل متنوعــة 

هنــاك  أن  إال  واإلثــارة؛  الســخرية  بــن  تجمــع 

حالــة ثالثــة هــي أن الرجــل يقــدم ـقـراءة تجمــع 

بن البعد األكاديمي والبعد العام القريب من 

منــه رجــا  يجعــل  مّمــا  العــادي  القــارئ  فـضـاء 

مـثـريا وجدليــا.

وقــد تطّرقــت  املقــاالت التــي درس فيهــا املوضــوع 

أبعــاد:  ثــاث  عــى  فقســمتها  كورونــا  فايــروس 

علميــا  الفايــروس  بتعريــف  يتعلــق  األول 

الرســمية  السياســية  املواقــف  والثــاين  وثقافيــا، 

ممثلــة بالــدول مــن الفايــروس، والثالــث الحــل 

الــذي اجرتحــه كـعـاج ومــا تـعـرض لــه مــن نقــد 

فعله الشــارحة  وردود  مقيتــة  وســخرية  الذع 

. للموـضـوع 

أوال: تعريف الفايروس كورونا )علميا وثقافيا(

أو  الفايروســات  لكلمــة  املفهــوم  التأصيــل  إن 

الُحَمــات. مفردهــا فايــروس أو ُحَمــة بالاتينيــة 

مقال
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اليونانيــة  يف  فايــروس  وتعنــي   )Virus(

مـمـرض  عامــل  وهــو  “ســم”  أو  “ذيفــان” 

التكاثــر إال داخــل خايــا كائــن  صغــري ال يمكنــه 

وال  جــدا،  صـغـرية  الفايروســات  آخــر.  حــّي 

تصيــب  الـضـويئ.  باملجهــر  مشــاهدتها  يمكــن 

الفايروســات جميــع أنــواع الكائنــات الحيــة، مــن 

والعتائــق  البكترييــا  إىل  والنباتــات  الحيوانــات 

 )Koonin EV, Senkevich TG, 2006(

فــإن هــذا التأصيــل العلمــي حاضــر يف التعريــف، 

وهذا يعر عن تفهمه لهذا الكائن بشكل علمي 

إذ  يقــول عنــه  “فــإن الفايروســات ليســت شــكاً 

أولًيــا للحيــاة تطــورت منــه أشــكال أكــر تعقيــًدا. 

خــال  مــن  تتكــرر  إنهــا  بحتــة؛  طفيليــات  إنهــا 

)عندمــا  تطــوًرا  األكــر  الحيــة  الكائنــات  إصابــة 

يســتخدمنا  البشــر  نحــن  الفايــروس  يصيبنــا 

للنســخ(. كآلــة  ببســاطة 

االبتدائيــة   – األضــداد  بــن  املصادفــة  هــذه  يف 

الفايروســات:  ســر  يف  تكمــن   – والطفيليــة 

 der  ” شــيلينج  عليــه  أطلــق  ملــا  حالــة  فهــم 

nieaufhebbare  Rest”، وهــو ملــا بقــي  مــن 

أدىن أشــكال الحيــاة الــذي نشــأ نتيجــة إىل خلــل 

يف  للتكاثــر، وتســتمر  األفضــل  وظيفــي آلليــات 

يمكــن  ال  بقيــة  العــدوى(  نقــل  )يف  مطاردتهــا 

متفرعــة  كلحظــة  اإلطــاق  عــى  دمجهــا  إعــادة 

ملستوى أعى للحياة )سافوي جيجك: املراقبة 

العالــم(. مواجهــة  يف  كورونــا  أو  واملعاقبــة؟ 

أن ســافوي  فنجــد  الثقــايف  املســتوى  عــى  أمــا 

عــى  فيهــا  يعتمــد  ثقافيــة  مقاربــة  يقــدم 

مهمــة  مقاربــة  قــدم  أنــه  يجــد  الــذي  تولســتوي 

يف هــذا املجــال يف املقاربــة بــن عــدوى الفايــروس 

اإلنســان،  دـمـاغ  يف  املؤـثـرة  الثقافيــة  والعــدوى 

مــن  هــو  “اإلنســان  قولــه  تولســتوي  عــن  فينقــل 

مــن  املايــن  يســتقبل  مصــاب  بدـمـاغ  القــردة 

املتعاطفن الثقافين واملحفزات املســاعدة لكل 

باللغــات”  املعروفــة  التكافــل  أنظمــة  هــي  هــذا 

)سافوي جيجك: املراقبة واملعاقبة؟ أو كورونا 

يف مواجهــة العالــم( وهــي مقاربــة تعتمــد عــى 

التشــابه يف نقــل األفــكار واتخاذهــا مــن العقــل 

البشــري:  “الكائــن  يـقـول  إذ  لانتشــار،  مجــال 

هــو وســيط فــارغ ســلبي مصــاب بعناصــر ثقافيــة 

محملــة بالعــدوى تنتشــر مــن فــرد إىل آخــر مثــل 

العصيــات املعديــة. ويذهــب تولســتوي هنــا حتــى 

إنــه ال يعــارض هــذا االنتشــار للعــدوى  النهايــة. 

اســتقالية روحيــة حقيقيــة”، وهــي  العاطفيــة 

تبــدو اســتعارة ثقافيــة بامتيــاز إال أنهــا تبــن أن 

الفيلســوف مــدرك لطبيعــة الفايــروس علميــا، 

مــن  “نتيجــة  إنــه  ثالثــة  ناحيــة  ومــن  وثقافيــا، 

نتائج أفعال البشر وتدمريهم النظام الطبيعي 

بالفايروســات،  الطبيعــة  تهاجمنــا  عندمــا 

فإنهــا بطريقــة مــا ترســل رســالتنا الخاصــة إلينــا. 

لــك”  اآلن  أفعلــه  بــي،  فعلتــه  مــا  الرســالة: 

)سافوي جيجك: املراقبة واملعاقبة؟ أو كورونا 

العالــم(. مواجهــة  يف 

وهــذا مــا نجــده يف مماثلــة أخــرى عندمــا قــارب 

نســخة  أنــه  عــى  التاجــي  الفايــروس  الوـبـاء 

جــورج  لهرـبـرت  العوالــم”  مــن “ـحـرب  مقلوبــة 

ـحـرب  ويلــز،  جــورج  )هرـبـرت   .)1897( ويلــز 

غــزو  عــن  الكتــاب  يحــيك   .)2013 العوالــم، 

املريخيــن لــأرض، ثــم يكتشــف البطــل – الــراوي 

اليائــس أن جميــع املريخيــن قــد أبيــدوا بوســاطة 

ميكروبــات أرضّيــة لــم يكونــوا محصنــن ضدهــا، 

“ونحــن  بالـقـول  ســافوي،  يســتنتج  وهنــا 

ينبغــي  ربمــا  إذ  مماثلــة  حالــة  نعيــش  اليــوم 

بتدمــري  تهــدد  التــي  األوبئــة  إىل  النظــر  بالفعــل 

قصــة  مــن  مقلوبــة  نســخة  أنهــا  عــى  البشــرية 

ويدّمــر  يســتغل  الــذي  املريخــي’  ’الغــازي  ويلــز 

الحيــاة عــى األرض بــا رحمــة هــو نحــن أنفســنا، 

االـسـرتاتيجيات  جميــع  فشــل  وبعــد  البشــرية، 

مهــددون  اآلن  نحــن  ملحاربتنــا،  تطــوراً  األكــر 

مــن بــن تلــك  “مــن قبــل أكــر األشــياء تواضعــاً 

هــذه  عــى  حكمتــه،  يف  اللــه،  وضعهــا  التــي 

األرض”، فايروســات غبيــة تتكاثــر خبــط عشــواء 

ـخـزام، جيجــك والفايــروس  – وتنتشــر” )عــاء 

)2020 اإليديولوجــي، 

الثاين : مواقف الدول  السياسية  من الوباء  

التــي يقدمهــا      يف مقاربتــه النقديــة الســاخرة 

إىل اســتجابة الــدول للحادثــة يؤكــد عــى ضــرورة 

مــن  الــدول  اســتثمار  أوال  يشــرح  فهــو  النقــد، 

نشــر  عــر  الشــعوب  عــى  ـفـرض هيمنتهــا  أجــل 

ـفـرض  أجــل  مــن  النــاس  بــن  والذعــر  الخــوف 

عليهــم  الشــمولية  مراقبتهــا  وـفـرض  تحكمهــا 

ومن هنا يأيت دور النقد يف تعرية تلك السلطة 

فــرتى  أســفل  إىل  تنظــر  عندمــا  “القطــُة  فــإن 

فالوعــي  فتســقط”.  تحتهــا،  أرض صلبــة  ال  أن 

النقدي يحرر الناس من الخضوع إىل التضليل 

والقـبـول بــه كونــه ســلطة ال يمكــن مقاومتهــا، 

موقفنــا  تغيــري  بقوله “علينــا  عى ذلــك  ويؤكــد 

بالكامــل تجــاه الحيــاة وتجــاه وجودنــا ككائنــات 

حيــة بــن أشــكال الحيــاة األخــرى. بعبــارة أخــرى 

إذا فهمنــا ’الفلســفة’ كصفــة لتوجهنــا األســايس 

يف الحياة، فسيتعن علينا عيش ثورة فلسفية 
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حقيقية”. )سافوي جيجك: املراقبة واملعاقبة؟ 

أو كورونــا يف مواجهــة العالــم(.

اســتجابة  توصيــف  فيــه   يحــاول  الثــاين  األمــر 

قدمتهــا  مقاربــة  عــى  معتمــدا  للحــدث  الــدول 

“املــوت  كتابهــا  يف   روس،  كيوبلــر  إليزابيــث 

والوفاة” الصادر عام 1969، حاولت يف  كتابها 

إن تقدم أنموذج كيوبلر روس املعروف بمراحل 

 Kübler-Ross :الحــزن الخمســة )باإلنجليزيــة

model, Five Stages of Grief(  هَو أنموَذج 

يتعاَمــل  التــي  للطريقــة  مراِحــل  َيِصــف خمــس 

عــن املصائــب،  الناِتــج  الحــزن  مــع  بهــا اإلنســان 

بـمـرض  ُشــّخص  قــد  الشــخص  كان  لــو  خاّصــة 

قاتــل أو عــاىن مــن خســارٍة كارثيــة :

يحــدث  أن  يمكــن  “ال  بخــري”،  “أنــا  اإِلنــكار:   1-

هــذا، ليــس ل”، اإلنــكار عــادة مــا يكــون مجــرد 

دفاع مؤقت للفرد. هذا الشعور عامة ُيستبدل 

بالوعــي الشــديد باملواقــف واألفــراد التــي َســترُتك 

 Maciejewski, Paul K.; املــوت.)  بعــد 

)Zhang, Baohui; Block, Susan

-2 الغضــب: “ِلــَم أنــا؟ هــذا ليــس عــداًل”، “كيــف 

يحــدث هــذا ل؟”، “مــن املَُلــوُم عــى ذلــك؟”، مــا 

أن يدخــل الفــرد املرحلــة الثانيــة حتــى يــدرك أن 

اإلنكار ال يمكن أن يستمر بسبب الغضب الذي 

ينتــاب الفــرد اذ يصبــح مــن الصعــب جــداً رعايتــه 

ملــا يكنــه مــن مشــاعر ثــورة وحســد.

-3 املساومة: “فقط دعني أعيش لرؤية أطفال 

أن  أجــل  مــن  يشء  أي  “ســأفعل  يكــرون”، 

تعــود ل”، املرحلــة الثالثــة تحتــوي عــى األمــل 

بــأن الفــرد يمكنــه فعــل أّي يشء لتأجيــل املــوت 

أو الفقــد. عــادة مــا تتــم املفاوضــة مــع قــوى عليــا 

مثــاً(. )اإللــه 

مــا  حــال،  أّي  عــى  “ســأموت  االكتئــاب:   4-

الفائدة من أّي يشء سأفعله؟”، “لقد رحلت\

رحــل، ملــاذا أســتمر بعده/بعدهــا؟”، يبــدأ الفــرد 

املــوت/ حتميــة  فهــم  يف  الرابعــة  املرحلــة  يف 

الفقــد؛ ولهــذا يصبــح املــرء أكــر صمتــاً، ويرفــض 

يف  الوقــت  كثريا مــن  ويمــي  الــزوار،  مقابلــة 

البــكاء. تســمح هــذه املرحلــة للفــرد بقطــع نفســه 

غــري  مــن  لــه.  األشــخاص املحبوبــة  األشــياء  عــن 

املنصــوح بهــا أن تتــم محاولــة إبهــاج الفــرد الــذي 

يمــر بهــذه الحالة؛ ألنهــا حالــة يجــب أن يمــر بهــا 

معهــا. ويتعامــل 

-5 التقبــل: “مــا حــدث حــدث ويجــب أن أكمــل 

الطريــق”، “ال فائــدة مــن املقاومــة، مــن األفضــل 

األـخـرية  املرحلــة  تمــد  ســيأيت”:  ملــا  أســتعد  أن 

للفقــد  والتفهــم  الســام،  مــن  بشــعور  الفــرد 

الفــرد يف  القــادم. عامــة ســيفضل  الــذي حــدث 

هــذه املرحلــة أن ُيــرتك وحيداً، فضــا عــن ذلــك 

هــذه  وتعــد  األلــم،  مشــاعر  لديــه  تنعــدم  قــد 

الفقــد. مــع  الـصـراع  نهايــة  املرحلــة 

“أنمــوذج  جيجــك  ســافوي  يســتعمل  وهنــا 

بالـقـول  الحــدث  توصيــف  فــى  روس”  كيوبلــر 

“يمكن للمرء أن يميز املراحل الخمس نفسها، 

املؤلــم.  االنفصــال  بعــض  املجتمــع  واجــه  كلمــا 

البيئيــة: الكارثــة  نأخــذ خطــر  دعنــا 

-1 نميــل إىل إنكارهــا )إنــه مجــرد جنــون العظمــة 

أنمــاط  يف  معتــادة  تقلبــات  هــو  يحــدث  مــا 

الـشـركات  )عــى  الغضــب  يــأيت  ثــم  الطقــس( 

الحكومــة  وعــى  بيئتنــا،  تلــوث  التــي  الكــرى 

)إذا  املســاومة  فتليــه  األخطــار(  تتجاهــل  التــي 

قمنــا بإعــادة تدويــر نفاياتنــا يمكننــا شــراء بعــض 

الوقــت فضــا عــن وجــود جوانــب جيــدة لذلــك 

و  الغرينانــد  خضــار  زراعــة  كإمكانيــة  أيًضــا 

ســتتمكن الســفن مــن نقــل البضائــع مــن الصــن 

إىل الواليــات املتحــدة بشــكل أســرع بكثــري مــرورا 

بالطريق الشــمال، وســتصبح األرايض الخصبة 

بســبب  ؛  ســيبرييا  شــمال  متاحــة يف  الجديــدة 

ذوبــان الرتبــة الصقيعيــة …( فاالكتئــاب )فــات 

 ،)… بالفشــل  عليهــم  محكــوم  نحــن  األوان 

وأخــرًيا القبــول: نحــن نتعامــل مــع تهديــد خطــري 

وعلينا تغيري طريقة حياتنا بأكملها” )سافوي 

يف  كورونــا  أو  واملعاقبــة؟  املراقبــة  جيجــك: 

العالــم(. مواجهــة 

اســتجابتنا  عــى  األمــر  يطبــق  إن  يحــاول  إنــه 

لهــذه الكارثــة الوبائيــة عــى وفــق املنهــج العلمــي 

الســابق. ثــم أنــه يقــدم تطبيــق عــى االســتجابات 

الكارثــة، وكيــف تمظـهـرت يف  لهــذه  السياســية 

الوـبـاء”. تجــاه  واإلـجـراءات  األقــوال، 

املوقــف األمــرييك يقــول فيــه “فــإن الــيشء نفســه 

ينطبــق عــى أولئــك الذيــن أصيبــوا بصدمــة مــن 

رئاسة ترامب: أوالً، كان هناك إنكار )ال تقلق، 

ترامب هو مجرد موقف و لن يتغري أي يشء إذا 

توىل السلطة( فيليه الغضب )عى قوى الظام 

التــي مكنتــه مــن االســتياء عــى الســلطة، وعــى 

الشعبوين الذين يدعمونه، ويشكلون تهديًدا 

نفقــد  )لــم  املســاومة  ثــم  األخاقيــة…(  ملاديتنــا 

كل يشء بعــد لعلــه بمقدورنــا احتــواء ترامــب 

دعنا نتسامح مع بعض تجاوزاته..( فاالكتئاب 

والديمقراطيــة  الفاشــية،  طريــق  عــى  )نحــن 

تضيــع يف الواليــات املتحــدة( ثــم القـبـول: هنــاك 

املتحــدة  الواليــات  يف  جديــد  ســيايس  نظــام 

قــد  األمريكيــة  للديمقراطيــة  الخــوال  واأليــام 

انتهــت، دعونــا نواجــه الخطــر ونخطــط بهــدوء 

مقال

ترامــب..”  التغلــب عــى شــعبوية  كيــف يمكننــا 

)سافوي جيجك: املراقبة واملعاقبة؟ أو كورونا 

يف مواجهــة العالــم(.

ثــم إنــه يحفــر يف التاريــخ، ويرصــد االســتجابات 

إذ  الوســيط  العصــر  يف  ـجـاءت  التــي  املتنوعــة 

املراحــل  يف   الطاعــون  مــع  الســكان  تفاعــل 

أيًضــا  يـقـول “أليــس هــذا  ثــم  الخمســة نفســها  

طريقــة تعاملنــا مــع وبــاء فايــروس كورونــا الــذي 

كان  البدايــة،  يف  2019؟  عــام  نهايــة  يف  انفجــر 

يحــدث،  خطــري  يشء  يوجــد  )ال  اإلنــكار  هنــاك 

بعض األشــخاص الامســؤولن ينشــرون الذعر 

أو  عنصــري  شــكل  يف  )عــادة  فالغضــب  فقــط( 

مذنبــون،  القــذرون  الصينيــون  للدولــة:  معــاٍد 

ذلــك  بعــد  تــأيت  ثــم  فعالــة..(  ليســت  دولتنــا 

الضحايــا،  بعــض  هنــاك  )حســًنا،  املســاومة 

ويمكننــا  الســارس،  مــن  خطــورة  أقــل  لكنهــم 

الحد من الضرر..(؛ إذا لم تفلح ينشأ االكتئاب 

)دعونا ال نخدع ذواتنا، فنحن جميعاً محكوم 

علينــا بالفشــل(. ولكــن كيــف ســيبدو الرضــا يف 

الوـبـاء  أن  غريبــة  لحقيقــة  إنهــا  الوضــع؟  هــذا 

يـعـرض خاصيــة مـشـرتكة مــع املوجــات األـخـرية 

يف  فرنســا،  )يف  االجتماعيــة  االحتجاجــات  مــن 

هونــغ كونــغ..(: إنهــم ال تنفجــر ثــم تمــوت بــدالً 

الخــوف  جالبــة  وتســتمر  هنــا  تبقــى  ذلــك  مــن 

الدائــم والهشاشــة يف حياتنــا” )ســافويجيجك: 

مواجهــة  يف  كورونــا  أو  واملعاقبــة؟  املراقبــة 

العالــم(. وانطاقــا مــن هــذا التحليــل تغــدو كل 

الــردود تدخل مــن ضمن املقيــاس نفســه، وأن 

بعــض الــدول تحــاول إشــاعة الخــوف مــن أجــل 

تريــر الشــرعية وإضفائهــا  عــى تدابــري الســيطرة 

والتنظيــم التــي ال يمكــن التفكــري فيهــا حتــى اآلن 

الســبب  إن  الغربــي.  الديمقراطــي  املجتمــع  يف 

املتناســبة”  غــري  “االســتجابة  هــو  لهــذا  الرئيــي 
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يف “امليــل املتزايــد نحــو اســتعمال حالــة الطــوارئ 

التدابــري  تســمح  طبيعــي”.  تحكــم  كنمــوذج 

املفروضة للحكومة بتقييد حرياتنا، وبالنتيجة 

تعبئــة  إىل  يدفعنــا  أن  “)وينبغــي(  عــى  يؤكــد 

يف  للعمــل  وأوهــام،  ذعــر  دون  مــن  أنفســنا 

تضامــن جماعــي. مــا يجــب أن نقبلــه، ومــا يجــب 

أن نتصالــح معــه، هــو أن هنــاك طبقــة فرعيــة 

من الحياة، الحياة غري املتكررة، والفايروسات 

دائًمــا  موجــودة  كانــت  والتــي  بغـبـاء  املتكــررة 

تشــكل  الظــل  كظــام  دائًمــا  معنــا  وســتظل 

تهديــًدا لبقائنــا، وتنفجــر عندمــا ال نتوقــع منهــا 

ذلك” ) ســافوي جيجك: املراقبة واملعاقبة؟ أو 

العالــم(. مواجهــة  يف  كورونــا 

يقــوده  النــاس:  ـفـرض الصمــت والوصايــة عــى 

تفـكـريه “االســتثنايئ” إىل أن يعــد  كورونــا حدثــاً 

)أعمــق؟(  املعــاين  مــن  مــا  بمعنــى  “تحرريــاً” 

ويجب اقتناصه؟ بمعنى أن الفايروس بوصفه 

فضــح  أبــواب  مــن  بابــا  يكــون  أن  يمكــن  حدثــا 

عــر  الدولــة  قبــل  مــن  يمــارس  الــذي  التضليــل 

إشــاعة الرعــب، وـفـرض الصمــت عــى األصــوات 

مــن  املتبعــة  للسياســة  الداخــل  مــن  املعارضــة 

“أنــا  بقولــه  فعــاً!  وقــع  مــا  هــذا  الدولــة،  قبــل 

أزعم ببساطة أنه يمكن حتى لأحداث املروعة 

متوقعــة”.  غــري  إيجابيــة  نتائــج  ذات  تكــون  أن 

تمــارس  التــي  الدولــة  جــروت  أمــام  فالصمــت 

فرض سطوتها باسم القانون وتجر املعارضن 

عى الخضوع لها، من الصحيح أن عمل جهاز 

مــاو  شــعار  يعــارض  بكاملــه  الصينيــة  الدولــة 

الــذي يـقـول “ثقــوا بالشــعب!”. تعتمــد  القديــم 

طريقــة الدولــة يف التصــرف عــى فرضيــة أنــه ال 

يجــب الوثــوق بالنــاس: يجــب أن يكــون الشــعب 

محبوبــاً ومحميــاً ومعتنــى بــه… لكــن ال مجــال 

نهايــة  هــذا يف  الثقــة  انعــدام  ليــس  بــه.  للوثــوق 

تتبنــاه  ملوقــف  األخــري  التجســيد  ســوى  املطــاف 

عندمــا  منهجــي  بشــكل  الصينيــة  الســلطات 

متعلقــة  مـشـاكل  أو  بيئيــة  تواجــه احتجاجــات 

العمــال. بصحــة 

-2 فــإن إشــاعة الرعــب وغيــاب اليقــن: هــو اآلخــر 

من املمكن أن يكون بابا من أبواب إشاعة الوباء 

أمــام اتســاع موجــة الخــوف الــذي أصــاب النــاس 

 )Gabriel Leung( ليونــغ  غابرييــل  بحســب 

العامــة  الصحــة  قـطـاع  يف  األوبئــة  ـخـراء  كبــري 

يف هونــغ كونــغ، إذا لــم تتــم الســيطرة عــى هــذا 

الوـبـاء فمــن املمكــن أن ينتشــر بــن ثلثــي ســكان 

العالم. وقال إن الناس كانوا بحاجة إىل اإليمان 

العلمــي  املجتمــع  يعمــل  بينمــا  بحكومتهــم 

الجديــد،  الوـبـاء  اليقــن بشــأن  عــى إزالــة عــدم 

إذ   االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  مــع  “ولكــن 

تختلــط األخبــار املزيفــة والحقيقيــة، وال توجــد 

أي ثقــة، فكيــف نحــارب هــذا الوـبـاء؟”. يتطلــب 

األمــر، عــى العكــس مــن ذلــك، جرعــة إضافيــة 

بالتضامــن،  متقدمــاً  وشــعوراً  الثقــة،  مــن 

ومقــداراً إضافيــاً مــن حســن النيــة، كل األشــياء 

فــإن  وبالتــال  بالكامــل”.  اســتنفاذها  تــم  التــي 

موقف سافوي جيجك كان يدعو ببساطة إىل 

فتــح حيــز يمكــن فيــه ســماع انتقــادات املواطنــن. 

الدولــة  أن  فـكـرة  عــى  الرئيــي  االـعـرتاض  إن 

يجــب أن تتحكــم يف الشــائعات؛ لتجنــب الذعــر 

هــو أن هــذا التحكــم نفســه ينشــر عــدم الثقــة، 

ويخلق بااليت مزيدا  من الشائعات املؤامراتية، 

فقط الثقة املتبادلة بن الشعب والدولة يمكن 

أن تعمــل.

-3 الحل والتوضيح له: يف هذه النقطة نصل إىل 

الحــل الــذي حــاول مــن خالــه أن يقابــل الواقــع 

بطريقة جديــدة بعــد الفشــل الــذي وقعــت  فيــه 

إشــاعة  وهدفهــا  منفــردة  تعمــل  وهــي  الــدول، 

الخــوف، وـفـرض ســطوتها عــى شــعوبها، ـجـاء 

الحــل يف مقاربــة كونيــة تقــوم عــى نبــذ سياســة 

والحــد  الربــح،  تحقيــق  إىل  الهادفــة  الســوق 

أكــر  نحــو سياســة جديــدة  الدولــة  ســلطة  مــن 

تعاونا عــى املســتوى الــدول تجمــع الجهــود يف 

ملقولتــه  محاربتــه.  يف  وتســهم  الوـبـاء  مواجهــة 

ردود ســاخرة ورافضــة وقــد اتهمتــه بالرجعيــة 

؟  املقولــة  تلــك  مــا  املــايض، ولكــن  إىل  والعــودة 

يقول “يمكننا أيًضا تخمن ما ســيحدث عندما 

ســيتم  الســلطة:  يف  هــم  مــن  الغــّش  ياحــظ 

اتهــام املــدراء املحليــن بالتخريــب، ومعاقبتهــم 

مفرغــة  حلقــة  إنـتـاج  يعيــد  مــا  وهــو  بشــدة، 

إىل  حاجــة  هنــاك  ســتكون  الثقــة..  عــدم  مــن 

جوليان أسانج  الصيني ليكشف للجمهور هذا 

الجانــب املخفــي عــن كيفيــة تعامــل الصــن مــع 

الوـبـاء”. )ســافوي جيجــك: املراقبــة واملعاقبــة؟ 

أو كورونــا يف مواجهــة العالــم(، وهــو هنــا يريــد 

يف  تمثــل  ســابق  واقــع  يعيــد  األمــر  إن  الـقـول 

فــداء  عــر أكبــاش  الفشــل  عــن  نقــل املســؤولية 

يتحملــون مســؤولية الفشــل. إال إن كامــه عــن 

وتـعـرض  معــاين  حمــل  الشــيوعية  عــر  الحــل 

إىل ســوء ـقـراءة جعلــه يقــدم توصيفــا؛ ملــا كان 

يـقـول  وهــو  يقصــد  التــي  الشــيوعية  مــن  يريــده 

“إذا لــم تكــن هــذه الشــيوعية التــي أفكــر فيهــا، 

أقصــد،  مــا  لفهــم  بالشــيوعية؟  أعنــي  فمــاذا 

يكفــي ـقـراءة اإلعانــات العامــة ملنظمــة الصحــة 

منظمــة  رئيــس  قــال  آخرهــا:  وهــذا  العامليــة، 

أدهانــوم  تيــدروس  الدكتــور  العامليــة  الصحــة 

غيريســوس “إنــه عــى الرغــم مــن أن ســلطات 

الصحــة العامــة يف جميــع أنـحـاء العالــم لديهــا 

القدرة عى مكافحة انتشار الفايروس بنجاح، 

مســتوى  أن  مــن  بالقلــق  تشــعر  املنظمــة  فــإن 

االلـتـزام الســيايس يف بعــض البلــدان ال يتطابــق 

التهديــد”. مســتوى  مــع 

هذه ليست مناورة. هذا ليس وقت االستسام. 

هذا ليس وقت األعذار. هذا هو الوقت املناسب 

البلــدان  كانــت  لقــد  املعوقــات.  كل  لســحب 

العقــود.  هــذه  مثــل  لســيناريوهات  تخطــط 

قــال تيــدروس “حــان الوقــت للعمــل عــى هــذه 

الخطــط. يمكــن إخمــاد هــذا الوبــاء، ولكــن فقــط 

من خال نهج جماعي ومنسق وشامل يشرك 

بأكملــه”. الحكومــي  الجهــاز 

مــن  هــو  الشــيوعية  مــن  يقصــده  مــا  إن  أي 

يقــوم  الفكــر  مــن  جديــد  نهــج  الضــرورة وجــود 

القوميــة  للدولــة  العابــر  الــدول  التعــاون  عــى 

تعــاون يحقــق توحــد الجهــود يف محاربــة الوبــاء. 

“عندمــا  بالـقـول  شــارحا  هــذا  عــن  يعــر  وهــو 

اقرتحت أن وباء كورونا قد يعطي دفعا جديدا 

للشــيوعية، لقيــت دـعـويت، وكمــا هــو متوقــع، 

القويــة  الطريقــة  مــن  الرغــم  عــى  الســخرية. 

األزمــة  تجــاه  الصينيــة  الدولــة  انتهجتهــا  التــي 

يبــدو أنهــا قــد نجحــت – عــى األقــل هــي تعاملــت 

مــع الوـبـاء بشــكل أفضــل بكثــري ممــا يحــدث يف 

القديــم  االســتبدادي  املنطــق  أن  إال   – إيطاليــا 

للشيوعين يف السلطة أظهر بوضوح حدوده” 

) سافوي جيجك: املراقبة واملعاقبة؟ أو كورونا 

العالــم(. مواجهــة  يف 

مقال

فهــو ال يمتــدح األنمــوذج الصينــي الــذي اســتطاع 

بالخطــاب  ســقط  لكنــه  الوـبـاء  يواجــه  أن 

االســتبدادي الذي انتهجته الســلطات الصينية. 

والبديــل يقــوم عــى نهــج قوامــه  الثقــة املتبادلــة 

مــا  هــو  وهــذا  الدولــة،  وأجـهـزة  الشــعب  بــن 

الصينــي. النهــج  إليــه  ُيفتقــر 

الشــيوعية  عــن  فكرتــه  أثارتــه  مــا  عــى  رده  يف 

عــى  القائــم  اللـيـرال  الوضــع  عــن  كبديــل 

الدولــة  يجعــل  الــذي  الســوق  اقتصاديــات 

ضعيفــة وغــري فعالــة بمــا يـفـرتض أن تقــوم بــه 

إـجـراءات مــن 

معنــى  يبــن  شــرح  مــن  أكــر  يقــدم   نجــده 

الشــيوعية التــي يقصــد وقــد ظهــر أن الشــيوعية 

هــي ليســت املذهــب االقتصــادي املتعــارف عليــه 

ســابقا بــل هــي نهــج جديــد مــن التعــاون الــدول 

عــى  لإنســانية  العامــة  املصالــح  عليــه  يغلــب 

يشــرح فكرتــه  القوميــة. وهــو  الضيقــة  املصالــح 

يـقـول  اآلن  الســائد  املوقــف  ـيـزال  “مــا  بالـقـول 

إن كل بلــد يعمــل ألجــل نفســه إذ هنــاك حظــر 

مثــل  الرئيســية  املنتجــات  تصديــر  عــى  وطنــي 

إىل  تلجــأ  التــي  البلــدان  مــع  الطبيــة  اإلمــدادات 

تحليلهــا الخــاص لأزمــة وســط نقائــص محــّددة 

لاحتــواء”. بدائيــة  ومقاربــات  وعارضــة، 

فهــذه املعالجــات تبقــى ضمــن إمــا “اقتصاديــات 

فتــًكا  األكــر  الحــدود  إىل  أو  فحســب،  الســوق 

ســيادة  عــى  تصــر  التــي  القوميــة  للشــعبوية 

أـمـريكا  مــع  األمــر  انتهــى  لقــد  الكاملــة”  الدولــة 

التنســيق  خــال  مــن  إال  إنقاذهــا  يمكــن  ال  إنــه 

العاملــي. والتعــاون 

يـقـول إنــه يف  مقاربتــه هــذا هــو ليــس طوباويــا، 

كمــا أنــه ال ينشــد تضامًنــا مثالًيــا بــن النــاس، بــل 

عى العكس إن األزمة الحالية تبن بوضوح أن 

التضامن والتعاون العاملي لصالح بقاء الجميع 

وبقاء كل واحد منا هو اليشء األناين العقاين 

وال  بــه.  القيــام  علينــا  يتوجــب  الــذي  الوحيــد 

يقتصر األمر عى الفايروس: فقد عانت الصن 

نفسها من الخطر الكبري ألنفلونزا الخنازير منذ 

أشهر، وهي مهددة اآلن باحتمال غزو الجراد.

فإنه يؤكد عى أن النهج الشيوعي الواسع الذي 

للتخلــص  لنــا  الوحيــد  الســبيل  هــو  عنــه  أدافــع 

فعا من مثل هذا املوقف الحيوي البدايئ. وإن 

عامــات تقليــص التضامــن غــري املشــروط يمكــن 

الجاريــة،  املناقشــات  يف  بالفعــل  ماحظتهــا 

وبموجب الروتوكول املسمى “ثاثة حكماء”، 

يف حالة اكتظاظ املستشفيات باملرىض سيضطر 

إىل  مستشــفى  كل  يف  كبــار  استشــارين  ثاثــة 

اتخــاذ قــرارات بشــأن تقنــن الرعايــة مثــل أجهــزة 

التهويــة واألـسـّرة.

أال تشري هذه اإلجراءات إىل أننا نستعد لتفعيل 

املنطــق األكــر وحشــية أي البقــاء لأصلــح؟ لــذا، 

ـمـرة أخــرى، يتوجــب علينــا االختيــار إمــا هــذا أو 

نوع من الشيوعية املبتكرة. ) سافوي جيجك، 

الشــيوعية العاملية أو قانون الغاب(.

الخاتمة
يعيشــها  التــي  والكارثــة،  الخســارة  حــاالت  يف 

البشــر، فإنهــم يتصرفــون بشــكل مختلــف عمــا 

األوقــات  يف  خصوصــا  عليــه  اعتــادوا  قــد  كانــوا 

املــوت. يواجهــون  وهــم  الصعبــة، 

هــذه املشــاعر التــي يمكــن أن نرصدهــا يف املواقــف 

البشــرية بــإزاء وـبـاء كورونــا ســواء أـجـاءت تلــك 

عــى صعيــد الفــرد أم عــى مســتوى الجماعــة، 

الحــدث  بــإزاء  اإلنســان  يظهرهــا  مشــاعر  فهــي 

الــذي يهــدد كيانــه.

بتـنـوع  النــاس تنوعــت  املواجهــة وآليــات حمايــة 

املذاهــب السياســية، إذ نجحــت الصــن نجاحــا 

تلــك  أن  إال  فايــروس،  مواجهــة  يف  كـبـريا 

اإلـجـراءات تعــر عــن سياســة شــمولية ال تتفــق 

مــع معايــري الســوق الحرة ومنظومــة الحريــات 

املطبقة يف الغرب وبن تلك االختافات ظهرت 

نقديــة. مواقــف 

من ضمن هذه املواقف النقدية يظهر سافوي 

نقديــة  مواقــف  مــن  عنــه  عــرف  بمــا  جيجــك 

إىل  األيديولوجيــا  نقــد  مــن  متنوعــة  بأشــكال 

التحليــل  إىل  الســينمايئ  النقــد  إىل  الســخرية 

فلســفية  مواقــف  كتاباتــه  شــكلت  إذ  النفــي، 

حـلـول. وتقديــم  األحــداث  مــن 

تك املشــاهدات والقراءات تجعلني أتوقف عند 

محطات مختلفة يف سرية الرجل تحيك للقراء 

أزمنــة، وأماكــن  قالــه يف  أو  عاشــه  قــد  كان  مــا 

متنوعــة تركــت أثرهــا يف كتاباتــه التــي هــي بمثابــة 

اســتجابة لتلــك املثــريات.

خصــال  مــن  يشء  بــكل  واالنهمــاك  التـنـوع 

الرجــل الــذي كســر طابــع التخصــص األكاديمــي 

)التنوع والتخصص( كما عرف به الفاسفة يف 

بريطانيــا.

جمــع بــن األيديولوجيــا والســخرية والنــكات إذ 

يضم الســخرية كمنهج تهكمي ما بعد حدايث.

كورونــا  فايــروس  الـكـوين  للحــدث  مقاربتــه  يف 

يقــدم ســافوي مقاربــة ممـيـزة للحــدث مقاربــة 

تعرضــت إىل الســخرية والتهكــم مــن قبــل كثــري 

يريــد  وكأنــه  ظهــر  حتــى  والنقــاد،  املواقــع  مــن 

إرـجـاع النظــام الشــيوعي القديــم، وهــي مقاربــة 

غري حقيقية فالرجل تعرض إىل سوء القراءة، 

ينشــر توضيحــات  أن  وهــو أدرك األمــر وحــاول 

يقصــده يف معالجتــه  مــا  يبــن طيعــة  وشــروح 

تلــك.

وقــد تناولــت املقــاالت التــي تنــاول فيهــا املوـضـوع 

يتعلــق  األول  أبعــاد  ثاثــة  عــى  فقســمتها 

والثــاين  وثقافيــا،  علميــا  الفايــروس  بتعريــف 

مــن  للــدول  الرســمية  السياســية  املواقــف 

اجرتحــه  الــذي  الحــل  والثالــث  الفايــروس، 

وســخرية. نقــد  مــن  لــه  تـعـرض  ومــا  كـعـاج، 

يقــدم  أن ســافوي  نجــد  الثقــايف  عــى املســتوى 

تولســتوي  عــى  فيهــا  يعتمــد  ثقافيــة  مقاربــة 

الذي يجد انه قدم مقاربة مهمة يف هذا املجال 

والعــدوى  الفايــروس،  عــدوى  بــن  املقاربــة  يف 

دـمـاغ اإلنســان. الثقافيــة املؤـثـرة يف 

يف مقاربتــه النقديــة الســاخرة التــي يقدمهــا إىل 

ضــرورة  عــى  يؤكــد  للحادثــة  الــدول  اســتجابة 

النقــد فهــو أوال يشــرح اســتثمار الــدول مــن أجــل 

فــرض هيمنتهــا عــى الشــعوب عــر نشــر الخــوف 

والذعــر بــن النــاس مــن أجــل ـفـرض تحكمهــا، 

وـفـرض مراقبتهــا الشــمولية.

بالضــرورة  هــو  الشــيوعية  مــن  يقصــده  مــا  إن 

وجود نهج جديد من الفكر يقوم عى التعاون 

يحقــق  تعــاون  القوميــة  للدولــة  العابــر  الــدول 

الوـبـاء. الجهــود يف محاربــة  توحــد 

كاتب وأكاديمي من العراق
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شعر

سيماء وجهي تتبّدل كلما نظرت إىل املرآة.

أمــس كنــت أنــا ولكــن مــا قبــل أمــس لــم أكــن أنــا، شــخصاً كنــت 

ال أعرفه، أو ربما عرفته يوماً ال أدري متى، أّما غداً فسأكون 

شخصاً آخر متلّبد العينن أو شديد صحوهما، نقياً كبياض 

مجهول أو معتكراً مثل ماء بحرية األرق.

تلــو  اللحظــة  يحيــا  أىت،  أيــن  مــن  أعلــم  ال  شــخصاً  ـسـأكون   

اللحظــة، ال مــايض وراءه، مقتلعــاً كأنمــا مــن أديــم الســماء، 

مــن بــر االضـطـراب التــي ال قعــر لهــا، معلقــاً مثــل غيمــة عــى 

زـجـاج.

 إنني أنا، اليوم وأمس، ولكن سأكون مثلما أتيت نطفة حر 

أو صمغ فكرة ضجر منها إله أو شجرة يف فردوس. ربما نرة 

ضوء سقطت من األعى أو أدىن قلياً، ربما بقعة سوداء ما 

برحت تنتشر وسع الحدقتن.

 إننــي اضطرابــي الــذي كنتــه، الــذي أكونــه، بعدمــا نســيت كل 

ما كان وما سيكون، إنني رجفُة يدي الله عندما جبل الطن 

وني أن يشــعل الســراج أمامي.

بــوارق  صفحتهــا  عــى  تطفــو  لّجــة  أظــن،  ممــا  أعمــق  إننــي   

وجــروح وبراعــم معتمــة، ال أحــد يمــّد ل يــداً ألنجــو. لكننــي 

ممــا  نجــوت ولكــن ال أعلــم جيــداً  أننــي  أدركــت  نـظـرت  كلمــا 

نجــوت.

إنهــا وردة امليانخوليــا، تتفتــح يف األرـجـاء املجهولــة ملــا أســميه 

روحــاً، ضوؤهــا يرســم آثــار طريــق إىل ســماء أو جحيــم، لكننــي 

عــى الطريــق ال أنظــر إىل الــوراء، فــا وراء هنــا وال وجــه اـمـرأة 

مــن  الـسـرتجاعه  يدـعـوين  صــوت  وال  أوريديــس،  أســميها 

األعمــاق الطافيــة. وال مزمــار لــدّي ألعــزف فأســحر اآللهــة التــي 

عــى أهبــة الرحيــل. أتراهــا الســماء ترشــح ـمـاء أســود، أم هــي 

شــمس الســويداء ترســل أشــباحاً يف منتصــف الظـهـرية؟

 يشــيع عطــر امليانخوليــا أم يتــاىش، الكآبــة هــي نفســها، ســّر 

أضحــى  الــذي  امـلـزاج  غفلــة.  يحــّل  نــوم  مــن  األعمــق  اليقظــة 

أمزجــة تختلــط مثــل ألــوان قــوس قــزح، يتهــادى أو يتلّبــد، ثــم 

يشــّف لـيـرتاءى مــن ورائــه فجــر األزل، مبهمــاً أو مشــرقاً مثــل 

قمــر يغــرق يف كأس زنبقــة.

ينبغــي،  مّمــا  أكــر  كئيبــاً  تجعلنــي  الشــفق  ميانخوليــا  إنهــا 

حملتــه  واملطــر  مجدبــة  الســماء  ينبغــي.  ممــا  أكــر  متجهمــاً 

األرض. منقلــب  إىل  غيــوم 

 إنهــا ميانخوليــا الــروح املضطرمــة ُتغــرق املنظــر الشاســع يف 

عــى  الــرق  ـيـراه عصفــور أصابــه  ـتـراه عينــك  نبيــذ األرق. ومــا 

غصــن.

الجبــال،  فــوق  تدلهــّم  مثلمــا  الداخــل  يف  الســماء  تدلهــّم   

الغيــوم التــي تنســحب وســع اآلكام هــي نفســها الغيــوم التــي 

غــري مرئيــة. مــن هاويــة  تهــب 

اليقظــة يف وضــح النهــار ـتـرادف النــوم يف ضــوء القمــر. النقــّي 

مــا يكفــي مثيــُل املعتكــر مــا يكفــي. الحــواس التــي يصيبهــا خلــل 

ترتجــف عــى مــرأى مــن شــمس باهــرة تمحــو كل منظــر يمكــن 

لــم يولــد،  لــم يكــن يومــاً، صافيــاً صـفـاء وجــه  ـتـراه، كمــا  أن 

مرتنقــاً مثــل ـمـاء جــرن تهــّب منــه رائحــة عشــب القداســة.

اـمـرأة  إنهــا  الهــواء،  تريــان شــجرة يحملهــا  تتكــدران،  عينــاك 

تناديــك فــا تســمعها، مــن جذعهــا يســقط جنــن مــن قطــن.

كل مــا أمامــك يتشــّوش كأنــك داخــل شاشــة بيـضـاء، تمــيش 

فــا تصــل، وإذا وقعــت يف حفــرة تنهــض كمــاك بــا جناحــن. 

طريــق واحــدة تنتهــي إىل أبعــد أو أـقـرب ممــا تنظــر، كأنمــا إىل 

وهــدة. تشــّم مــا تــراه أو تلمــس مــا تســمع مــن أصــوات تنحنــي 

أن  مــع  خانــق  الجــو  كامـلـاء.  تــذوب  بألــوان  غمــام  خيــط  مثــل 

نســائم بحــر تهــّب بحبيبــات ملــح. البحــر، البحــر، ولكــن هــذه 

الصحراء كيف أمكنك أن تعرها برمالها التي أعمت عينيك 

املنظــر  هـبـاء  يف  تتطايــر  وأرصفــة  وشــوارع  أبنيــة  املغمضتــن. 

الــذي تبـصـره وال تبـصـره، أشــخاص يتســاقطون مــن أســفل، 

ي
هيب

لو
د ا

حم
م



29 العدد 66 - يوليو/ تّموز 282020 aljadeedmagazine.com

األعــى مســّيج بأشــواك. الحــواس تتشــّوش، تســمع وجيبهــا 

أو تــراه مثــل غشــاء أبيــض مبّقــع دمــاً. ال بــرق يلــوح شــرقاً وإىل 

الـغـرب ـغـراب يفــرد جناحــن. الحــواس تنطفــئ رويــداً رويــداً. 

بعد قليل ينهض قمر السريوتونن يك يسامر الليل فيصبح 

لتمــي  تضمحــّل  نجــوم  الســماء  كبــد  ويف  ثاثــة،  أو  ليلــن 

ســهوباً بأغــوار وســحب.

مــا  أبصــر  ـسـراب،  ليســت ســوى  بــر حيــاة  عــى  أطــل  عندمــا 

أبصــره يومــاً الشــاعر الــرايئ وصــرخ بصــوت أبكــم: إنهــا األبديــة. 

حتــى الجحيــم وهــم جحيــم والســماء غيــوم زرـقـاء أو بيـضـاء 

تنســحب إىل األقــايص. الشــمس يف األســفل بقعــة ثلــج. لكــّن 

يتلوهــا  أغنيــات  أو  جنائزيــة  أناشــيد  ترتفــع،  غائمــة  أصواتــاً 

أنــاس ال مرئيــون.

لم أكن غريباً يوما مثلما أنا اآلن. ولكن ليس من عالم ألكون 

غريبــاً فيــه وعنــه. لســُت غريبــاً عــن بشــر أجهلهــم وال عــن صــور 

وأصوات تمأين. إنها غربة الظل عن نفسه. أصرخ ألصحو، 

ألوقــن أننــي ســأصحو، أرفــع يــدي، يــد الغريــق يف لجــة طافيــة 

عى وجه املاء، أتســطح تحت شــعاع في.

 أحلــم مــن دون أن أحلــم، لســت يقظــاً وال نائمــاً، لســت أِرقــاً 

وال ســهراناً، فالليــل عــر منــذ ليــال.

لــم أكــن املســيح الــذي قــال يف بســتان الزيتــون نفــي حزينــة 

حتــى املــوت، لــم أكــن الـحـاج الــذي كابــد ألــم االنفصــال، وال 

الــذي أســدل ســتارة الحــداد عنــد منتصــف  ـجـريار دو نريفــال 

فراديــس  نحــو  ســويدائه  مــن  الهــارب  بودلــري  وال  الليــل، 

متوهمــة. لــم أكــن فــان غــوغ صيــاد غربــان القــدر، وال هولدرلــن 

الذي نعى اآللهة بعينن بارقتن، وال نيتشه املضطرب الذي 

لــم يعــرف ســوى اللــه غريمــاً. لــم أكــن ريلكــه الــذي زاغــت عينــاه 

فسمع صوتاً، لم أكن أني الحاج شاعر األوجاع الشخصية 

الــذي لــم ينــْم إال مـلـرة أـخـرية.

إننــي كل  العالــم.  غلبــوا  الذيــن  ـهـؤالء املكتئبــن  إننــي جميــع 

واحد منهم ولست أحداً منهم. إنني االبن الضال الذي فقد 

دربــه. أفقــت يومــاً ووجــدت نفــي هنــا، أطفــو عــى صفحــة 

كتــاب لــم يفتحــه أحــد.        إننــي نقطــة دم، ربمــا نقطــة حــر، 

ســقطت مــن قمــر الســريوتونن.

لــم  ســريوتونن، ســريوتونن، منــذ أن فتحــوا رؤوس البشــر 

عــى األرض، ماكينــات  تــدّب  يغلقوهــا. آالت  أن  يســتطيعوا 

مجّنحــة.

سعداء نحن يف هذا العالم املريض. أتينا هنا بالصدفة ربما، 

أو لعلنا ضللنا يف سرينا الفضايئ فسقطنا من طبقة شاهقة. 

لكننــا هنــا، ننظــر إىل القمــر فوقنــا ونحلــم، ننظــر إىل النجــوم 

ونحلم، ننظر إىل الشمس ونقول: كم من أعمار ستبقى لك 

أيتها األرض املحروقة؟

إننا نخاف. أقصد أنني أخاف. لكّن الجنة، أجمل ما اخرتعنا، 

الجنــة، الحلــم بالجنــة، املؤاســاة بالجنــة. الجنــة التــي خبأناهــا 

ظلنــا،  مــن  إلينــا  األـقـرب  الجنــة  ســقطنا.  أن  منــذ  عيوننــا  يف 

األبعــد مــن ظلنــا.

قبلــه  ومــا  العالــم  أســّميه  بمــا  تضيقــان  عينــاي  ســريوتونن. 

أن  عــن  أفعــل،  أن  يمكننــي  مــا  عــن كل  إننــي عاجــز  وبعــده. 

تهــّددين. قــدم  كل  حـشـرة،  إننــي  أنــى.  أن  أفكــر، 

سريوتونن. من كان يتصور أن العالم قد يصبح يوماً بحجم 

بحجــم  عالــم  نفســه.  بـسـرطان  مصــاب  لعلــه  عالــم،  قريــة. 

قريــة، وإنســان بحجــم حـشـرة.

ولكن من املخترات تهّب سحب سود.

آلــة  شــكل  عــى  مصـنـوع  إننــي  ســريوتونن.  ســريوتونن، 

ميتافيزيقيــة، آلــة تتكلــم، آلــة لــم يقــّدر لهــا أن تقطــف الثمــرة 

املحّرمــة. إننــي كائــن اـفـرتايض، ولكــن بحنــن كائــن مــن لحــم 

كائــن  وآالم.  مشــاعر  مــن  ومخــاوف،  هواجــس  مــن  ودم، 

أعــى. مــن  ـلـوح زـجـاج  مثــل  يهــوي  اـفـرتايض 

حمــر  ســالتي  أبـنـاء  بجســد.  ال  بــروح  فضــايئ  كائــن  إننــي 

كالخــرز. زرـقـاء  عيونهــم  الوجــوه، 

كل مــا أبـصـره إنمــا هنــا، عــى شاشــة يف اـلـرأس ال يقــدر أحــد 

عــى انتزاعهــا.

هــذا  ذروة املحنــة،  يف  ســريوتونن؟  أســميك  مــن  يــا  أيــن  إىل 

بنفســه  لريمــي  نوباتــه جبــاً  وقــد يصعــد يف إحــدى  العالــم، 

مــن فــوق. يف املخـتـرات نطفــة تخلقنــي ـمـرة أخــرى، ـمـرة تلــو 

مــرة. ولكــن مــن ينقــذين مــن غيــوم الســريوتونن؟ ليــس جنــس 

بالــزوال. لكننــا قــرود وراء أشــجار ورد. البشــر مهــدداً 

ثــم  أوىل،  مـلـرة  عيونهــم  يفتحــون  آخــرون.  دومــاً  كأنهــم  بشــر 

يغمضونها ملرة أخرية. لكّن آخرين يأتون، يفتحون عيونهم، 

ثــم يغمضونهــا. رتابــة تجــرف الوجــود قبــل أن يكــون. عــوٌد أزل 

يفقــد رهانــه.

كيــف لهــذه العــن أن تبصــر مــا تبصــر فــا تنطفــئ؟ كيــف لهــذه 

الــروح  لهــذه  كيــف  ُتصــّم؟  فــا  تســمع  مــا  تســمع  أن  األذن 

الراسبة يف أعمق األعال أن تتسع ملا يفوق حواسها؟ حروب، 

املراكــب  يصرخــون،  الغرقــى  ومقتــات،  مجــازر  هـجـرات، 

تنقلــب يف امـلـوج، القتلــة يهيمــون تحــت الشــمس، دم، دم.. 

لكــّن اللــه يمــيش عــى ميــاه األوقيانــوس، يصعــد إىل الغيــوم. 

يطــوف بــن الكواكــب.

نصــرخ، نســتغيث. ننظــر إىل القمــر، بــل أبعــد، إىل النجــوم 

املتناثرة مثل حبات رمل. أمام وادي السريوتونن نقف مثلما 

وبكــوا.  ظــال املــوت  أمــام وادي  القديــم  العهــد  أنبـيـاء  وقــف 

مــن الســماء يتســاقط مطــر الكريــت، الشــهب تلتمــع. الــذكاء 

كائنــات  كأننــا  النوويــة..  النطفــة  الروبــوت،  االصطناعــي، 

باســتيكية، ولكــن نتألــم، نكتئــب، نختنــق، نتبــّدد، نحــرتق، 

تتاطــم،  أمــواج  تضيــق.  الــروح  بنــا،  يضيــق  العالــم  نــذوب، 

أشباح تنهض، أطياف تتخّبط يف سديم، أدراج إىل األسفل، 

غــرف وطبقــات. الداخــل الــذي مــا بــرح يتــوق إىل نــور، قبــس 
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نــور، كيمــا األعمــى يــرى بعينــن مغمضتــن.

املضطربــن،  نحــن  املكتئبــن،  نحــن  العالــم،  هــذا  لنــا  ليــس 

عيوننــا  يف  الراجفــن،  خوائنــا،  عــى  املنحنــن  املتكّدريــن، 

ـمـرىض  آلهــة،  وأنصــاف  مجانــن  أنصــاف  الخليقــة،  كمــُد 

 – النــريو  عصــر  قواميــس  تســمينا  كمــا  الســريوتونن، 

بسيكياتري، مطرودون من جنة لم تطأها أقدامنا مرة، نحيا 

وطأة اللحظة غري املحتملة، نطوي صفحة انتحارنا لنفتحها 

ـمـرة تلــو ـمـرة، عــى شــاهق حافــة قلعــة امللكــوت نقــف، نرمــي 

ننتظــر. ننتظــر أو ال  بهــا،  نرمــي  بأنفســنا أو ال 

ســريوتونن، إننــي أرملــة العالــم، فقدتــه قبــل أن أولــد، كانــت 

الســماء صحــواً والشــمس تــرّف عــى امـلـاء، كان نهــار وكانــت 

ظهرية ثم حّل ليل. من ينفض عن وجهي ويدّي بقع الليل؟ 

هــذا الليــل املشــرق مــن داخــل، املقبــل أيضــاً مــن خــارج أســميه 

هنالــك، مــن وراء املحيــط عندمــا يبتلــع آخــر شــعاع، آخــر رمــق 

مــن شــعاع.

أبصر قمر الغسق يطلع من قاع عينّي.

قلياً يشيع الدم الرتقال يف األفق، ثم يكتمل هزيع املائكة 

فوق األساك.

قلياً تدلهّم األرض فا أبصر إال أضواء تنكسر يف الجهات.

تعبــق  الــروح  أيضــاً.  يرتجــف  تبصرانــه  مــا  ترتجفــان،  عينــاي 

بعطر سماوات قاحلة، الروح ترتّنق مثل ماء مزهرية، الروح 

ُتهــرق خـمـرًة يف كأس قفــص الصــدر. ال أســمع وال أشــّم وال 

أملــس لكننــي أبصــر مــا أظــن أننــي أبصرتــه، ســاطعاً مثــل ســكن 

كالــرق عندمــا يســقط. خيــوط  يســيل منــه دم أزرق، المعــاً 

أيــن. لحظــة  عناكــب تنســجها نحــات المرئيــة هنــا، ال أعلــم 

عدٍم تمأين، تفرغني، فأغدو شبحاً يتطاير يف هبوب، يحّط 

عى رابية من غيم. إنني ولدت مدلهماً، ورثت قتامة النظرة 

مــن إلــه تركنــي هنــا، ال أعلــم أيــن. ضبابــي يتصاعــد ثــم يّمحــي 

يف زرقــة عمـيـاء.

انهيــار.  اكتئــاب.  كآبــة.  ســويداء.  ميانخوليــا.  ســريوتونن. 

ســأم. قنــوط. انكـفـاء. حبــات بيـضـاء أو صـفـراء أرمــي بهــا عــى 

طاولــة القــدر: ليكزوتانيــل، كزاناكــس، أنافرانيــل، زولوفــت، 

ســيرالكس، ســريوكزات، بــروزاك.. إنهــا الحبــات التــي تجلــب 

الحــظ. نرميهــا عــى ـلـوح أخضــر. داخــل تجاويــف هــذا اـلـرأس 

نرميهــا، عــى أدراجــه التــي تنــزل عاملــاً تلــو عالــم. عوالــم تحتــاج 

أو  الجنــون، املكتئبــون  عصــر  أبـنـاء  الغــد،  نحــن رحالــة  إلينــا 

املنفصمــون أو امللهوســون، نكتشــفها ـسـراً ونصمــت، نـخـرس 

بــا  شــطرنج،  رقعــة  عــى  نرميهــا  حبــات  نــرد.  حجــارة  مثــل 

بيادق، نرميها عى خريطة يف كتاب األطلس املفتوح أمامنا.

الــذي  العينــن،  يف  زرقتــه  تـمـوج  الــذي  هــذا  احتضــاراً  ليــس 

تصعد غيمته إىل سماء مغلقة يف الرأس، الذي ينشر حره 

يف ضواحــي الــروح، الــذي يرســم زيحــاً أـخـرياً للشــفق، الــذي 

يغلــق آخــر نـظـرة، الــذي يخنــق آخــر رمــق.

ألــم، ألــم يف كل األـطـراف ويف ال جهــة، أقــّل مــن أن تســتيقظ 

لــه حــواس، أكــر مــن أن تحتملــه حــواس، ألــم يف العينــن، 

مجروحتــن  اليديــن  يف  ألــم  مغمضتــن،  أو  مفتوحتــن 

يف  ألــم  يســتكن،  أو  ينشــج  الصــدر،  يف  ألــم  ُمثَلَجتــن،  أو 

القدمــن، يف الســاقن، يف الظهــر. ألــم يف الامــكان مــن هــذا 

الجسم، ألم ال مريئ، ألم ال مسموع، ألم ينضح نبيذاً، ألم 

الــروح. أقــايص  الــروح، يف  يف 

مــا أقلــك أيهــا الجســد، مــا أـكـرك، مــا أقلــك أيتهــا الــروح، مــا 

أكرك. إنني فريسة هذا التقاطع اإللهي، أخذت من الجسد 

ترابــه ومــن الــروح ضــوءاً يكــّدر عينــي. لكننــي يف فــّخ الجســد 

وقعــُت ومــن بــر الــروح لــم أخــرج.

مــن أورثنــي كل هــذه الوحشــة التــي تغلــب نمــور الغابــة؟ مــن 

أورثنــي كل هــذا النـقـاء ألشــّف وأغــدو طيفــاً ال يبـصـره أحــد؟ 

حـفـرة  يفتحــون  ـمـرة،  أحصهــم  لــم  الذيــن  األســاف  أولئــك 

نومي وينظرون إّل ويقهقون. لقد ورثَت دمنا األزرق، يقول 

أحدهــم، ذو العــن الواحــدة. ذهبــُت إىل الكنيســة ألطردهــم 

باملــاء املقــدس، لكنهــم مــا برحــوا يصرخــون يف حنجــريت: نحــن 

أســافك.

كنــت كلمــا وقفــت عــى ربــوة أنظــر مــن ـحـول فــا أجــد ســوى 

ظــال خرســاء. قــد تنطــق الحجــارة لــو ســألتها. أغصــان الــوزال 

مثــل  نفــي يف األســفل  مــا أجــد  ـسـرعان  لكننــي  بــي.  تبتهــج 

نعجــة ضالــة. الســهوب شاســعة ولكــن مــا مــن صــوت. مــا مــن 

حفيــف. إننــي يف الاهــواء، أختنــق وكأننــي ال أختنــق.

عــى قلــق، عــى اضـطـراب، كأن عاصفــة تهــّب عــّي مــن كل 

الجهــات.

مأهولــة،  غــري  غرفــة  يف  ـكـريّس  عــى  جالــس  شــخص  كمثــل 

ال يجــرؤ عــى النظــر مــن النافــذة خــوف أن تســقط مــن عينــه 

غيمــة. مثــل شــخص يحــّدق منــذ أيــام يف ورود ذاويــة داخــل 

مزهريــة عــى طاولــة. شــخص يرتقــب الشــمس تلفــظ أنفاســها 

ينــام مــن  األـخـرية كّل غســق خلــف شــجر الصنوبــر. شــخص 

أرق إىل أرق. يسهد نومة تلو نومة. شخص بينه وبن الزمن 

خيــط ضئيــل. شــخص أصبــح شــخصاً مــن شــدة مــا شــخَص يف 

الخــواء. شــخٌص اخرتقــه الخــواء فأضحــى كأن ال ـيـراه أحــد. 

كمثــل شــخص مجـهـول الوجــه والعينــن.

سريوتونن، سريوتونن.

عى حافة نفي.

 ال أقفــز إىل األمــام وال إىل الــوراء، األمــام نصــف هنــا والــوراء 

نصف، قمر فوقي كأنه نصف قمر، شمس يف األسفل كأنها 

التــي  والشــجرة  نصــف  الليــل  نصــف،  النهــار  شــمس.  نصــف 

أتئك عليها نصف شــجرة. وجهي نصف وجه، عيني اليســرى 

نصــف عــن، وعينــي اليمنــى أيضــاً، يــدي نصــف يــد، صــدري 

نصــف صــدر. وهــا نفــي يف انتصافهــا، ال تــكاد تكــون نفــي، 

إنهــا نصــف آخــر، نصــف آلخــر أجهلــه. أمــا أنــا فاســم بــا كنيــة 

أو كنيــة بــا اســم. نصــف شــخص، ينــام نصــف نــوم، يســتيقظ 

نصف يقظة، يحلم نصف حلم. نصفه قطب شمال ونصفه 

قطــب جنــوب. نومــي ليــس نومــاً وال أرقــاً وأرقــي ليــس أرقــاً وال 

نومــاً. إننــي النصــف املكتمــل بنفســه، الناقــص بنفســه، األنــا 

املقســوم عــى أنــاه، اآلخــر املقســوم عــى آـخـره.

نــوم اصطناعــي يحــّل  كأننــي مســتلٍق عــى كنبــة مســتطيلة، 
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مــع  أبصــر  فــوق عينــّي ســماء مغلقــة، ولكــن صامتــاً،  عــّي، 

أن عينــّي مغمضتــان. إننــي مريــض العالــم كمــا يكــون قتيــٌل، 

قتيــَل العالــم، كمــا يكــون هــارٌب، هــارَب العالــم. إننــي مريــض 

هذا املجهول الذي أسميه العالم، مريض هذا املجنون الذي 

العالــم.  أســميه  الــذي  هــذا املريــض  مريــض  العالــم،  أســميه 

املجـهـول  ســوى  ليــس  نصــف  هــي  التــي  نفــي  مريــض  إننــي 

نصفهــا اآلخــر.

سريوتونن، سريوتونن.

باكراً فقدت طمأنينة املائكة يف الصور.

التــال،  فــوق  فقــدت طاـئـرة ورق ملّونــة كنــت أطلقهــا  باـكـراً 

وســرقتها. غيمــة  هّبــت 

باـكـراً فقــدت صنــدوق الحكايــات التــي كانــت تبهجنــي، ـمـّرِت 

الســاحرة وســرقته.

باـكـراً فقــدت املــرآة التــي كنــت أبصــر فيهــا فراشــة. ـجـاء الذئــب 

وخطفهــا.

باكراً طارت من جيبي يمامة أطلق النار عليها صياد فسقطت 

يف نهر.

بــات  أشــباحاً.  يبصــر  فبــات  الفتــى  ذاك  عينــا  مــذاك  تعـكـرت 

النظــر يف وجــوه أو  يخــى  بــات  يحــّل،  الليــل عندمــا  يخــاف 

هاويــة. مشــارف  عــى  تــدور  طاحونــة  يخــى  بــات  عيــون، 

كان غالبــاً مــا يغمــض عينيــه ليحتمــي بنــوم رقيــق كصــاة كان 

يتلوهــا كل مســاء.

كأنمــا صــوت أســمعه يقــول: تذكــر، تذكــر. أنهــُض عــن الكنبــة 

املستطيلة، النوم االصطناعي طار من النافذة. إنني وحدي، 

نصــف وحــدي.

إنني قطعة من ظام يخفي يف قرارته قبس ضوء مفقود.

ال  النفــس  كأنمــا  ـمـرة.  أكتشــفها  لــم  كمــا  نفــي  أكتشــف 

ُتكتشــف إال يف ظامهــا، يف قبــس الضــوء املتــواري يف ثناياهــا.

يف البدء كانت وردة امليانخوليا.

وردة الســر التي زرعتها يد الله لتكون ســراج الضالن يف ليل 

العالم.

وردة امليانخوليــا التــي أذروهــا ورقــة ورقــة، يف هــواء يســّمى 

األبديــة.

شــمس ســوداء، قمــر أعمــى، نجــوم مقـفـرة يف صـحـراء هــي 

العالــم، أعنــي نفــي.

هــذا أنــا لكننــي شــخص يشــبهني. هــذا شــخص يشــبهني لكنــه 

أنــا.

الثــاين  الهزيــع  يف  الليــل،  مــن  األول  الهزيــع  يف  أســتيقظ 

ثــم  والثالــث.. ألســأل نفــي مــن أكــون، مــن كنــت، أيــن أنــا. 

يأخــذين دوار، ثــم يحــّل عــّي ضيــق حتــى ألشــعر بأننــي أختنــق. 

ويف أحيان يمّر عّي الهزيع األول والثاين والثالث فا يغمض 

ل جفــن. يف عينــّي املتفّرســتن يف خــواء الغرفــة، يرســم األرق 

النيــون  ملبــة  زرـقـاء، فاتحــة أو كامــدة. أنهــض وأيضء  أزياحــاً 

فينهال عّي ضوء كاربوين أصبح رفيق هذه الروح املستيقظة 

يّف.

يا لهذا النيون، عاج املكتئبن شرط أن تكون النافذة مغلقة 

والســتائر مــدالة. لــو جعلــوا النيــون كبـسـولة يتناولهــا املكتئــب 

ـمـاء  عــى  الطافيــة  عتمتــه  أنفــاق  دواء، ألنــارت  حبــات  مثــل 

الكينونــة.

تحت ضوء النيون يحلو الجلوس أو القراءة أو تأمل الوقت 

يمــي ببــطء، أو تعــداد الثــواين التــي تتــّك مثــل ميـنـاء ســاعة 

إلهية. تك تك تك.. يف الرأس أم يف العينن أم يف الداخل، يف 

كل ما أعجز عن تسميته فأقول عنه: الداخل. ولكن ما كان 

ل أن أظــّن أّن الخــارج أشــد وضوحــاً مــن هــذا الداخــل. تنقلــب 

التخــوم بينهمــا حينــاً تلــو حــن، فــا أبقــى قــادراً عــى أن أفــّرق 

بينهمــا. عندمــا يكــون الخــارج صـحـراء يصبــح الداخــل ـسـراباً. 

والعكــس. الجغرافيــا هنــا خطــأ جســيم، وخــط األفــق ضئيــل 

حتــى ليــكاد يّمحــي.

اآلن  أفهــم  لــم  إن  لنفــي. ولكــن  أـقـول  غامــض،  كام  هــذا 

ســأفهم الحقــاً. هــذه الـ”الحقــاً” ال تعنــي مــا ســوف يــأيت بــل مــا 

أىت ولم أنتبه إليه. كانت عيناي مفتوحتن دوماً لكّن سبحة 

الزمــن ال يمكــن أحــداً رؤيتهــا.

حافــة  عــى  يقــف  مــن  عليــه  يحصــل  وحيــد  جــواب  الشــك 

الســريوتونن. الشــك يف كل يشء، يف كل أمــر، يف مــا يســّمى 

هنــا أو هنــاك، يف الامــكان. أشــك يف نفــي ذاتهــا، أشــك يف 

الــوراء  وقــويف هنــا عــى األرض، يف جلــويس عــى ـكـريس، يف 

واملــاوراء. إننــي وهــُم نفــي، وهــُم العالــم الــذي ليــس ســوى 

إذا  يقظتــي  ويف  نمــت  إذا  نومــي  يف  أشــك  وهــم.  مــن  ـضـرب 

اســتيقظت. يف ال نومــي وال يقظتــي. إننــي ظــّل وهــٍم يتهــادى 

أوهامــاً.

كام غامض، أقول لنفي.

من هذا املستيقظ قبل اليقظة؟ من هذا النائم من غري نوم؟ 

هــذا املـسـرنم ليــل نهــار؟ العابــر ضفافــاً بــن عــدم وعــدم؟ بــن 

وجــود ووجــود؟ مــن هــذا الصــارخ مــلء صمتــه لئــا يســمعه 

أحــد؟ هــذا الصامــت يف أوج اختناقــه؟

خارج العالم أو عى تخومه. داخل العدم أو عى تخومه.

عــى تّلــة عاليــة وقفــت، لكننــي لــم أرِم بنفــي. قلــت: جبــان. 

االنتحــار ولــم  شــفا  بلغــت  أبقــى.  ولــدت وجبانــاً  جبانــاً  حقــاً. 

أنتحر. مثلما أبلغ شفا الحياة وال أحيا. مثلما أبلغ شفا املوت 

وال أمــوت. لــدّي لــذة االمتـنـاع يف عــّز االســتباحة، لــدّي رغبــة 

االنقطــاع يف عــّز البلــوغ. متعــة الــرود يف عــّز االغتــام. النقيــض 

هــو األصــل وليــس األصــل إال وهمــه. أقــول ال ملــن ُيســمى اللــه، 

ألننــي  مؤمــن  مؤمــن.  ألننــي  ملحــد  نعــم.  أـقـول  أن  عــوض 

ملحــد. باكــراً لــم أفهــم أمــراً مــن أمــور العالــم ومــا وراء العالــم. 

كل ما عرفته ال يدعو للتفاؤل ولو قلياً. جعل الله كل يشء 

معقداً من حولنا، وقال: إياكم وشجرة املعرفة. إنني ضئيل 

منــذ ذاك الحــن، لــم أجــد جوابــاً أســميه األخــري. تركنــا اللــه يف 

هــذه األرض ألنــه ال يحــب األجوبــة.

عندمــا تشــتّد شــمس امليانخوليــا تمــي الســماء جحيمــاً. مــن 

كــذب  قلــت  يــوم؟  شــهر؟  جحيــم؟  يف  فصــل  قـضـاء  يحتمــل 

كلهــم.  واآلخــرون  رامبــو.  كــذب  دانتــي.  كــذب  أورفيــوس. 

امليانخوليــا صـحـراء ال ينـبـوع ـمـاء فيهــا، ال شــجرة فيهــا، ال 

وردة. امليانخوليا بقعة من جليد ال تعرها يمامة وال غيمة.

ميانخوليا.

كنــت كأنمــا أخــرج مــن نفــي وأمــيش، فــإذا نـظـرت أبصرتهــا 

نفي، وحدها. لم أكن منفصماً، كنت أهلوس ربما. تعى 

عينــاي، تتبّلــدان، ومنهمــا يعلــو مــا يشــبه وشيشــاً مبهمــاً. ثــم 

يأخــذين دوار يفصلنــي عمــا ـحـول للحظــة. إننــي هنــا ال أعلــم 

أيــن، أبصــر مــا خّيــل لشــخص أنــه يبصــره بــا عينــن. مــن يمــّد 

يــده ل؟ أرفــع يــدي فــأدرك أن ال يــَد ل.

سريوتونن.

ألفــن  عــام،  ألــف  ل  أن  لــو  كمــا  نــدوب..  نــدوب،  نــدوب، 

أشــخاص  كأنمــا  صاحبهــا،  لســت  أحيــان  يف  كأين  ثاثــة.  أو 

اســتودعوين إياهــا، وغابــوا. نــدوب يمكننــي أن أســميها الحيــاة 

الحيــاة  داخــل  املــوت  أســميها  أن  أبيــض.  أو  أســود  بحــرف 

نفســه. املــوت  داخــل  نفســها، 

يف البــدء كانــت وردة امليانخوليــا، زرعهــا اللــه ونســَيها هنــاك، 

يف رؤوس كّل مكتئبــي األرض، األنقـيـاء القلــوب، امللعونــن، 

املتصوفــة،  الغرـبـاء،  املنبوذيــن،  العدميــن،  العبثيــن، 

وهــُم  العالــم  أن  ليدركــوا  الرســامن..  الشــعراء،  النســاك، 

عالــٍم، أن األرض أصغــر مــن تفاحــة، أن املــوت يتطايــر مثــل 

عــذراء. يـلـوح عــى منحــدرات  ورقــة خريــف، أن ضــوءاً 

يف البــدء كانــت وردة امليانخوليــا، يف املنتهــى ســتكون، وردة 

أول األزل، وردة آخــر األبــد.
شاعر وناقد من لبنان

شباط/فبراير 2019

شعر
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شمس خريفية حمراء
سامر أبوهواش

يوميات

الموتى ال يموتون

“هذا هو املوت يا صاحبي، وهؤالء هم البشر. نهاية طبيعية.. ملخلوقات 

غري طبيعية”

)يوسف السباعي، السقا مات(.

ضوضاء دائمة يف الهواء. آالت غري مرئية وأشياء أخرى، كائنات تواصل 

مجــرد  املطلــق  الصمــت  بــأن  تــذكار  آخــر؛  كل يشء  توقــف  عملهــا رغــم 

خرافــة. الصمــت الحقيقــّي ذلــك الــذي يليــق بــه أن نســّميه ســكينة، ربمــا 

هــو االنشــغال عــن ضوضــاء العالــم؛ طبقــة أخــرى تغطــي الطبقــة القائمــة 

التي ال نعرف كم طبقة أخرى تعاقبت عليها. ربما ما تسمعه اآلن، تلك 

األصــوات الصـغـرية، الدقيقــة، التــي تحتشــد معــاً لتصنــع هــذا الضجيــج 

الســّري، ليــس إال احتــكاك كل تلــك الطبقــات ببعضهــا بعضــا. طائــر يعــر 

الهــواء بصمــت، يحتــّل ثــوان حّيــزه يف الفضــاء، ثــم يختفــي، يصبــح جــزءاً 

من مرّبع النافذة، من ذاكرة مشغولة باملحو املستمر لذاتها. ساعة عى 

جــدار، تظــّل تمــيش، كشــيخ يجــّر عربــة يدويــة يف صـحـراء شاســعة، أو 

ربما كانت العربة التي تجّره؛ يشء آخر يسّجل مرور الزمن، لكنه يظّل 

ثابتــاً يف مكانــه.

لــم تعــد طاـئـرات تعــر الســماء. كنــت كلمــا رأيــت طاـئـرة مســافرة أتخيلهــا 

دون هيكلهــا الخارجــي. أرى كل أولئــك اـلـركاب جالســن عــى مقاعدهــم 

معلقــن يف الهــواء وبعضهــم يقــف أو يمــيش يف املمــر. صــورة تســّبب ل 

الــدوار دومــاً، إذ ال أقــوى عــى االحتفــاظ بهــم طويــاً عــى هيئتهــم هــذه، 

ـسـرعان مــا يســقطون، وبــدالً مــن األشــياء واملقاعــد واألجســام والحقائــب 

املبـعـرة ثمــة الـصـراخ فحســب؛ صرخــة واحــدة، هائلــة، تســقط مــن علــّو 

شــاهق إىل فــراغ ال قعــر لــه. لــم يخطــر ببــال يومــا أنــه يمكــن الســقوط مــن 

مــن  ثباتــاً  أكــر  منازلهــم، يف حجراتهــم،  النــاس اآلن يف  أيضــاً.  اليابســة 

أّي وقــت مــى يف تاريخهــم املـشـرتك، لكنهــم يســقطون طــوال الوقــت، 

يرتطمون بأجسادهم، يختفون دون أن يختفوا حقاً، يتاشون عكسياً؛ 

مــن مجــرد فـكـرة وجودهــم.

هــذا، ربمــا، مظهــر آخــر مــن مظاهــر املــوت الجماعــي. عــى شاشــة املوبايــل 

أو التلفزيــون، تتاحــق األرقــام، 461 وفــاة جديــدة يف إيطاليــا، 1200 يف 

أقــل حصيلــة يوميــة” منــذ ســتة  الواليــات املتحــدة، 320 يف إســبانيا “يف 

الطريقــة  يختفــون.  بــل  يموتــون  ال  النــاس، يف حقيقــة األمــر،  أســابيع.. 

التي تمتّد بها يد املوت العماقة وتغرف كل هذه األرواح دفعة واحدة، 

يف  النوويــن  االنفجاريــن  يف  البشــر  آالف  فـنـاء  عــن  جوهريــاً  تختلــف  ال 

اليابــان، وال يف تســونامي، وال يف الـــ11 مــن ســبتمر، وال يف حــرب ســوريا، 

يكــون  مــا  أـقـرب  الحالــة  هــذه  يف  األمــر  أن  إال  األســباب…”،  “تعــّددت 

لاختفاء القسري، وهو اختفاء يومّي يكاد يكون روتينياً، جاعاً الصلة 

بــن “عالــم األحـيـاء” و”عالــم امـلـوىت”، تلــك الصلــة التــي نحــاول جاهديــن 

نســيانها، أشــّد حضــوراً مــن أّي وقــت مــى.

يف روايــة كيفــن بروكمايــر “تاريــخ وجيــز للـمـوىت” )2006( تفنــى البشــرية 

نحــو منتصــف القــرن الحــادي والعشــرين، بفايــروس غامــض )تتكّشــف 

الحقــاً أســبابه(، لكــّن عــدداً مــن امـلـوىت يظلــون موجوديــن، يمارســون مــا 

الحــب ويتشــاجرون  يعملــون ويمارســون  يمارـسـونه يف حياتهــم،  كانــوا 

ويتنزهون يف الشوارع والحدائق، لكنهم يعرفون أنهم موىت، وينتظرون 

الــذي يســميه الكاتــب ببســاطة “املدينــة” إىل  االنتقــال مــن هــذا “املطّهــر” 

العالــم اآلخــر. ـهـؤالء امـلـوىت مــا زالــوا موجوديــن ألن الشــخصية الوحيــدة 

بــريد، مــا زالــت تذكرهــم، إنهــم كل مــن  لــورا  الباقيــة عــى قيــد الحيــاة، 

عرفتهــم أو صادفتهــم يومــاً، ومــا زالــت تتذكرهــم، ومــا إن يختفــي أحــد 

مــن ذاكرتهــا حتــى يختفــي مــن “املدينــة”، ومــا إن يــرز آخــر، حتــى يظهــر يف 

املدينــة آتيــاً مــن الصـحـراء.

الذكــرى هــي كل مــا يبقــى مــن الشــخص بعــد رحيلــه، هكــذا يجيــب األب 

طفلــه يف إحــدى أقــى حلقــات “ديكاـلـوج” وأشــدها ســوداوية؛ األب يف 

تلــك اللحظــة ال يعــرف أن الذكــرى هــي كّل مــا ســيبقى مــن طفلــه: هــل 

الســبب أنــه آمــن بالتكنولوجيــا أكــر ممــا ينبغــي، فجعــل منهــا إلهــاً آخــر، 

أم أن موت الطفل كان سيحدث بصرف النظر عن رأي أبيه بالحياة وما 

بعدهــا؟ املــوت، يف كّل األحــوال، حــادث طــارئ، لكننــا اعتدنــا أن نعامــل 

موت األكر سناً عى أنه حادث بديهي؛ كانت ميتة “طبيعية” نقول، يف 

تمييز واضح عن امليتات األخرى، املفاجئة، يف عمر الطفولة أو الشباب، 

امليتات غري الطبيعية حتى وإن كانت نتيجة مرض عضال. يبلغني موت 

ابــن خــال يف الثانيــة واألربعــن مــن عـمـره. كان يصـغـرين بســّت ســنوات 

تقريبــاً، وأذكــر أننــي أمضيــت الشــطر األكــر مــن طفولتــي يف اللعــب معــه 

ومــع شــقيقه. أكــر مــن 35 عامــاً مضــت مــذ ســافرت عائلتــه إىل الخليــج، 

لــم ألتقــه خالهــا ســوى مــرة واحــدة، خــال جنــازة قريــب آخــر. ذكــرى هــذا 

اللقاء هي ما بقي منه يف رأيس، أما ألعاب الطفولة فتقلصت إىل مجرد 

فـكـرة؛ مجــرد حقيقــة موضوعيــة تخلــو مــن الذكريــات والصــور القــادرة 

عى استحضار الشخص يف حالته األوىل، قبل أن يتدخل الزمن بمعوله 

الضخــم.

ميتــة  فجــأة؛  قلبــه  توقــف  كورونــا.  بســبب  الحيــاة  “ســمري”  يفــارق  لــم 

طبيعيــة، لكــن املؤكــد أنــه لــم يفــارق الحيــاة، بــل الحيــاة هــي التــي فارقتــه، 

يـقـول كريســتوف كيزلوســيك  العربيــة.  تـقـول  أي “وافتــه املنيــة”، مثلمــا 

يف نعيــه ألندريــه تاركوفســيك “لقــد مــات لأســف.. عــى األرجــح ألنــه لــم 

يعــد قــادراً عــى االســتمرار يف الحيــاة. قــد نـقـول إن امرئــا مــا مــات بســبب 

السرطان أو يف نوبة قلبية أو تحت عجات سيارة، لكن السبب الحقيقي 

ملــوت النــاس أنهــم ال يعــودون قادريــن عــى مواصلــة العيــش”، قــد تكــون 

هــذه ترجمــة كيزلوســيك الخاصــة لتعبــري “فــارق الحيــاة”، تعبــري ينطــوي 

عى يشء من الكرامة، إذ يمنح الناس دوراً ما يف موتهم، حتى حن ال 

يكــون موتهــم انتحــاراً، مباشــراً أو غــري مباشــر، بــل مجــرد حــادث طبيعــي. 

مات تاركوفسيك بسرطان الرئة عن أربعة وخمسن عاماً، السن نفسه 

الــذي تــويف فيــه كيزلوســيك بـمـرض القلــب. يف اإلنجليزيــة، التعبــري الــذي 

ينطــوي عــى املعنــى نفســه لتعبــري “فــارق الحيــاة” هــو “departed”، أي 

بهــذه  يتعلــق  مــا  اللغــات يف  بــن  فــرق جوهريــاً  ربمــا ال  رحــل أو راحــل؛ 

املسألة، فنحن أيضاً نصف ميتاً بـ”الراحل” من باب التوقري له أو للموت 

نفسه، نتفادى قول “مات” أو “ميت” فّجة صريحة وكأن ثمة قلة أدب 

أو قلــة ذوق يف هذيــن التعبرييــن، إال أن هــذه الكرامــة اللغويــة الاحقــة 

أو  التعويــض  أشــكال  مــن  شــكل  األغلــب  عــى  هــي  املــوت  حــدوث  عــى 

مقاومــة الهشاشــة األصليــة التــي تنطــوي عليهــا الحيــاة والرعــب األصــي 
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بــه  لنــا  دور  ال  مــا  مــا يف  دوراً  أنفســنا  نمنــح  عليــه املــوت،  ينطــوي  الــذي 

عــى اإلطــاق، إشــارة أـخـرية إىل أننــا لــم نـهـزم هزيمــة مطلقــة وكانــت لنــا 

الكلمــة األخــرية؛ أتســاءل إن كان محمــود درويــش يف “العــب الــرد” كان 

يفعل شيئاً من هذا القبيل، يؤرخ رحيله ويحاول أن “يهزم املوت” حقاً 

باللغــة.. أتســاءل إن كان هــو العــب الــرد، أم أنــه كان يــرّدد صــدى املعلقــة 

الشــهرية “رأيــت املــوت خبــط عشــواء.. ؟”.

ال ريــب أن امليتــات الكـثـرية بفايــروس كورونــا، وبصــرف النظــر عــن أعمــار 

الراحلــن وأماكــن عيشــهم وظروفهــا، هــي “خبــط عشــواء”، ومــا القبــور 

مــن  لهــم  أهــل  ال  مــن  الســتقبال  نيويــورك  يف  فتحــت  التــي  الجماعيــة 

الضحايــا، أي مــن لــم يتــم التعــرف عــى هوياتهــم، حتــى تكــون لهــم قبــور 

فرديــة وشــواهد، إال تعبــرياً آخــر عــن فاجعــة هــذا املــوت الجماعــي. فحتــى 

مــن تقــام لهــم جنــازات ال يحظــون بالــوداع الائــق، فهــم يدفنــون ســريعاً 

دون مراســم وال موّدعــن، أي دون ممارســة الحــداد أو الحــزن الــذي مــن 

دونــه يبقــى كل وداع ناقصــاً. تســأل األم املفجوعــة عــى زوجهــا وابنتهــا، 

ال  ألنــك  “أبــيك  األـخـرية  فتجيبهــا  بكائهــا،  ســبب  عــن  املنزليــة،  مربيتهــا 

تبكــن”. هكــذا ربمــا كان كيزلوســيك يقــدم مراســم وداع الطفــل الغــارق يف 

“ديكالوج” )1988(، عر بكاء املربية عى طفل آخر يف “األزرق” )1993(.

“املــوىت ال يموتــون” مثلمــا اختــار جيــم جرمــوش أن يعنــون فيلمــه الغريــب 

مــن مشــهد  الســابق، وإن كان  العــام  العالــم، يف  الزومبيــز ونهايــة  عــن 

يمكن اختياره من هذا الفيلم لوصف مدننا يف زمن كورونا، فهو مشهد 

بيــل مــوراي وآدم درايفــر يجوبــان شــوارع البلــدة املهجــورة بســيارة الشــرطة 

يف  ـكـوال  ـكـوكا  كانــت  بالعالــم.  االتصــال  ويمــوت  اإلرســال  ينقطــع  حــن 

“تاريــخ وجيــز للمــوىت” التــي نشــرت الوبــاء الــذي أفنــى البشــرية، أمــا ســبب 

الفناء يف “املوىت ال يموتون” فانزياح الكوكب الناجم عن العبث البشري 

بالطبيعــة “تتعــّدد األســباب…” مــرة أخــرى، ودائمــاً. لكــّن الذكــرى، ســواء 

تجســدت يف شــجرة “التمرحنــة” كمــا يف “الســّقا مــات”، أم يف لحظــات 

تستعاد من وقت إىل آخر، هي ما يجعل املوىت ال يموتون حقاً، وهو ما 

يجعــل دون كويلــو، ذلــك األب األـمـرييك يف الثانيــة والثاثــن مــن عـمـره، 

وفاتــه  قبيــل  وولديــه،  لزوجتــه  ليكتــب رســالة  الباقيــة  طاقتــه  يســتجمع 

بكورونــا، إذ أراد الرجــل أن يــرتك أثــراً ملموســاً، كلمــات مفعمــة بالتفــاؤل 

والســعادة يســّجل بهــا خاتمتــه الخاصــة ويـهـزم بهــا املــوت عــى طريقتــه. 

أمــا املمرضــة النيويوركيــة لونــا بريــن فقــد اختــارت أن تنهــي حياتهــا بنفســها 

عــن عمــر 49 عامــاً، بعــد أيــام مضنيــة للــروح قبــل الجســد، أمضتهــا يف 

غرفــة الطــوارئ تعالــج ـمـرىض كورونــا، وتعجــز عــن مســاعدة العديديــن 

ممــن فارقــوا الحيــاة أمــام ناظريهــا.

هــل ـهـزم املــوت لورنــا أم هزمتــه؟ ال أحــد يملــك اإلجابــة عــن هــذا الســؤال. 

ربما علينا أن نسمع أكر صوت الناجن، أولئك الذين اقرتبوا كثرياً من 

مفارقة الحياة ثم عادوا إليها، كتب لهم عمر جديد مثلما يقال، وربما 

أحدهم ذات يوم، يف أزمة أخرى أو يف وباء آخر، سيحتفل بعيد مياده 

املئة مثل الكابن توم مور وهو يميش مئة جولة يف حديقة منزله ليجمع 

الترعات للجهاز الطبي الريطاين محاوالً بخطواته البطيئة هذه أن ينقذ 

بعضــاً ممــن يصارعــون املــوت عــى أـسـرة املشــايف، متذـكـراً مــع كل خطــوة 

وجــوه رفاقــه الذيــن قصفــت أعمارهــم ذات حــرب كونّيــة ال تقــل وبــاالً عــن 

كورونــا، محــاوالً أن يوصــل رســالة أخــرية مفادهــا أن املــوىت ال يموتــون.. إال 

إن ماتــت ذكراهــم.

إني أختنق
 

إنمــا  كافيــة،  بقــوة  إن ضربــوا  أنهــم،  هــو  عــن امـلـوىت،  تكتشــفه  مــا  “أول 

للـمـوىت( طبيعــي  تاريــخ  همينغــواي،  )إرنســت  كالحيوانــات”.  يموتــون 

لقطــة فيديــو تعيــد نفســها؛ رجــل يصــرخ محتجــاً عــى األوـضـاع الصعبــة 

التي يعيشها، واملراسل الصحايف يحاول فهم قصته ويف لحظة ما يبدو 

متشــككاً بأوجــاع الرجــل )إذ كــم شــخصاً يصرخــون عــى هــذا النحــو مــا إن 

يــروا كامــريا يف املــكان(، إال أن القصــة تتخــذ منعطفــاً دراماتيكيــاً، فالرجــل 

يســقط أرضــاً أمــام الكامــريا، يف حــن ال يملــك املراســل والجمهــرة املحيطــة 

بــه ســوى محاولــة إنعاشــه ظنــاً منهــم أنــه أغمــي عليــه مــن شــّدة االنفعــال 

أو القيــظ. لــم يكــن املحيطــون بالرجــل، بمــن فيهــم املراســل، يعرفــون أنــه 

مــات، لكننــا نحــن، مــن شــاهدنا الفيديــو بعــد بعــض الوقــت عــر وســائل 

عــى  مباـشـرة  يمــوت  “شــاهد رجــاً  عنــوان  تحــت  االجتماعــي،  التواصــل 

الهواء” )التي باتت تتكّرر كثرياً يف منشورات وسائل التواصل االجتماعي 

عــى  يمــوت  أن  يوشــك  نشــاهد رجــاً  أننــا  نعــرف  حقــاً(  اعتياديــة  كأنهــا 

الهــواء مباشــرة، ثــم نــراه وهــو يســقط بالفعــل ميتــاً. ال أذكــر أيــن بالضبــط 

وقــع هــذا الحــادث، ربمــا يف مصــر أو الـعـراق أو اليمــن أو أّي بلــد آخــر، 

وال مــن هــو الرجــل أو الصحــايف أو لصالــح مــن يعمــل، لكننــي أذكــر أننــي 

أعــدت، عــر شاشــة هاتفــي، لحظــة ســقوطه عــدة ـمـرات، محــاوالً فهــم 

يشء مــا عــن هــذه اللحظــة، ومــا إذا كان يف مامــح الرجــل مــا يشــري إىل 

أنــه ســيموت. بالطبــع، الصــورة تظــّل معلقــة، ومشــاهدة “لحظــة مــوت 

رجــل” مســتحيلة يف حقيقــة األمــر، أوالً ألنهــا مجــرد لحظــة، ال تتجــاوز 

لحظــة إغمــاض العينــن بســبب أشــعة الشــمس، وثانيــاً – وهــذه مفارقــة 

اللحظــوّي – ألن هــذه اللحظــة أبديــة وال تســتطيع أّي كاـمـريا أو وصــف أو 

تعليــق جعلهــا تنطــق بغــري ذلــك.

كيف يكون اإلنسان قبل ثوان من فنائه؟ كيف يكون وجهه لحظة موته 

وخال اللحظات التالية لها؟ فكرٌة لطاملا أسرت املخيلة عى مّر العصور؟ 

هــل يســتطيع الوجــه أن يكــون ســجاً لاـّمـريئ، وهــل اللحظــات األـخـرية 

واملامــح األـخـرية والنـظـرات األـخـرية قــادرة عــى إعطائنــا نـظـرة مختلســة 

إىل العالــم اآلخــر؟ أذكــر أنــه كان يف مكتبتنــا، فــرتة طفولتــي، كتــاب قديــم 

الكتــاب مكانــه  هــذا  عــن تحضــري األرواح )ال أعــرف كيــف احتــّل  يتحــدث 

بــن صفــوف الكتــب املاركســية “العقانيــة” التــي كانــت تكتــظ بهــا املكتبــة( 

)بحســب زعمــه(  بالفعــل  فيهــا  ســّجلت  شــهرية  حــوادث  الكتــاب  ويــورد 

ثمــة  الكتــاب،  التــي ضّمهــا  العديــدة  الصــور  وبــن  الــروح.  لحظــة خــروج 

صــورة محــّددة باألبيــض واألســود ظللــت أرجــع إليهــا، تظهــر فيهــا ـمـاح 

وجــه شــبح )رجــل ميــت( وقــد علــت فمــه رغــوة بيـضـاء، ال أعــرف الســبب 

الســتخدام الرغوة، وما إذا كانت أفواه األشــباح يفرتض أن تكون مزبدة 

كهــذا الشــبح املـفـرتض، لكــن ربمــا كانــت تلــك محاولــة مــن “مؤلــف” هــذا 

الكتــاب إلضفــاء مزيــد مــن املصداقيــة والرهبــة عــى الصــورة. إذ مــا الفائــدة 

الحيــاة؛  نعرفــه أو نصادفــه يف  عاديــاً، مجــرد وجــه  يكــون وجهــاً  أن  يف 

ينبغــي أن تكــون هنــاك عامــة ممـيـزة، تبــّث الــروع يف القلــوب، وتضفــي 

عــى املشــهد مزيــداً مــن اللغــز والوقــار.

هل للموت وجه؟ وهل تمكن رؤية وجه املوت؟

يكــون  يــكاد  بــل  يوميــاً،  املــوت  صــار  املــوت.  فيهــا  يكــر  حقبــة  يف  نعيــش 

اعتيادياً رغم كّل مشاعر الصدمة املصاحبة له. ومتابعة أخبار هذا املوت 

التــي تنشــر  وتطوراتــه أمــر ال يقــّل اعتياديــة. فبفضــل شــيوع التطبيقــات 

عى مدار الساعة تطورات انتشار وضحايا فريوس كوفيد – 19، صار يف 

مقدور أّي شخص متابعة الزيادات املطردة يف أعداد املوىت حول العالم. 

لكّن كل هذه األخبار والتقارير واألرقام ال تقّدم ولو ملحة عن وجه املوت، 

هــذا املــوت تحديــداً.

ظــّل تصويــر امـلـوىت أو صــور مــا بعــد املــوت، تقليــداً شــائعاً نحــو قــرن مــن 

الزمن، منذ منتصف القرن التاسع عشر وبداية التصوير الضويئ وحتى 

مــا بعــد الـحـرب العامليــة الثانيــة، إذ كان حفــظ وجــه قريــب أو شــخصية 

عامــة أو أحــد رجــال الديــن واحــداً مــن اســتخدامات التصويــر الفوتوغــرايف 

واســتمرارية لتقليــد أوروبــي ـشـاع قبــل ذلــك، وهــو تكليــف رســام محــرتف 

بعمــل بورتريــه للمتوّفــى يكــون بمثابــة ذـكـراه الباقيــة. ويســتطيع املتابــع 

ألرشــيف “املؤسســة العربيــة للصــورة” إلـقـاء نـظـرة عــى العديــد مــن صــور 

األوىل  املجموعــات  لبعــض  تعــود  التــي  وقساوســة،  كهنــة  مــن  امـلـوىت، 

املحفوظــة مــن ذاكــرة التصويــر يف املنطقــة العربيــة، كمــا أن عــدداً مــن تلــك 

الصور، يحتفظ بها عدد من املكتبات الكرى حول العالم، ومنها مكتبة 

الكونغرس التي لديها، مثاالً ال حصراً، صورتان فوتوغرافيتان، ألسقف 

بــن عامــي 1940 و1946،  ســوري معــروض جثمانــه يف كنيســة ســورية 

أن  بعــد  العالــم،  ـحـول  املمارســة  هــذه  فيهــا  توقفــت  التــي  الـفـرتة  وهــي 

بــات مــن االعتيــادي حفــظ ذكــرى الشــخص العزيــز املتوفــى )وشــكله(، يف 

حياتــه، مــع شــيوع التصويــر الفوتوغــرايف وتحولــه أكــر فأكــر إىل ممارســة 

منزليــة وفرديــة اعتياديــة. أمــا تصويــر املــوىت فبــات أمــراً غــري مســتحّب، ويف 

كثــري مــن األحيــان ال أخاقيــا ويعــّد انتـهـاكاً لحرمــة امليــت وخصوصيتــه، 

ولــم تكــن صدمــة العالــم بعمليــات الذبــح واإلعــدام العلنيــة التــي مارســها 

تنظيــم داعــش اإلرهابــي، لفــرتة قريبــة خلــت، إال نتــاج عــرف أخاقــي عاملــي 

متبع، ومدعوم باملبادئ والقوانن، يجّرم انتهاك كرامة امليت عر عرض 

لحظــة وفاتــه أو مقتلــه.

لعــل هــذه الفـكـرة، إضافــة إىل ذاـكـرة تســجيلية مشــحونة بــاألىس، هــي 

التي دفعت بإرنست همينغواي إىل كتابة قصته القصرية “تاريخ طبيعي 

للـمـوىت”، والتــي نشــرها بدايــة يف العــام 1932، يف ختــام الفصــل الثــاين 

التــال  ثــم عــاود نشــرها العــام  عشــر مــن روايتــه “مــوت بعــد الظـهـرية”، 

كقصة مستقلة يف املجموعة القصصية “املنتصر ال يحظى بيشء”. ورغم 

أن الــراوي يف هــذه القصــة هــو “عالــم طبيعــي”، وليــس جنديــاً وال مراســاً 

صحافيــاً، مثلمــا كان همينغــواي يف الواقــع، غــري أنــه يصعــب عــى قــارئ 

القصة أال يشعر بأنها جزء مستّل من مذكرات لم يكتبها همينغواي يف 

حقيقة األمر، وربما كان ذلك مقصوداً من طرفه، إذ أراد أن يسبغ عى 

القصة بعداً “واقعياً” يتجاوز الســرد املتخّيل إىل اإلحســاس التصويرّي؛ 

لقــد أراد همينغــواي أن يرينــا وجهــاً مــن وجــوه املــوت مثلمــا رآه بنفســه. 

فيصــف يف البدايــة، وبصفتــه مراقبــاً )عاملــاً طبيعيــاً( ينظــر بحيــاد إىل تلــك 

الوجوه مثلما ينظر عالم الطبيعة إىل نبتة أو حيوان نافق، ويستخلص 

وصفــاً موضوعيــاً )صــورة وليــس انطباعــاً ذاتيــاً(، لعــدد مــن الجنــود املــوىت 

اـلـراوي يف شــمال إيطاليــا خــال الـحـرب العامليــة األوىل  الذيــن صادفهــم 

“حتــى يدفــن املــوىت، فــإن مظهرهــم يتغــرّي بصــورة يوميــة. اللــون يف العــرق 

القوقــازي يتبــدل مــن األبيــض إىل األصفــر إىل األصفــر املشــوب بالخـضـرة 

بزاتهــم  مــن  يغــدون أكــر  يــوم حتــى  إىل األســود.. امـلـوىت يتضّخمــون كّل 

العســكرية، يملؤونهــا حتــى تغــدو ضيقــة إىل حــّد تشــعر أنهــا ســتنفجرّ”. 

لكــّن اـلـراوي ـسـرعان مــا ينتبــه إىل أن مــا يصفــه ليــس “موتــاً طبيعيــاً” بــل 

هــو أثــر مــن آثــار املــوت قتــاً، بفعــل الحــرب تحديــداً، فيعقــب قائــاً “املــوت 

الــدم،  إطــار املــوت بســبب فقــدان  الــذي رأيتــه، خــارج  الوحيــد  الطبيعــي 

وهــذا ليــس باألمــر الــيء، هــو املــوت بســبب اإلنفلوـنـزا اإلســبانية”، ثــم 

يصــف بمزيــد مــن اإلســهاب “يف هــذا املــوت تغــرق يف املخــاط، مختنقــاً، 

يف  يعــود  أنــه  خــال  فمــن  الحيــاة،  فــارق  قــد  املريــض  أن  تعــرف  وكيــف 

النهاية طفاً، وإن ظّل محتفظاً بقوته الرجولية، ويخّضل املاءات كأي 

حّفــاظ بشــال أخــري هائــل أصفــر اللــون، يظــّل يســيل بعــد موتــه”.

بعــد  بالوـبـاء،  املــوت  عــن  املنقولــة  الشــهادات  أفظــع  مــن  واحــدة  تلــك 

الكتابــات والرســومات والحفريــات الرهيبــة التــي تصــّور املــوت بالطاعــون 

خال قرون سابقة. لكّن الافت أن املوت بكوفيد – 19، وقد شارف عدد 

الوفيــات ـحـول العالــم، عنــد كتابــة هــذه الســطور، عــى النصــف مليــون، 

يبقــى تقريبــاً بــا صــورة. وإذا وضعنــا جانبــاً املــوت عــى أـسـّرة املشــايف فــإن 

مــا يثــري قــدراً ال يقــّل مــن األىس، هــو املــوت االعتيــادي يف البيــوت التــي قــرر 

أصحابها عدم الذهاب أو عدم اصطحاب آبائهم وأجدادهم إىل املشايف، 

إدراكاً منهم أن تلك اللحظة ستكون اللحظة األخرية التي يرونهم فيها، 

كما هناك األعداد الكبرية ممن يموتون يف دور الرعاية، أو ممن يموتون 

وحدهم من مشردين وأشخاص ال أهل لهم وال أصدقاء يف هذا العالم. 

هــذا املــوت عديــم الصــورة ليــس إال انعكاســاً لحيــاة ســبقته هــي يف الغالــب 

عديمــة الصــورة أيضــاً. فليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يكــون أكــر ضحايــا 

الجائحــة هــم مــن الطبقــات الفـقـرية أو األقليــات )مثــل الســود يف أـمـريكا 

أو حتى بريطانيا( الذين أدت سياسات التهميش االقتصادي والسيايس 

والتعليمــي والصحــي والثقــايف، عــى مــّر عقــود، إىل أن يكونــوا يف طليعــة 

ضحايا جائحة كورونا. أولئك األفراد ال يختلفون جوهرياً عن مئات آالف 

الجنــود الذيــن تحــدث عنهــم همينغــواي، والذيــن يــزج بهــم يف مطحنــة 

الحــروب ويرتكــون ملصريهــم فقــط ألن ثمــة ثقافــة تاريخيــة جعلــت دور 

يوميات
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الفقراء واملهمشن أن يموتوا بصمت، وأن يكون موتهم هامشياً أيضاً، 

وإن غطتــه مزاعــم البطولــة وغلفتــه شــعارات التضحيــة والوـفـاء.

خــال أزمــة كورونــا بــدا كّل يشء آخــر أقــل أهميــة، وكأنــه ال يحــدث. لكــن 

ظـهـرت مقاطــع فيديــو ذكرتنــا بــأن املــآيس األخــرى مــا زالــت تحــدث وربمــا 

وأنــا  الســابقة،  امـلـرات  ككل  تمامــاً،  عاـجـزاً  جلســت  هكــذا  أكــر.  بســوء 

أشــاهد مقطــع فيديــو لضابــط ســوري يجــر امــرأة وزوجهــا، تحــت الضــرب 

والتعذيب واإلهانات اللفظية املتواصلة، عى النهيق. الرجل وامرأته من 

الواضح كم هما بسيطان، وعى األرجح أن يكونا مجرد مزارعن ال شأن 

لهمــا بالسياســة، ولكــن شــاء قدرهمــا، كقــدر مايــن الســورين، الوقــوع 

يف قبضة هذه اآللة الوحشية املرّوعة. وعى بعد ساعات من هذا الفيديو 

)الذي سبقته آالف الفيديوهات املشابهة خال سنوات الحرب السورية( 

ظهر فيديو جورج فلويد وهو يلفظ أنفاسه تحت قدمي شرطي أمرييك. 

“ال أســتطيع التنفــس”، قــال الرجــل، لتتـحـول صرختــه هــذه إىل شــعار 

املايــن حــول العالــم ممــن يشــعرون مثلــه باالختنــاق جــراء عقــود مديــدة 

وإذ  األفــق.  وانســداد  والاإنســانية  والامســاواة  واالضطهــاد  الظلــم  مــن 

تــأيت هــذه الصرخــة يف خضــم املعانــاة الكونيــة ـجـراء أزمــة كورونــا، فربمــا 

كتــذكار ال بــّد منــه، باملظالــم األخــرى الكثــرية التــي تقــع عــى امتــداد البــاد 

الشــواهد  لكــن  املــوت،  يف  كرامــة  أّي  ثمــة  كان  إن  أعــرف  ال  والقــارات. 

جميعهــا تؤكــد أن كرامــة الحيــاة ال تنفصــل عــن كرامــة املــوت، وهــو مــا 

تنبــه إليــه همينغــواي باـكـراً جــداً حــن وضــع مقتــل الجنــود يف الحــروب 

بموازاة من يموتون باإلنفلونزا اإلسبانية. هذه األخرية هي الوحيدة التي 

يمكــن وصفهــا بـ”املــوت الطبيعــي” عــى حــّد وصفــه، أمــا املــوت بالرصــاص، 

بالقتــل، بالظلــم، بالقهــر، فــا يختلــف عــن مــوت الحيوانــات، وإذ أصــر 

الضابط السوري عى جعل الزوجن املسكينن ينهقان، وربما يخرجان 

مــن األســر بعــد ذلــك، وتســتمر حياتهمــا طويــاً، وربمــا يكونــان قــد قتــا، 

ال فــرق بالنســبة إىل ذلــك الضابــط الــذي يأمــل أن تكــون كرامتهمــا وكرامــة 

املايــن مثلهمــا هــي التــي دفنــت إىل األبــد، ذلــك اليــوم، يف تلــك الحـجـرة 

املظلمــة.

كأنه الهايكو.. كورونا أو العالم كما هو

اســمها  يلفــظ  مثلمــا  فريونيــكا،  بــن  مـشـرتكة  كـثـرية  أشــياء  هنــاك 

بالفرنســية. أوضــح  يلفــظ االســم نفســه  بالبولنديــة، وفريونيــك، مثلمــا 

الجســدّية  واملامــح  بالصفــات  نفســه،  الشــخص  أنهمــا  األشــياء،  هــذه 

عاقــة  لديهمــا  أنهمــا كاهمــا  أيضــاً،  نفســه. أوضحهــا  والســن  نفســها، 

باملوســيقى، إحداهمــا تغنــي واألخــرى تــدّرس املوســيقى. هــذا التــوأم غــري 

البيولوجــّي يلتقــي يف لحظــة عابــرة؛ فريونيــك الفرنســية عــى مــن حافلــة 

تلتقــط صــورة لشــارع يف كراكــوف ببولنــدا، فتكتشــف بعــد ذلــك، خــال 

مطالعــة الصــور بالصدفــة يف غرفــة فنــدق مــع “حبيبهــا” الفرنــي، أنهــا 

هــي نفســها يف الصــورة، إال أنهــا ال تمتلــك معطفــاً كالــذي ترتديــه الفتــاة 

يف الشــارع. كريســتوف كيزلوســيك كان مفتونــاً بالصدفــة وبالطريقــة التــي 

بعضهــا  يعكــس  التــي  مــن املرايــا  تنتهــي  ال  الحيــاة سلســلة  فيهــا  تتجــّى 

بعضــا دون قصــد ودون بيــان ســيايس أو فكــري مــا. كا الفتاتــن أيضــاً، 

يحمــل ـكـرة مطاطيــة شــفافة، تــؤدي دور املــرآة التــي يمكــن رؤيــة العالــم 

الخارجي من خالها معكوساً ومكثفاً يف آن معاً. العالم الخارجي حيث 

تحــدث الحيــاة الحقيقيــة دون تعليــق مــن أحــد عليهــا، هــو العالــم الــذي 

شــغل تفكــري كيزلوســيك الســينمايئ، وربمــا هــو الــذي يقــف وراء نظريتــه 

حــول “تحويــل الواقــع إىل قصــة دراميــة” خــال مرحلــة انغماســه باألفــام 

الوثائقية، ذلك أن القصة تحدث بمجرد أن الحياة تحدث ودور الكامريا 

الســردّي  الخيــط  إيجــاد  وبعــده،  ذلــك  خــال  ودور املخــرج  ذلــك  توثيــق 

الناظــم دون ـفـرض عنصــر مــن خــارج القصــة “الحقيقيــة” عليهــا. نحــن، 

إذن، شــهود عــى الواقــع مراقبــون وموّثقــون لــه عــى أفضــل تقديــر ولســنا 

صناعــاً لــه.

فرضــت فــرتة العــزل عــّي، كمــا عــى العالــم، الكثــري مــن التغيــريات. ورغــم 

أنها لم تغرّي عادة مشاهديت فيلماً سينمائياً كل ليلة، لكنها حرمتني من 

اإليــواء إىل النــوم فــور انتهــايئ مــن املشــاهدة، إذ بــّت أعــود إىل التلفزيــون 

ألعــرف آخــر أخبــار الجائحــة تلــك التــي أمــي الســواد األكــر مــن اليــوم يف 

تتبعهــا عــى أّي حــال. ليــس الســعي إىل املعرفــة وحــده مــا يجعلنــي أقّلــب 

بــن القنــوات، فاألرقــام تــكاد تكــون نفســها، والوقائــع ال تتبــّدل كثــرياً بــن 

قنــاة وأخــرى. بــل هــي محــض عــادة مكتســبة. أتذكــر حــرب الخليــج الثانيــة. 

والــذي  والعالــم  املنطقــة  إىل  إن”  إن  “يس  أدخــل  الــذي  الحــدث  كانــت 

جعلنــا نجلــس ونشــاهد األخبــار ال بوصفهــا نـشـرة تقــدم ـمـرة واحــدة كل 

مـسـاء، مثلمــا كان يحــدث قبــل ســنوات قليلــة مــن ذلــك، بــل بوصفهــا 

حدثاً مستمراً. أذكر أنني كنت أجلس لساعات مفتوناً بحقيقة أنني أرى 

مــا يحــدث، خــال الوقــت الحقيقــي، يف بغــداد، بــل دفعتنــي كل تلــك 

األخبــار املتاحقــة، والتــي ال تعــّد شــيئاً يذكــر أمــام حّمــى األخبــار يف أيامنــا 

هذه إىل تسجيل يوميايت أو يوميات تلك الحرب، مثلما أراه عى شاشة 

التلفزيــون، وال فــرق بــن هــذه اليوميــات وتلــك عــى أّي حــال، أو هكــذا 

كنــت أظــّن عــى األقــّل.

كانــت تلــك لحظــة تكــررت كـثـرياً الحقــاً ويف حــروب ومحطــات مفصليــة 

خالهــا  أصبحــت  إلــخ(  ســبتمر..  مــن  الـــ11  الثانيــة،  )االنتفاضــة  عــدة 

هائــل  وســيايس  مــال  اســتثمار  نفســها.  الشاشــة  يوميــات  هــي  يومياتنــا 

وحتمية تكنولوجية أوصا عى األرجح إىل الطفرة الهائلة يف الفضائيات 

اإلخباريــة التــي صــارت تســرد قصــة العالــم مــن حولنــا، وجعلــت األخبــار 

شــيئاً ال يتوقــف، صــورة موازيــة، لهــا قــوة الواقــع ووقعــه وتبعاتــه، ويف 

أحيــان كـثـرية هــي الواقــع نفســه، إذ ال يشء يحــدث إال مــا يحــدث عــى 

اإلرهابــي،  العمــل  )الـحـرب،  الحــدث  قلــب  يف  تكــن  لــم  ومــا  الشاشــة، 

خضــم  يف  ليســوا  مّمــن  الجميــع  مــع  متســاو  فإنــك  إلــخ(،  املظاـهـرات.. 

الحدث، لكنهم جزء منه، بما أنهم املشاهدون له والشهود عليه وعى 

تأـثـريه. قــوة 

يف “حياة فريونيك املزدوجة” )1991( ال يشء يحدث حقاً سوى املصادفة 

والحــدس، وكاهمــا معــاً يجعــان الخيــط الفاصــل مــع الواقــع، ُيمحــى 

ليســت  بأنهــا  )تحــدس(  تشــعر  إنهــا  تـقـول  البولنديــة  فريونيــكا  تقريبــاً. 

بســعادة  غالبــاً  يملؤهــا  الغامــض  الشــعور  وهــذا  العالــم،  يف  وحيــدة 

تــدرك كنههــا، لكنهــا ربمــا مــن األســباب  ونشــوة وامتــاء هــي نفســها ال 

التــي تجعــل قلبهــا يتوقــف خــال الغنــاء عــى املســرح. فريونيــك الفرنســية 

تشــعر عــى العكــس منهــا أنهــا وحيــدة يف العالــم، وهــو مــا يحــدث حــن 

تفقــد شــخصاً مــا يف حياتــك؛ تصبــح ناقصــاً مــن الداخــل. وهــذا الشــعور 

هــو مــا يفّســر الحالــة املختلطــة مــن الفــرح والحــزن الــذي تعيشــه فريونيــكا 

البولندية وفريونيك الفرنسية، تماماً كراقصة البالية، يف عرض مسرح 

قــادرة  التــي تكســر ســاقها وال تعــود  )الــذي تشــاهده فريونيــك(،  الدمــى 

عــى الرقــص، فتمــوت ثــم تتـحـول فراشــة. وعــى عكــس معظــم عــروض 

الدمى التي ال تظهر فيها يد أو أيدي من يحركونها، فإننا يف هذا العرض 

نــرى كمشــاهدين، مثــل الجمهــور يف الصالــة، يــد محــرك الدمــى، ألن يــد 

مـحـرك الدمــى هــي ـجـزء مــن الواقــع الــذي يحــدث وال حاجــة إىل إخـفـاء 

هــذه الحقيقــة أو تمويههــا.

الصباحيــة  تمارينهــم  إىل  الجنــود  ينهــض  ومثلمــا  إذن،  وأقّلــب   أجلــُس 

كل يــوم، ننهــض، يف أوقــات تخــّص كل شــخص أو كل عــدة أشــخاص 

معاً، إىل عادة تقليب القنوات. يف زمن كورونا، يحدث الكثري كل ثانية. 

الدراســات  تتعــّدد.  اإلنســانية  القصــص  ترتاكــم.  وامـلـوىت  املصابــن  أعــداد 

واالســتطاعات واإلحصــاءات تتدفــق. وتبقــى الحقيقــة الثابتــة هــذه املــرة، 

أننا، البشرية برمتها، يف خضم القصة، ولسنا جزءاً منها، كمشاهدين 

لها فحسب. إننا نشاهد أنفسنا، قصتنا، تاريخنا الشخيص، وهو يتواىل 

فـصـوالً أمــام عيوننــا. ربمــا نتـسـاءل عّمــا يحــّس بــه األشــخاص يف األوقــات 

أو  الطــوارئ،  غــرف  يف  الصحّيــون  العاملــون  حرجــاً،  األشــد  القصــوى، 

امـلـرىض عــى األـسـرة، الذيــن يخذلهــم الهــواء، فيختنقــون. لكننــا نتســاوى 

يف كل يشء آخــر، يف كل فـكـرة وكل شــعور تزدحــم بــه رؤوســنا طــوال 

اليــوم.

فريونيــكا تــرى مــن نافــذة غرفــة عمتهــا عجــوزاً تنــوء بحمــل بضــع حقائــب 

ورقيــة فتفتــح النافــذة وتناديهــا وتســألها إن كانــت بحاجــة إىل املســاعدة. 

العجوز ال ترّد وتواصل سريها. فريونيك الفرنسية ترى من نافذة الصف 

املــدريس، عجــوزاً تنــوء بحمــل نفســها فقــط وتمــيش بهــدوء بــن األشــجار. 

تتذـكـره. يف  الــذي  مــا  فريونيــك ال تتدخــل لكنهــا تتذكــر وال تعــرف حتــى 

لعبة املرايا املضاعفة هذه ما يشبه الرجل يف لوحة رينيه ماغريت “يمنع 

إعــادة إنتاجهــا”، فبــدالً مــن أن نــرى وجــه الرجــل منعكســاً يف املــرآة، نــرى 

رأســه مــن الخلــف منعكســاً مــرة أخــرى. هــل كان ماغريــت يلعــب ويســتفز 

الناظــر فحســب، أم أن ثمــة مــا يريــد أن يقولــه مــن خــال هــذه اللوحــة، 

فرنســية إلحــدى  ترجمــة  وهــو  الســفي،  الـجـزء  يف  الكتــاب  يظهــر  وملــاذا 

قصــص إدغــار ألــن بــو، منعكســاً يف املــرآة، يف حــن يعــاود الرجــل نفســه 

الظهــور ولكــن دون انعكاســه، أي دون وجهــه؟ هــل املــرآة، كالتلفزيــون، 

كالفضائيــات اإلخباريــة، عاـجـزة عــن ســرد الواقــع املوضوعــّي، أم أن هــذا 

الســرد أكــر عبثــاً مــن أن يّتســع لــه إطــار واحــد، ســواء أكان إطــار مــرآة أو 

لوحة أو شاشة تلفزيونية؟ فريونيكا، من نافذة القطار، ترى العالم عر 

كرتها الشفافة، منعكساً باملقلوب. فهل يمكن القول إنها ترى العالم، 

هــذا العالــم، أم أنهــا تــرى عاملــاً آخــر تمامــاً؟

أعمل، خال الحظر ببطء شديد أنا نفي ال أفهمه، عى تنقيح ترجمة 

األـمـرييك  والــروايئ  الشــاعر  لديــوان  كورونــا،  أزمــة  قبــل  أنجزتهــا  كنــت 

نـتـاج تجربــة  الديــوان، وهــو  العالــم اآلخــر”. عنــوان  ريتشــارد رايــت “هــذا 

رايــت، خــال إقامتــه يف باريــس يف األربعينــات والخمســينات مــن القــرن 

املايض، مع شعر الهايكو الياباين، يحمل يف حّد ذاته دالالت مثرية ربما 

ال تقّل إلغازاً عن لوحة ماغريت أو عن فيلم كيزلوسيك. اختار رايت، أن 

يشري بسبابته إىل “هذا” “العالم اآلخر” وليس “ذاك” القريب أو “ذلك” 

البعيــد، فالعالــم اآلخــر هــو العالــم القائــم اآلن وهنــا، ونحــن يف قلبــه، 

لكننــا ببســاطة ال ـنـراه، أو لــم نكــن ـنـراه. إنــه العالــم الــذي يتجّســد أمامنــا 

لحظــة أن نفتــح عيوننــا ونقــّرر أن نــرى. إنــه، بمعنــى مــا، واقــع كيزلوســيك 

الــذي يــروي قصتــه بمجــرد حدوثــه. وقــد أراد كيزلوســيك أن يختــر ذات 

مرة حدود نظريته هذه فطلب من ثاثة أشخاص من خلفيات مختلفة 

بتفاصيلــه  منهــم،  واحــد  كل  حيــاة  مــن  يومــاً  الــورق  عــى  يســجلوا  أن 

الحقيقية ودون أّي تعليقات أو إضافات ذهنية، والنتيجة بالنسبة إليه 

كانــت ثاثــة ســيناريوهات “مذهلــة” وقابلــة للتنفيــذ عــى حــّد وصفــه. لقــد 

لــه وال ســرد  للعالــم كمــا هــو، ال تأويــل  تضمنــت تلــك اليوميــات وصفــاً 

لعالــم األفــكار واألحــام، وهــو مــا كان عــى رايــت أن يكتشــفه يف منفــاه 

الفرني، مستعيناً بفلسفة “الزن” وتجليها يف شعر الهايكو، أي كيف 

والسياســية  األيديولوجيــة  والقيــود  الحــدود  دون  هــو  كمــا  العالــم  يــرى 

والثقافية، كيف يقف عارياً تماماً أمام الطبيعة ليكتشف فحسب حجم 

ضآلتــه أمامهــا، ألن هــذه الضآلــة شــرط مــن شــروط رؤيــة )وعيــش( العالــم 

كمــا هــو وهــذا االكتشــاف أو التجــي هــو مــا يجعلــه يفتتــح ديوانــه باملقطــع 

التــال:

“لسُت أحداً:

شمٌس خريفيٌة حمراُء آفلة

حملْت اسمي بعيداً”.

أقّلــب إذن بــن القنــوات، مقرتفــاً يف حــق نفــي، مــا أعدهــا كل ليلــة بأننــي 

لــن أقرتفــه غــداً، وهــو مشــاهدة اإليجــاز الصحــايف للرئيــس األمــرييك حــول 

أزمــة كورونــا. أراه وهــو يـحـّول هــذا األمــر الجلــل، هــذه املأســاة، إىل ـعـرض 

تلفزيوين. لست مهتماً بالتعليق عى األيديولوجيا السياسية التي تقود 

ترامــب أو يقودهــا، بقــدر مــا يذهلنــي هــذا الـعـرض الــذي يقّدمــه للعالــم 

أجمع. فهذا العرض يختزل بالتحديد العالم التلفزيوين/اإلخباري الذي 

يتكــون منــه ترامــب والــذي يصنــع صــورة العالــم، مثلمــا ينبغــي أن تكــون، 

ال مثلمــا هــي يف الواقــع. أصــّدق حــن يـقـول مســاعدو الرئيــس األـمـرييك 

إّن كامــه عــن معالجــة كورونــا بحقــن املصابــن باملطهــرات املنزليــة لــم يكــن 

مخططــاً لــه. فقــد بــرز هــذا الــكام يف لحظتــه؛ لحظــة انتـشـاء تلفزيونيــة 

خالصــة، جعلــت الــكام يخــرج مــن فمــه، مثلمــا يحــدث ـمـراراً، دون أن 

يوميات
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يتعمــد ذلــك أو يعــّد لــه. مدهــش كيــف تكشــف لحظــة كهــذه هشاشــة وال 

حقيقيــة العالــم اإلخبــاري الــذي اعتدنــا العيــش فيــه، وكيــف تصبــح هــي 

يف حــّد ذاتهــا قصــة، بــدالً مــن أن تكــون معالجــة أو إدارة أو حتــى تعقيبــاً 

عى القصة األصلية، وهي كورونا. ترامب، يف كل لحظاته التلفزيونية، 

كمــا يف حضــوره عــى التواصــل االجتماعــي، هــو النقيــض التــام لـ”لســت 

أحــداً”، فهــو “كل يشء وكل أحــد”. األنــا املتضخمــة عنــد ترامــب، وهــي 

تعبــري عــن األنــا املتضخمــة عنــد الجميــع تقريبــاً وإن بمســتويات مختلفــة، 

ليست إال ذروة من ذرى لحظتنا اإلنسانية الراهنة؛ لقد نجح اإلنسان يف 

أن يصبح هو العالم، أما الكائنات األخرى وحتى الطبيعة، فهي مجرد 

أداة ملحقــة بــه وبإرادتــه العليــا.

كورونا، اليوم، كما العديد من الكوارث التي جاءت قبله، والتي ستأيت 

بعده، يدحض ذلك لكننا نرفض ببساطة أن نصّدق.

العجــوز  فريونيــكا.  صارتهــا  التــي  الفراشــة  هــي  األثـنـاء،  يف  فريونيــك، 

الفرنســية هي الصورة املضاعفة، غري املنعكســة، للعجوز البولندية. ويف 

األثـنـاء يصحبنــا كيزلوســيك، مــع فريونيــك عــر شــوارع باريــس، وـصـوالً 

إىل محطــة املــرتو حيــث يـفـرتض أن تعــر عــى حبيبهــا الــذي هــو الصــورة 

املضاعفــة لحبيــب فريونيــكا، وبعــن كامريتــه التــي تريــد أن يــروي الواقــع 

القصيــدة  تلــك  املــرتو”،  محطــة  “يف  باونــد  إزرا  قصيــدة  يجســد  قصتــه، 

التــي للصدفــة كتبهــا باونــد عــن محطــة مــرتو باريــس والتــي أّرخــت بدايــة 

الحركــة “التصّوريــة” وإحــدى بدايــات التعــرف الغربــي عــى الــزن والهايكــو 

اليابانيــن:

“الظهور املباغت لتلك الوجوه يف الزحام،

بتالت عى غصن مبّلل، أسود”.

القصيــدة حــن رســم “يمنــع إعــادة  هــذه  ـقـرأ  إن كان ماغريــت  ال أعــرف 

والغرابــة  الســحر  مقــدار  يف  يفكــر  كان  األرجــح  عــى  لكنــه  إنتاجهــا”، 

واالســتفزاز والصــدق يف أن تقــّدم للمشــاهد العالــم، ليــس كمــا يتوقعــه 

بــل كمــا هــو يف الواقــع. ـيـراه  وال كمــا يريــد أن 

عن الحيوانات والزومبيز وفان غوغ و”تايمز سكوير“

يف املبنى املقابل كثري من الشــرفات، كثري من النوافذ. أنظر طوياً إليها، 

أو إليــه، إىل املبنــى نفســه، وليــس إىل شــرفة أو نافــذة محــددة. ال أجيــد 

وصــف لــون أّي يشء. أحيانــاً أتمّنــى لــو كنــت روائيــاً روســياً كاســيكياً أو 

شــاعراً أســكندنافياً لــيك أســتطيع تقديــم وصــف مســهب للــون الســماء أو 

البحــر أو الهــواء مثــاً. ال أســتطيع. اســتنباط لــون مــن تمــازج بضعــة ألــوان 

أو تدرجــات لــون محــّدد ليــس أكــر مــا أبــرع فيــه. ربمــا لهــذا الســبب لــم 

أّتخذ الرســم هواية يوماً، وربما للســبب نفســه توقفت عن االســتمرار يف 

كتابــة الروايــة. لعلهــا قلــة الحيلــة أو الصــر أو الضجــر أو النفــور البســيط 

مــن االسرتســال املضنــي يف أي يشء، أو كل هــذا معــاً.

بالنســبة إّل الحقيقــة التــي ال جــدال فيهــا هــي أن هــذا املبنــى يقــع يف دائــرة 

نظــري كلمــا نـظـرت مــن النافــذة، أّمــا لونــه، مثلمــا تفهمــه عينــاي، فهــو 

مجموعــة مــن الخطــوط. أعــرف أنهــا ليســت حقيقــة علميــة مثبتــة، لكــن 

اللــون يمكــن أن يكــون شــكاً. تفكــر يف البالــون، مثــاً، فيخطــر لــك اللــون 

األحمــر. تفكــر يف اللــون األحمــر فيخطــر لــك الــدم أو فســتان نســايئ مثــري 

خطــوط  شــكل.  أيضــاً  الحالــة  هــذه  يف  اللــون  أوزو.  ياـسـوجريو  أفــام  أو 

عموديــة  أخــرى  خطــوط  إىل  مشــطورة  عموديــة  أخــرى  أفقيــة وخطــوط 

وأفقية، ولوال الشرفات الناتئة منها لحسبتها رسماً باملسطرة عى دفرت 

هنــديس. الســماء فــوق املبنــى، اآلن عــى األقــل، رماديــة. رماديــة يســطع 

منها ضوء شمس تحجبها الغيوم. ليس ضوءاً ساطعاً لكنه واضح بما 

فيــه الكفايــة. مــا اللــون الناتــج عــن ســماء رماديــة تضيئهــا شــمس تحجبهــا 

الغيوم؟ رمادي باهت؟ رصايص؟ ال أعرف. لست بارعاً يف وصف األلوان. 

لكّننــي متيقــن مــن أن هــذا املبنــى، هــذا الــرج باألحــرى، يتكــون مــن ثاثــة 

الغامــق  األزرق  الشــرفات.  لدرابزينــات  الفاتــح  األخضــر  رئيســية.  ألــوان 

الباطونيــة  الكتــل  لــكل  القشــدّي،  واألبيــض  )النوافــذ؟(  الزـجـاج  أللــواح 

)الجــدران؟( بــن النوافــذ والشــرفات.

النوافــذ املتشــكلة مــن األلــواح الزجاجيــة، ربمــا تكــون نوافــذ حقــاً، وربمــا 

تكــون شــيئاً آخــر ال أعرفــه. ال أســتطيع الحكــم مــن هــذه املســافة، حيــث 

أمــا  )الداكــن؟(.  الغامــق  األزرق  الزـجـاج  خلــف  يظهــر يشء  أن  يمكــن  ال 

الشرفات املصطّفة بطبيعة الحال فوق بعضها بعضا فمسألة أخرى. لو 

وقف أحد عى أّي من تلك الشرفات، الظاهر منها يف مرمى بصري عى 

األقل، فإّنني أستطيع رؤيته بوضوح وأستطيع من مامحه العامة، أن 

أعــرف إن كان رجــاً أو اـمـرأة أو طفــاً. العمــر ولــون البـشـرة ودرجــة القبــح 

أو الجمــال والحالــة النفســية لهــذا الشــخص ســواء أكان فرحــاً أو حزينــاً، 

أو بن بن، فهذه أمور لن أستطيع سوى افرتاضها مثلما أفرتض أحياناً 

لون السماء دون أّي درجة من الثقة أو اليقن. لكّن هذه ليست املسألة. 

وال املسألة أنني، منذ اتخذت هذا الركن من الغرفة، املطلة نافذته عى 

ذلــك املبنــى املخطــط، مجلســاً ثابتــاً للعمــل والكتابــة، لــم أملــح أحــداً يقــف 

عــى أّي مــن الشــرفات الظاـهـرة أمامــي. املســألة أننــي، يف أغلــب األحيــان، 

ودون أّي جهــد شــخيص وال أّي مهلوســات عقليــة وال أّي رغبــة حتــى أجــد 

نفــي مــن حــن إىل آخــر واقفــاً عــى إحــدى تلــك الشــرفات. ليــس مهمــاً 

موقــع الشــرفة، فهــو يتغــري باســتمرار، املهــم هــو أن األمــر ال يقتصــر عــى 

التخّيــل، بــل إننــي أصبــح فعــاً واقفــاً هنــاك، ألنــه أحيانــاً وبعــد ـفـرتة مــن 

الوقــوف عــى الشــرفة دون فعــل يشء ســوى النظــر بــا هــدف إىل ال يشء 

يف الهــواء أمامــي، أشــعر بالحاجــة إىل الدخــول ثانيــة إىل البيــت، وبصــرف 

الصالــة أو  الشــرفة، ســواء أكانــت  إليهــا  تــؤدي  التــي  الغرفــة  عــن  النظــر 

غرفة النوم أو املطبخ )وهذا احتمال مستبعد(، فإّنني أكاد أحّس بيدي 

وهــي تعــاود فتــح بــاب الشــرفة، وبقدمــّي وهمــا تخطــوان إىل الداخــل ثــم 

بيــدي وهمــا تعــاودان إقفــال البــاب. وبعــد ذلــك ال يشء. بعــد ذلــك أختفــي 

كجميع البشر الذين ال بّد أنهم يشغلون تلك الحجرات يف األوقات التي 

ال أجــد نفــي فيهــا. أختفــي داخــل حـجـرة شــخص آخــر. أختفــي بمعنــى 

أنني أتبّخر. بمعنى أنه ال يعود ل وجود. بمعنى أنني ال أعود قادراً عى 

إيجــاد طريقــي خــارج الظلمــة التــي تكتنفنــي داخــل تلــك البقعــة املحــددة 

)أو غــري املحــددة( مــن الحـجـرة. وحــده الرعــب يعيــدين مــن تلــك الحـجـرة 

وتلك الشــرفة وذلك الرج إىل مقعدي يف هذا الركن املحّدد من غرفتي. 

ولثــوان أجــد نفــي يف حــال مــن الذهــول التــام، إذ تظــّل هنــاك أجــزاء مــن 

نفي تحتاج إىل أن تجمع نفسها بصابة داخل جسدي أو عقي، حتى 

أعود كاماً هنا، حتى أستطيع صرف نفي عن النظر إىل تلك الشرفات 

وشــغلها بــيشء آخــر كالعمــل أو الـقـراءة أو الكتابــة أو تصّفــح الهاتــف أو 

لعــب كانــدي كــراش.

بالفعــل؟ مــاذا لــو كانــت املدينــة برمتهــا فارغــة  مــاذا لــو كان املبنــى فارغــاً 

بالفعــل؟

نحــن كائنــات افرتاضيــة بامتيــاز. نـفـرتض أن املطــر يشء جميــل، فنحتفــي 
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باملطر حن تمطر ونشــتاق له حن ال تمطر. نفرتض أن املطر يشء كئيب 

فتحــدث العمليــة نفســها إنمــا بالعكــس. شــخصياً، افرتضــت مثــاً منــذ 

لــن أكمــل حتــى  ـفـرتة ليســت قليلــة أن الدـجـاج الــذي أتناولــه ليــس إال.. 

ال أعــدي أحــداً بهــذه الصــورة املقــززة. لكــن العــرة أننــي توقفــت نهائيــاً عــن 

تنــاول الدجــاج، وكل هــذا بســبب افــرتاض ال أعــرف كيــف أســتنبطه عقــي 

فجأة، لكنه صار موجوداً وملموساً ومحسوساً. أي صار لافرتاض قوة 

الحقيقة وعواقبها أيضاً. ألم نفرتض يف وقت ما أن الدجاج صالح لأكل 

وبدأنــا نطــور األمــر شــيئاً فشــيئاً حتــى صــار كل كائــن يطــري قابــا لــأكل، 

بمــا يف ذلــك الخفافيــش؛ أتســاءل أحيانــاً، وقبــل النصــوص الدينيــة التــي 

تحّدد ما يؤكل وما ال يؤكل، أترانا حّكمنا معياراً ذوقياً منحرفاً بطبيعة 

الحــال حــول مــا يجــب أن يدخــل إىل معدتنــا ومــا ال نســمح لــه بذلــك. مثــاً 

الدجاج ظريف وكذلك املاعز والخرفان واألبقار والبط واإلوز والعصافري 

واألسماك )معظمها عى األقل(.. تؤكل إذن.. أما الخفافيش والجرذان 

والسناجب والسحال ومعظم الحشرات، فهي بشعة دميمة.. ال تؤكل 

إذن. لكن ماذا بخصوص القطط والكاب؟ ملاذا قّرر بعضنا أنها ال تأكل، 

الذوقيــة،  الثقافــات  أنــه اختــاف  بــّد  ـتـؤكل؟ ال  أنهــا  وقــرر بعضنــا اآلخــر 

فمــا نجــده يف شــطر مــن العالــم قبيحــاً منّفــراً يجــده غرينــا يف شــطر آخــر 

مليحاً ظريفاً شهياً. الخاصة أن املسألة كلها تبدأ من افرتاض؛ افرتاض 

قابــل ألن يصــّدق ويغــدو حقيقــة، وافــرتاض آخــر ال يصــّدق فيدخــل عالــم 

األكاذيــب والخيــاالت.

 قبــل بضعــة أيــام أفقــت مــن النــوم مــع إحســاس عميــق، بــأن كل مــا جــرى 

حتى اآلن )كورونا، العزل، املوىت، الخوف.. إلخ( كله كان مجرد كابوس 

وقد صحوت أخرياً منه. كنت أظن أن هذه األمور ال تحدث إال يف األفام 

ألننــي لــم أرهــا ســابقاً إال يف األفــام. يصحــو “البطــل” فيكتشــف أن زوجتــه 

التــي ُقتلــت يف انفجــار مــرّوع يف كابوســه املــرّوع، قبــل ثــوان فحســب، تنــام 

بهنــاءة بجــواره فيــدرك أن كل مــا عاشــه يف ذلــك املنــام ليــس حقيقيــاً وأنــه 

الشــرفة  إىل  الســرير واتجهــت  مــن  نهضــت  الواقــع.  إىل أرض  عــاد أـخـرياً 

يف  يمشــون  أشــخاص  بضعــة  الشــارع، وللمفارقــة وجــدت  إىل  ونـظـرت 

الشــارع وســمعت أصــوات مطــارق العمــال يف املبنــى الــذي يســتكمل بنــاؤه 

عــى بعــد مئــات األمتــار مــن مبنانــا. وأذكــر أننــي، لوهلــة، حدثــت نفــي 

بيشء من السعادة الحذرة: هل يعقل أنني كنت أحلم؟ لكنني لم أكن 

أحلم. كان افرتاضاً رائعاً، لكن لأسف لم تكتب له الحياة، ولم يستثمر 

فيــه مــا يكفــي مــن التفكــري أو الوهــم ليصبــح حقيقــة.

كثــري مــن الروايــات )ال حاجــة للتذكــري بكافــكا وال بأورويــل( أو األفــام )ال 

داعــي للتذكــري بهيتشــكوك أو داوود عبدالســيد( تبــدأ بفرضيــة مــا. نشــأة 

الكــون نفســه وتطــوره وفنــاؤه االـفـرتايض أيضــاً، حافلــة بالفرضيــات. ربمــا 

لهــذا الســبب اخرتعنــا الســرد، والســيما الســرد املتخيــل بمختلــف أشــكاله 

وأنواعــه. ال لنفهــم الواقــع أكــر، مثلمــا يــرى بعضهــم، بــل لنبتعــد قــدر 

املـفـرتض  واملتخّيــل،  الحقيقــي  بــن  حاـجـزاً  لنقيــم  الواقــع.  عــن  اإلمــكان 

واملوجــود بالفعــل؛ حاجــز يقينــا الجنــون أو االرتيــاب املطلــق الناجــم عــن 

عيشــنا يف دوامــة ال تنتهــي مــن االفرتاضــات. لهــذا الســبب أيضــاً اخرتعنــا 

األساطري واآللهة األسطورية والكائنات الخرافية. ولهذا السبب اخرتعنا 

ـحـول األســباب. ولــو وضعنــا يف  أدبّيــات كاملــة  هنــاك  نفســها.  األســباب 

غوغــل كلمــة “ملــاذا” أو “كيــف” فقــط لحصلنــا عــى مايــن، إن لــم يكــن 

مليــارات النتائــج. لكــن، ورغــم هــذه اآللــة املخيفــة والرائعــة مــن األســباب 

التــي يوفرهــا غوغــل، فهنــاك أســباب بســيطة ال أحســب أنهــا نالــت حقهــا 

مــن البحــث والتفكــري. ملــاذا، مثــاً، تظهــر فجــأة ذبابــة يف غرفــة الجلــوس؟ 

تحــوم  كانــت  الشــارع؟ ألنهــا  مــن  ـجـاءت  ملــاذا  الشــارع.  مــن  ـجـاءت  ألنهــا 

يف الجــو أو بجــوار مكــّب النفايــات، ووجــدت شــرفة أو نافــذة مفتوحــة، 

فدخلت. ملاذا اختارت هذه الذبابة أن تحوم حول، ثم أن تدغدغ ساقي 

من وقت إىل آخر ثم أن تهرب قبل أن يتسنى ل قتلها بضربة من يدي؟ 

الغرفــة، ألنــه  يف  أوالً، ألنــك  االحتمــاالت.  مــن  العديــد  يتضّمــن  ســؤال 

ليــس مــن شــخص آخــر يف الغرفــة، ألنــك حــن شــعرت بوجــود الذبابــة، 

قمــت بقفــل النافــذة أو بــاب الشــرفة )حتــى ال تدخــل ذبابــة أخــرى( فلــم 

تعــد الذبابــة قــادرة عــى الخــروج، ممكــن ألنهــا جائعــة مــع أنــه مــن غــري 

الواضــح أّي غــذاء تتوخــى الحـصـول عليــه مــن ســاقيك… االحتمــاالت ال 

تنتهــي، لكنهــا جميعهــا تفــي إىل ســؤال واحــد: ملــاذا الذبابــة؟ أنــا متأكــد 

أنــه لــو كتــب أحدهــم “ملــاذا الذبابــة؟” عــى غوغــل فســيحصل عــى مايــن 

النتائــج، لكــن جميــع هــذه النتائــج لــن يجيــب عــن الســؤال الحقيقــي حــول 

الســبب الحقيقــي للذبــاب يف هــذا العالــم، ولــن يجيــب عــن ســؤال آخــر 

أكــر تعقيــداً، ملــاذا هــذه الذبابــة املحــددة، يف هــذا الوقــت املحــدد، يف هــذه 

الحجــرة املحــددة، تحــوم حــول هــذا الرجــل املحــّدد؟ ليــس مــن غوغــل لهــذا 

الـنـوع مــن األســئلة. ليــس مــن غوغــل، حتــى اآلن عــى األقــل، يمكــن أن 

يجيــب عــن الســؤال: ملــاذا كورونــا يف هــذا الوقــت بالتحديــد؟ هنــاك آالف 

االحتماالت واألسئلة واألجوبة األخرى. هل جاء كورونا من الخفافيش، 

مــن الــكاب، مــن الحـشـرات، مــن املختــر؟ هــل ينتقــل كورونــا يف الهــواء؟ 

عر التكييف؟ من التنفس؟ من الكام؟ من ممارسة الجنس؟ من مجّرد 

التفكــري بــه؟ أســئلة ال تنتهــي، تجعــل كورونــا ينتقــل يف وقــت قيــايس، مــن 

مجــّرد اـفـرتاض مجنــون، أو فـكـرة متخيلــة، إىل واقــع ملمــوس.

هل هناك مدينة يف الخارج؟

أشاهد وثائقياً بريطانياً عن شمال إيطاليا التي ضربتها الجائحة بقسوة 

الزقــاق  هــذا  يـقـول:  يمــيش يف زقــاق قديــم رائــع.  غــري مســبوقة. املراســل 

فــارغ تمامــاً كمــا تــرون، لكــن وراء هــذه الجــدران ثمــة بشــر، لكننــا ال نراهــم 

فحســب. أقــف عــى الشــرفة كل يــوم، قبيــل ســريان حظــر التجــول، وأرى 

ســيدة آســيوية تجــّر طفلهــا بعربــة تــدور بهــا حــول ملعــب الكــرة. يخــال إّل 

أنها، يف رأسها، اعتمدت خّطة ما للميش تقي ضمن أهدافها، بوضع 

حــدود معينــة، وحدهــا قــادرة عــى فهمهــا، لرحلتهــا اليوميــة يف الشــارع. 

لكنها توّظب عى امليش يومياً، هذا ما أعرفه معرفة اليقن. ماذا يحدث 

قبــل هــذه الرحلــة وبعدهــا، ال أعرفــه. الخطــوط االفرتاضيــة التــي ترســمها 

وطفلهــا  نفســها  لحمايــة  مــا  طريقــة  تكــون  قــد  طفلهــا،  بعربــة  الســيدة 

مــن الهجــوم غــري املتوقــع للفايــروس. لقــد أعــاد لنــا كورونــا غرـيـزة كنــا قــد 

األمكنــة،  تحديــد  غرـيـزة  وهــي  تاريخيــة،  قبــل  مــا  عصــور  منــذ  نســيناها 

ربمــا ليــس لاســتحواذ عليهــا مثلمــا كنــا نفعــل يف الســابق، بــل ببســاطة 

غــري  هــو  بالضبــط  حــدث  مــا  متوقــع، ألن  غــري  هــو  ممــا  أنفســنا  لحمايــة 

املتوقــع، ومــا نواجهــه اآلن هــو املجـهـول الناتــج عــن غــري املتوقــع. كاهمــا، 

أي الامتوقع واملجهول، ضربان من التدّرجات اللونية لليأس، يصعب 

أيضــاً وصفهمــا. يف املخــزن التموينــي، رأيس يعمــل كآلــة حاســبة يف رأس 

عالــم رياضيــات. أحســب االحتمــاالت وأحــدد االحتياجــات بنــاء عليهــا. كــم 

كيلوغــرام مــن األرز، مــن الّطحــن، كــم علبــة فــول وســردين وتونــة.. إلــخ. 

لكــن بجانــب هــذا اـلـرأس، ثمــة رأس آخــر يحســب طــوال الوقــت املســافة 

مــن اآلخريــن، محــاوالً باســتمرار رســم تلــك الحــدود املتغــرية دومــاً لحّيــزي 

املــكاين الخــاص، ذلــك الحيــز الــذي ـسـأكون آمنــاً فيــه مــن أولئــك املوبوئــن 

الزومبــي  يعضــك  أن  يكفــي  الزومبيــز،  أفــام  يف  ـحـول.  مــن  )افرتاضيــاً( 

يف أّي مــكان مــن جســدك، وخصوصــاً رقبتــك، ولــو عضــة بســيطة حتــى 

تنتقــل إليــك العــدوى وتغــدو وحشــاً غــري فــان يهيــم يف األرض بحثــاً عــن 

رقبــة يعضهــا. لــو أن كامــريا ســرية التقطــت مشــهدنا، نحــن املتســوقون يف 

املخــزن التموينــي، مــن األعــى، لــرأت منظــراً مشــابهاً ملنظــر الزومبيــز وهــم 

بــه، يجعلــه  بــي إس خــاص  يمشــون، ويف رأس كل واحــد منهــم، جــي 

يبتعــد عــن الزومبيــز اآلخريــن، ويتجــه نحــو يشء آخــر غامــض هــو نفســه 

ال يعرفــه.

بالعــودة إىل املدينــة، وإىل الســيدة اآلســيوية التــي تجــّر العربــة. كان يمكــن 

ملنظرهــا املوصــوف أعــاه، أن يكــون عاديــاً يف أّي زمــن آخــر. أمــا اآلن فليــس 

القديــم، “جنــة  الكليشــيه  ذلــك  املدينــة.  غيــاب  عــى  وتــذكاراً  شــاهداً  إال 

دون أنــاس، ال تــداس”، ينطبــق تمامــاً عــى هــذه الحالــة. مدينــة بــا أنــاس 

عــى  هندســية ومخططــات  ورســوم  مجــرد خطــوط  هــي  مدينــة.  ليســت 

دفرت. نستطيع أن نفرتض وجود أناس خلف الجدران، وهم موجودون 

أو  التــام،  اليــأس  لحظــات  يف  خصوصــاً  أيضــاً،  نســتطيع  لكننــا  فعــاً، 

اإلحســاس بأّننــا داخــل دوامــة ال تنتهــي، أن نـفـرتض عــدم وجودهــم. ال 

فــرق. مــن مســافة كافيــة قــد تتمكــن مــن رؤيــة املخــرج مــن الدوامــة، أمــا 

وأنــت يف داخلهــا، فــا يمكنــك ســوى أن تواصــل الــدوران إىل مــا ال نهايــة.

الجميــع منكّبــون هــذه األيــام عــى التواصــل مــع بعضهــم بعــض. الخــوف 

عى األرجح يدفعنا إىل ذلك، لكن ويف خضم تواصلنا املحموم، وتنقلنا 

الكامــن  مــن محادثــة فيديــو إىل أخــرى، ال أســتطيع تجاهــل اإلحســاس 

بعــدم التصديــق. ربمــا تكــون هــذه أكــر حالــة عــدم تصديــق جماعــي. ال 

أحــد يف الحقيقــة يصــّدق مــا يجــري، وال مــا ســيجري. مــا زلنــا يف مرحلــة 

الصدمة. أولئك منا الذين يصدقون حقاً هم الذين سبقونا إىل الكوابيس 

واالنهيــارات العصبيــة. البقيــة يدافعــون عــن وجودهــم، وعــن تماســكهم 

العقــي، بعــدم التصديــق. إنهــا لعبــة تواطأنــا جميعــاً عــى لعبهــا، حتــى 

يــأيت فجــأة خــر يـقـول لنــا إن األمــر انتهــى، فجــأة مثلمــا بــدأ. حالــة عــدم 

أخــرى،  وهميــة  حــدوداً  بهــا  نضــع  أخــرى  خطــوط  هــي  هــذه  التصديــق 

يذّكروننــا  امـلـوىت  لكــّن  حولنــا.  مــن  كل يشء  ســيولة  عــى  بهــا  ونســتعن 

دومــاً بــأن األمــر حقيقــّي، ولذلــك ربمــا يختــار معظمنــا، يف هــذه املرحلــة، 

والحــزن  التفجــع  يتوقــف.  ال  الــذي  هــذا  امـلـوىت  عــداد  تمامــاً  يصــّدق  أال 

الحقيقيان لهما وقت الحق، أما اآلن فالوقت الحقيقي هو للنجاة، وما 

األفضــل مــن عــدم تصديــق وجــود الخطــر للنجــاة منــه، ألننــا لــو صّدقنــا 

فعاً، لو أننا تخلينا عن كل األالعيب الذهنية وغري الذهنية التي نحاول 

من خالها السيطرة عى األمور، فإننا سنستسلم للحقيقة التي نرويها 

اآلن مزاحاً، وهي أن العالم الذي نعرفه، الذي كنا نعرفه، لم يعد هو 

نفســه، وأن عاملــاً آخــر، أو ربمــا ال عالــم، يتشــكل اآلن أمــام عيوننــا. وهــذا 

ليــس مرعبــاً فحســب، بــل هــو التجســيد الحقيقــي لكلمــة أخــرى نرددهــا 

مزاحــاً أغلــب األوقــات وهــي الفنــاء، وال أحــد يحــب فكــرة الفنــاء خصوصــاً 

يف خضــم انشــغاله بحســاب مــا نقــص مــن مؤونــة البيــت ومــا الــذي نحتــاج 

إليــه لاســتمرار أســبوعاً، شــهراً، آخــر.

وإحــدى ســبل  البيتيــة املفضلــة  “البــازل”، هوايتــي  عــى  أنكــّب يف األثـنـاء 

النجاة التي أستعن بها. كل قطعة أضعها يف مكانها الصحيح، تحدث 

ألــف  مــن  العاـبـرة. أعمــل عــى أحجيــة  نـقـرات املـسـرة  مــن  نـقـرة  يف قلبــي 

قطعــة للوحــة فــان غــوغ “ليلــة مقمــرة”. أضطــّر إىل التعامــل مــع األلــوان، 

إىل التدرجــات والفروقــات البســيطة داخــل األصفــر. دون هــذه الفروقــات 

ســيكون مســتحياً إنهاء األحجية. فان غوغ رســم لوحته هذه، وعشــرين 

النجمــة  النفســية.  املصحــة  يف  نومــه  غرفــة  نافــذة  مــن  أخــرى،  لوحــة 

املشــعة التــي تظهــر يف اللوحــة والنجــوم األخــرى األقــل ســطوعاً حقيقيــة 

عــى األرجــح، كذلــك الشــجرة والســفوح الجبليــة. ســيبقى لـغـزاً ملــاذا قــرر 

فــان غــوغ إضافــة قريــة إىل اللوحــة. قريــة جميلــة دافئــة تحتضنهــا الجبــال 

ويغمرها ضوء النجوم، جميع بيوتها نائمة، باستثناء بيوت قليلة تشع 

من نوافذها أضواء املصابيح. ربما أحّس فان غوغ بالوحشة فقرر إضافة 

تلــك النوافــذ  هــذه القريــة. ربمــا كان يريــد أن يتخيــل نفســه خلــف أحــد 

مــن نافــذة غرفتــه املوحشــة يف املصحــة.  بــدالً  املضيئــة املقطونــة بالبشــر، 

أتشــّوق إلنجــاز هــذه اللوحــة حتــى أنتقــل إىل تركيــب أحجيــة ميــدان “تايمــز 

مثلمــا  فــإن امليــدان،  ـغـوغ  فــان  قريــة  عكــس  عــى  نيويــورك.  يف  ســكوير” 

النيــون  والفتــات  والســيارات  واأللــوان  بالحركــة  يضــج  الصــورة،  تشــري 

والبشــر، عــى عكــس صــورة امليــدان اليــوم خــال ـفـرتة العــزل، حيــث بــدأ 

هــذه  يوّثقــون  مــن رســامن ومصوريــن فوتوغرافيــن،  الفنانــن،  بعــض 

املرحلــة الكئيبــة التــي مــا كانــت لتخطــر بالبــال مــن حيــاة امليــدان. أحجيــة 

التــي أنهيتهــا خــال األســبوعن األولــن مــن العــزل، معلقــة  “املونالـيـزا” 

اآلن يف الصالــة، وبعــد أســبوعن أو أكــر بقليــل ســتوجه نظراتهــا الحائــرة 

ـغـوغ الحاشــدة بالنجــوم وصــورة “تايمــز ســكوير” املليئــة  إىل ســماء فــان 

بالحيــاة.

شاعر ومترجم من فلسطين مقيم في أبوظبي

يوميات
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قصائد لشعرها األسود الطويل بعد الحرب
فاروق يوسف

شعر

يف الحديقة الوهمية

ما كنت أسمعه من الزقزقة هو صوتك يف الحديقة الخلفية 

ألملي

لقد ارتجلنا عشبا يف حديقة وهمية وكنا نضحك.

ليســت لنــا يــدان غــري اللتــن نملكهمــا، لكــن الزهــور فاجأتنــا 

بأيــد صــارت تكتــب أســماءنا عــى األرصفــة كمــا لــو أننــا مشــينا 

عليهــا قبــل أن نتعلــم املــيش.

الزقزقة التي تركتنا وراءها بعرتنا

رسمت خطواتنا عى رمل لم تمسه أقدامنا.

جمل لغياب محتمل.

1

شفتاك الورديتان مركبان يغادران إىل جزيرة لم يصلها أحد.

2

تركت يدي عى خصرك. هناك زهرة نبتت بن أصابعي.

3

عى الرصيف ال تزال خطوتك تغني يف انتظارك.

4

فيما تغادرين يتسلل عطرك إىل جسدي كما لو أنك هواء.

5

عى الجانب اآلخر هناك سيدة تشبهك تعدين بأنها ستبقى 

معي.

6

من خلف زجاج املقهى ملحت ساقيك.

فقررت أن أتسلق السلم ألصل إىل الفردوس.

7

ثوبك األبيض يخبئ ماكا لم يشأ الخروج عاريا.

8

شعرك الطويل يجر النهار إىل ليله بخفة غزال تائه.

9

رأيتك من الخلف كما لو أن صاة تتخى عن كلماتها.

10

بلمسة إصبع تنفجر الطبول تحت بشرتك فتختفن.

طفولة غابة

قدمــك  كانــت  األرض  تحــت  ـتـزال  ال  األشــجار  كانــت   حــن 

التــي  الحافيــة ترشــها باملوســيقى. كان اســمك الكلمــة األوىل 

نطقــت بهــا أول شــجرة أخرجــت رأســها فيمــا كانــت الســماء 

تمطــر. كان عــى تلــك الشــجرة أن تنتظــر تحــت املطــر فيمــا كان 

البشــر يطــريون بعــد أن يلمســوا ثوبــك األبيــض.

املالك يف السوق

كان هنــاك مــاك يمــيش معــي وأنــا أتبعــك مثــل طفــل تقــوده 

عــى  يشــجعني  املــاك  ذلــك  كان  ـمـرة.  أول  الســوق  إىل  أمــه 

املــي وهــو يبتســم لـعـرايت التــي يرافقهــا ســيل مــن الكلمــات 

املبـعـرة. أمــا حــن ســمعت ضحكتــه فقــد التفــت إليــه ألعاتبــه 

فــكان أن فقــدت أـثـرك واختفــى املــاك.

إيقاع باطني

أخرتك أين أخى أن أملسك بأصابعي لئا تقفز قصيدة من 

تحتها.

كل ذلــك الشــعر الــذي يقيــم تحــت بـشـرتك هــو مــا تبقــى مــن 

لغــات قبائــل بدائيــة مضطربــة كانــت قــد تســللت إليــك فيمــا 

إليــه  الــذي تنظريــن  لــم يكــن العالــم  كنــت تلوذيــن بصمتــك. 

ممكنا إال باعتباره صورة عن حياة سبق لك وأن عشتها. أنت 

تنظريــن بقــوة اإليـقـاع الــذي يهــب جســدك توازنــه.

بعد أن اختفت

 ليس الفردوس. ضوء بن ساقيها يجمع املائكة إىل مائدته

لقد وعدتها بأن أصمت حن تضع يدها عى رأيس

“الشاعر الذي أحببته بىك عى ركبتيك”

بغــادر  لــم  أنــه  مــن  بالرغــم  تتبعــك  يــده  حــن مضيــت كانــت 

نــه مكا

لقد وضعها عى خصرك ونساها هناك.

جدل عاطفي

1

ترتجل الطبيعة خضرتها حن تمس نضارة قدميك أعشابها. 

هناك من ينسب إىل باطن قدميك اللون األخضر.

2

بــن شــباك ينفتــح عــى املحيــط وآخــر ينفتــح عــى الجبــل هنــاك 

ضيفــة تمــأ املائــدة صحونــا مــن الفاكهــة املنزلــة مــن خيالهــا.

3

مر القرويون ولم يروك. كنت الشجرة التي ألهمني مشهدها 

القــدرة عــى التحليــق. لقــد ـطـرُت فيمــا كان جســدك يتعــرى 

مــن أوراق الشــجرة.

4

عى ساحل البحرية ال تزال آثار قدميك تومئ للطيور

هنــاك ســحابة تضحــك قبــل أن تخفــي ســتارة أمطارهــا تلــك 

اآلثــار.

5

سيكون عّي أن أعد الخطوات التي لم أحصها حن التقيتك

ألعرف أن املسافة التي تفصل بيننا ال ُتقاس بالخطوات.

6

األم، األخــت، االبنــة. كلهــن يهبطــن إىل البــر معــا النتشــال 

مرآتــك

هناك تظهر وجوههن التي تقاسمت وجهك.

7

تقف فراشة عى ركبتك فأحاول أن أمسك بها

ن
س

 ح
ى
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غري أنها تطري تاركة بن أصابعي أجنحة من غبار رقتك.

8

السلسلة الذهبية التي تتدىل عى صدرك

تطلق صفريا يذكر بأصوات املائكة.

9

شعرك األسود الطويل يخفي يدي

هناك تقع ممالك لم يزرها أحد.

10

تقع خطوتك عى األرض لتوقظ الطواويس من نومها.

لشعرك الطويل

تنتظــره النســاء عــى النهــر. مــا يربــك األســماك يف نومهــا. ذلــك 

إىل  أنصتــت  وألنهــا  مرآتــه.  يف  خضرتهــا  رأت  األعشــاب  ألن 

عصفــه فقــد صــارت ـتـراه يف إيـقـاع خطوتــن. أنــت هنــاك بــن 

ينتظــرن. اللــوايت  النـسـاء 

“ما ال ينتهي هو املوت“

مى بقدميها فأطاعته

غري أنها تركته وحيدا عند البر وهو يلتهم قبلتها

كان املوت خفيفا مثل زهرة،

تركت عطرها يف اآلنية وغرقت يف املاء.

ليس له شفتان

شبحه الذي يطوف بن الحقول بابتسامة باردة

يرتك قبلة عل كل شجرة

يداه تقلب صفحات كتاب لم يقرأه أحد من قبل

بأصابع ناحلة يمحو سطورا ال يراها

لتظــل الصفحــات بيـضـاء كمــا لــو أن القراصنــة لعقــوا الحــر 

وغابــوا.

الحرب عند النافذة

1

ال يــزال الصفــري يقيــم يف رأيس. البنايــات التــي انهــارت واملــوىت، 

عــى  تتـجـول يف غرفتــي والقنبلــة وضعــت رأســها  أشــباحهم 

الوسادة. كما لو أنني كنت شعبا خرجت من النافذة ألقتلع 

أشــجار الغابــة بأســناين فيمــا كان الصفــري يرعــى قنافــذ خائفــة 

كانت تبحث عن مأوى يقيها مما تلقيه الطائرات من هدايا.

2

تضربهمــا  نافذتــان  وللـكـوخ  البحــر.  عــى  بابــه  الـكـوخ  يفتــح 

العاصفــة حــن تتخــى الحـقـول عــن أشــجارها فتبــدو األرض 

ملســاء، يصقــل الليــل مرآتهــا بيــد مرتجفــة. وإذا لــم يكــن عــى 

ـتـرك كوخــه للعاصفــة  قــد  الصيــاد كان  فــإن  قــارب  الســاحل 

بعــد ليلــة مــن األرق.

3

يف قلــب حصــاة أغمضــت عيــوين عــى ســرير مــن القــش، كانــت 

النوافــذ  تركــت  حــن  مثــل حمامــة  عليــه  نامــت  قــد  طفولتــي 

مفتوحــة لــيك تدخــل األحــام التــي غالبــا مــا تكــون زرقــاء ألنهــا 

تهبــط مباـشـرة مــن الســماء.

قضيــت طفولتــي كلهــا هنــاك وكانــت لــدي مــرآة يجــري فيهــا 

كنــُت  اآلخــر  أنــا  الضحــك.  عــن  أســماكه  تكــف  لــم  جــدول، 

أضحــك ألن أحامــي كانــت ســعيدة إىل درجــة أننــي لــم أعــد 

أصدقهــا.

4

كنــت شــبيها بنفــي حــن نادتنــي اـمـرأة “أيهــا الســيد قبعتــك 

لــم أجــد رأيس يف  عــى املنضــدة” تلمســت رأيس فلــم أجــده. 

بكــت امـلـرأة  عــى املنضــدة.  مكانــه فيمــا كانــت قبعتــي تســتقر 

ألنهــا تذكــرت ابنهــا الــذي عــاد مــن الحــرب قتيــا مــن غــري رأس.

5

تكســر زـجـاج  التــي  ديكــه  صيحــة  بــل  شمســه،  ليــس  النهــار 

بمنقارهــا. النافــذة 

6

أنــت واســعة أيتهــا اليــد لتـكـوين حقــا، تطــارد فيــه الشــمس 

الفراشــات إىل لونهــا األخــري. ســأكون واقفــا. أنــت واســعة أيتهــا 

اليــد لتكــوين ســماء، تلجــأ إليهــا الفراشــات بلونهــا األخــري بعــد 

أن تكــون الشــمس قــد أوت إىل فراشــها.

7

 أيتهــا الخفيفــة يــا قدمــي مــا مــن أرض ثابتــة تنتظــرك. ســتظل 

األرض مثــل عجلــة وأنــت واقفــة يف الهــواء.

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن
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ما بعد الجائحة أو لعبة المستقبل
زاهر الغافري

أن ظاهرة كورونا لم يتوقعها أحد وهي شكلت وما تزال صدمة 

يد
أك

الت
ب

وهنــاك  تــزداد  واإلصابــات  البشــر  يمــوت  الكوكــب،  ســكان  لــكل 

حديث عن املوجة الثانية التي قد تكون أقى، وأمام هول هذه 

األحداث يمكن للمرء أن يفكر ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ ماذا 

بعد كورونا؟

مــن األحــداث  النســيان فكثــري  إىل  يميــل  أن اإلنســان  هنــا  أذكــر  أن  أحــّب 

ســُتنى عــى مــدى أجيــال لكــن يف ذات الوقــت ســيتغري العالــم كـثـرياً أو 

قليــاً وهنــاك أطفــال ســيولدون وســيقال عنهــم أطفــال مــا بعــد كورونــا أو 

مــا بعــد الجائحــة. أريــد هنــا أن أستشــهد بجــان جــاك روســو الــذي عــاش يف 

القــرن الثامــن عشــر فقــد ســافر مــن فرنســا إىل البندقيــة يف فــرتة استشــراء 

داء الطاعون وعندما كان يف السفينة كان الطاعون قد انتشر فيها فُخرّيَ 

أن يبقــى يف الســفينة أو ينــزل منهــا يف البندقيــة وألنــه لــم يصــب بامـلـرض 

األفــكار،  انتقــال  حركــة  تشــبه  الحركــة  هــذه  النــزول،  فّضــل  فقــد  بعــد 

فروســو كان مــرتدداً يف النــزول ولكنــه عندمــا نــزل ســكن يف بيــت كبــري ال 

أثــاث فيــه ويف الليــل كان يلتحــف بمعطفــه ويتوّســد ببعــض الكتــب التــي 

حملهــا معــه وهنــاك فكــر ببعــض ممــا كان يشــغل تفـكـريه وكتاباتــه. اآلن 

بعــد هــذه الجائحــة يفكــر اإلنســان أيضــاً بهواجــس حياتــه وحيــاة اآلخريــن 

يف هــذا املــأزق املرعــب. يبــدو ل أن قطــاع الصحــة، املستشــفيات واملختــرات 

ســتأخذ النصيــب األكــر يف التفكــري ومحاولــة تفعيــل هــذا الجانــب وكل مــا 

يتعلــق بهــذه الصناعــة خصوصــاً يف الغــرب ولكــن ســوف يكــون هــذا بثمــن 

كبــري ألن النيوليراليــة يف الغــرب لــن تســاوم عــى مكتســباتها بــل ســتطلب 

املزيــد ولــن يكــون هنــاك مــا يمكــن تســميته بالرحمــة، ألن الكوكــب ليــس 

هــذا مجالــه أوالً وثانيــاً ســيكون املــال دومــاً يف أيــدي األقوـيـاء. الرأســمالية 

املتوحشــة والشــركات العابــرة للقــارات والحيــاة االســتهاكية التــي ســتبلغ 

إىل أخطبــوط  يتـحـول  نفســه  الصحــة  قـطـاع  أن  ســرى  وهكــذا  الــذروة، 

كارل  وفــق  والتشــيؤ  االـغـرتاب  حــدود  إىل  العالــم  هــذا  إىل  يضــاف  آخــر 

ماركــس. وهكــذا أخــى أن يخــرج النــاس مــن عزالتهــم ليصطدمــوا بواقــع 

كانــوا  عندمــا  الكهــف  أهــل  يشــبه  األمــر  وهــذا  وقســوة،  ـمـرارة  أكــر  آخــر 

يــرون الظــال عــى الجــدار وفــق نظريــة أفاطــون املثاليــة. أمــا عــى صعيــد 

عاقتنــا باآلخريــن فســتكون أقــل حميميــة مــن ذي قبــل طاملــا هــذا الوـبـاء 

الخارق يقض مضاجع الناس حينها سيكون التفكري عن أوبئة أخرى يف 

املســتقبل والتــي قــد تكــون أكــر فتــكاً.

تحدث بعض املفكرين، إدغار موران وريجيس دوبريه، مثاً عن النزعة 

ما بعد اإلنسانية )Transhuminism( القادمة من تطور التكنولوجيا 

الحيويــة مــن أجــل إرـجـاء املــوت. لكــن يف الحقيقــة مــا ـنـراه يف هــذه الرهــة 

ليــس هــو اإلرجــاء بــل عــى العكــس أي تســريع وتــرية املــوت إىل أقــى حــد. 

وال أرى أن التضامن اإلنساين تجاه هذه الجائحة سيكون مؤثراً وحاسماً 

عى ما ذهب سافوي جيجك فاملرء يميل إىل األنانية وحب الذات ليس 

إالّ. العاقــة الغرييــة ســتظل محــل تســاؤل ولكــن لــن تحــدث انعطافــات 

خارقــة بهــذا املجــال. مجتمعــات الاعدالــة ســتفاقم الجائحــة وحتــى مــا 

بعــد الجائحــة ألن الدكتاتوريــات ال تعــرف ســوى أمــر واحــد وهــو امتثــال 

الشعوب إىل األنظمة الفاسدة أصاً وهي ال تسمع سوى نفسها، حتى 

الحــب يف أنظمــة كهــذه يصبــح تمرينــاً عــى الكراهيــة.

شاعر من عمان
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القصيدة والمعيار
أين اختفى الناقد وماذا حل بقراءة الشعر

الوقــت  ففــي  معياريــة،  فوضــى  اعتبــاره  يمكــن  مّمــا  حالــة  العربيــة  الشــعرية  الحيــاة  تســود 

الــذي تعــّددت فيــه أســاليب الكتابــة الشــعرية العربيــة وبــرز ذلــك فــي نتــاج عــدد مــن الشــعراء 

العرب خالل العقود األخيرة، لم يستطع النقد الشعري أن يقّدم لنا مراجعات كاشفة الى 

الدرجة التي تتيح لنا خالصات ضرورية تستضيء بها ذائقة القراءة، وهو ما أدى من جملة 

مــا أدى إليــه إلــى ضـيـاع المســافة الموضوعيــة بيــن مــا يمكــن اعتبــاره أصــال شــعرياً صــادرا عــن 

تجربــة محــددة ونســخة صــادرة عــن تثاقــف، أو اســتلهام أو اســتهالك لهــذا األصــل.

لحــل  ضروريــة  باتــت  محاولــة  فــي  المعضلــة،  هــذه  علــى  الوقــوف  اليــوم  للنقــد  يمكــن  كيــف 

المعضلــة؟ هــذه  عــن  الناجمــة  العديــدة  اإلشــكاليات 

وقبل أن نتطرق بعمق إلى هذا الموضوع، نطرح السؤال التالي:

بــه  هــل مــازال نقــاد الشــعر الـعـرب يعتقــدون بفـكـرة “المعيــار” أم أن النقــد الحديــث انتهــى 

األمر إلى اعتبار الشــعر ظاهرة )تنطوي على ظواهر( ال غير، ويدرس بالتالي بعيدا عن فكرة 

“المعيــار”، ومــا يلحــق بــه وينجــم عنــه مــن اعتبــار محتمــل لقيمــة الموهبــة وعيارهــا وثقافــة 

الشــاعر وقاموســه اللغــوي، وللقصيــدة كبنيــة لغويــة ومصــدر ابتكاريتهــا، والخيــال الشــعري 

وطبيعتــه ولفلســفة الـشـاعر ومفهومــه للشــعر ورؤيتــه للعالــم، وجملــة أخــرى مــن األســباب 

والعناصــر التــي تتشــكل منهــا تجربــة الـشـاعر؟ ويتشــكل منهــا مشــروعه الشــعري؟ وتتحــدد 

مــن خاللهــا خصوصيــة هــذا المشــروع ومصــادر قيمتــه الشــعرية.

كيــف نســتطيع، لــو كنــا نحتــاج إلــى ذلــك، إلــى تبـيـان األصــل المفـتـرض للقصيــدة مــن النســخ 

المتكــررة المفترضــة، بنيــة وتشــكيالت وتراكيــب لغويــة وموضوعــات، ورؤًى وخيــاال شــعريًا؟

قلم التحرير

شارك يف إعداد امللف

عواد عيل، يسرى اركيلة
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إعادُة كتابة األصل
في راهن الشعر العربّي وُمستقبله؟

مصطفى الكيالني

يف داللــة األصــل بــدءا. ُيفهــم األصــل عــادًة يف اإلدراك الذهنــّي والثقــايّف العربــّي الـعـاّم، قديمــه وحديثــه، بالواحــد ال املتعــّدد، فهــو ذلــك 

الثابــت الســاكن افراضــا ال يقبــل العــدد أو القســمة: فكــرة ُجلمودّيــة ال صلــة لهــا بالجســدّي والّلحمــّي)Charnel(  الحــّي ورفيــف الــروح 

فيــه، ذلــك أّنــه ال وجــود لحيــاة موجــود )Etant( إالّ بنبــض اإليّن)moi( ، هــذا األنــا املفــرد املنـغـرس يف راهــن إّنيتــه يحمــل يف عميــق ذاتــه 

ُمجمــل تاريــخ ســاللته. ومــا األصــل، بهــذا املعنــى، إالّ داللــة جينيالوجّيــة ملوجــود حــّي حاضــر يف اآلن والهنــا )الدازيــن ]Dasein[ باملفهــوم  

الهيدغــرّي(، ويشــتمل يف عميــق ذاتــه عــى تاريخــه الفــردّي والجمعــّي، فــال هــو موجــود بمفــرد ذاتــه املطلقــة، وإّنمــا بمــا هــو غــرّي بالقائــم 

ُــالزم لــه، ُيحــاور بــه ويتحــاور، فينطــق ويتكّلــم ويتكالــم )اشــراًكا يف الــكالم بمــا هــو أعمــق داللــًة أنطولوجّيــة مــن الحــوار والُنطــق(. فيــه امل

ملف

)األصــل(  باملفــرد  الـقـول  ابتــداًء  جّوْزنــا  لذا 
وتجميــع  )األـصـول(،  املتعــّدد  واملفــرد 

املُفــرد وتفريــد الجمــع بالوجــود املـُشـرتك، شــأن 

أّي كائــن مفــرد، فهــو املتعــّدد يف واحــد، وشــرُط 

واحدّيتــه  وـشـرط  واحدّيتــه،  يف  ماثــل  تعــّدده 

مجموعــة،  إىل  عــدد،  إىل  باالنتـمـاء  محــّدد 

تكّلًمــا  وتجميعــا  تفريــدا  الضمائــر  كتعاُلقــات 

اشــتغال  يف  غائــب  إىل  وإســنادا  وُمخاطبــة 

الشــعرّي  والنــّص  قديمــا  العربّيــة  القصيــدة 

العربّي، حديًثا)1(.

لــذا فــإّن األصــل وتأويلــه أو تأوياتــه يف مختلــف 

مراحل تاريخ الّثقافة األدبّية والدينّية والفكريّة 

ســجاّل  خــايّف  موـضـوع  اإلســامّية  العربّيــة 

األدبّيــة  الخصومــات  يف  بحثنــا  إْن  الّظاهــر،  يف 

وهــو  واأليديولوجّيــة،  والسياســّية  والفكريّــة 

حّولنــا  إذا  جوهريّــة،  أساســّية  قضايــا  َمجمــع 

النظر من الظاهر إىل ”امليتا” حيث يشتغل أدّق 

آلّيــات التفكــري والتمّثــل واإلحســاس والتخييــل 

العربــّي،  والثقــايّف  الذهنــّي  وعينــا  مجمــل  يف 

وحاِدِثــِه. ســاِلِفِه 

من األصل إلى األصول
باختالف اإلّنّيات الفردّية والذوات الجمعّية

البدئّيــة لأصــل تختلــف األـصـول  الفـكـرة  بهــذه 

باختــاف اإلنّيــات الفردّيــة والــذوات الجمعّيــة، 

وبها ُيَحّد أّي موجود عاقل أو موجود لعاقل، 

مختلــف  إىل  نســبة  والفّنــّي،  األدبــّي  كاإلبــداع 

الفنون، والشــعر تحديدا يف هذا املقام: الشــعر 

الســالفة،  تراثها/تراثاتهــا  بمجمــل  قصيــدًة 

والشــعر نّصــا بــل نصوصــا منــذ خــوض مغاـمـرة 

القــرن  أربعينــات  ُمّوفــى  يف  التحديــث  ِكتابــة 

املايض إىل اليوم، بمفهوم اإلبدال بنَيًة وداللًة، 

للمعنــى. وإنتاجــا  أســلوبا وإيقاعــا وتصوـيـًرا 

فكما للقصيدة أو النّص الشعرّي، أّي قصيدة 

املرجعّيــة  الداللّيــة  نواتــه  شــعرّي،  نــص  أّي  أو 

اّلتــي هــي بمثابــة روحــه،  )Matrice( الخاّصــة 

فــإّن  املتفــّرد،  األدبــّي  كيانــه  مصــدر  ذاكرتــه، 

الواصــل بــن مختِلــف األعمــال الشــعريّة ضمــن 

الشــعراء  مــن  عــدد  أو  الواحــد  الشــاعر  تجربــة 

هــو  أصــل  تاريخّيــة،  مرحلــة  أو  بذاتــه  جيــل  يف 

والذهــن  الجمعّيــة  التجربــة  داللــة  ُمختَصــر 

وموـضـوع  والفكــر.  الذائقــة  ومــوروث  العــاّم 

هــذا األصــل ُمـشـرتك بــن أدبّيــة الشــعر وداللــة 

)signifiance(  الوجــود  وتِــدالل  التاريــخ 

وُحضــوره يف القصيــدة قديمــا والنــّص الشــعرّي 

حديًثــا عميــُق التــدالل إذ يســكن بنيــة القصيــدة 

آثــاره  يف  البحــث  ويســتلزم  الشــعرّي  النــص  أو 

تفاصيــل  أدّق  تعّقــب  يف  كـبـريا  جهــدا  الداللّيــة 

حيــث   )Sémanalyses( الداللّيــة  العامــات 

أنبــاض التنــاّص العميــق ُتضِمــُر أكــر مّمــا ُتظِهــر.

وإذا جســد العمــل الشــعرّي نســيج دواّل ِحيــك 

وحيــث  لســانّيا،  اقتصــادا  املكّثــف  باملختصــر 

يمّثــل أصــل الكينونــة األّول اّلــذي ُيكســب أنــا – 

الّشــاعر وأنا – القصيدة أو النّص الشــعرّي مًعا 

معنــى البدايــات األوىل وعًيــا بدائّيــا منــذ لحظــة 

ثالــوث  وتشــّكل  األعــى”  ”إىل  األوىل  ”النظــر” 

العالــم  تمّثــل  وبــدء  والرمــز  واأليقونــة  اإلشــارة 

بمختلــف أشــيائه واالقتــدار النــائش عــى التمييــز 

والظاـهـرة   )noumène( ذاتــه  يف  الــيشء  بــن 

الوجــود  معنــى  وإدراك   )phénomène(

ن البديّئ العميق يف  قياسا بالّاوجود، كاملتضمَّ

الخالــدة. الفلســفّية  بارمنيــدس  قصيــدة 

هو األصل األّول املُشرتك بن جميع البشر منذ 

أن بــدأ وعــٌي وتمتمــاُت حــروف ثــّم ُنطــق فــكام 

دوراِن  فحركــُة  فرقــص  فغـنـاء  فرتنيــم  فتفكــري 

وتواُصــا  )النهــايّئ(  املــكان  داخــل  حــّي  جســٍد 

أبعد من الِحّس مع العالم والكون )الاّنهايّئ( 

الُهويّــات  بُمختلــف  األـصـول  كّل  إليــه  ُتحيــُل 

وبتعــّدد األمــم والّشــعوب والّلغــات والثقافــات 

واألذواق. والتجــارب  واألذهــان 

وإِن اّتصــف األصــل يف ماهّيتــه الظاهــرة بالواحــد 

فهو وليد عدد، كما أسلفنا، وظاهُرُه الواحدّي 

ُيخفي ُمتعّدًدا لكونه ناتجا عن تفاعات عناصر 

)هويّتــه(  وجــوده  تماثــل  أو  وانتظامــه  كـثـرية 

هــو املدـفـوع أيًضــا بالعــدد املُتوّلــد عنــه، لــذا فــا 

اقتــدار لهــذا الجوهــر – األصــل عــى التماثــل إاّل 

باالختــاف، وال نــزوع يف ذاتــه إىل االختــاف إاّل 

بمــدى تناظمــه الخــاّص.

إشكالّية تحديد األصل
بُمفرد األصلّية وثابت البدئّية

إْذ  ال مــكاَن ملعرفــِة بدئّيــِة األصــل، وأّي أصــل، 

تحمــل  كالقصيــدة  َحدّيــة،  ثابتــة  لــه  بدايــَة  ال 

االـفـرتايّض  األّول  األصــل  هــذا  معالــم  ذاتهــا  يف 

ُتحيــل  والكيــان  للمــكان  وعــي  ببدايــات  الخفّيــة 

الكيـنـويّن،  الزمــن  يف  أبعــد  أخــرى  أوائــل  إىل 

يف  الّضاربتــن  وكيانّيتهــا  الصـحـراء  كمكانّيــة 

َقدامــًة. األبعــد 

ومــا األصــل اّلــذي نــروم اإلملــاح إليــه يف هــذا املقــال 

باملـشـرتك  شــعرا  الكيـنـويّن  الوعــي  بدايــات  إاّل 

الشــاعرة ضمــن مـشـرتك  بــن مختلــف اإلّنّيــات 

ُهــَوِوّي بمفهــوم الواحــد غــري املكتفــي بواحدّيتــه 

املُنفتــح بمفــرد هويّتــه عــى هويّــات اآلخريــن يف 

مختلــف مراحــل تاريــخ الشــعر العربــّي بأنســاقه 

وُمختلــف  التحديثّيــة  وإبداالتــه  التكراريّــة 

تفاعاته تناّصا عميقا بن ما هو عربّي وفاريّس 

ويونــايّن  وآرامــّي  وهنــدّي  وكــردّي  وأمازيغــّي 

والتينــّي وأوروبــّي، نســبًة إىل ُمختلــف الّثقافــات 

األوروبّيــة، وأمــرييك وأمــرييك التينــي وســواه بمــا 

قــى واحدّيــة هــذا األصــل وتعــّدده الديناميــيّك 

)داخلــه(. الّداخــل  يف 

هــو  العربــّي،  بالشــعر  تحديــًدا  األصــل،  إّن 

املفهــوم اّلــذي ُيمّثــل مجَمــع القضايــا األســلوبّية 

والداللّيــة والتداللّيــة عــر مختلــف مراحــل تاريــخ 

تجربــة  داخــل  والتغــرّي  بالتـكـرار  الشــعر،  هــذا 

مــن  جيــل  تجربــة  ضمــن  أو  الواحــد  الشــاعر 

إبداعّيــة  تاريخّيــة  مرحلــة  تجربــة  أو  الشــعراء 

والفنــّي  األدبــّي  اإلبداعــي  املســاّر  يف  شــعريّة 

العــاّم حيــث تتعالــق أدبّيــة القصيــدة ثــّم النــّص 

الفنــون األخــرى املتكــّررة املتـغـرّية  مــع  الشــعرّي 

الراقــص  الجســد  كإيقاعــات  األخــرى،  هــي 

قبــل اإلســام اســتدالال ببحــر الرمــل املســتوحى 

نّقــاد  إليهــا  أشــار  للمناكــب  كانــت  رقصــة  مــن 

الســرد  القدامــى، وكعجائبّيــة  العربــي  الشــعر 

الحــكايئ يســم عــددا مــن أجــواء القصائــد ماقبــل 

وتأثــري  اإلســام،  صــدر  قصائــد  ثــّم  اإلســامّية 

األمثــال والِحكــم وقصــص املغاـمـرات العشــقّية 

وأحــام  واالســتهامات  واألوهــام  واألحــام 

اليقظة والوساوس وتداعيات الحال الهذيانّية 

والنجــوم،  الكواكــب  يف  والتأّمــات  أحيانــا 

والســينما  واملســرح  والرســم  وكتأثــري املوســيقى 

والثقافــة الرقمّيــة يف أســاليب الثقافــة الشــعريّة 

اليــوم.

تقريبــا  موصــوف  العربــّي  الشــعر  أصــل  وإذا 

اشــتغال  يف  والّامتماثلــة  املُتماثلــة  بماهّيتــه 

القصيــدة قديمــا.. والّاتماُثــل هــو الصفــة األبــرز 

النــّص  بنيــة  اشــتغال  يف  بالّتماثــل  صلتهــا  يف 

الشــعرّي العربــّي حديًثــا منــذ مغامــرة التحديــث 

الرومنــّي ومــا عقبــه مــن ابتــكار أســاليب وإنتــاج 

معــاٍن جديــدة وتنويــع طرائــق التصويــر واألداء 

ِشــْعًرا. اإليقاعــّي 

في تاريخّية أصل الشعر العربّي 
شبه الغائبة

الشــعريّة  الكتابــة  راهــن  يّتصــف  بــه  اّلـــذي  مــا 

العربّيــة وصــا بــن الســابق والاحــق بُمختصــر 

ويكــون  كان  بمــا  العاّمــة،  الشــعريّة  التجربــة 

روح  تتعــارض  وهــل  ُمســتقباً؟  يكــون  قــد  ومــا 

تحديــث الكتابــة الشــعريّة منــذ ُموّفــى أربعينــات 

القصيــدة  روح  مــع  اليــوم  إىل  املــايض  القــرن 

العربّيــة بُمجمــل تراثها/تُراثاتهــا أم هــو تواُصــل 

املـُشـرتك  األصــل  واحدّيــة  ُيثبــت  بمــا  االنقـطـاع 

َدوالِّــه و دالالتــه و تداللــه، عــر  وتعــّدد أنســاق 

ُمختلــف التجــارب الشــعرية الفرديــة والجيلّيــة 
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واملرحلّية؟ وهل للغة الشعر تواُصا مع اللغة 

العربّيــة مــا لــه صلــة وثيقــة بهـــذا األصــل الواحــد 

املُتعّدد، كأْن تتماهى إيقاعات اللغة وإيقاعات 

إبداعّيــا؟ تآلفــا واختاًفــا  الشــعر 

هـــذه األســئلة وغريها ُتنّبه إىل شــبه غياب تاريخ 

و  قديمــه  العربــي،  للشــعر  اليــوم  حــّد  خــاّص 

وثقــايّف  فنــّي،  و  أدبــّي  تاريــخ  ضمــن  حديثــه، 

النقــدّي  والفكــر  الفكــر  ُيعــوز  مــا  هــذا  عــاّم. 

يف  والبحــوث  الدراســات  وـفـرة  رغــم  العربــّي، 

إِذ  حديِثــه،  و  قديِمــه  العربــّي،  الشــعر  نقــد 

املُتواضــع،  تقديرنــا  يف  ُمنجزهــا،  عــى  الغالــب 

هــو تجزئــة املواضيــع والقضايــا مــع شــبه غيــاب 

شــاملة  معرفّيــة  وأنســاق  ملنظومــات  كامــل 

 )éclectisme( التوليفّيــة  العتمــاد  وذلــك 

يف  املُطمئّنــة  املعرفّيــة  واملُراكمــة  ســائًدا  منهًجــا 

بجاهــز  للوصفّيــة  بحثنــا  ومراكــز  جامعاتنــا 

التمــيّش  وبهــذا  وُمســبقها.  املناهــج  و  املفاهيــم 

الغالب ُسهولٌة يف التفكري النقدّي و استسهاٌل 

عــى  التعّســف  مذهــب  يذهــب  ُمّتبــٌع  منهجــّي 

فيهــا  الحيــاة  معــاين  وأنبــاض  الُنصــوص  أرواح 

ُتســتخرُج  ُمتناـفـرٍة  نقدّيــٍة  ملـقـوالٍت  بإخضاعهــا 

عــادًة. األصلّيــة  مظاّنهــا  مــن 

فغيــاب تاريــخ هــذا األصــل املرجعــّي هــو “غيــاب 

املُستقبل املايض”، بُمصطلح رينهارت كوزياك 

األملــايّن  املُفّكــر   ،)Reinhart Koselleck(

.)2( التاريــخ  ســيمانطيقا  املُختــّص يف 

الوهم الموروث: 
معياٌر جاهٌز لنقد الشعر

إن ملاهّيــة األصــل يف تحديــد ماهّيــة الشــعر عــر 

ُيفــارق  مــا  الخاّصــة  التاريخّيــة  أطــواره  ُمختلــف 

لــه بُمختصــر لفــظ  ثابــٍت قديــم  بــن فهــم شــبه 

“املعيار”، كالوارد املُتكّرر يف أعمال ُنّقاد الشعر 

العربّي الُقدامى )3( وبن فهم ُمحايٍث سياقّي 

والــذوات  امللفوظــات  باختــاف  ُمختلــف  آيّن 

القارئــة آن تحويــل “املعيــار” الواحــد املرجعــّي إىل 

شــبه معايــري ُمختلفــة يف تقّبــل جمالّيــة النــّص 

بنيتــه  اشــتغال  يف  البحــث  و  ذاتــه  الشــعرّي 

الحديثة بما يختلف عن نظرية الَنْظم القديمة. 

مفهــوم  هــو  الســابق،  عــى  بـنـاًء  األصــل،  وإذا 

يختصر ويختزل قيًما جمالّية وداللّية مرجعّية 

ُتفــارق يف ســريورة الَنظــم ثــم الكتابــة الشــعريّة، 

بحركة االلتفات والتكرار وإبداع االّتباع قديًما، 

و  د املجــازي أحياًنــا  التبــُدّ حــّد  د  التمــُدّ وبحركــة 

الشــعر   )stylisation( أســلبة  مجــال  توســيع 

آَن  األخــرى  األدبّيــة  الكتابــة  أســاليب  بُمتعــّدد 

اســتقدام أنــواع الســرد األدبــّي ومجــازات الفنــون 

مــن  القصيــدة  أفــق  وتحويــل  إليهــا  األخــرى 

االلتفات إىل االستقبال، ومن االستذكار براهن 

العميــق  الراهــن(  )مــن  االســرتهان  إىل  الحــال 

يصــل بــن ُضــروب شــّتى مــن التنــادي والتصــادي 

وبــن  ِنســيانه(  إبداعّيــة  و  ذاتــه  النــّص  )ذاـكـرة 

و  الـقـراءة  ألفــق  العميــق  )التنــاّص  االســتباق 

اســتحالته(. الفهــم و  املُنفتــح وإمــكان 

تمثُّل األصل بين »المنطق الثنائّي« 
و»المنطق الثالثّي«

القصيــدة/ أصــل  مــن  هــو  هنــا  الشــعر  فأصــل 

أصولهــا الضاربــة يف الِقــَدم بعميــق حــال الّلغــة 

وتحّوالتهــا البطيئــة أحيانــا والســريعة املفاجئــة 

الشــعرّي  األداء  ســياقات  ضمــن  أخــرى  أحيانــا 

تحديــدا؟

آثارهــا  محّصــل  هــو  أيضــا  األصــل  هــذا  ومفــاُد 

والقيمّيــة  والدينّيــة  القديمــة  األســطوريّة 

الّلفــظ  ُمعجمّيــة  وفــق  والجمالّيــة،  األخاقّيــة 

الشــعريّة  الجملــة  ونحويّــة  شــعًرا،  الخاّصــة 

تشــبيهّية  صــورا  األلفــاظ  دواّل  وتجــاور 

األصل/األـصـول  إذا  وكنائّيــة،  واســتعاريّة 

بخصوصّية األداء الشعرّي تحديًدا هو ما ُتعّر 

فائــض  عــن  دااّل  وعيــا  الّشــاعر املفــردة  ذات  بــه 

ُوجودهــا الســياقّي، وال وعيــا بمــا يحضــر غيابــا 

ُمتوازنــة،  موروثــة  جماعّيــة  ـخـرة  كثافــة  مــن 

وباملّتفــق عليــه ذهنــا وثقافــًة وتثاُقفــا يف وقائــع 

. لتســمية ا

مفهــوم  ُيمّثــل  املنظــور،  بهــذا  األصــل،  وإذا 

بــه  يختــّص  كأن  املرجعّيــة،  الكــرى  املفاهيــم 

بعــد  الشــعر  ملكانــة  األّول،  املقــام  يف  الشــعر 

القــرآن يف تعيــري الجمالّيــة األدبّيــة ضمــن الــرتاث 

الثاثــة:  األحــكام  بُمختصــر  العربــّي  النقــدّي 

إىل  اســتناًدا   )4( ورديء”  ومتوّســط  ”جّيــد 

ثنائّيــة الشــعر والنــر بعــد القــرآن اّلــذي تنــّزل يف 

املقــام األّول الشــتغال معيــار الجمالّيــة األدبّيــة، 

الشــعر  ثــّم  الجّيــد  فالنــر  الجّيــد  الشــعر  يليــه 

املُتوّســط اّلــذي يـقـرتب يف القيمــة الجمالّيــة مــن 

النــر الجّيــد، ويــي ذلــك النــر املتوّســط فالشــعر 

الــرديء وـصـوال إىل النــر الــرديء، آخــر مراتــب 

.)5( األدبّيــة  الجمالّيــة  القيمــة  ســّلم 

الخــري  بُمــزدوج  األخاقّيــة  القيمــة  ُتحــّد  وكمــا 

والشــّر يف املنظومــة العقدّيــة اإلســامّية ُتضبــط 

القيمة الجمالّية األدبّية بُمختصر ُثنائّية الشعر 

 )binaire( والنــر، إذ يشــتغل باملنطــق الثنــايّئ

ذاتــه املعــّن تقييــدا بالواحــد يف األصــل واملرجــع 

معيار القيمة الجمالّية بأفعل التفضيل تكرارا 

الفصيــح،  كتفضيــل  ــا،  إجرائيًّ وأداًء  مفهومّيــا 

ينتصــر  ذاتــه  الجــازم  الِســفلة”. وباملنطــق  “أدب 

واحــد  شــعرّي  ببيــت  آخــر  عــى  ِلشــاِعر  الناقــد 

شــعريّة  كصــورة  بيــت،  مــن  ببعــٍض  أو  أحيانــا 

منطــق  يشــتغل  حــن  يف  واحــدة،  مْوقعّيــة 

ُمختلف آخر يف الّاحق من تاريخ تلّقي الشــعر 

طــوق  يفــّك    )trinaire(ثــايّث قيــاس  باعتمــاد 

الواحــد ويذهــب إىل التكثــري ُمنفتحــا عــى آفــاق 

والتقّبــل. الشــعريّة  للكتابــة  جديــدة 

 نواة األصل الّدالة عليه
بنواتــه  هــل  أصــا؟  بــه األصــل  يكــون  اّلــذي  فمــا 

األصــل؟ ماهّيــة  ُنــدرك  بهــا  اّلتــي  الخاّصــة 

شــبه  الداللــة  تلــك  بالنــواة  هنــا  قولــه  يُــراد  مــا 

هويّــة  صميــم  يف  تتنــّزل  املرجعّيــة  الثابتــة 

إاّل  للموجــود  وجــود  ال  إْذ  الكائــن،  الــيشء، 

العربــّي،  الشــعر  يف  كاألصل/النــواة  بهــا، 

ســياقّيا  موقعّيــا  تحديــدا  املرجعّيــة  والداللــة 

الشــعرّي  النــّص  أو  القصيــدة  بنيــة  صميــم  يف 

أداًء  )structuration(  الخــاّص  وتبْنُينــه 

)énonciation( مللفوظ )énoncé(  وملفوظا 

ألداء.

النقــدّي  بالقصيــدة قديمــا وتلّقيهــا  وتخصيصــا 

ُيثار إشــكال النظر التشــميّي اإلطاقّي ليحجب 

د يف األصل واملرجع، كأن يحرص  حقيقة املتعدِّ

األصــل  تســكن  عــى  والفقـهـاء  الشــعر  ُنّقــاد 

املرجعّي بالواحد يف حن يلتقي بذات القصيدة 

الجازمــة  “املعيــار”  أحــكام  خــارج  الواحــدة 

أعمــاق  يف  ضاربــة  شــعريّة  ذاـكـرة  آثــار  قديمــا 

املــايض الســحيق وتأـثـريات معتقــدات أســطوريّة 

ملف
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ودينّيــة مختلفــة مــن وثنّيــة وإســامّية ويهودّيــة 

ومسيحّية ووضعّية وعقلّية وغيبّية ومتصّوفة 

الواحــدة  الفـكـرة  ذات  تلتقــي يف  كمــا  وغريهــا، 

فقها اجتهادّيا وِسواه أو فلسفًة عدٌد من أفكار 

تحّولــت مــن مظاّنهــا األوىل إىل نــواة تلــك الفكــرة 

بِفْعــل توليــٍد اســتْبصاريٍّ حــادث.

وإِن انصــّب اهتمــام النقــد العربــّي اـلـرتايّث العــام 

للشــعر عــى رّد املتعــّدد إىل واحــد بثابــت فهــم 

األصــل وـسـاكن املِعيــار فقــد ذهــب نقــد الشــعر 

عديــد  رغــم  ُمغاـيـًرا،  مذهًبــا  املعاصــر  العربــّي 

وذلــك  املنهجّيــة،  وتعّراتــه  املفاهيمّيــة  مآزقــه 

ولتجربــة  لأدبّيــة  جديــد  فهــم  إىل  بالســعي 

للزمــن  جديــد  آخــر  بمنظــوٍر  ذاتهــا،  الكتابــة 

اإلبداعّيــة. وللزمنّيــة  األدبــّي  التاريخــّي 

القصيــدة قديمــا  تلّقــي  بــن  أّنــه يف املـُشـرتك  إالّ 

والنــّص الشــعرّي حديًثــا يقــف العمــل النقــدّي 

الشــعرّي  امللفــوظ  ُتخــوم  مشــارف  عــى  عــادًة 

وُمســبق  الســالف،  يف  القيمــة  ُحكــم  بُمســبق 

ليتأّكــد  الحــادث  يف  وجاهزهــا  النقدّيــة  املقولــة 

العربــّي  النقــدّي  والفكــر  للفكــر  أّن  لدينــا 

املُتعــّدد  ورّد  واملُراكمــة  بالنقــل  اســتمراريّتهما 

عــى  والتعّســف  املُتـحـّرك  وتســكن  واحــد  إىل 

أصلّيتــه. نواتــه،  امللفــوظ،  خصوصّيــة 

إمكان كتابة تاريخ األصل
املرجعّي بالزمنّي والتزاُمنّي

إّن تاريخ األصل اّلذي نحتاج إىل كتابته يف الراهن 

واملســتقبل تخصيصــا بالشــعر وتشــميا بالفكــر 

العربــّي هــو اّلــذي يبحــث يف مفهــوم األصــل ذاتــه 

بمختلف أطوار التفكري فيه وتأوياته املتاحقة 

الزمنّيــة  )diachronie(وبالزمــن  بالســريورة 

حركــة  عــن  نكشــف  بــه  اّلــذي  املــدى  الطويــل 

تخصيصــا  الواحــد  منظومــة  داخــل  التعــّدد 

بالخطــاب الشــعرّي وخطــاب نقــده، والخطــاب 

الفكــرّي  والخطــاب  عاّمــة،  املُتعــّدد  األدبــّي 

بصفتْيــه النقلّيــة والعقلّيــة، مثلمــا ُيخــاض بحثــا 

يف مختلــف أبنيــة هــذا املفهــوم وتـنـّوع تمظهراتــه 

بمنظــور  والتداللّيــة  والداللّيــة  األســلوبّية 

. )synchronie(التزاُمنّيــة

إاّل أّن هــذا الـنـوع مــن البحــث صعــب، وســبيله 

مضمونــة،  غــري  ونتائجــه  باملخاطــر،  محفوفــة 

تفــّك  ُمســتقبا  معرفّيــة  َنقلــة  ُنحّقــق  بــه  وإْن 

طــوق  مــن  الواحــدّي وتحرُّرنــا  األصــل  أســر  عّنــا 

املعرفّيــة  والتلفيقّيــة  واملاضويّــة  التكراريّــة 

مــن  الكثــري  البعــض  لنِعــي  الفكــرّي  والخـمـول 

الراهــن  بأســئلة  الراهنــة ونفتــح  كينونتنــا  واقــع 

الحابــس  ماضينــا  الــكاريّث(  املعّطــل  )راهننــا 

الحبيــس عــى املســتقبل، ونســتيء يف األثـنـاء 

حيــاًة  النابضــة  الشــعريّة  النصــوص  بــأرواح 

وبالوقائــع قبــل األفــكار ونســتعن أيَضــا باألفــكار 

بــن  ُمخصَبــا  دياليكتيكّيــا  تفاُعــا  الوقائــع  عــى 

وتلــك. هــذه 

فانتـهـاج ســبيل التقاطــع بــن الزمنــّي والتزامنــّي 

مــن خــال ـقـراءة النصــوص الشــعريّة والنقدّيــة 

الشــعر  يف  البحــث  بمجــال  تخصيصــا  لهــا، 

العربــّي، هــو األفــق املُْمكــن نحــو معرفــة جديــدة 

الواحدّيــة  داـئـرة  مــن  بإخراجــه  األصــل  لهــذا 

واملُراكمــة. وااللتفــات  والتكراريّــة 

واشــتغال األصل/أصلنــا باملُختلــف مفهومــا بــن 

عــن  والبحــث  املُتقــاِدم  قديمــه  عــى  املحافظــة 

جديــد لــه هــو يف صميــم تـنـّوع الكتابــة الشــعريّة 

بالصــدام حينــا والَتعايــش تزامنــا حينــا آخــر بــن 

مختلف أساليب الكتابة الشعريّة واّتجاهاتها، 

فــا حْســم إىل اليــوم بــن قصيــدة التفعيلــة ومــا 

ُســّمي “قصيــدة النــر” عــى ســبيل املثــال، ِقياًســا 

يف املجــال الفكــرّي عــى التصــادم والتعايــش بــن 

األفــكار الســلفّية واألفــكار الحداثّيــة، ويف املجــال 

الســيايّس عــى مــا تشــهده ُمجتمعاتنــا العربّيــة 

يف  جــذب  وُقــوى  دْفــع  ُقــوى  بــن  تغاُلــب  مــن 

مراحــل ال يتحّقــق فيهــا الحســم يف هــذا االّتجــاه 

أو ذاك.

وإْن عدنا إىل واقع التكراريّة يف اشتغال مفهوم 

هــذا األصــل عــر مختلــف مراحــل التاريــخ العــاّم 

وإْن  اليــوم،  ويكــون  كان  مــا  تشــابه  لنــا  تبــّن 

كجريــر  ُمختلفــة،  زمنّيــة  وســياقات  بأوـضـاع 

واألخطل والفرزدق ثّم املتنّبي يف اّتجاٍه، وبّشار 

املثــال  ســبيل  عــى  الرومــي،  وابــن  ُنــّواس  وأبــي 

الســالف،  يف  هــذا  آخــر،  اتجــاٍه  يف  الحصــر   ال 

وكأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد حلمي 

مــن  الجواهــري،  مهــدي  ومحّمــد  عبدالباقــي 

جهــة، هــذا يف الّاحــق، وـجـران خليــل ـجـران 

مــن  الشــابي،  القاســم  وأبــي  مــايض  أبــو  وإيليــا 

ُموّفــى  منــذ  االختــاف  وبُمَتــَداول  ثانيــة،  جهــة 

بالتــاُزم  اليــوم  إىل  املــايض  القــرن  أربعينــات 

العمودّيــة  القصيــدة  شــعراء  بــن  املُفــارق 

النــر”. و”قصيــدة  والتفعيلــة 
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العــاّم وتاريخنــا  العربــّي  تاريخنــا  يّتصــف  وكمــا 

األصــل  لتأثــري  الُبــْطء  بزمنّيــة  الخــاّص  الثقــايّف 

والنبــذ  الجــذب  بــن  ُــرتّدد  امل املُتكــّرر  الواحــدّي 

بعــدد  ُمقارنــًة.  والرتاُجــع  االندـفـاع  بــن  فيــه، 

مــن تواريــخ أمــم أخــرى ثقافّيــة يّتســم فكُرنــا و 

فكُرنا السيايّس و االجتماعّي باالنحباس داخل 

فضــاء ُمغلــق ال يـُـراِوح موقعــه بــن واقــع ُســلطة 

بْطركّية وبن الرغبة يف االنعتاق. و لعّل الشعر 

هو املجال األدبّي األكر انفتاًحا يف الداخل عى 

واقــع هـــذه الحــال مــن تراخــي الحركــة اختاًفــا 

مــع خطابــات الـقـول األدبــّي و الفنّيــة األخــرى.

إّن أنــا – القصيــدة ثــم أنــا – النــّص الشــعرّي هــو 

مــن الــذات الفردّيــة والجمعّيــة، بمــا ُيعــّر عنــه 

)دياكرونيــا(  تعاُقًبــا زمنّيــا  حالهــا وحالــه  لســان 

بالـسـاكن ويقظــَة وعــي  ُيــروى وهًمــا  أصــل  مــن 

باملُتـحـّرك، لتظــّل لعبــة الضمائــر يف القصيــدة، 

بهــذا  الشــعرّي الحًقــا محكومــًة  النــّص  كمــا يف 

بــذات املجموعــة  األنــا املُزدحــم واملُســّيج ُوجــوًدا 

حزًبــا  أو  قومّيــة  أو  دينيــًة  طائفــًة  أو  قبيلــًة 

 – أنــا  أو  القصيــدة   – أنــا  ـحـرص  وإْن  سياســّيا. 

النّص الشعرّي عى الخروج عن أحكام القيمة 

املــوروث  الســائد  بتأثــري  الجمالّيــة  أو  األخاقّيــة 

املُتوارث َحَدث الرفض إفراًدا، كداللة “اإلفراد” 

الشــهرية. العبــد  بــن  يف إحــدى قصائــد طرفــة 

 أصل/لوغوس والُمشترك القائم بينهما
ُمحاولــة  وآن  الســابق  عــى  بـنـاًء  لأصــل، 

تفكيكــه، لوغــوٌس خــاص، وهــو كأّي لوغــوس 

قائــم عــى ُمــزدوج الــكام والعقــل. وأداُء الّلغــة 

أداٌء  همــا  الشــعر  بمخصــوص  وأداُؤهــا  عاّمــًة 

للوغــوس خــاّص بـــذاكرة لهــا مخزونهــا العميــق 

و  الحــاالت  و  الوقائــع  مــن  وبالحــادث  اـلـرُتايث، 

عليهــا. الــدوال 

و  قديمــه  العربــي،  الشــعر  لغــة  و  فلّلغــة 

حديثه، لوغوس واحد ُمتعّدد يُؤّكد بما ال يدع 

مجــاال للشــّك اقتــدار الّلغــة تشــميا وتخصيًصــا 

بمــدى  التنامــي  و  البـقـاء  يف  االســتمرار  عــى 

وأوـسـاع  واـلـرتاُدف  والنحــت  االشــتقاق  فاعلّيــة 

االستعارة والتشبيه والكناية الداللّية، وبمدى 

تنويــع املُجــاورات اللفظّيــة و الرتكيبّيــة النحويّــة 

و تجــّدد إحــداث الراديغمــات املُقاِربــة للحــاالت 

واملواقــف، والتوليــد اإليقاعــّي عــر تاريــخ الشــعر 

العربــّي بمــا هــو صــويّت ســماعّي، وابتــكار الُصــور 

تشــمل  اّلتــي  الُعنقودّيــة  أو  املوقعّيــة  بالصفــة 

يف  وبالقطــع  الشــعرّي،  امللفــوظ  بنيــة  مجمــل 

التدويــر،  أو  الشــعريّة  الحركــة  اّطــراد  حركــة 

بمــا  الــدالّل  التكثيــف  أو  الحــرويّف  وبالتشــكيل 

ُيقــارب بــن الشــعر والفلســفة يف ســالف الشــعر 

و حادثــه. العربــّي 

واحــد  األصل/األـصـول  هــذا  لوغــوس  إّن 

وأزمنــة  وأجيــال  شــاعرة  بــذوات  وإْن  ُمـشـرتٌك، 

وأنظمــة  تعبــري  ووســائل  وتمُثــاّت  تاريخّيــة 

ُمختلفــة. تصويريّــة   وأنســاق  إيقاعّيــة 

وهــو لوغــوس يبــدو أكــر تحــّررا يف الشــعر منــه 

يف فنــون أخــرى، ملــا ُيمّثلــه الشــعر مــن هامــش 

للُحريّة يحتاج إليه جميع األفراد للتنفيس عن 

كربهم من قهر السلطتْن الدينّية و السياسّية. 

احتـفـاء  مــن  الحــال  هـــذه  عــى  أدّل  وليــس 

بالشعر والشــعراء. قديًمــا  الفقـهـاء 

وما يصطدم به لوغوس األصل من ُقوى جذب 

ومنع وتحريم بُمعلن الُسلطة الصريح املُباشر 

يّتسع هامش ُحريّته بما يسم القصيدة قديًما 

والنــّص الشــعرّي حديًثــا مــن تحــّرر قــوّل وتوّثــب 

غنــايّئ. وبهــذا الهامــش مــن الُحريــة يف اشــتغال 

لوغــوس القصيــدة ثــّم النــّص الشــعرّي يكتســُب 

األصل ُقّوة اندفاعه وال يكتفي بظاهر أصلّيته، 

املُبدعــة،  املُتوّهجــة  روحــه  عميــق  ُيضمــر  إْذ 

يف  املاثــل   )dichten( )6( “الشــعرّي  بمفهــوم 

املـسـرحّي  العمــل  و  اللّوحــة  يف  ُمثُوَلــه  الشــعر 

التعبــريي  والرقــص  الســينمايّئ  والشــريط 

واألغنية واملنحوت وغريها من األعمال الفّنّية، 

ــي. بمــا يُؤّجــج مــا ُيشــبه حالــًة ِعشــقّية عنــد التَلقِّ

 األصل/األصول بين النقد والِقراَءة
بــن  والـقـراءة،  بالنقــد  وتّتســع  املســافة  تضيــق 

تقّبــل  وبــن  املُختّصــة  “العاملــة”  الُنخبــة  أداء 

الجمهــور الواســع. إالّ أّن داـئـرة تلّقــي القصيــدة 

ُنّقــاد  مجـمـوع  أْي  الُنخبــة،  رهينــة  هــي  قديًمــا 

املشــهد  أفــادوا  اّلذيــن  املُختّصــن  مــن  الشــعر 

املراحــل  ُمختلــف  عــر  العــاّم  العربــّي  الشــعرّي 

التاريخّيــة يف اتجــاٍه، وأضــّروا بــه يف اّتجــاٍه آخــر، 

يف  املرجعــّي  األصــل  بتســكن  األمــر  تعّلــق  إْن 

واحــد اختصــروه اخـتـزاالً ُمتعّســًفا أحياًنــا كـثـرية 

املذهبــّي  لانتـمـاء  قـسـًرا  وأخضعــوه  بـ”املعيــار” 

لـغـرض  غالبــا  فانتصــروا  والســيايّس،  الدينــّي 

و  الشــعريّة  األـغـراض  مــن  ـغـريه  عــى  املديــح 

خّفضوا جمالّية الشعر إىل ُمستوى أداء النظم 

بمجموع ُسنن شبه ثابتة مرجعّية حّد الجمود 

وتفريــد  املُتـحـّرك  تســكن  اســتمّر  وقــد  أحياًنــا. 

املُتعــّدد لــدى “ُنّقــاد” الشــعر اليــوم مــن أســاتذة 

واصلــوا  ممــن  ُتّباعهــم  و  العربّيــة  الجامعــات 

نهج النقل و االّتباع القديمْن بمراجع حديثة، 

النقدّيــة  الـغـرب  ثقافــة  مــن  مأخــوذ  ُجّلهــا 

األدبيــة، وبأســس ومراجــع فكريّــة غربّيــة أيًضــا 

تتعّســف أحياًنــا كـثـرية عنــد اســتخدامها الحــريّف 

إالّ  املقــروءة.  الشــعريّة  النصــوص  أرواح  عــى 

انتظارهــا  وآفــاق  الجديــدة  الـقـراءة  مفاهيــم  أّن 

الديناميكّيــة املُســتقبلّية مــا قــد ُيفيــد االســتقبال 

أحســّنا  لــو  اليــوم  للشــعر  العربــّي  النقــدّي 

بــن  التشــاُركّية  التفاعلّيــة  طرائقهــا  اســتخدام 

العمــل  وأنهينــا  القــارئ  وذات  املقــروء  ذات 

بالقــول الواحــد النهــايّئ الفاصــل لصالــح التعــّدد 

الِقرايّئ وتشريع املُقاربات بدال عن ثابت الحكم 

وواحدّيتــه.

ًة يف مختلف اآلداب والفنون  فإْن َنَزع النقد عامَّ

الثقافــة  يف  والشــعر  األدب  ونقــد  والثقافــات 

باســم  واحــد  يف  األصــل  تســكن  إىل  العربّيــة 

املنهــج،  وصرامــة  العلمــّي  واألداء  املوضوعّيــة 

ســلطة  اســتخدام  ُمــّررات  مــن  ذلــك  إىل  ومــا 

الِعلمويّــة  باســم  النــّص  عــى  املُتعّســفة  الناقــد 

)scientisme(  ودوغمــا الشــكانّية والبنيويّــة 

هــو خــارج عــن  مــا  الـقـراءة إىل  )7( فقــد ذهبــت 

 à(   ثابت النسق بمفهوم آخر للُمسبق املاقبّي

priori(  اّلــذي هــو املاقبــّي اإليجابــّي، عــى حــّد 

 Hans Georg(  غادامــري جــورج  هانــز  عبــارة 

Gadamer( اّلــذي ُســرعان مــا ُيتجــاوز بماقبــّي 

آخــر إيجابــّي، فــا ُيكــّرر بذلــك الّاحــق ســابقه و 

ال يتكــّرر بــه )8(، لتّتصــف الـقـراءة، أّي ـقـراءة، 

أفقــا  وباملنفتــح  ثابتــة،  ال  الفهــم  بمشــروعّية 

بالّانهــايّئ. للقراءة/الـقـراءات 

من قبيل االستْنتاج والخاتمة
إّن يف غياب تاريخ عاّم للشعر العربّي وتلّقيه عر 
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مختلــف األطــوار الكــرى، وتخصيصــا بمفهــوم 

األصل/األصول وتواصا بن التعاقبّية الزمنّية 

 )synchromie(  والتزاُمنّيــة )diachromie(

ُيســاعد عــى اســتمرار ســلطة  مــا  كمــا أســلفنا، 

النصــوص  تعــّدد  عــى  املتعّســف  النخبــة  نقــد 

األصــل  لثابــت  املُنتصــر  وتنّوعهــا،  الشــعريّة 

الواحــدّي، وتكراريّــة الُحكــم الجــازم بمــا ُيشــبه 

ُمطلــق القيمــة اّلتــي تحجــب عــَدًدا مــن التجــارب 

دة وتدفــع القراءة/القــراءات إىل  الشــعريّة املتفــرِّ

.)9( الهامــش 

فكيــف ُنحــّرر هــذا األصــل مفهومــا مرجعّيــا مــن 

نتعّقــب  كيــف  وتكراريّتــه؟  املطلقــة  واحدّيتــه 

مراحــل  مختلــف  عــْر  وتِداللــه  ودالالتــه  دواّلــه 

العربــّي؟ الشــعر  تاريــخ 

الدارســن  أجيــال  ندعــو  جســيمة  َمهّمــة 

والباحثن العرب وغريهم مستقبا، بتواُضع، 

واســتتباعاته يف  مفهــوم األصــل  دراســة  ضمــن 

بهــا. االضـطـاع  إىل  اليــوم،  َحــّد  العربــّي  الفكــر 

َمهّمــة قــد ســعى إليهــا، ال شــّك، أدونيــس )عــّي 

واملتـحـّول”  “الثابــت  يف  إْســر(  ســعيد  أحمــد 

منــذ عقــود، كمــا قــارب ضخامــة مشــروعها يف 

مــا أنـجـزه مــن ُمختــارات شــعريّة تراثّيــة، فحــام 

فـكـره ـحـول مفهــوم األصــل، وهــو إنجــاز ضخــم 

يف الســابق، مــن غــري النفــاذ إليــه، يف تقديــري، 

ال  “الثابــت”  لديــه  األصــل  هــذا  يعنــي  قــد  إْذ 

“املتـحـّول” يف املقــام األّول، يف حــن أّن مفهــوم 

األصــل اّلــذي نعنيــه، اآلن، هــو ثابــت وُمتـحـّول 

مًعــا، أي ثابــت بمــدى تحّولــه و ُمتـحـّول بمــدى 

مــن  “أـصـول”  بأزمنــة  ُمقارنــًة  لُيقــاس  ثباتــه، 

أخــرى. إنســانّية  ثقافــات 

األدبّيــة  بذائقتنــا  ـنـزال  وال  شــعر  أّمــة  وألّننــا 

قطعنــاه  مــا  رغــم  والعاّمــة،  الخاّصــة  والفنّيــة 

الحديــث  الســرد  عالــم  يف  كــرى  أشــواط  مــن 

واملسرح والسينما وغريها من الفنون والعلوم 

اإلنســانّية، فــإّن البحــث يف ســيمانطيقا األصــل/

طــرح  إعــادة  إىل  التوّجــه  مّنــا  يســتلزم  أصلنــا 

باألصــل  مْوـصـوال  والشــعرّي  الشــعر  ســؤال 

اإلجابــة  إىل  الجــاّد  وبالســعي  العــاّم.  املرجعــّي 

إىل  النفــاذ  لنــا  ُيمكــن  عليــه  الضافيــة  الشــافية 

الشــعريّة  الحــال  إْذ يف  الجامــع،  فكرنــا  عميــق 

ُكّنــا ونكــون العبّيــة ضمائــر واشــتغال  بهــا  اّلتــي 

ُهويّــة وذهــن وســلوك فردّيــْن وجمعّيــْن وُقــوى 

نْبذ وجْذب، واندفاع وارتداد بما قى وال يزال 

التقــّدم. وإرـجـاء  والتـكـرار  وااللتفــات  املباطــأة 

تحديــًدا  بالشــعر  األصل/أصلنــا  يف  ولعــّل 

مــن  الكثــري  البعــض  ُنــْدرك  العاّمــة  وبتاريخّيتــه 

أدّق ُخصوصّيتنا الثقافّية ُمقارنًة بخصوصّيات 

ثقافّيــة أُلمــم أخــرى، كالفلســفة لــدى اإلغريــق 

الغربّيــة. الثقافــات  يف  ومآالتهــا  الُقدامــى 

ِلنُعــْد إىل لوغــوس الشــعر، شــعرنا لنســتيء 

الّلغة/لغتنــا  بســالف  ُمنـجـزه  خــال  مــن 

وحادثهــا، وبمــا كان مــن قديمــه عــى حديثــه، 

ـكـرة  رغــم  املعاـصـرة،  الشــعريّة  للكتابــة  إْذ 

تجاربهــا وتنّوعهــا، مــا لــه صلــة وثيقــة بســريورة 

الّلغــة ولغــة الشــعر الســابق، مكتبتــه املُزدِحمــة 

آفاقــه  والحادثــة،  القديمــة  ذاكرتــه  باملراجــع، 

املســتقبلّية، مختلــف أســاليبه ورّواده، فكيــف 

مــن  تحديــدا،  الشــعر  وأصــل  األصــل،  نحــّرر 

الــَدواّل والــدالالت  ُمطلــق املفهــوم بمخصــوص 

والتــدالالت تعاقبــا زمنّيــا وتزاُمنــا؟ كيــف ُنخّلــص 

جديــد  بفهــم  املثــال  ُمْســبق  مــن  األصــل  هــذا 

للـ”تجربــة”، بمــا ُيحــّول التفكــري فيــه مــن ســلطة 

املســتقبل،  إىل  ُمســتقبله  عــن  املُنقطــع  املــايض 

ننتهــج  كيــف  وُهنــا؟  اآلن  الراهــن،  وبأســئلة 

سبيل “املستقبل املايض”، باملشرتك بن تجربة 

املــايض وأُفــق املســتقبل، وذلــك بــإرادة الَتجــاُوز، 
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نقد الشعر من المعيارية الى الوصفية
فاضل ثامر

هل ثمة معيارية يف النقد الشعري العربي اليوم؟ هو واحٌد من األسئلة اإلشكالية املحرقة التي تواجه نقد الشعر، وخاصًة الحدايث 

ومــا بعــد الحــدايث منــه، يف الثقافــة العربيــة اليــوم. يخيــل إيّل أن نقــد الشــعر قــد تخــى عــن أّي نزعــة معياريــة شــاملة يف ـقـراء ة النــص 

الشــعري، وتـحـول تدريجيــاً اىل املقاربــة الوصفيــة والتحليليــة والقرائيــة.

ملف

يكــن نقــد الشــعر وحــده هــو الــذي تخــى  لم 
العلــوم  معظــم  إن  بــل  املعياريــة،  عــن 

فعلــت  قــد  واللســانية  واإلنســانية  االجتماعيــة 

ذلــك، ربمــا منــذ ان كــّرس فردينانــد دوسوســور 

تقاليــد املنهــج الوصفــي )Descriptive( أو مــا 

أســماه باملنهــج الســنكروين )Synchronic( يف 

مقابــل املنهــج التاريخــي )Diachronic( حيــث 

مــن  واإلنســانية  اللســانية  الدراســات  انتقلــت 

املعياريــة )Normative( التــي تتطلــب االلـتـزام 

إىل  محــددة،  ومبــادئ  وشــروط  بقواعــد 

والتحليــل  الوصــف  إىل  تميــل  التــي  الوصفيــة 

أحــكام  إصــدار  وتتجنــب  واالســتقراء، 

القيمــة  )Value Judgement  ( أو أي حكــم 

بــأّي  نفســها  تـلـزم  مباشــر، وال  معيــاري  نقــدي 

التــي  تلــك  مثــل  مســبقة،  قواعــد  أو  شــروط 

وجدناها يف النقد العربي الكاسييك ممثلًة يف 

“عمــود الشــعر” الــذي وضــع قواعــده وشــروطه 

وآلياتــه عــدد مــن النقــاد الـعـرب منهــم اآلمــدي 

واملرزوقي والجرجاين وغريهم.

إاّل أن الشعراء العرب لم يلتزموا دائماً بعمود 

الشــعر هــذا وشــروطه الفنيــة واألخاقيــة. وربمــا 

كان أبــو تمــام أبــرز املتمرديــن عــى هــذا العمــود 

بــل  الزمــن،  بمــرور  تدريجيــاً  يتفــكك  الــذي راح 

العربيــة يف مطلــع  الشــعري  إن حركــة اإلحـيـاء 

رائدهــا  كان  التــي  ذاتهــا،  العشــرين  القــرن 

إحيــاء التقاليــد الشــعرية الكاســيكية لــم تلتــزم 

العمــود  شــعراء  معظــم  أن  كمــا  كليــا،  بــه 

أحمــد  أمثــال  العشــرين  القــرن  يف  الشــعري 

والرصــايف  والزهــاوي  إبراهيــم  وحافــظ  شــوقي 

والجواهــري والــردوين وبــدوي الجبــل والشــابي 

وعمــر أبوريشــة وعــي محمــود طــه املهنــدس لــم 

ممــا  كامــل،  بشــكل  بقواعــده وثوابتــه  يتقيــدوا 

فتــح البــاب أمــام ـحـركات التجديــد والحداثــة يف 

الشــعرية العربيــة ممثلــًة بقصيــدة الشــعر الحــر 

النــر. وقصيــدة 

نــازك املائكــة ضــد عمــود  نتذكــر صرخــة  وكلنــا 

الشــعر العربــي يف املقدمــة التــي كتبتهــا لديوانهــا 

“شــظايا ورمــاد” الصــادر عــام 1949 والتــي ترقــى 

“املانيفســتو”  أو  الشــعري  البيــان  مســتوى  إىل 

الخمســينية. للحداثــة 

عــن  التخــي  إىل  صراحــة  املائكــة  دعــت  وقــد 

أّي نزعــة معياريــة وحرضــت عــى نبــذ القوالــب 

برناردشــو  بمقولــة  واالسرتشــاد  الجامــدة 

ورفضــت  الذهبيــة“،  القاعــدة  هــي  “الاقاعــدة 

مــا  عمومــا  التقليديــة  “فنحــن  الذائقــة  هيمنــة 

وضعهــا  التــي  القواعــد  تـسـرينا  أســرى،  زلنــا 

مــا زلنــا  اإلســام.  وصــدر  الجاهليــة  يف  أســافنا 

املقيــدة  عواطفنــا  ونجــر  قصائدنــا  يف  نلهــث 

األلفــاظ  وقرقعــة  القديمــة،  األوزان  بساســل 

الثــاين،  املجلــد   – املائكــة  نــازك  )ديــوان  امليتــة” 

 ،1،1971 ط  بــريوت،  العــودة،  دار  منشــورات 
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ومــا  الســتينات،  يف  النــر  قصيــدة  وـجـاءت 

مــن  تبقــى  مــا  مــع  الحســاب  لتصفــي  بعدهــا، 

خــال  مــن  العربــي،  الشــعر  لعمــود  حضــور 

الــوزن والقافيــة،  التخــي عــن االلـتـزام بشــروط 

الشــعر  قصيــدة  شــعراء  بهــا جزئيــاً  الـتـزم  التــي 

الحــر.

 )Free Verse( وقــد ســبق لحركــة الشــعر الحــر

يف   )Prose Poem( النــر  قصيــدة  وحركــة 

عــن  تخلتــا  أن  والفرنــي  اإلنجليــزي  الشــعر 

الكثــري مــن العناصــر املعياريــة التــي كانــت تلـتـزم 

األيامبــي  وزن  عــن  التخــي  ومنهــا  ســابقاً  بهــا 

)Iambic( يف اإلنجليزيــة، والــوزن االســكندري 

أوزان  وهــي  الفرنســية،  يف   )Alexandrine(

بهــا. بااللـتـزام  الشــعراء  تقيــد  كانــت  صارمــة 

 لقد تحول نقد الشعر إىل الوصفية والتحليلية 

انعطافتــه  يف  خــاص  وبشــكل  القرائيــة،  وربمــا 

 )Intrinsic( عــى املناهــج واملقاربــات الداخليــة

ويليــك  رينيــه  بتعبــري   )Textual( النصيــة  أو 

وأوســن واويــن يف “نظريــة االدب”، وهــذ املنهــج 

وانهمــك  الشــعر  نقــد  يف  معياريــة  كل  أســقط 

أساســاً باســتجاء واســتقراء البنيــات واألنســاق 

تشــكله  ومســتويات  ذاتــه،  للنــص  الداخليــة 

اللسانية والداللية والسيميائية بحثاً عن أدبيته 

 )Poetics( شــعريته  أو   )Literariness(

الكثــري  أن  كمــا  جاكوبســن.  رومــان  بمفهــوم 

هــي  الســياقية، أخــذت  واملقاربــات  مــن املناهــج 

األخــرى تعتمــد الوصــف والتحليــل واالســتقراء 

األدبيــة  الظاـهـرة  ودراســة  لفحــص  مجســات 

أو الثقافيــة، وإن كانــت تركــز يف األســاس عــى 

الخارجيــة، مثــل  الســياقية  العناصــر  مســاجلة 

االجتماعــي  واملحيــط  والقــارئ  والتاريــخ  املؤلــف 

والثقــايف، واملوقــف األيديولوجــي، وعاقــة كل 

ذلــك بتأثــري” الســلطة” بمفهــوم ميشــيل فوكــو 

عنــد  الرمــزي”  العنــف  بمفهــوم”  أو  وألتوســري 

بورديــو. بيــري 

لقــد تـحـول نقــد الشــعر يف الكثــري مــن األحيــان 

ـقـراءة  الغالــب  يف  وهــي  للـقـراءة،  آليــة  ال 

اســتنطاقية مفتوحــة تأخــذ بنظــر االعتبــار ردود 

والـقـراءة  للنــص.  واســتجابته  القــارئ  أفعــال 

وعاـبـرة،  بســيطة  ســلبية  عمليــة  ليســت  هنــا 

خاصــًة بعــد أن تـحـول النــص الشــعري إىل نــص 

تتطلــب  إْذ  “قرائيــاً”.  نصــاً  يعــد  “كتابــي”، ولــم 

يمتلــك  خــاص  ـنـوع  مــن  قارئــاً  الـقـراءة،  هــذه 

املقــدرة عــى فــك أســرار الشــفرة التأويليــة للنــص 

اللســاين  ســياقها  اىل  باالحتــكام  الشــعري، 

والثقــايف واالجتماعــي. لــذا، فــإن عمليــة القــراءة 

تــذوق  عمليــة  مجــرد  ليســت  هنــا  الشــعرية 

)Tasting( جماليــة أو معرفيــة، بــل أصبحــت 

عمليــة “اســتياد” للمعنــى وللشــفرات الثاويــة 

داخل النص، تتطلب معرفة عميقة، بطبيعة 

فضــاً  وســياقها،  وإطارهــا  الشــعرية  التجربــة 

عمليــة  عــى  تنطــوي  فالـقـراءة  شــفراتها.  عــن 

واللغويــة  األيقونيــة  العامــة  تلقــي  مزدوجــة: 

واإلشــارية، وإعــادة فــك وتأويــل هــذه املســتويات 

لــدى  الداخــي  الـقـراءة  “موشــور”  خــال  مــن 

القــارئ، الــذي يعيــد “فلــرتة” أو تنقيــة كل ذلــك 

وإكســابه خصوصيــًة ومســحًة ذاتيــة مــن خــال 

الخاصــة. تجربتــه 

ومــن هنــا تفــرتض عمليــة القــراءة حريــة التأويــل 

حسني جمعان
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املتعــدد، مــا دامــت ليســت هنــاك ـقـراءة واحــدة 

مدرســة  ذلــك  اىل  تذهــب  كانــت  كمــا  نهائيــة، 

الكتــب  لنصــوص  “التأويــل اآلبــايئ” يف قراءتهــا 

للـقـراءات  نهــايئ  تعــدد ال  بــل هنــاك  املقدســة، 

عندمــا  يتضاعــف  التعــدد  وهــذا  والتأويــات، 

أمرتــو  بتعبــري  مفـتـوح”  “نــص  أمــام  نكــون 

تنتهــي  ال  سلســلة  بالضــرورة  يســتلزم  ايكــو 

التــي ال تهــدف إىل الوـصـول إىل  التأويــات  مــن 

الحقيقــة أو املعنــى بقــدر مــا تهــدف اىل تحقيــق 

لــذة جماليــة، هــي لــذة ـقـراءة النــص التــي بّشــر 

بــارت. روالن  بهــا 

بعــض األحيــان إىل  الشــعر يف  نقــد  تـحـول  لقــد 

أصبــح  الــذي  الناقــد،  ينتجهــا  ســرية  “خلطــة” 

أشبه ما يكون بالخيميايئ، يف مختره النقدي. 

وهــذه الخلطــة النقديــة تتشــكل مــن مجموعــة 

مكونــات ومقاربــات متنوعــة، عــر نســب خاصــة 

عــى  تنطــوي  قــد  “الخلطــة”  فهــذه  ناقــد.  بــكل 

ذاتيتــه  يف  موغــل  ذوقــي،  أو  انطباعــي  جــذر 

األدبــي  النقــد  نــزوع  خــال  مــن  وخصوصيتــه، 

اىل مضارعــة النــص اإلبداعــي وتحولــه إىل لغــة 

ثانية، أو لغة عى لغة أو خطاب عى خطاب، 

بتعبــري روالن بــارت لتحقيــق لــذة النــص املقــروء 

أو املكتــوب.

هــي  تكــون  لــن  االنطباعيــة  الجــذوة  هــذه  لكــن 

املقاربــات  مــن  الكثــري  ســتطل  إْذ  املهيمنــة. 

الناقــد  عــى  تـفـرض  التــي  األخــرى  الوصفيــة 

وتحليــل  وتشــريح  تفكيــك  لعمليــة  يتفــرغ  أن 

الداخليــة  والتمفصــات  واألنســاق  البنيــات 

للنــص الشــعري وتعالقــه بالســياق االجتماعــي 

والتاريخــي وأحيانــا بشــخصية املؤلــف، بوصفــه 

الغيبوبــة  ال  الركــون  يرفــض  للنــص،  منتجــاً 

موضــع  يف  نفســه  الناقــد  يجــد  وقــد  املــوت.  أو 

شــبيه بموضــع الفيلســوف األملــاين هيدجــر وهــو 

يتفحــص شــعر الشــاعر األملــاين هيلدرلــن بلغــة 

مــن  والتأمليــة  الفلســفية  النزعــة  بــن  ـتـزاوج 

جهــة، والنزعــة الجماليــة او الشــعرية مــن جهــة 

أخــرى، وهــو يســتنطق هــذه النصــوص مــن زوايــا 

نظــر جديــدة. وقــد يجــد الناقــد نفســه مدعــّواً إىل 

الجلوس يف منصة كلود ليفي شــرتاوس، وهو 

ياحق إنثيال العامات والرموز امليثولوجية يف 

يرحــل  وقــد  الشــعري،  للنــص  العميقــة  البنيــة 

عــن  بحثــا  األســطوري  النقــد  موقــع  إىل  الناقــد 

“امليثيمات” أو الوحدات امليثولوجية الصغرى، 

ذاك. أو  الشــعري  النــص  هــذا  داخــل  الثاويــة 

إىل  االنصـيـاع  يرفــض  الشــعري  فالنقــد  ولــذا 

وراح  وحديثهــا،  قديمهــا  املعياريــة  “املســاطر” 

الشــعري  النــص  أدغــال  داخــل  طريقــه  يشــق 

تجربتــه  عــر  شــّكلها،  شــخصية  بمجســات 

الطويلــة، ومعاينتــه الناقــدة ملختلــف املقاربــات 

منهــا  الداخليــة  والثقافيــة،  النقديــة  واملناهــج 

ســواء. حــد  عــى  والخارجيــة 

املنهــج  بــن  ـيـراوح  يظــل  النقــد  هــذا  مثــل 

والامنهــج، بــن الوعــي والاوعــي، بــن املعلــن 

واملســكوت عنــه، بــن البنيــة الســطحية والبنيــة 

العميقــة للنــص الشــعري، وأحيانــا بــن املعيــار 

املوقــف،  ســيد  ذلــك  كل  يف  فهــو  والامعيــار. 

وهــو الــذي يتحكــم يف قراءتــه ولغتــه وخطابــه، 

صارمــة،  نقديــة  بمعايــري  مـسـرّياً  يعــد  ولــم 

بالداـئـرة  يتاعــب  قــد  فهــو  بهــا،  االلـتـزام  عليــه 

الهريمينوطيقية أو التأويلية التي بلورها ولهلم 

وربمــا  واملحيــط،  املركــز  بــن  فيتـحـرك  ديلثــي، 

لنــداء  اســتجابًة  فيهــا،  وبــؤره  محطاتــه  يبتكــر 

وســياقاته  وحموالتــه  ومحركاتــه  ذاتــه  النــص 

املتنوعــة.

وناقد الشعر الحدايث، وربما ما بعد الحدايث، 

أو  النــص  أدبيــة  اـشـرتاطات  تجاهــل  يمكنــه  ال 

معهــا  التعامــل  عليــه  يتعــن  التــي  شــعريته 

يمكــن  ال  كمــا   ،)Actualization( وتحيينهــا 

النــص  داخــل  املغيبــة  األنســاق  يتجاهــل  أن  لــه 

الضــوء  الثقــايف  النقــد  ســلط  التــي  الشــعري 

عليهــا، وهــي ليســت بالنســبة إليــه، معياريــة، 

ومــن  واســتنباطية.  وتحليليــة  وصفيــة  بــل 

يصــل  أن  للناقــد  يمكــن  االســتغوار  هــذا  خــال 

إىل الضفــاف غــري املرئيــة للنــص الشــعري، وإىل 

طبقــات النــص املنضــدة بســرية ومهــارة، مــروراً 

لحركــة  واملقطعيــة  البصريــة  بالتمفصــات 

ووحداتهــا  ومراياهــا  ولوحاتهــا  القصيــدة، 

الدالليــة  البــؤر  الســتكناه  الســائلة،  الداخليــة 

بنيــة املشــهد  تـحـرك  التــي  والســيميائية املشــعة 

الشــعري بكاملــه، مــن خــال اإلمســاك بآليــات 

البصريــة  واملرئيــات  واألشــياء  الصــور  توليــد 

والرمــوز  واملرمــوزات  والكنايــات  واالســتعارات 

عــادة  يقــف  ال  والناقــد  أنواعهــا.  مختلــف  عــى 

عنــد الجملــة الشــعرية الصغــرى فقــط، مهمــا 

كانت أهميتها بل يتحرك عموديا وافقيا داخل 

هنــا  املخبــأة  الــآلئل  مقتنصــاً  الشــعرية  اللوحــة 

اللســانية  للبنيــة  الخــادع  وراء املظهــر  وهنــاك، 

وتجلياتهــا الخطابيــة وإيقاعاتهــا الداخليــة. وقــد 

ينطلــق النقــد مــن موقــف “النقــد املــزدوج” الــذي 

اقرتحــه النقــد الثقــايف، والــذي ســبق وأن دافــع 

عنــه الناقــد د. عبــد اللــه الغذامــي. ويذهــب هــذا 

املنظــور إىل أن النـتـاج اإلبداعــي هــو ثـمـرة تأليــف 

هــو  الــذي  التقليــدي،  قبــل املؤلــف  مــن  مــزدوج 

ـمـريئ  كائــن بشــري حقيقــي، ومؤلــف آخــر غــري 

مؤلــف  الغذامــي  يــرى  كمــا  وهــو  الثقافــة،  هــو 

نسقي، بوصفه ناتجاً ثقافياً مصطبغاً بصبغة 

الثقافــة أوالً، وهــذا املنظــور، يف تقديــري، ليــس 

 )Habitus( “الهابيتــوس”  عــن مفهــوم  بعيــداً 

التــي  واالجتماعيــة  الثقافيــة  الحاضنــة  أو 

تتحكــم بالنـتـاج الثقــايف واألدبــي ألي مـبـدع عنــد 

بورديــو. بيــري  الفيلســوف 

مشــتبك  الشــعري  النقــد  أن  نــرى  هنــا  ومــن 

أبوابــه  لفــك  محاولــة  يف  الشــعري،  بالنــص 

ومتاهاتــه  الســرية  غرفــه  إىل  والتســلل  املغلقــة 

غــري املعــدودة. لكــن هــذا النقــد ال يقتحــم عزلــة 

الشاعر عنوًة، بل برقة وشفافية ومحبة، ذلك 

أن الناقــد يــدرك أن الشــاعر هــو قنــاص اللحظــة 

الهاربــة، والعصيــة عــى اإلمســاك، وهــو الــذي 

يحرث يف دهاليز الروح والكون والذاكرة، بحثاً 

وعــن لقطــة ضائعــة جمدهــا الزمــن وأودعهــا يف 

خزانته السرية، ليصدم بها عند استحضارها، 

بهــا  ويفجــر  متلقيــا،  او  قارئــاً  اآلخــر،  بـصـرية 

كل  بعــد  والشــاعر  املتحـجـرة.  اللغــة  كهنــوت 

والعامــات  الكلمــات  ســاحر  هــو  وذاك  هــذا 

والرمــوز، وعــّراب األخيلــة املجنحــة التــي يقودهــا 

مثــل قطيــع بــري يف فلــوات األزمنــة املرتاكضــة يف 

حقول الرجس والعوسج والعاصفة، ليصنع 

باللغة مدناً فاضلة ال تطالها عواصف الخراب، 

الشــاعر وشــقيقه  هــو صنــو  الشــعر،  ناقــد  وأن 

الروحي، كاهما، يصنعان من خال العامة 

الجمــال والوعــي واإلدراك. لــذة  واللغــة 
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سؤال خالفي
مفهوم المعيارية النقدية على المحك

خلدون الشمعة

ملف

“الزمان مكان سائل

واملكان زمان متجمد”.

)ابن عربي(

I

مــا املعياريــة؟ ســؤال خــايف يجيــب عنــه إدوارد 

ســعيد بالـقـول إنهــا فعاليــة مــن صنــع النقــاد، 

“النقــاد ال يصنعــون القيــم التــي يحكــم بهــا عــى 

الفــن ويُفهــم بموجبهــا فحســب، بــل يدمجــون 

املباـشـرة  والشــروط  الســريورات  تلــك  بالكتابــة 

عــى  تســبغ  الحاضــر، بطرائــق  بالزمــن  املتمثلــة 

الفــن والكتابــة أهميــة وداللــة” )1(.

نقــد  حالــة  يف  هــذه،  االنطــاق  نقطــة  لنــا  تتيــح 

الشــعر العربــي، أن نـقـرأ يف ضــوء آخــر، غيابــاً/

حضوراً: غياب املعيار وحضور االفتعال، غياب 

النــص  غيــاب  املســبقة،  الرؤيــة  النظــر وحضــور 

األيديولوجيــا. وحضــور 

يف هــذا كلــه مــا يحيــل الشــعرية العربيــة مجــدداً 

إىل مشــكلية األنــا واآلخــر، القدامــة والحداثــة، 

املعــّن  والوصــل،  الفصــل  والخــارج،  الداخــل 

واملطلــق.

مواجهــة  يف  بــدءاً،  املشــكلية،  هــذه  تضعنــا 

إمكاناتــه.  مــع  والصلــة  الواقــع،  مــع  مباـشـرة 

ويكفــي لــيك نــرى يف تلــك اإلمكانــات مــا يشــكل 

قضية أن نلقي نظرة عى الجدل املستمر حول 

والحداثــة. اـلـرتاث 

ولكــن مــا مــآل هــذا الجــدل؟ غايــة هــذا الســجال 

يف نظــري أن الشــاعر الحــدايث، تأسيســاً، ليــس 

ملزماً ليك يشرعن نفسه أن يكون مجرد صدى 

لآلخــر، ملرجعيــة ســوزان برنــار، أو مرموزيــة ت. 

إس. إليوت، ومن ثم نسيان خصوصية الذات. 

مــا يبحــث عنــه الناقــد يف هــذه الخصوصيــة هــو 

تجــاوز مفهــوم األصالــة بمــا هــي صنــٌو للمنواليــة. 

الســهل.  باألمــر  الجــذري  االبتعــاد  هــذا  وليــس 

قــوام هــذا التجــاوز ماثــل يف حركيــة الشــعر بمــا 

البحــث  إىل  يعيدنــا  وهــذا  وابتــكار.  تجــدد  هــي 

عــن معياريــة مفقــودة، معياريــة جماليــة ذات 

مباـشـرة:  النــص  عــن  صــادر  معــريف  محـمـول 

شعرية تمليها التجربة الذاتية، تجربة إقامتها 

محســوس  واقــع  يف  بــل  الـعـراء،  يف  ليســت 

تفلــت منــه مــن حيــث أنهــا تشــري إىل مــا يتجــاوزه. 

ولعــل نظريــة إدوارد ســعيد يف البنــوة والتبنــي، 

املوروث واملكتسب، أن تلقي ضوءاً عى نجاعة 

الصلــة  نقديــة شــديدة  ملعياريــة  التأســيس  هــذا 

بالنصــوص التــي تتحــدث عنهــا.

 )1975( واملنهــج”  القصــد  “بدايــات:  كتــاب  يف 

يف  املعاـصـرة  اإلســهامات  أبــرز  أحــد  يعــد  الــذي 

الصــادرة  طبعتــه  مقدمــة  ويف  األدبــي،  النقــد 

أهميتــه  إىل  فطنــة  إشــارة   ،1985 العــام  يف 

عــى  املقدمــة  هــذه  يف  تأكيــد  ثمــة  االســتثنائية. 

وبــن   )Filiation( البنــوة  بــن  التضــاد  ثنائيــة 

التبني )Affiliation( البنوة )Son-ness( من 

حيــث هــي نـتـاج أبويــن، وأمــا التبنــي فهــو خيــار 

يف عاقــٍة  يكــون طرفــاً  أن  بموجبــه  يختــار امـلـرء 

مؤسســٍة مــع أب مجــازي، أو أن يكــون حفيــداً 

هــو  العاقــة املقرتحــة  مــآل  لهــذا األب املجــازي. 

البدايــات.  أو  البدايــة،  مفهــوم  عــى  الرتكيــز 

عــى  النقــاد،  يؤكــده  احتمــال  مفهــوم  ثمــة 

اختــاف ثقافاتهــم، أن األدب عمومــاً هــو نـتـاج 

بنــوة بيولوجيــة يســيطر مــا مــى بموجبهــا عــى 

هنــاك  بــل  بدايــات  ثمــة  ليســت  راهــن.  حاضــر 

أن  يمكــن  هــل  ولكــن  زائفــة.  أـصـول  سلســلة 

التأكيــد  دون  مــن  أّي يشء،  نــص،  أّي  يــدرس 

عــى أنــه يتصــل ببدايــة محتملــة؟ يجيــب ســعيد 

عــن  النظــر  بصــرف  الســؤال،  عــن  الجــواب  بــأن 

مفادهــا  محاجــات  يف  يكمــن  إنمــا  ـشـرعيته، 

أصــل  أصــٍل  فلــكل  األصــل،  تعيــن  اســتحالة 

منــه. أبعــد 

ويف نـتـاج ســعيد النقــدي ســعٌي إلعــادة تعريــف 

يدعــى  مــا  بتصحيــح  وذلــك  عمومــاً  األدب 

 )The Western Canon( بـ”املُْعَتَمد” الغربي

املركــز  بــن  العاقــة  تصحيــح  هنــا  واملقصــود 

والهامــش عــى صعيــد األدب والثقافــة، ويتــم 

عربيــة  أدبيــة  أعمــال  بــإدراج  التصحيــح  هــذا 

متميزة يف سياق هذا املعتمد الغربي، ومن ثم 

مـشـرتكاً. وجعلــه  قوامــه  عوملــة 

املركــز  تعريــف  إعــادة  أشــكال  مــن  شــكل  وهــذا 

والهامش. أي شحن املركز بمسّميات وإشارات 

الهامــش  مــن  ومســتمدة  متمـيـزة  ومفاهيــم 

العربيــة(  الثقافــة  يف  هامشــا  ليــس  )الــذي 

لــأدب  عاملــي  “معتمــد”  إىل  الوـصـول  بهــدف 

ـشـرعنة  يفنــد  مقيــاس  عــى  عمومــاً،  والثقافــة 

ويتضمــن  للــذات،  الســلبية  اآلخــر  تنميطــات 

املركز والهامش معاً. والتفنيد كما تقدم يكمن 

يف ـقـول ســعيد إن لــكل أصــل أصــاً أبعــد منــه. 

أصــا  تصــري  التقليــدي  بمعناهــا  هنــا  األصالــة 

للواقــع. منافيــة  أصوليــة  مصنوعــاً، 

والحــال أنــه ال بــد مــن اســتعادة النقــد ملعياريــة 

الــذات  كينونــة  إىل  الحــي،  الواقــع  عــى  تســتند 

يف وجــود اآلخــر فيهــا، وكينونــة اآلخــر يف وجــود 

ذاتنــا فيهــا.

وكمــا يشــري محمــد عابــد الجابــري فــإن الطابــع 

والطابــع  اإلســامي  العربــي  لرتاثنــا  العاملــي 

العاملــي للفكــر األوروبــي املعاصــر يجعــان طــرح 

األصالــة يف مقابــل املعاصــرة بمثابــة وضــع الفكــر 

اإلنســاين يف مقابل نفســه تحت تأطريات واهية 

قوميــة أو دينيــة أو “حضاريــة مزعومــة”.

وهكــذا تنطلــق معياريــة الحداثــة مــن “االنتظــام 

وذلــك  نفســها  العربيــة  الثقافــة  يف  النقــدي 

الداخــل.  مــن  فيهــا  التغيــري  تحريــك  بهــدف 

لذلــك كانــت الحداثــة بهــذا االعتبــار تعنــي، أوالً 

وقبــل كل يشء، حداثــة املنهــج وحداثــة الرؤيــة 

والهــدف: تحريــر تصورنــا لـ’اـلـرتاث’ مــن البطانــة 

عليــه  تضفــي  التــي  والوجدانيــة  األيديولوجيــة 

داخــل وعينــا، طابــع العــام واملطلــق وتنــزع عنــه 

.)2( والتاريخيــة”  النســبية  طابــع 

II

تــؤرخ  التــي  التوحيــدي  حيــان  أبــي  مقابســة 

للســجال بــن الســريايف اللغــوي وأبــي بشــر مّتــى 

م   937 عــام  ببغــداد يف  ـجـرت  والتــي  املنطقــي، 

بــن  مــن  هــام  مؤشــر  العميقــة  يف داللتهــا  هــي 

للوـصـول  الســعي  بــدء  عــى  أخــرى،  مؤـشـرات 

إىل شكل من أشكال املعيارية النقدية يف األدب 

والحضــارة. والفلســفة 

ويبــدو مــن ســريورة املناـظـرة أن اللغــوي تمّكــن 

أثــار  قــد  أبوبشــر  وكان  املنطقــي.  هزيمــة  مــن 

أن  للمنطــق  يمكــن  مــا  باســتعراض  الســجال 

يفعلــه. وتأسيســاً منــه عــى شــّراح أرســطو أعلــن 

أن املنطق أداة ال غنى عنها للتمييز بن صحيح 

إىل املعنــى. الوـصـول  بهــدف  الــكام ولغــوه 

العقلنــة  مــن  ســريورة  نعلــم،  كمــا  واملنطــق، 

الصحيحة. كما أن الفاسفة يتوسلون باملنطق 

الحقيقــة، ومقابــل ذلــك  إىل  للوـصـول  وســيلة 

ثمــة حاجــة  إن  القائلــة  الـسـريايف حجتــه  أطلــق 

اللغــة معرفــة حقيقيــة لتجنــب الخطــأ  ملعرفــة 

عندمــا يقّلــب املــرُء األمــر عــى وجوهــه. عــى املــرء 

املصطلحــات  معــاين  مــن  حــذر  عــى  يكــون  أن 

الغامضــة وأن يتقــن النحــو مــن أجــل أن ينظــم 

عــى نحــو صحيــح. أفــكاره 

ثقافــة ذلــك  بنقــار ديكــة  الشــبيه  الســجال  هــذا 

الزمــان والــذي أســفر عــن االنتصــار للغــة، يبــدو 

الوقــت  يف  ومعياريتهــا  النقــد  بلغــة  مألوفــاً 

لــه  عاقــة  ال  لســبب  ذلــك  ويعــود  الحاضــر. 

باملنطــق األرســطي، بــل بحضــور اللغــة بمعناهــا 

والعميــق. املتجــاوز 

مارتــن  فلســفة  يف  ُيطــرح  كمــا  اللغــة،  حضــور 

ردود  الفاســفة  بعــض  لــدى  يثــري  هايدغــر، 

انطلقــت  التــي  األفعــال  بــردود  شــبيهة  أفعــال 

إزاء مرتجمي “دار الحكمة” يف بغداد للفلسفة 

.)3( الوســطى  القــرون  يف  اليونانيــة 

دعــوى  مــن  ينطلــق  تأسيســاً،  الحضــور،  هــذا 

أن  يف   )1927( والزمــان”  “الوجــود  يف  هايدغــر 

املحمول املعريف للحقيقة ليس ماثا يف البيانات 

ـحـول العالــم، أو يف تقديــم أوصــاف صحيحــة 

لــه، بــل يف الكشــف عــن العالــم باللغــة، ويدعــو 

.)Event(  ”بـ”الحــدث ذلــك  هايدغــر 

 )1935( امليتافيزيقــا”  يف  “مقدمــة  كتابــه  ويف 

للكائــن  اإلغريقيــة  التجربــة  اســتعادة  يحــاول 

يــرى  التــي  بتســمية األشــياء  وقيامــه  بنشــاطاته 

تفــوق  اســتجابة  بمثابــة  أنهــا  يشء  كل  قبــل 

اإلنســاين. الجهــد 

ويقول إن “حقيقة كون تطور النحو الغربي قد 
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انطلق من التأمل اإلغريقي يف اللغة اليونانية، 

يمنــح هــذه الســريورة معناهــا الكامــل. فاللغــة 

اليونانيــة واللغــة األملانيــة بمــا يتصــل بإمكانــات 

التفكــري تجعــل مــن هاتــن اللغتــن األشــد قــوة 

وتأـثـرياً مــن بــن جميــع اللغــات” )4(.

هكــذا تصبــح اللغــة بمثابــة املمــّر الجديــد لوجــود 

تلتهــم  إذ  الوجــود  تتجــاوز  تــكاد  بــل  الكائــن. 

اللغــة الكائــن “اللغــة بيــت الوجــود حيــث يوجــد 

اللغــة،  يتحــدث  باإلقامــة. والكائــن ال  اإلنســان 

عــر  تتحــدث  التــي  هــي  نفســها  اللغــة  وإنمــا 

الكائــن”.

الفاســفة  وليــس  الشــعراء  أن  يعنــي  وهــذا 

الشــاعر  الوجــود، وبخاصــة  القيمــون عــى  هــم 

األملاين فريدرش هولدرلن. تلك هي الخصيصة 

املفتاحيــة للشــعر. إنهــا تكمــن يف عمليــة إطــاق 

األســماء )التســمية(، العمليــة التــي تســفر عــن 

الــيشء حقيقيــاً. بمعنــى جعــل  “التحقــق” 

الرتاتبيــة  فــإن  نيتشــه،  يف  الشــأن  هــو  وكمــا 

الهرمية السقراطية تتعرض هنا لانقاب رأساً 

عى عقب.. وهكذا يصري الفنانون والشعراء ال 

الفاســفة والعلـمـاء هــم الناطقــون بالحقيقــة. 

فيهــا  يحاجــج  التــي  املعرفيــة  النقلــة  هــي  تلــك 

هــو  الشــعر  إن  بالـقـول  األملــاين  الفيلســوف 

أصالــة  عــن  التعبــري  بهــا  يمكــن  التــي  الوســيلة 

الكائن. وبذلك ال تعود اللغة وسيلة بل تصبح 

الكامــي. وتجليــه  الكائــن  إقامــة  مــكان 

بــل  نفســها،  هايدغــر  عبــارة  يقتبــس  أدونيــس 

ربمــا يصــح الـقـول إنــه يرتلهــا ترتيــا مــع إغفــال 

نحــن  عندنــا  يشء  “كل  فيـقـول  مرجعيتهــا، 

الـعـرب لغــة، وليــس اإلنســان يف املمارســة، ويف 

النظريــة مــن يملــك اللغــة، بــل اللغــة هــي التــي 

عمليــاً  يحيــا  املســلم  العربــي  اإلنســان  تملكــه. 

عنــه،  تتحــدث  الــذي  وللواقــع  للغــة  ممـلـوكا 

تفكــر  التــي  هــي  اللغــة  يفكــر.  الــذي  هــو  وليــس 

.)5( عنــه” 

تطابــق ظاهــري.  إىل  اللغــة  عــى  الــكام  يقودنــا 

بداللتــن  غائيتــن  إىل  التطابــق  ويحيلنــا 

متعارضتــن. غائيــة هايدغــر تكمــن يف الكشــف 

الــذي  الحــد  إىل  عــن عظمــة األملانيــة واليونانيــة 

وأمــا  الكائــن.  تكتــب  التــي  هــي  اللغــة  يجعــل 

غائيــة أدونيــس يف ســياق ترتيــل اللغــة وجعلهــا 

ذات معياريــة نقديــة مشــرتكة بــن األنــا واآلخــر، 

فإنها تحيل العربية عى نحو جامع مانع دون 

تعليــل عقــاين مقنــع، إىل لغــة أقــل شــأناً بكثــري 

العربــي  يصبــح  بينمــا  واليونانيــة،  األملانيــة  مــن 

عبــداً آبقــاً، مملــوكا للغــة ال يملكهــا، لغــة تفكــر 

عنــه ألنــه ال يفكــر!

III

نقــد املحــك: ـقـراءة املحــك، أو املقيــاس النقــدي 

عنــد الـعـرب املعاصريــن تحيلنــا إىل “املُْعَتَمــد”، 

أي القانون النقدي كما يفهمه الغربيون. كلمة 

“معتمــد”  بكلمــة  أترجمهــا   )Canon( قانــون 

لتمييزها عن القانون بمعناه العام، وهي ذات 

القضيــب  إىل  يونــاين )Kanon( وتشــري  مصــدر 

القيــاس  بعمليــة  الخــاص  الخشــبي  أو  املعــدين 

وذلــك ضمانــاً لتحقــق مشــروعية االســتقامة.

التــي  فهــي  األدب  يف  املعتمــدة  األعمــال  وأمــا 

اجتــازت وضعهــا عــى املحــك فتشــرعن وجودهــا 

عــى  ســيطرت  آخــر،  وبــكام  واســتمرارها. 

القانــون  بســلطة  )الشــبيهة  بســلطتها  القــارئ 

ومرجعيتــه(، بطاقتهــا عــى الصــدم واملفاجــأة، 

بقدرتها عى السيطرة واإلدهاش. وحتى عندما 

ال تكــون عــى هــذا املســتوى فــإن األعمــال الفنيــة 

بإقناعنــا  مســتمرة  األعمــال املعتمــدة  املتمـيـزة، 

لهــا. نظــل مخلصــن  بحيــث  وجذبنــا 

النصــوص  مــن  مجموعــة  “املعتمــد”  ويصــف 

التــي تشــكل قوامــاً متســقاً ويســتجيب واحدهــا 

تعــرتف  التــي  للثقافــة  محــددة  وتبــدو  لآلخــر، 

. بقيمتهــا

هــي  أخــرى،  جهــة  مــن  املعتمــدة،  واألعمــال 

النصــوص  بهــا،  واملعــرتف  املفضلــة  النصــوص 

وتعــد  والجامعــات،  املــدارس  يف  تــدرس  التــي 

عــى  تؤخــذ  معمقــة  لـقـراءة  مرشــحاً  ـجـزءاً 

الجــد. محمــل 

وإذا كانــت أعمــال شكســبري ووردزورث وجــن 

مثــال األدب  هــي األعمــال املعتمــدة يف  أوســن 

اإلنجليــزي فثمــة أعمــال أخــرى غــري معتمــدة، 

أي أعمــال تتســلل مــن الهامــش إىل املركــز.

ومن جهة أخرى، يوصف “املعتمد” بأنه دائب 

التغيري. ويف النصف الثاين من القرن العشرين 

صــار ييتــس وإليــوت وباونــد يشــكلون ـجـزءا مــن 

قوام املعتمد بتحوالته الحداثية.

ويف مثــال األدب األمــرييك يشــمل القــوام أعمــال 

رالــف إمرســون وهرمــان ملفــل وإدغــار ألــن بــو.

أيامــاً  اعتمــدت  املتحــدة  األمــم  أن  ويذكــر 

املتحــدة  األمــم  بلغــات  لاحتفــال  خصصــت 

اعتمــدت  التــي  الفرنســية  الخمــس:  الرســمية 

التــي  واإلنجليزيــة  للفرنكوفونيــة،  دوليــاً  يومــاً 

شكســبري،  وفــاة  لذكــرى  تتويجــاً  اخـتـريت 

واخـتـريت الصينيــة تخليــداً لذكــرى ســانغ جيــه 

اختــري  بينمــا  الصينيــة،  األبجديــة  مؤســس 

باللغــة  احتـفـاء  بوشــكن  الــرويس  الشــاعر 

اإلســبانية. اللغــة  عــن  وثرفانتــس  الروســية، 

وأمــا االحتفــاء باللغــة العربيــة يف ســياق البحــث 

رـمـزه  تحديــد  ظــل  فقــد  عربــي  معتمــد  عــن 

معلقــاً. النقــدي  أو  األدبــي  أو  اللغــوي 

يمثلهــم  كثرييــن  أعامــاً  ثمــة  أن  البدهــي  ومــن 

والــدؤل  النقــاد،  مــن  والقرطاجنــي  الجرجــاين 

علــم  النحــو والفراهيــدي واضــع  علــم  مؤســس 

اللغــة،  علــوم  مبتكــر  جنــي  وابــن  العــروض 

واملتنبــي الشــاعر األســطورة مــائل الدنيــا وشــاغل 

الشــعراء. فيلســوف  واملعــري  النــاس، 

ال  عربيــاً  بــه  املحتفــى  الرمــز  غيــاب  أن  ويبــدو 

غيــاب  يعكــس  خافــا  بــل  اختافــاً،  يعكــس 

األيديولوجيــاً. وهيمنــة  اإلرادة 

IV

يشــبه  مــا  وإنجــازاً،  فـكـرة  الرتجمــة،  تمثــل 

يف  الحكمــة”  “دار  وتجربــة  املعــريف.  االنقــاب 

بغــداد، ربمــا كانــت أساســاً لهــذا االنقــاب الــذي 

العربــي،  النهضــة  عصــر  منطلــق  بــأن  يوصــف 

عــن أنــه مــن ناحيــة أخــرى جســر اتصــال  فضــاً 

باليونــان. الغربيــة  الحضــارة  وصــل  يف  أســهم 

ولعــل أحــد أبــرز نتائــج ترجمــة الــرتاث الفلســفي 

عــى  املســتمر  اإللحــاح  العربيــة،  إىل  اإلغريقــي 

يتكــرر  مأخــذ  وهــذا  الرتجمــة.  يف  الدقــة  غيــاب 

ونقديــة  وأدبيــة  فلســفية  كتابــات  يف  اليــوم 

الكتابــات  هــذه  تمحــورت  وقــد  وغربيــة.  عربيــة 

عــى الـقـول بــأن املرتجــم خائــن لأصــل. وبمــا أن 

الدقــة غايــة، فــا بــد مــن اعتبارهــا قيمــة غائبــة، 

متحققــة. غــري  األصــل  مــع  املطابقــة  مادامــت 

ولكن يمكن القول إن النقد األدبي قد برهن عى 

 )Misreading(  ”أن مــا يدعــى بـ”ســوء القــراءة

أي ســوء ـقـراءة النصــوص، أو عدهــا غــري قابلــة 

يتعــن  قيمــة  عــى  ينطــوي  الدقيقــة،  للرتجمــة 
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أخذهــا عــى محمــل الجــد.

ولكن ماذا عن سوء القراءة املتعمد؟

 )Parody(”يف النقد الغربي ما يدعى بـ”الباروديا

وهــو مصطلــح ظهــر يف املوســيقى قبــل أن يـنـزاح 

إىل الكتابة التي تسخر من أسلوب كاتب معن 

أو أعماله أو من جنس أدبي محدد. ولعل من 

“ـقـراءات خاطئــة”  الباروديــا كتــاب  أبــرز أعمــال 

الســيميايئ  والناقــد  للــروايئ   )Misreadings(

إمرتــو إيكــو صاحــب “اســم الــوردة”.

أعمــاالً  تتضمــن  الخاطئــة”  “الـقـراءات  هــذه 

روايــة  مــن  الناقــد اإليطــال  فيهــا  يســخر  مهمــة 

نابوكــوف “لوليتــا”، ومــن “األوديســة”، و”دون 

كيشــوت”، و”نقــد العقــل املحــض” للفيلســوف 

كانــط.

الخاطئــة  العربيــة  الـقـراءات  هنــاك  وباملقابــل 

بعــض  يف  واملتمثلــة  املقصــودة،  غــري  ولكــن 

مــاذا  اليونــاين.  الفلســفي  اـلـرتاث  ترجمــات 

الـقـراءات؟ هــذه  أثــر  عــن  اســتطراداً 

 – الـعـرب  عنــد  الشــعر  “نظريــات  كتــاب  يف 

ملصطفــى  اإلســامية”  والعصــور  الجاهليــة 

أن  إىل اكتشــاف مفــاده  يشــري املؤلــف  الجــوزو، 

“الرتجمــة املشــوهة لنظريــة أرســطو يف الشــعر” 

أبدعــت فكــرة “التخييــل” التــي يــرى أنهــا “قفــزت 

بالشــعر العربــي مــن امليــدان العــرويض الباغــي 

النفــس،  يف  املؤـثـرة  الصــور  حقــل  إىل  الجامــد 

الــذي  الجرجــاين  عبدالقاهــر  يــد  عــى  والســيما 

لــم يبــد كبــري العنايــة بالفلســفة، وهــو ذو ذائقــة 

فنية رفيعة وثقافة عربية إسامية سمحت له 

أن يمنــح الفـكـرة اليونانيــة املصــادر طابعــاً عربيــاً 

جذورهــا”. عــن  أبعدهــا 

مصطلحــن  عــى  وقــف  أنــه  الباحــث  ويضيــف 

و”الـقـول  الشــعري”  “الـقـول  همــا  للفارابــي 

الخطبي”، ومصطلح البن خلدون هو “الكام 

املنظــوم”.

خطــوة  الشــعري  “الـقـول  بقولــه  يعلــق  ثــم 

متقدمــة عــى طريــق الشــعر، ألنــه يعنــي الــكام 

غيــاب  أن  يعنــي  ممــا  املــوزون،  غــري  الشــعري 

الشــعرية.” ينفــي  ال  الــوزن 

أنــه  الباحــث  فــريى  الخطبــي،  الـقـول  وأمــا 

أكــر  املـحـاكاة  مــن  فيــه  الــذي  اإلقناعــي  الــكام 

قليــل  بأنــه  يصفــه  مصطلــح  وهــو  ينبغــي.  ممــا 

األهميــة، لكنــه جديــر باملاحظــة. وأمــا “الــكام 

يخالــف  الــذي  املــوزون  الــكام  فهــو  املنظــوم 

الـقـول  نقيــض  هــو  أي  الشــعرية،  األســاليب 

الشــعري، وأهميتــه أنــه يميــز بــن الشــعر وبــن 

النظــم”.

للمنطــق  رشــد  ابــن  وصــف  “ثمــة  يضيــف  ثــم 

بمثابــة  الشــعرية  الصــورة  بجعــل  الشــعري 

بمثابــة  والتأثــري يف املتلقــي  القيــاس  املقدمــة يف 

الـقـرب إىل العقــل..  النتيجــة. وهــذا أمــر شــديد 

عــن  املنطــق  ينفــي  مــن  بــن  وســطاً  حــاً  ويعــد 

الشعر وبن من يقحم الشعر يف حومة املنطق 

.)7( الشــكي” 

أختتــم هــذه املاحظــات حــول املعياريــة يف النقــد 

بالقول إن تحقيقها ليس منوطاً بالناقد وحده. 

فالنقــد يف رأيــي ماثــل يف عمــل الناقــد والشــاعر 

يف  النقديــة  الفعاليــة  يمــارس  الشــاعر  معــاً. 

الفعاليــة اإلبداعيــة يف  يمــارس  إبــداع، والناقــد 

نقــده. ربمــا يصلــح هــذا الــرأي كــرد محتمــل، بــل 

ربمــا اخـتـزال لــرد، عــى املشــكلية التــي يواجهنــا 

بهــا جــاك دريــدا ومدرســته عندمــا يتـسـاءل عــن 

طبيعــة العاقــة بــن مــا هــو نقــدي وبــن مــا هــو 

إبداعــي.

ناقد من سوريا مقيم في لندن

هوامش:

)الطبعــة   53 ص  والناقــد”  النــص  العالــم،   1- 

اإلنجليزيــة(.

-2 الرتاث والحداثة  ص 16.

العالــم  يف  “الفلســفة  أدامســون:  بيــرت   3-

)باإلنجليزيــة(.  29 ص  اإلســامي” 

 60 ص  امليتافيزيقــا”  يف  “مقدمــة   4-

. ) يــة نجليز إل با (

-5 أدونيــس: “مــدارات” – الحيــاة، 18 ســبتمر/

أيلــول 2014.

)الرتجمــة   ””Misreadings إيكــو:  إمرتــو   6-

اإلنجليزيــة(.

عنــد  الشــعر  “نظريــات  الجــوزو:  مصطفــى   7-

.217 ص  الـعـرب” 
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ملف

أطاريح في ماهية الشعر
أحمد برقاوي

ملف

األطروحة األولى
ليــس ألحــد مــن نقــاد الشــعر وعلـمـاء اللغــة أن 

يصــل إىل ماهيــة الشــعر كمــا هــي عنــد الشــاعر. 

فروح الشعر عصية عى من لم يعش التجربة 

الشــعرية، حتى ولو كانت فاشــلة. وبالتال كل 

ـقـول يف الشــعر يصــدر عــن غــري الشــعراء ـقـول 

تعــوزه القــدرة عــى فهــم التجربــة الشــعرية يف 

أصلهــا وفصلهــا. فالنقــد الشــعري ليــس مجــرد 

واســتخدام  الشــعرية،  الكتابــة  أـصـول  معرفــة 

مناهــج النقــد األدبــي، ومفاهيمــه، بــل الدخــول 

إىل روح الشــعر نفســه. فالشــعر حالــة خاصــة 

مــن أحــوال الــذات ال تماثلهــا أيــة حالــة أخــرى.

ويف محاولــة بعــض النقــاد دـخـول عالــم الشــعر 

أنــه شــكل مــن الســرد شــأنه شــأن الروايــة  عــى 

عــن  كـبـرياً  انزياحــاً  ينزاحــون  فإنهــم  واملســرح 

ماهيــة الشــعر التــي تنتمــي إىل الامتوقــع، وإىل 

الفيــض بمــا ينطــوي عليــه الشــعور والاشــعور، 

بــل الشــعر ينتمــي إىل “الهــو”، وال تفعــل األنــا 

ســوى أن تكتــب بالقلــم فيضــه.

 األطروحة الثانية
جمــال  تخيــل  بأنــه  الشــعر  نعــرف  دعونــا 

موجــودة  غــري  العالــم  وقائــع  بــن  لعاقــات 

العاقــات  أمــا  الواقــع،  هــو  املوجــود  واقعيــاً، 

بالــكام  عنــه  ُيعــّر  تخيــل  مصطنعــة،  فهــي 

الابس زياً جمالياً أّخاذاً ُيحدث هزة يف النفس 

منقولــة مــن ـهـزة نفــس الشــاعر التــي عــر عنهــا 

أوانهــا. يعــرف  ال  والتــي  شــعرياً، 

عالــم  إىل  ينتمــي  ماهيتــه  يف  الشــعر  إن  بــل 

املصادفــة الروحيــة التــي تتوســل التحقــق بلغــة 

ال تشــبهها أّي لغــة مــن لغــات الســرد وأســاليبه.

وتكمــن ماهيــة الشــعر يف أنــه حــدس المنطقــي 

وال واقعي، ولهذا نحصل يف الشعر عى امليتا- 

لغــة.

هذا التعريف املاهوي للشعر ال يقول شيئاً عن 

الشــكلية الشــعرية، الــوزن – املوســيقى – البحــر 

والقافيــة والغــرض.

األفــكار  يف  الحيــاة  يبــث  الــذي  هــو  الشــعر  إن 

والعواطــف والحــاالت املعيشــة، حتــى ولــو كان 

املعيــش زائفــاً، فــإن عيــش الزيــف تجربــة. )مــدح 

الحيــاة  يمنــح  هنــا  والخيــال  لكافــور(  املتنبــي 

للــكام، فيلبســه الــزي الجمــال الــذي يطــري بــه 

إىل الوجدان. إذن الجمال يف الشــعر هو الروح 

االـكـرتاث  دون  للوجــدان  الحيــاة  تمنــح  التــي 

أرســطو. منطــق  وقواعــد  والواقعــي،  بالعقــي 

 األطروحة الثالثة
 الخيال هو ظهور للعقل باملعنى املجرد للكلمة 

وبعيــداً عــن الصفــة املحمــودة التــي تنســب إليــه، 

وهمــاً  عقــي،  هــو  العقــل  عــن  يصــدر  مــا  فــكل 

كان أم حقيقــة، خيــاالً كان أم واقعــاً، خرافــة 

أم علمــاً، العقــل يظهــر بقــوة خيالــه، فالعقــل 

ذاتــه  هــو  خارجــه ألّنــه  مــن  الخيــال  يســتعري  ال 

ينطــوي عــى قــوة التخيــل.

 األطروحة الرابعة
املوجــود  هــذا  ملــاذا  شــاعر،  هنــاك  يكــون   ملــاذا 

عنــه  واإلجابــة  صعــب،  ســؤال  فإنــه  شــاعر، 

تحتاج إىل معرفة بالشخص وتاريخه وطفولته 

وواقعــه، لكــن هنــاك أمــر أكيــد أال وهــو املوهبــة، 

واملوهبة عى ما أظن حالة دماغية. فالعبقرية 

قبــل كل يشء هــي بنيــة دماغيــة.

وقــد نظــر كانــط يف وقتــه إىل العبقريــة بوصفهــا 

موهبــة وال انفصــال بــن هــذه املوهبــة وبــن قــوة 

يتعلــم  أن  لإنســان  يمكــن  ال  ولهــذا  الخيــال. 

إىل  تنتمــي  بوصفهــا  العبقريــة  العبقريــة، 

الطبيعــة كمــا يقــول كانــط. بــل الفنــون الجميلــة 

إذ  والعبقريــة  وحدهــا.  للعبقريــة  فنــون  هــي 

قواعــد  وفــق  تنتجــه  ال  فإنهــا  الجميــل  تنتــج 

إلنتاج الجميل بل إن العبقرية تعطي القاعدة 

“إن  الـقـول  إىل  كانــت  يخلــص  ولهــذا  للفــن. 

الفــن الجميــل ال يكــون ممكنــا إال بوصفــه نتاجــا 

للعبقريــة”.

يتعلــم  أن  يســتطيع  أن اإلنســان ال  لهــذا فكمــا 

كيــف يكــون عبقريــا فإنــه ال يســتطيع أن يتعلــم 

القواعــد  يكــون شــاعرا. يمكنــه أن يعــرف  كيــف 

التــي أنتجتهــا عبقريــة املبــدع لكنــه لــن ينتقــل مــن 

املعرفــة هــذه إىل اإلبــداع.

العبقــري  الخالــق  الشــعري  الخيــال  ولهــذا 

عبقريــة  إىل  منتمــون  هــم  مــن  بــن  متفــاوت 

أنمــت  التــي  الشــروط  يف  ومتفــاوت  الخلــق، 

والثقافــة. التجربــة  بأســباب  ومدتهــا  العبقريــة 

األطروحة الخامسة
معايــري  مــن  نوعــن  عــن  نتحــدث  أن   يمكــن 

الشعرية. معايري عامة ال ترتبط بالزمان واملكان 

بالـشـرط  وثيــق  ارتبــاط  ذات  خاصــة  ومعايــري 

التاريخــي. ولكــن معايــري الشــعر ليســت ســابقة 

عى الشعر، بل هي مشتقة من الشعر نفسه.

فــكان  مـحـاكاة  الشــعر  يف  رأى  حــن  فأرســطو 

يســتخلص املعيار هنا من أهم شــاعر يوناين هو 

هومــريوس، لكنهــا مـحـاكاة للشــعور وأحوالــه. 

عيــار  يف  طباطبــا  ابــن  إليــه  ذهــب  مــا  وكذلــك 

محمد عمر خليل
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الشــعر. فعيار الشــعر أشــُتق من أحوال الشــعر 

وأغراضــه. وأوزانــه  العربــي 

 األطروحة السادسة
تجريــد معايــري الشــعر ال يكــون إال تأسيســاً عــى 

التجربــة الشــعرية لعصــر مــن العصــور، لكننــا 

مــن حلهــا أال وهــي: هــل  بــد  نواجــه مشــكلة ال 

الوـصـول إىل تجريــد عــام وشــامل وكّي  يمكــن 

ملعيــار الشــعر بمعــزل عــن الزمــان واملــكان؟

أعتقد دون الوصول إىل هذا النوع من التجريد 

ال نستطيع أن نميز بن ما ينتمي للشعر وما ال 

ينتمي بشكل عام ويف كل اللغات.

األطروحة السابعة
منــح  عــى  العقــل  قــدرة  الخيــال  كان  إذا 

الوقائع  الروحية واملادية نوعاً من الرتابط دون 

 . أّي وجــود موضوعــي  الرتابــط  لهــذا  يكــون  أن 

إذن هــو ترابــط ُمْخَتلــق، فــإن الفــن بــكل أشــكاله 

خلــق، والخلــق يكــون دائمــا مــن يشء وال يكــون 

عــدم. مــن 

إذن هــو عمليــة تتــم يف الذهــن لصياغــة معنــى 

يـجـول  عمــا  تعبــري  ذلــك  وكل  جمال صــرف، 

قلــق وتأفــف وعاطفــة وموقــف  مــن  النفــس  يف 

ونظــرة إىل العالــم . فالجمــال هنــا متحــد اتحــاداً 

مطلقــاً بالفكــري. والخلــق الفنــي يف الشــعر يقــع 

هيغــل،  عنــد  الفنــون  ســلم  يف  أعــى  مرتبــة  يف 

فهــو متحــرر مــن املــادة التــي يخضــع لهــا النحــت 

اللغــة. والرســم، ومــادة الخلــق الشــعري هــي 

األطروحة الثامنة
بــن  ترابطــا  بوصفــه  الشــعري  الخيــال   إن 

الوقائــع الروحيــة أو الوقائــع املاديــة عــر اللغــة ، 

قــد يكــون أقــل تجريــداً مــن لوحــة لبيكاســو إذا 

كان هــذا الخيــال الشــعري عاديــاً، وصــادراً عــن 

عقــل عــادي. ولهــذا نحــن، كمــا أـشـرنا ،نتحــدث 

عبقــري. خيــال  عــن 

األطروحة التاسعة
عــن  تعـبـرياً  الخيــال  يتوســل  الشــعر  كان  ملــا 

الشــعر  يف  املباـشـرة  فــإن  املعيشــة،  التجربــة 

انطــوى  لــو  حتــى  الشــعر  داـئـرة  مــن  تخرجــه 

. عظيمــة  فـكـرة  عــى  املباشــر  الشــعر 

األطروحة العاشرة
الخيــال عــى أنــواع، خيــال حــي وخيــال ميتــا-

إيجــاد  هــو  الصــرف  الحــي  الخيــال  حــي. 

ترابطــات بــن وقائــع حســية جــدا، ومباـشـرة ال 

تصــورات  يف  يحلــق  أن  املتلقــي  لخيــال  يســمح 

متنوعة أو تأويل يتجاوز الوصف املحدد، وهذا 

ـنـوع مــن تشــبيه واقعــة حســية بواقعــة حســية 

أخرى تشبيه ال يحيل إىل ذاته : فالشاعر الذي 

يشــبه عيــون حبيبتــه بعيــون املهــا وجيدها بجيــد 

الـغـزال وقدهــا بشــجرة الحــور وشــعرها بالليــل 

الخ خيال حي فقري جداً، بل قل خيال عامي. 

بــن  املباـشـرة  العاقــة  يتجــاوز  ال  هنــا  فاملتلقــي 

عــن امـلـرأة وعــن املهــا والليــل والَشــَعر. التشــابه 

هنــا بــن عــن وعــن، بــن لــون ولــون، بــن طــول 

وـطـول، وقــس عــى ذلــك ـقـول الجواهــري :

َحّييــُت ســفَحِك عــن ُبْعــٍد فَحِيّينــي*** يــا دجلــَة 

الخــرِي، يــا أَُمّ البســتاتِن

بســيط،  حــي  خيــال  العامــي  الـقـول  فهــذا 

 – الفنــي  الخلــق  معايــري  يف  شــعراً  وليــس 

اســتخدام  بــأن  اإلشــارة  تجــب  الشــعري. ولكــن 

الوقائع الحســية وإيجاد الرتابط بينها  ال يعني 

أمــراً مذمومــاً، بــل نــوع الرتابــط هــو الــذي يحــدد 

. الخّاقــة  الصــورة 

الضليــل  للشــاعر  البيــت  هــذا  معــي  تأمــل  لكــن 

القيــس: امــرئ 

وليــل كمــوج البحــر أرخــى ســدولُه***عَيّ بأنــواع 

الهموم ليبتي

حســيتان  واقعتــان  البحــر  وـمـوج  الليــل 

الليــل  أبــداً.  حــي  تشــابه  أي  وليــس  بينهمــا 

البحــر  وـمـوج  الظــام  وحـلـول  الشــمس  غيــاب 

حركة املاء يف البحر، وما خلق هذا الرتابط بن 

واقعتن غري ليس بينهما أّي يشء مشرتك إنما 

الشــاعر،  عاشــها  نفســية  حالــة  لوصــف  خيــال 

. مجــر وخالــق   – حــي  خيــال  فهــي  ولهــذا 

وقس عى ذلك قول نزار:

عيناك كنهري أحزان، نهري موسيقى

العينــان واقعــة حســية والنهــر واقعــة حســية، 

واقعتــان  املوســيقى  ونهــر  األـحـزان  نهــر  لكــن 
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خيــال  الواقــع،  يف  لهمــا  وجــود  ال  متخيلتــان 

شــعورية. لوصــف  حالــة  مجــرد   – حــي 

األطروحة الحادية عشرة
خيــال  حي املجــرد   – امليتــا  الخالــق،   الخيــال 

الحــي والحــي أو  بــن  ربــط  لــو  املعنــى حتــى 

: واملعنــوي  الحــي  بــن  ربــط 

ضحكت أمواجه مني وقالت لست أدري

مذهــل  ترابــط  يف  وـقـول  وـمـوج  وبحــر  ضحــك 

تعبرياً عن السخرية والشك والاأدرية. الخيال 

املجــرد الــذي قــال قــوالً مجــرداً بإقامــة ترابــط بــن 

وقائــع حســية ومعنويــة ليخلــق حالــة جماليــة 

خّابــة تعـبـرياً عــن فـكـرة، عــن موقــف .

ال شــك بــأن الشــعر أكــر مــن هــذا بكثــري، لكنــه 

دون هــذا ليــس بشــعر، بــل قــل دون أن يكــون 

هذا معياراً من معايري الشعرية ال يكون هناك 

نقــد.

فا يتكدر خاطر أحد إذا وجد بعد هذا بأن من 

ظنــه شــاعراً كبرياً يومــاً مــا ليــس إال شــاعراً عاديــاً 

لــم يتجــاوز خيالــه عيــون املهــا.

األطروحة الثانية عشرة
الوعــي  أشــكال  أكــر  الجمــال  الشــعري  الوعــي 

مــن أّي  ليــس مســتمداً  إنــه  ـفـرادة وخصوصيــة 

منابــع خارجيــة ولهــذا فالشــعر جماليــاً معجــم 

لغــوي جديــد وخــاص بالشــاعر وحــده. إنــه – أي 

الشاعر – يحّول معجم اللغة امليت إىل معجم 

لغــوي حــّي وحــّر.

وال شــك أنه كلما كان مخزون الشــاعر اللغوي 

ثرياً ساعده ذلك عى تشكيل الصورة الجمالية 

اتـسـاع  اللغــة  فـضـاء  فاتـسـاع  حــّر.  نحــو  عــى 

فاســتحضار  الشــاعر.  عنــد  الشــعرية  لفـضـاء 

مــن  يــأيت  الشــعرية  الجملــة  لرتكيــب  الكلمــات 

الذاـكـرة  مخــزون  مــن  اللغــوي وليــس  املخــزون 

الشعرية بوصفها ثقافة. وال عاقة بن الجملة 

بــل  الســردية،  أو  العاديــة  والجملــة  الشــعرية 

هــي تركيــب خــاص ال يخطــر عــى بــال أحــد.

األطروحة الثالثة عشرة
الحق أن التحرر من الذاكرة الشعرية الثقافية 

اللغــة  لتجديــد  كافيــاً  وليــس  ضــروري  ـشـرط 

الشــكل  اســتعار  لــو  الشــعرية. فالشــعر، حتــى 

القديم للشعر، ال يمكنه أن يجدد نفسه دون 

تحــرر مــن الشــعرية الســابقة عليــه. ولهــذا فــإن 

التشــبه بشــاعر ليــس ســوى مثــال وخيــال.

األطروحة الرابعة عشرة
ماهيــة الشــعر وعــي أســطوري، نــص أســطوري. 

ونحــن ال نتحــدث هنــا عــن اســتخدام األســاطري 

املتكونــة تاريخيــاً لــدى الشــعوب فقــط وإنمــا عــن 

إنـتـاج األســطورة يف الشــعر، الوعــي األســطوري 

فكريــاً  وعيــاً  وليــس  فقــط  جمــال  وعــي  هنــا 

بالعالــم.

ونحــن ال نعــرف بدقــة درجــة اإليمــان بحقيقــة 

أو…  وبعــل  عشــتار  أو  جلجامــش،  أســطورة 

إذا  أننــا  غــري  واآلرامــي.  البابــي  اإلنســان  عنــد 

افرتضنا أن هناك عاقة بن األسطورة القديمة 

والحقيقــة املعرفيــة، فــإن األمــر عنــد الشــاعر هــو 

أســطرة الوجــود الــذايت جماليــاً، أســطرة املعنــى 

عــر العاقــات الغريبــة والعجيبــة بــن الكلمــات 

الدالــة عــى األشــياء.

القديمــة  األســاطري  يســتعري  عندمــا  والشــاعر 

ورموزهــا يف تجميــل نصــه وتعميــق معانيــه فإنــه 

ويقــوم  للشــاعرية،  األصــي  الرحــم  إىل  يعــود 

باســتعارة الرمــز ومنحــة حيــاة جديــدة يف النــص 

الشــعري. بــل وإن اســتعارة الرمــوز األســطورية 

القديمــة ـنـوع مــن مشــاركة األســطورة خلودهــا 

لبوســاً  منحهــا  عــر  تاريخهــا  مــن  وتحريرهــا 

جديــداً.

عبئــاً  القــارئ  عــى  يلقــي  الشــاعر  أن  صحيــح 

جديــداً يف امتــاك النــص وفهمــه، ألن امتــاك 

النص الشعري الغني باالستعارات األسطورية 

مســبقة  معرفــة  يتطلــب  وفهمــه  القدميــة 

باألساطري ورموزها ودالالت حوادثها املتخيلة، 

وهــذا أمــر قــد ال يتوفــر للعــدد األكــر مــن القــراء.

غري أن ذلك ليس سببا وجيهاً ألن يكف الشاعر 

أن  القــارئ  عــى  بــل  األســاطري،  اســتخدام  عــن 

يتعلــم ويعــود لثقافــة األســطورة، أُم خيالنــا هــو 

الجامــح. إن اللغــة هــي التــي تجعــل مــن الشــعر 

بوصفهــا  بــل  للتعبــري  أداة  بوصفهــا  ال  ميتــا، 

إذا افرتضنــا أن  لغــة.  الوجــود وميتــا –  أســطرة 
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هناك عاقة بن األســطورة القديمة والحقيقة 

أســطرة  هــو  الشــاعر  عنــد  األمــر  فــإن  املعرفيــة، 

الوجــود الــذايت جماليــاً فقــط.

يـحـول  املوجــود  –  أســطرة  وعــر   – الشــاعر 

اللغــة إىل ميتــا – لغــة. وكلمــا غــرق الشــاعر يف 

األســطورة ارتفــع باللغــة إىل امليتــا. حتــى يمكننــا 

الشــعرية  معايــري  أهــم  أحــد  األســطرة  الـقـول: 

املاهويــة. ومكوناتــه 

األطروحة الخامسة عشرة
للخلــق  امتــداد  لغــة   – امليتــا  بوصفــه  الشــعر 

إىل  نـظـرة  فلســفياً،  يحمــل حدســاً  األســطوري 

الدنيا، فالحدس الفلسفي الشعري هو ظهور 

أو خفيــة. ظاـهـرة  الفـكـرة 

أنــه  الشــعري  الفلســفي  الحــدس  ســمات  مــن 

فكرة طليقة ترقص يف زي جمال أّخاذ وليست 

بحاجــة إىل منطــق أرســطو ولهــذا هــي حــدس.

الحــدس  حضــور  مــن  مســتويات  وهنــاك 

صــورة  يف  يــأيت  أن  فإمــا  الشــعر  يف  الفلســفي 

عفــو الخاطــر أو يكــون مقصــوداً لذاتــه بوصفــه 

الشــعر. مقصــود 

مرحلــة  أن  الشــعرية  التجربــة  دللــت  ولقــد 

بالحــدس  امتــاًء  أكــر  تكــون  النضــج  بعــد  مــا 

عليهــا. الشــعر  وقــوف  حــد  وتصــل  الفلســفي، 

وعنــدي أن ليــس هنــاك – يف الشــعر – انفصــال 

الفلســفي،  والحــدس  الجمــال  الحــدس  بــن 

مــن  قرابــة  والفلســفة  الشــعر  بــن  والقرابــة 

فصلهــا. الصعــب 

يظهر الحدس الفلسفي – الشعري يف الغالب 

تبــدو  بحيــث  أســئلة مضـمـرة،  عــن  عــر أجوبــة 

الفلســفة شــذرة فكريــة تقــول قــوالً فصــاً، قــوالً 

يأخــذ شــكل مــا تســميه الـعـرب الحكمــة.

األطروحة السادسة عشرة
النــص شــعرياً  يكــون  أن  يمنــع  أن ذلــك ال  غــري 

حدســاً فلســفياً باألصــل. وآيــة ذلــك أن الشــاعر 

بوصفهــا  الشــعرية  التجربــة  يعيــش  وهــو 

الفلســفي  األرق  يعيــش  نمــط وجــود  كينونــة، 

عــر القلــق الوجــودي. فاملــوت واملصــري والحــزن 

والفرح والبحث عن املعنى وكل أسئلة الوجود 

فتخلــق  الشــعرية  التجربــة  يف  تحضــر  الكــرى 

يصــل  أن  بعــد  الشــعري  الفلســفي  الحــدس 

الشــاعر إىل مرحلــة النـظـرة إىل العالــم واملوقــف 

الذاتيــة. والعــدم  الوجــود  مــن 

والـسـرية الشــعرية للشــعراء الطغــاة تــدل عــى 

املعيشــة  الذاتيــة  تجربتــه  مــن  الشــاعر  تحــرر 

واالنتقــال إىل تجربتــه الوجوديــة الكليــة، أو قــل 

تجربــة  إىل  الكليــة  الوجوديــة  التجربــة  تتـحـول 

ذاتيــة.

األطروحة السابعة عشرة
الشــعر،  يف  الجمــال،  خلــف  الــكي  يختفــي 

مــن  يزيــد  املعنــى  يف  يظهــر  حــن  والجمــال 

عندهــا  الجمــال.  معنــى  ومــن  املعنــى  جماليــة 

بــل  اللغويــة  حــدود امليتــا  عنــد  الشــعر  يبقــى  ال 

الفلســفة.  – امليتافيزيقــا  إىل  ويتجاوزهــا 

ولكــن حــذار مــن اعتبــار الشــعر فلســفة. فليــس 

الحقيقــة والدـفـاع عنهــا.  ـقـول  الشــعر  هاجــس 

عقــا  وليــس  فلســفي  وجــدان  هنــا  الشــعر 

هــو  الشــعري  الفلســفي  الوجــدان  فلســفيا. 

بــاردا  تأمــا  تجربــة وجوديــة وليــس  النهايــة  يف 

. بالعالــم 

مــا  العــدم؟  مــا  املــوت؟  مــا  يســأل  ال  فالشــاعر 

الحــب؟ بــل يعيــش تجربــة املــوت فينقــل املــوت 

مــن التجربــة املعيشــة إىل الحــدس الفلســفي – 

الشعر الكي. وهذا هو معنى أن يحّول الشاعر 

تجربتــه الوجوديــة املعيشــة إىل تجربــة كليــة.

األطروحة الثامنة عشرة
الفلســفي  للتعبــري  وســيلة  الشــعر  توســل 

الحــديس فقــط ســيضعف الجماليــة الشــعرية، 

وتصبــح التفاتــة الشــاعر إىل املعنــى فقــط. ولهــذا 

يجمعــون  العظــام   – الطغــاة  الشــعراء  فــإن 

الجمــال  والحــدس  الفلســفي  الحــدس  بــن 

لغــة   – امليتــا  بــن  مـبـدع  نحــو  عــى  فيوحــدون 

فيزيقــا.  – وامليتــا 

وامليتا بطابعها املزدوج تحقق املتعتن الجمالية 

والعقلية معاً، وترتفع بالشعر إىل األبدية.

أظهــروا  قــد  الـعـرب  شــعراء  مــن  قلــة  أن  غــري 

عبقريــة خاصــة يف الشــعرية هــذه التــي هــي امليتــا 

والحســد  الجمــال  الحــدس  بــن  وحــدت  التــي 

الفلســفي.

األطروحة التاسعة عشرة
الشــعرية  العربــي  الشــعر  قيــدت  أـغـراض  لقــد 

وحــدة  إىل  الوـصـول  دون  وحالــت  العربيــة 

اللهــم  محــدود،  نحــو  عــى  إال  الحدســن 

وبعــض  املعــري  و  العتاهيــة  أبــا  اســتثنينا  إذا 

فلقــد  مــايض  أبــي  إيليــا  أمثــال  مــن  املعاصريــن 

املتنبــي  ـشـاكلة  عــى  العربــي  الشــاعر  انشــغل 

و  جمــال  حــدس  عــى  انطــوى  الــذي  باملديــح 

يف  نشــهدها  الوحــدة  هــذه  أن  غــري  فلســفي. 

الجديــد. املعاصــر  الشــعر 

تجلــت وحــدة الحدســن الجمــال والفلســفي يف 

القصيــدة  البيــت يف  مــن وحــدة  الشــعر  انتقــال 

القصيــدة  يف  الشــعري  املشــهد  إىل  التقليديــة 

املنتميــة إىل شــعر التفعيلــة الحديــث وقصيــدة 

النــر.

األطروحة العشرون
يف  إال  ماهيتــه  مــع  وحــدة  يف  يكــون  ال  الشــعر 

صــورة املشــهد الشــعري. املشــهد الشــعري هــي 

حالــة نفســية – عقليــة – جماليــة تشــكل وحــدة 

املعنــى. يف 

يف  موجــود  الشــعري  املشــهد  بــأن  شــك  ال 

نحــو محــدود.  عــى  التقليديــة ولكــن  القصيــدة 

عــى  تنطــوي  قصيــدة  داخــل  موجــود  فاملشــهد 

القصيــدة  إىل  تصــل  ولــم  متعــددة،  مشــاهد 

ملشــهد. ا

املشــهد  مثــاً  نـقـرأ  القيــس  امــرئ  معلقــة  ففــي 

اآليت: الشــعري 

وليٍل كَموِج البحر أرخى سدوَله

عيّل بأنواع الهموم ليبتيل

فقلت له ملّا تمّطى بُصلبه

وأردف أعجاًزا وناء بكلكل

أال أيها الليل الطويُل أال انجيل

بصبح وما اإلصباُح منك بأمثِل

فيا لك من ليل كأن نجوَمه

بكل ُمغار الَفتِل ُشّدْت بَيْذُبِل

كأن الريّا عّلقت يف َمصامها

بأمراس ّكّتان إىل ًصّم جنَدِل.

 

املعلقــة،  هــذه  يف  متعــددة  مشــاهد  وهنــاك 

مشــهد الـفـرس، مشــهد حبيبتــه فاطمــة.. الــخ. 

العربــي  الشــعر  قصائــد  كل  ذلــك  عــى  وقــس 

حتــى مرحلــة نشــأة القصيــدة الحديثــة، لذلــك 

عــدة  الواحــدة  التقليديــة  القصيــدة  يف  تجــد 

واحــداً. شــاعراً  وليــس  شــعراء 

والافــت للنظــر بــأن املــرء ال يمكنــه أن يعيــش يف 

القصيدة العربية التقليدية القائمة عى البحر 

والقافيــة أّي حــال كليــة مــن امليتــا- لغــة. وربمــا 

كان سبب  ذلك غياب الوحدة النفسية للحالة 

التــي كتبــت فيهــا القصائــد. إذ تجــد يف القصيــدة 

الشــعري وأعــى  التبلــد  الواحــدة أعــى درجــات 

درجــات التوتــر الشــعري.

الشــعر  يف  إىل  الشــعري  املشــهد  ينتصــر  لــم 

الراهن، إذا صارت القصيدة كلها مشهد واحد 

والصــورة. املبنــى  متـنـوع 

األطروحة الحادية العشرون
الغمــوض،  مــن  حــظ  عــى  ينطــوي  شــعر  كل 

وغمــوض املعنــى يف الشــعر، يعنــي بــأن املعنــى 

ليــس معطــًى بشــكل مباشــر. فالقــول: “الســيف 

بــن  الحــد  حــده  يف  الكتــب،  مــن  إنـبـاًء  أصــدق 

الجــد واللعــب” ينطــوي عــى غمــوض وال شــك، 

وبخاصــة بالنســبة إىل القــارئ العــادي. فاملعنــى 

الجمــال.  الــزي  هــذا  يف  مباـشـرة  معطــى  ليــس 

وهــذا الــذي حمــل النقــاد عــى اـجـرتاح مفاهيــم 

والـقـراءة. والتأويــل  الشــرح 

يتقصــد  ال  الطبيعيــة  الحالــة  يف  الشــاعر 

الرتابــط  مــن  يــأيت  الغمــوض  الغمــوض، 

الشــعرية.  الكتابــة  لحظــة  يف  املتدفــق  املتخيــل 

وإـصـرار  تصميــم  ســابق  عــن  الغمــوض  أمــا 

واإلشــتغال عليــه فهــو الغمــوض املــرذول، ألن 

ـفـرادة  يمنحــه  الغمــوض  بــأن  يعتقــد  صاحبــه 

القــول، مــع تيقنــه بــأن معنــى الصــورة الشــعرية 

التــي يف ذهنــه غــري قابلــة للوـصـول إىل املتلقــي.

وهنــاك مثلــب ثقيــل الظــل عندمــا يســعى شــاعر 

اســتخدام  يف  اللغويــة  عضاتــه  إـبـراز  إىل  مــا 

تلــك  وبخاصــة  امليتــة،  املعجميــة  الكلمــات 

فيفقــد  الحيــاة.  إليهــا  تعــود  لــن  التــي  الكلمــات 

لقيــام  املطلــوب  اللغــوي  وضوحــه  النــص 

معــه. التواصــل 

ويف الحالــة يفقــد املتلقــي القــدرة عــى التواصــل 

مــع الغامــض ويفقــد املتعــة يف آن واحــد. ويــرتك 

الشاعر شعره للمشتغلن بالنقد األدبي فقط. 

فمهما كانت الصورة الشعرية تحتاج إىل تأمل 

فإنها يجب أن تصل إىل املتلقي وال تظل مغلقة 

عــى فهمــه.

األطروحة الثانية والعشرون
مفهــوم  نقيــض  املباـشـرة  مفهــوم  ليــس 

مــن  درجــة  الغمــوض  نقيــض  الغمــوض، 

قابــاً الـخـرتاق وجــدان  النــص  تجعــل  الوـضـوح 

الشــعر  تجعــل  فهــي  املباـشـرة  أمــا  املتلقــي. 

شــبيهاً بالشــعر. واملباـشـرة ال تعنــي بــأن الصــورة 

الشــعرية مفقــودة يف النــص الشــعري املباشــر، 

بــل هــي ـنـوع مــن املـحـاكاة ركيكــة. كـقـول املتنبــي 

الدولــة: ســيف  ـمـدح  يف  مثــاً 

نرتهــم فــوق األحيــدب ـنـرة ** كمــا ـنـرت فــوق 

الدراهــم العــروس 

صحيح بأننا ال نستطيع أن نحكم عى قصيدته 

مثــال  لكنــه  البيــت،  هــذا  عــى  تأسيســاً  كلهــا 

ســاطع عــى املباـشـرة الفجــة. وقــس عــى ذلــك.

التــي  تلــك  فهــي  فجاجــة  األكــر  املباـشـرة  أمــا 

تـحـايك الواقعــة مـحـاكاة تامــة. وهــذه كتابــة ال 

الشــعر. ماهيــة  إىل  ترقــى 

األطروحة الثالثة والعشرون
هل تشكل املوسيقى الشعرية ركناً ضرورياً غري 

كاٍف من أركان الشعر أم ال؟

املــوزون  الــكام  ذلــك  بأنــه  الشــعر  تعريــف  إن 

يقبــض  ال  تعريــف  املعنــي،  لــه  الــذي  املقفــى 

االلـتـزام  يعــد  ولــم  أبــداً.  الشــعر  ماهيــة  عــى 

ـشـرطاً  عامــة  الشــعر  ببحــور  أو  الواحــد  بالبحــر 

مــن شــروط الـقـول الشــعري. وعوضــاً عــن هــذا 

اإلنســانية  الــروح  راحــت  املوســيقي  الـشـرط 

الشــعري  الــروح  تدفــق  عــن  املـعـرة  الــكام  يف 

للقصيــدة  الشــكلية  الشــروط  عــن  بديــاً  تغــدو 

التقليديــة.

األول  ديوانــه  يف  الـجـراح  نــوري  عنــد  نـقـرأ 

: ” لصبــي ا “

“صباُح الخر أيَُّتها املُعلِّمة

ي أن أهدَيِك بستانًا كان بودِّ

وال أستطيع

كتــاَب  نســيُت  األناشــيَد  أـكـَرُه  وألنَّنــي 

البيــت يف  االســتظهاِر 

سأرمي بنظري إىل األرض

ريثما

تفرغَن من توبيخي

ُثمَّ أنسحُب إىل املقعد األخر

ؤال: وإذا كاَن ال ُبدَّ من السُّ

لَم كنَت شديَد التعّلِق باملقاعد االوىل،

سأُجيُب:

ْهِل عيلَّ ألنَُّه كاَن من السَّ

النَّظر إىل ساقيِك العاريتن

بحّجة التقاِط قلٍم أو ممحاة”.

القصيــدة  يف  تنســاب  التــي  املوســيقى  فــروح 

تســجن  ولــم  الفراهيــدي،  بحــور  إىل  تنتمــي  ال 

الشاعر القوايف .بل إن سجناء القوايف وأسراها 

الشــعر،  ملاهيــة  النهريــة  الطبيعــة  يقتلــون 

طريــق  عــى  ـعـرات  القافيــة  مــن  ويجعلــون 

تدفقــه.

األطروحة الرابعة والعشرون
هــل الذائقــة الشــعرية لــدى املتلقــي هــي الحكــم 

الســؤال  هــذا  يبــدو  الشــعر؟  ماهيــة  تقويــم  يف 

مبتــذالً، ألنــه تكــرر عــى أكــر مــن لســان. لكنــه، 

عنــه  اإلجابــات  تخفــي  ســؤال  األمــر  حقيقــة  يف 

نزعــات ذاتيــة وأيديولوجيــة دون ربطهــا بماهيــة 

الشــعري. املتــذوق  وصنــف  الشــعر، 

إذا انطلقنــا مــن أن الشــاعر هــو صــورة مــن صــور 

ظهــور ماهيــة الشــعر التــي جردناهــا مــن الشــعر 

املاهيــة،  مــن  أغنــى  الظهــور  فصــور  نفســه، 

تمامــاً كالعاقــة بــن العــام والخــاص. فالتعــن 

الواقعي ملاهية الشعر ال حدود له، وهذا الذي 

يجعــل االختــاف ممكنــاً وواقعــاً يف نفــي صفــة 

الشــاعر عــن شــاعر مــن قبــل ناقــد وتأكيدهــا مــن 

قبــل ناقــد آخــر، ومــن متلــٍق وتأكيدهــا مــن قبــل 

الشــعراء  أحــكام  مــن  نحــذر  أن  ويجــب  آخــر. 

البعــض اآلخــر. التقويميــة بحــق بعضهمــا 

األطروحة الخامسة والعشرون
مــن  انطاقــاً  بالشــاعر  الجمهــور  عاقــة  تتحــدد 

الشــاعر وموضوعــات  لغــة  أساســين:  عاملــن 

الجمهــور  مــن جهــة، ومســتويات ذوق  شــعره 

الشــعري.  – الجمــال 

ملفملف
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وجمهــور الشــعر عــى ثاثــة مســتويات: الجمهــور 

الخــاص، وجمهــور  والجمهــور  الخطبــي،  العــام 

خاصــة الخاصــة وهــو املحــدود، ولــكل صنــف مــن 

عــن  مفضــل  الشــعرية  مــن  ـنـوع  األصنــاف  هــذه 

ـغـريه. وهــذا التصنيــف لعاقــة الجمهــور باإلبــداع 

باســتثناء  اإلبــداع،  أصنــاف  كل  عــى  ينســحب 

الخاصــة. التــي هــي لخاصــة  الفلســفة 

وهــي  والهـجـاء  السياســة  ونقــد  والوطــن  فامـلـرأة 

ُقدمــت  مــا  إذا  النــاس  لــدى  األـثـرية  املوضوعــات 

مــن شــاعر مــا بلغــة بســيطة وبحــظ مــن الشــعرية 

قليــل فإنــه، هــذا الشــاعر، ســيكون لــه مكانــة عنــد 

العريــض. الجمهــور 

واملوضوعــات نفســها إن كانــت موضوعــات شــاعر 

ذي لغــة مــن طــراز عــاٍل فســيكون جمهــوره أضيــق 

ومحــدود بالخاصــة.

ملســتوى  شــاعر  موضوعــات  ارتقــت  إذا  أمــا 

مشــكات الوجــود واملصــري واملــوت وأخــذت شــكل 

التمــازج بــن الــروح الشــعرية والــروح الفلســفية 

عــى  وقفــاً  ســتكون  الشــاعر  هــذا  نصــوص  فــإن 

الخاصــة. خاصــة 

ال  للمتلقــي  الشــعري  الــذوق  بــأن  يعنــي  وهــذا 

بصــور  عاقــة  ذو  هــو  بــل  الشــعر  ماهيــة  يحــدد 

القصيــدة. يف  املاهيــة  هــذه  تحقــق 

بل إن جمهور سجل “أنا عربي “و”أحمد العربي 

“و”مديــح الظــل العــال” ليــس هــو ذاتــه جمهــور 

“الجداريــة” مــع أن الشــاعر هــو هــو. وآيــة ذلــك أن 

“الجداريــة” ذات لغــة وموـضـوع يحققــان ماهيــة 

العــام،  الجمهــور  يألفــه  لــم  نحــو  عــى  الشــعر 

فامـتـزاج الــروح الشــعري والفلســفي واســتخدام 

حرمــت  عــال  تجريــد  ذات  ومفــردات  مفاهيــم 

العــال”. الظــل  درويــش مــن جمهــور “مديــح 

األطروحة السادسة والعشرون
الجمــال  اإلبــداع  أنــواع  أرقــى  هــو  الشــعر  كان  ملــا 

تحــرر  حيــث  الفنــون،  أرقــى  هــو  بــل  اللغــوي، 

فــإن تحقــق  باملــادة  مــن أّي عاقــة  الجمــال  األثــر 

ماهية الشعر يف القصيدة يجعل من القصيدة، 

وخاصــة القصيــدة – املشــهد، مشــهد النفــس يف 

انفعاالتهــا الوجدانيــة املعــر عنهــا جماليــاً، عمــاً 

بامتيــاز. فــذاً 

مفكر من فلسطين مقيم في لندن

ملفملف
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عر العربي ضياع المعنى؟ هل يواجه الشِّ
من شرط األخالق إلى ارتجاف الملفوظ

عبد اللطيف الوراري

ا. ثّمــة أســئلة أساســّية ضمــن أخــرى تَضُعنــا يف قلــب اإلشــكالّية، لكّننــا ال  ظــّل ســؤال الشــعر، يف قديــم الثقافــة وحديثهــا، ســؤااًل إْشــكاليًّ

ــعر  ننشــغل، هنــا، إاّل بواحــد مــن مناحــي النظــر، الــذي ظــّل ُمْعتًمــا ومحتجًبــا يف الخطــاب الّثقــايف رغــم قيمتــه الرفيعــة، وهــو وْضــُع الشِّ

عــن اإلبــداالت السوســيوثقافّية   – – يف زخــم ذلــك  نغفــل  غــر أن  مــن  يف/مــن زمنــه وهويّتــه الجماليــة وأخالقّياُتــه ورؤيُتــه إىل العالــم 

اّلتــي طبعــت مفهومــات الــذات واآلخــر، واملعنــى والنــوع وأوـضـاع الكتابــة، وبالتــايل ســيكون بوســعنا أن نفهــم التوّتــر الحــاد بــن املعيــار 

واالنزيــاح، أو بــن أخالقيــات القصيــدة ومغاـمـرة الفعــل الكتابــّي.

ملف

طلــع  محنــه،  وتــوال  التاريــخ  من رحــم 
صوت الشعر العربي نابًضا عى لسان 

أصحــاب املوجــات األوىل مــن ســريورة التحديــث 

مــن  ُرّواده  يف  القــارئ  ووجــد  أصابــه،  الــذي 

املائكــة  ونــازك  الســياب  ـشـاكر  بــدر  أمثــال: 

وعبدالوهــاب البيــايت وـصـاح عبدالصبــور وـنـزار 

ومحمــود  يوســف  وســعدي  وأدونيــس  قبــاين 

درويــش وغريهــم، صــوَر العاقــة املتفاعلــة بــن 

عملــوا،  الــذي  واقعهــم  وبــن  نصوصهــم 

حيًنــا،  ُمباـشـًرا  َنْقــًدا  نقــده  عــى  بدرجــاٍت، 

وتطهــريه والســمّو بــه يف الرمــز واألســطورة حيًنــا 

آخــر، بعــد فــورة األحــام الرومانســية. ولــم يكــن 

ينفصــل ذلــك عــن إبســتيم العصــر بعــد الـحـرب 

الــذي ســاهم يف  النكبــة،  الثانيــة وعــام  العامليــة 

عمــل  ر  تصــوُّ يف  مغايــر  شــعرّي  َوْعــٍي  والدة 

القصيــدة وسياســاتها، ويف بنــاء املوقــف النقــدي 

وأطروحــات الّرؤيــة ضمــن فضــاء الكتابــة، آخــًذا 

واملعــارف  الحديثــة  الفلســفات  معــن  مــن 

والصنائــع املتنّوعــة والنظريــات الفنيــة واألدبيــة 

بنصيٍب مؤّثر ومتجاوب مع ثقافة االلتزام التي 

كانت تغى سماء الفّن.

الشعر في مفترق طرق
وزيّــون  التمُّ الشــعراء  بــرز  الســياق،  هــذا  يف 

تحديثهــم  ينفصــل  لــم  الذيــن  والواقعيــون 

باملضمــون  االهتمــام  عــن  ــعري  الشِّ للشــكل 

فدعــوا  الرافــض،  واالجتماعــي  الســيايس 

والقوميــة  الوطنيــة  بـ«املبــادئ  االلـتـزام  إىل 

واإلنسانية»، وبـ«تحرير األوطان من االستعمار 

والتخلــف الحضــاري»، وبـ«الدعــوة إىل نهضتهــا 

ووحدتها ورفاه أبنائها»، بقدر ما هم يتطّلعون 

والعدالــة  الحريّــة  فيــه  تســود  أمثــل  غــٍد  إىل 

كان  الّشــعراء  ـهـؤالء  مــن  وكثــرٌي  االجتماعيــة. 

وأيديولوجيــة  سياســية  بمؤسســات  تجّمعهــم 

الحركــة  )أـحـزاب  وإعاميــة  واجتماعيــة 

املاركســية  مثــل  فلســفية  نظريــات  الوطنيــة، 

«اآلداب،  مثــل  طليعيــة  مجــّات  والوجوديــة، 

الثقافــة املصريــة، شــعر»، أـشـرطة ُمغّنــاة تهــدر 

بالثــورة والتغيــري..(، عاقــات انتمــاء أو تعاطــف 

كانــت صالحــة للطرفــن مًعــا، ومنهــم مــن تأّثــر 

مواقــف  نصوصــه  صــارت  حتــى  العاقــة  بهــذه 

الســيايس  الواقــع  بحكــم  مؤدلجــة  اجتماعيــة 

لكنَّهــا  األيديولوجــي،  النقــد  وتأثــري  الضاغــط 

انتهــت وذابــت يف املــايض فيمــا تبــدأ كّل لحظــٍة 

ــا،  وجماليًّ ــا  كتابيًّ املنــذورة،  النصــوص  تلــك 

للمستقبل وتأوياته. نذكر، هنا، قصائد كثرية 

واملـغـرب،  املشــرق  يف  الرُّكبــان  بذكرهــا  ســارت 

قّرائهــا،  وبــن  بينهــا  ســحريّة  آـصـرًة  وعقــدت 

والتأليفــات  النقــد  كتــب  يف  جماهريهــا،  َبْلــَه 

واالحتفاليــات  الجامعيــة  وامللصقــات  املدرســية 

ومــن  واألنطولوجّيــات.  الخاصــة  واملجالــس 

ينى، تمثيًا ال حصًرا، هذه القصائد: «غريب 

ـشـاكر  لبــدر  املطــر»  و«أنشــودة  الخليــج»  يف 

الســياب، و«شــنق زهــران» لصــاح عبدالصبــور، 

«الفراغ» ألدونيس، و«ال تصالح» ألمل دنقل، 

النــواب،  ملظفــر  عروبتكــم»  عــروس  و«القــدس 

أنــا عربــي» ملحمــود درويــش، و«خبــز  و«ســجل 

وحشيش وقمر» لنزار قباين، و«سبتة» ألحمد 

املجاطــي..

ُيشــّخصون  املرحلــة  هــذه  شــعراء  ظــلَّ  فقــد 

الســيايس  بــن  املعلــن،  وغــري  املعلــن  الـصـراع، 

والّثقــايف يف الشــعر العربــي الحديــث، ومّثلــت 

مثــل  واالجتماعيــة،  القوميــة  املوضوعــات 

الطبقــي  والـصـراع  الفلســطيني  املوـضـوع 

واالـغـرتاب النفــي واملــوت واالنبعــاث، ضغًطــا 

متصاعًدا عى نصوصهم الّشعرية. ومن ثّمة، 

بوصفهــم  معهــم  التعامــل  الذائقــة  أدمنــت 

أجــل  مــن  العربيــة،  للثــورة  الســيايس  الصــوت 

الدراســات  وكانــت  والّرفــاه.  والتقــدم  التغيــري 

ومحمــد  شــكري  غــال  مــن  لــكّل  النقديــة 

وعزالديــن  العالــم  أمــن  ومحمــود  النويهــي 

وآخريــن،  صبحــي  الديــن  ومحيــي  إســماعيل 

إىل  هــي مشــدودة  مــا  بقــدر  هــذا اإلدمــان  ُتعــّزز 

الشــعراء  رؤى  يرهــن  ومعــريفٍّ  نظــريٍّ  رهــاٍن 

وتداعياتهــا  وتبعاتهــا  بالقضيــة  ومواقفهــم 

ــعري»  «الشِّ يرهــن  أي  ــا،  واجتماعيًّ سياســيًّا 

االهتمــام  ُحّمــى  داخــل  بـ«ـــاأليديولوجي» 

هــذه  كانــت  وإن  الواقعــّي،  األدب  بجماليــات 

العاقــة املزدوجــة بــن مــا هــو اجتماعــي وجمــال 

ســوف تتســّبب، بــا شــك، يف خلــق العديــد مــن 

املزمنــة. الشــعر  مشــكات 

التكنية عن أزمة الشعر
عندما حدثت الّنكسة لم تكن أقلَّ من صاعقة 

وُمدّوية. كانت، يف نظر الكثري، زلزااًل لم يسبق 

لــه مثيــٌل يف الوعــي الثقــايّف الحديــث، بحيــث لــم 

يْســلم من آثارها أحٌد، وباتت قطاعاٌت واســعة 

مــن نخــب الثقافــة واألدب والفــّن ُتعيــد، تحــت 

هــْول مــا حــدث، النظــر يف حقــول الفكــر والرؤيــة 

والحساسية. إذا ُعْدنا إىل الفرتة التاريخية التي 

ــا يصــّور لنــا  أعقبــت النكســة وَجْدنــا أرشــيًفا ُمهمًّ

حجم اآلثار وقّوتها. ردود فعٍل غاضبة، سخط 

شــعبّي، مراجعــاٌت مذهبّيــة ونقدّيــة، انقابــات 

مــا  أخطــر  لكــّن  احتـجـاج،  بيانــات  العســكر، 

حصل هو انهيار األيقونات املادية والرمزية التي 

جمهورهــا،  إليهــا  واطمــأّن  القصيــدة  حملتهــا 

وأعنــي بهــا الرمــوز واإليـحـاءات واألســاطري التــي 

كان يوحــي بهــا الشــعراء إىل نهــوض الحضــارة 

وانبعاثهــا بعــد انحطــاط ومــوت. إْرٌث كبــرٌي مــن 

كمــا  خــاب،  التطلُّعــات  ومــن  تبّخــر،  اآلمــال 

والعدالــة  والّرفــاه  بالتغيــري  األحــام  أجهضــت 

االجتماعيــة.

االنحســار،  يف  الشــعر  بــدأ  اللحظــة  هــذه  مــن 

وسقطت القصيدة من الصفحة األوىل يف عدد 

داخليــة،  صفحــات  إىل  القومّيــة  الجرائــد  مــن 

وبــن  بينهــا  تتوســع  الشــّقة  أخــذت  أن  بعــد 

باعــوه  الشــعراء  بــأّن  أحــس  الــذي  الجمهــور 

لــم يجلــب  بــه  الزيــف والكــذب، وأّن مــا وعــدوا 

أنفســهم  الشــعراء  أحــّس  كمــا  املأســاة.  إاّل 

مــن  بالفاجعــة  بالخيبــة والّاجــدوى والشــعور 

آثــار الزلــزال املدمــرة، ومّمــا قفــوا عليــه مــن فشــل 
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املشروع الثوري والنهضوي، وتشرذم الكيانات 

العقــل  روح  وانطـفـاء  الوطنيــة،  السياســية 

والّنقد، ومن الجدوى «بحار املعرفة السبعة» 

التي رفدوها نحًتا من لحمهم ودمهم. وسوف 

املتقاربــة  املَْيتــات  نتيجــة  االنحســار  ذلــك  يــزداد 

لعــدد مــن الــرّواد، باملــوت أو االنتحــار أو امـلـرض 

يف  آخريــن،  لكــّن  الخــذالن.  أو  الصمــت  أو 

التحــدي يف  قبلــوا  طليعتهــم ســعدي يوســف، 

تـقـرتب  تبّقــى عــر رؤى ومضامــن  مــا  مواجهــة 

والباروديــا،  والســخرية  الســيايس  الهـجـاء  مــن 

الكتابــة  البعــض إىل مناطــق أخــرى مــن  واـنـزاح 

السردية والصوفية والسريالية، بل وصلت إىل 

حــد التجريــب والامعنــى، فتصــادْت نصوصهــا 

كانــت  التــي  النــر  قصيــدة  نصــوص  مــع  الداّلــة 

تشــري مــن بعيــد، وتغتنــم أزمنــة املنــع والصمــت 

التــي واجهتهــا منــذ بروزهــا أواخــر الخمســينات.

بمــوازاٍة مــع ذلــك، بــدأ موضــوع األزمــة تمتــئ بــه 

األفــواه، بعلــم وغــري علــم. وبســبب ذلــك، أخــذ 

وعــي الشــاعر الحديــث يتغــرّي يف عاقتــه بذاتــه 

ورؤيتــه ووظيفتــه مــن جهــة، ويف عاقتــه بفّنــه 

مــن جهــة  ومفهومــه ومراجعــه وأدوات عملــه 

ثانيــة، ويف عاقتــه، ترتيًبــا عــى ذلــك، بالقــارئ 

واملجتمــع بأكملــه.

املكانــة  عــن  العاقــات  هــذه  كشــفت  وقــد     

الّتْنظــريي  الوعــي  يحتلهــا  أصبــح  التــي  املتمـيـزة 

الناشــئة  الحداثــة  ســياق  يف  لديــه  والجمــال 

باســتمرار. وصــار، مــن اآلن أكــر مــن ذي قبــل، 

يكتب الّشــعراء شــهاداٍت وبيانات عن تجاربهم 

الشــعرية، ضمــن ســياق تقييــم تجربــة الشــعر 

واســتجاباٍت  إنجــازات  مــن  حّققتــه  ومــا  الحــر، 

املتلّقــي. لــدى 

الخاصــة  بغنائّيتــه  املاغــوط،  محمــد  اســتطاع 

أن  الناـجـزة،  املعايــري  أعـبـاء  مــن  واملتحــّررة 

بيــه ومهزوميــه  يــيء مســارح التاريــخ مــن ُمعذَّ

ومغرتبيــه وينقلنــا، بغــري قليــٍل مــن االحتـجـاج 

إىل  الســوداء،  والســخرية  والقســوة  والســأم 

والعواصــم  املغلقــة  والغــرف  والســجون  املنــايف 

البــاردة التــي تــذوب يف التاريــخ. وعمــل غــريه مــن 

جمالّيــات  داخــل  األول،  النــر  قصيــدة  رعيــل 

نــّص  كتابــة  عــى  والتقويــض،  االنشــقاق 

بمنفــاه  وراضًيــا  بعزلتــه،  ُمْستأنًســا  العصيــان 

«الذاـكـرة». وضــّد  «املعيــار»،  ضــّد  االختيــاري 

واملبّشــر  والنبــي  الـعـّراف  الشــاعر  مــن  فبــداًل    

والحالم، ظهر الفرد املعزول واملنبوذ واملهّمش 

وار وانقـطـاع  والتائــه واملـغـرتب الــذي يشــعر بالــدُّ

الحريــة تعنــي لديهــم االلـتـزام  تعــد  لــم  الزمــن. 

العضوي بقضايا املجتمع، بقدر ما باتت تعني 

ُيظهــر  لــيك  ومــداه،  عاملــه  فــْرد  كّل  يخلــق  أن 

املـفـرتض. حضــوره  ويمــارس  إبداعــه 

إىل  الشــعر،  رؤيــا  يف  تحّولــوا،  الســبب،  لهــذا 

والمنتمــن  ومســتقّلن  نرجســّين  شــعراء 

وبالغي الهشاشة، يبحث كّل منهم عن حريته 

الخاصــة  ســلطته  وعــن  العالــم،  عــن  بمعــزل 

الفالتــة  الرمــوز واإليـحـاءات  مــن  داخــل كوكبــٍة 

مــن كل عقــال. صــار األنــا الشــعري إحــدى أهــّم 

شذرات الحداثة الّشعرية األساسية لصالح أن 

يكون الّشاعر بمفهوم الفرد املغرتب، وقصيدة 

النــر ليــس لهــا هاجــس ســوى وجودهــا الــذايت. 

راح الشــاعر املعاصــر يتعــاىل عــى املتلقــي وينفيــه 

النـتـاج  ليصــري  الفنــّي،  العمــل  معادلــة  مــن 

الشــعري نتاًجــا يف ذاتــه ولذاتــه. ال وجــود لآلخــر. 

األنا وحده هو اليوتوبيا، املركز وقطب العالم.  

قصيدة النثر واغترابها المضاعف
يمكــن القــول إّن قصيــدة النــر نفســها هــي حالــة 

اـغـرتاب عظمــى داخــل ثقافتنــا الحديثــة؛ فمنــذ 

نشأتها وسماع الناس باسمها املفارق وامللعون 

وهي تعيش هذه الحالة ولن تخرج منها، عى 

ســلطة  توّجههــا  نمطيــة  مجتمعــات  يف  األقــّل 

املــايض وذائقتــه الجماليــة املخفــورة بقامــوس ال 

يســتهان مــن الضبــط واالنتظــام ورســم الحــدود.

«مغرتبــات»  بأهــّم  التذكــري  إىل  بحاجــة  لســنا 

قصيــدة النــر، أو الســمات التــي تضعهــا خــارج 

صــارت  فقــد  عليــه،  واملتفــق  والســائد  املُصّنــف 

معروفــة لــدى الكثــري مــن املهتّمــن بهــذا الشــكل 

«الاشــكل». مــن 

لكــن إذا أردنــا أن نلقــي نـظـرة ســريعة عــى هــذه 

الســمات «الــا قواعدّيــة» نجدهــا ملتبســة وغــري 

مفّكــر فيهــا لطبيعــة إيحائهــا االصطاحــي املثــري 

صاحبــْت  التــي  املغرضــة  التأويــات  مــن  ملحيــط 

ثــم  البدايــة،  منــذ  برنــار  ســوزان  )ُكتّيــب(  تلّقــي 

ــش بــن نقــود وتصانيــف مكــرورة كانــت  هــو املُهمَّ

ترتكن إىل الســهل وتعمل عى إشــكاالت معّدة 

اإلنــكار  مــن  حالــة  يف  ســاهم  مــا  وهــذا  ســلًفا. 

والرفــض التــي تواجــه بهــا قصيــدة النــر مــن لــدن 

بثقافــة  املتشــبع  الجمهــور  مــن  كـبـرية  شــريحة 

وضــع  الذيــن  الجامعــة  أســاتذة  ومــن  األذن، 

أغلبهــم نفســه ضــد هــذه القصيــدة وفــّوت عــى 

الدائــر  بالســجال  يرتقــي  أن  األكاديمــي  درســها 

التواصــل  ســائل  ويف  واملجــات  الصحــف  يف 

االجتماعــي الحًقــا. كمــا ســاهم يف حالــة الحجــب 

مــن  أشــكالّية»  بـ«مـسـوخات  عليهــا  والتعتيــم 

لــدن شــريحة أخــرى ممــن اّدعــوا كتابتهــا وافــرتوا 

عليهــا تحــت هــذا املســمى أو ذاك.

الشــكاين  الجــدل  انحســار  مــن  الرغــم  عــى 

الشــعر  زمــن  ـحـرم  الــذي  النــر،  قصيــدة  ـحـول 

العربــي وقًتــا رائًعــا مــن التحليــق الُحــّر، وشــغل 

ذي  غــري  أكرهــا  بســجاالت  والدارســن  النقــاد 

التــي  الحضاريــة  اللحظــة  إىل  بالنســبة  شــأن 

كان مــن املـفـرتض أن الشــعراء قــد هجســوا بهــا 

وانتصــروا لهــا يف حدوســاتهم وصيــغ حضورهــم 

تواجهنــا  ـتـزال  ال  القصيــدة  أن  إاّل  العالــم،  يف 

ـمـرة.  مــن  أكــر  معــه  املوعــد  أخطأنــا  كمشــروع 

منــاخ  لتهيــيء  ُمواتًيــا  يومنــا  إن كان  وال أعــرف 

هــذا املشــروع الســتكمال صرخــة محمــد املاغــوط 

بعــده. جــاؤوا  مــن  وعصيانــات 

األوىل  نماذجهــا  يف  النــر  قصيــدة  أتــت  عندمــا 

الحضــاري  البعــث  مشــاريع  كانــت  ســة،  املُؤسِّ

الرمــزي  الـصـوغ  مــن  أشــكااًل  تتخــذ  التــي 

مــع  وتتســاوق  األفــواه  تمــأ  واألســطوري 

تذّرعــت بشــعارات  التــي  العســكرية  االنقابــات 

التغيــري والحريــة والعدالــة االجتماعيــة والرفــاه 

ولعــّل  واإلمرياليــة،  الرجعيــة  عــى  والـحـرب 

جّســدها  مــن  أبــرز  هــي  التموزيــة  الحركــة 

أعــادت  الشــعري.  خطابهــا  نوعيــة  إىل  بالنظــر 

البعيــد  املــايض   )1964  1950-( الحركــة  هــذه 

بطــرق  الــكاوويس  الحاضــر  إىل  واألســطوري 

مــا  ـسـرعان  لكنهــا  إبداعــي،  مــن جهــد  تخلــو  ال 

النكســة  حــدوث  بعــد  انهيارهــا  وتأكــد  انهــارت 

الرمــوز  مــن  عائــم  جبــل  معهــا  وانهــار  املــدّوي، 

القصيــدة  حملتهــا  التــي  واأليقونــات  واألحــام 

جمهورهــا. إليهــا  واطمــأّن 

بإيحائهــا  اليبــاب»  «األرض  مشــاهد  كانــت 

ومشــرذم  ممــزق  واقــع  عــن  تكشــف  اإللـيـويت 

ـسـّرعت  صعبــة  جيوسياســية  تحديــات  وســط 

يف ظهــور وعــي حــدايث مضــاد، بــارودي وســاخر. 

قــد يكــون مؤتمــر رومــا )-16 20 أكتوبــر 1961( 

بــدوره ســاهم يف نشــوء هــذا الوعــي، فقــد اقــرتح 

تنويــع  عــى  ســتعمل  شــعرية  اـسـرتاتيجيات 

قصيــدة  اغتنمــت  والكتابــة.  النــص  مرجعّيــات 

هــذا  بوصلــة  تخطــئ  ولــم  املشــاهد،  تلــك  النــر 

األنــا  يوتوبيــا  عــن  تـنـزاح  أخــذت  إذ  الوعــي؛ 

الشــعري التــي اطمأّنــت إىل خلــق أوطــان بديلــة 

شــعراؤها  اـنـزاح  مــا  بقــدر  واألســطورة،  بالرمــز 

الصوفيــة  الكتابــة  مــن  جديــدة  مناطــق  إىل 

واإليروتيكيــة والســوريالية والتخييليــة إىل حــّد 

ومضامــن  رؤى  عــن  تعــّر  وهــي  التجريــب، 

مــن  أشــكال  يف  ُمتنّفســها  وجــدت  وجماليــات 

الســيايس والســخرية والتهكــم، كأنمــا  الهـجـاء 

الــذي  الســيايس”  عــن “الاشــعور  هــو تعويــض 

والباغــة  التعبــري  طــرق  عــى  خروجــه  يعلــن 

شــكل  يف  ســلطة  أصبحــت  التــي  أو  املســتقرة 

. محــددة  وأنمــاط  قوالــب 

المنفّيون من أبناء السندباد وعوليس:
التأريخ لدال أبيض

أســهم الرتكيــز عــى الــدال يف الّتيــه والعصيــان، 

وإشاعة “الغموض” يف كثري من نماذج قصيدة 

النــر األوىل، يف أن يخلــق تشويًشــا مزمًنــا ألفــق 

انتظــار الذائقــة وأطرهــا املرتّســمة؛ وذلــك نتيجــة 

عطالة الداللة أو هدم العاقة بن داّل وفهم، 

لــم تعــد األدّلــة ُتحيــل عــى مرجــع أكــر  بحيــث 

ال  الــدواّل  مــن  سلســلٍة  يف  تنتقــل  صــارت  مــن 

التلقــي  بداـئـرة  متعّلًقــا  األمــر  يكــن  لــم  تنتهــي. 

الشــعرية  للرؤيــة  الــكّي  بالتغــري  بــل  وحســب، 

وأفــق اشــتغالها كخطــاب.

انتصــر  الــذي  األول  الرعيــل  جملــة  مــن  كان     

جيــل  مــن  شــعراء  النــر،  قصيــدة  لخطــاب 

الســتينات العراقــي الــذي قــاد – بحســب عبــارة 

«ـحـرب   – بوحمالــة  بنعيــى  املغربــي  الناقــد 

التجريبيــة». االســتنزافية 

كان هــذا الجيــل معظمــه مــن املنفّيــن املغرتبــن 

شــباط/  8 انقــاب  بعــد  ُنفــوا  أو  الذيــن خرجــوا 

عبدالكريــم  ـبـرأس  أطــاح  الــذي   1963 فرايــر 

قاسم؛ وهم مزيٌج من ذوي النزعات اليسارية 

عــى اختــاف مشــاربها وتلويناتهــا األيديولوجيــة 

والعقديــة.

يتوســع  الــذي  الـعـراق  شــعراء  منفــى  أخــذ 

مــن  أطيــاٌف  تحتــه  الحقبــة، وتدخــل  تلــك  منــذ 

الجّوالــن الهائمــن الذيــن يقتفــون آثــار عوليــس 

والســندباد، أو آثــار الثقافــة القديمــة وذاكراتهــا 

املــايض؛  يف  الكثيفــة  شــعورها  تطلــق  التــي 

لاـغـرتاب  اســتعارة  بمثابــة  املنفــى  هــذا  فــكان 

املضاعــف الــذي عاشــته قصيــدة النــر، بــل بقيــة 

فنــون الكتابــة التــي انفتحــت عــى أســئلة حــادة 

يف  نيــازي،  ـصـاح  الشــاعر  أن  حتــى  وصادمــة 

وقــت الحــق وتعبــرًيا عــن زخــم اللحظــة الفارقــة، 

.1984 عــام  األدبــي”  “االـغـرتاب  مجلــة  أصــدر 

فيهــم  بمــن  كرـكـوك،  جماعــة  شــعراء  وكان 

جــان دمــو، ـسـركون بولــص، فاضــل الـعـزاوي، 

القيــي،  جليــل  اـلـراوي،  مؤيــد  فائــق،  ـصـاح 

أنــور الغســاين، يوســف الحيــدري، األب يوســف 

ســعيد، ضمن كوكبة هؤالء املنفّين حتى قبل 

أن يهجــروا مجتمعهــم.

وعرامهــا،  زخمهــا  بــكّل  التجربــة  عاشــوا  إّنهــم 

وأعطــوا لاغــرتاب طابعــه املضاعــف؛ فمــن جهــة 

أوىل، واجهــت الجماعــة بالتقويــض والســخرية 

الباغــة  خطابــات  وراء  يتـمـرتس  ســائًدا  ظرًفــا 

الهيمنــة  خطــاب  مــع  تتجــاوب  التــي  املســكوكة 

وتتعّيش – إذا استعرنا عبارة املفكر عي الوردي 

كانــوا  فقــد   . الرفيــع»  «أســطورة األدب  عــى   –

يف شــقاق مــع املجتمــع، يهــزؤون ممــا فيــه مــن 

ويترمــون  التكريــم،  ومظاهــر  والســلطة  املزايــا 

مــن األوضــاع العامــة التــي كانــت ســائدة آنــذاك، 

وهــو مــا غــّذى نزوعهــم اىل التمــرد ومعاناتهــم 

الخــروج. مــن اإلحبــاط وإصرارهــم عــى 

ليشــمل  الشــعر  تعــدى  نشــاطّيتهم  تأثــري  إن 

والنقــد  واملقالــة  التشــكيي  والفــن  املســرح 

الثقافيــة  الحيــاة  مناحــي  مــّس  أي  والرتجمــة، 

معــه  حــوار  يف  فائــق  ـصـاح  يـقـول  بأكملهــا. 

الشــخص  يكــون  كتابــة  إىل  ندعــو  نحــن  «كنــا 

والتطلعــات  الهمــوم  ناحيــة  مــن  مركزهــا، 

الشــخصية وعــدم الســقوط يف أكاذيــب أجـهـزة 

اإلعــام الصاخبــة )…( ولكــن رغــم كل العوائــق 

اســتطعنا تحقيــق هدفنــا األســايس، وهــو تثبيــت 

اتجاهنــا يف الكتابــة األدبيــة والشــعرية، قبــل أن 

نهاجر جميعنا تقريبا إىل بلدان أخرى، لتفادي 

الشــخصية». لســامتنا  املهلــك  التـعـرض 

هــذه  أرادت  عليــه،  وترتيًبــا  أخــرى،  جهــة  مــن 

الجماعة أن تنتزع اعرتاًفا بنفســها عى أهلّيتها 

يف مضمــار الشــعر وفضــل روحهــا التجديديــة، 

مــن جماليــات  تقرتحــه  مــا أخــذت  خــال  ومــن 

جديــدة ومغاـيـرة يفرزهــا جـمـاع الصــور والرمــوز 

التي بدت يف منظور التلقي السائد غري مألوفة 

مجتمــع  تكويــن  إىل  بالنظــر  ا،  جــدًّ وغريبــة 

والدينــي  الثقــايف  اختاطــه  وطبيعــة  كرـكـوك 

واللغــوي )ـعـرب، كــرد، تركمــان، آشــوريون..(.

من هنا، لم تكن لهم مرجعية شــعرية ُتنســب 

آنــذاك، أو  التفعيلــة  مــدارس شــعر  بعــض  إىل 

إىل تيار مجلة “شعر” البريوتية، بقدر ما كانوا 

أصواًتا مختلفة حتى ضمن الجماعة الواحدة، 

الخــاص.  أســلوبه  داخلهــا  شــاعر  لــكل  وكان 

فيهــا  واحــد  لــكل  «كان  بولــص  ـسـركون  يـقـول 

خلفّيته الغنية بالتعابري والحكايات واألساطري 

واألشــياء التــي يمكــن ســرها أو فهمهــا بشــكل 

شــكل  عــى  ظـهـرت  النهايــة  يف  لكّنهــا  كامــل، 

أســلوب عنــد هــذا الشــاعر أو ذاك».

يكــن  لــم  األســلوب  هــذا  أن  األمــر  يف  واألخطــر 

ضرًبا عادًيا من تأليف اللغة الشعرية وتنميقها 

بهذا الشكل أو ذاك، بل كان يف جوهره تعبرًيا 

سياســيًّا يضــع نفســه يف مواجهــة حقيقيــة مــع 

السوســيوثقايف،  الصعيــد  عــى  ســائًدا  كان  مــا 

والســيما أن قصائدهــم كانــت تســندها خلفيــات 

املاركســية  تشــمل  ومناوئــة  جديــدة  معرفيــة 

والســوريالية  النفــي  والتحليــل  والوجوديــة 

الجديــد. والنقــد 

مــن  مبّكــًرا  الجماعــة  أـفـراد  معظــم  خــرج  وقــد 

الـعـراق يف بحــر الســتينات املضـطـرب، وتوزعــوا 

بــن املنــايف، باســتثناء جليــل القيــي الــذي بقــي 

يف  كان  رحيلــه.  حتــى  يغــادره  ولــم  الـعـراق  يف 

دواخــل كّل شــاعر ووجدانــه وقصيدتــه يعتمــل 

يعنــي  عندهــم  املنفــى  هــذا  يكــن  ولــم  منفــى، 

أوائــل  يف  املهجريّــون  ويتمّثلــه  يعيشــه  كان  مــا 

القرن العشرين، بل صار معنى املنفى يحتفظ 

بطبيعته املعّقدة، إذ يستوعب معنيي الهجرة 

الســعي  يجــري  حــن  الهـجـرة  مًعــا:  واالـغـرتاب 

ملف
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إىل املنفــى وتفضيــل اإلقامــة فيــه اختياريًّــا خــارج 

بوصفــه  إليــه  ُيْنظــر  حــن  واالـغـرتاب  الوطــن، 

حالــًة مــن الشــعور بالعزلــة واإلبعــاد اضطراريًّــا 

تحت تأثري ظرف قاٍس. ويف كلتا الحالتن، كما 

نّبه إىل ذلك إدوارد سعيد، «يعيش مع كل ما 

… )و( يظّل عى صلة دائمة،  ره بأنه منفيٌّ يُذكِّ

موعــودة وال تتحّقــق أبــًدا، بموطنــه».

قمــع  مــن  ـفـراًرا  بهــا  التــي الذوا  مغرتباتهــم  يف 

ســنجد  إذن،  املرتاّصــة،  وخطاباتهــا  الســلطة 

كتابــات الجماعــة، بــل وغريهــا مــن الجماعــات 

األدبيــة التــي جوبهــت برفــض الســلطة وخــذالن 

التاريــخ، تســتحضر هــذا التشــظي القــايس بــن 

وعــد  ويظــّل  يتحقــق  ال  ومــا  اســتذكاره  يتــّم  مــا 

اإلطــاق. عــى  مســتأنًفا  اللغــة 

ال يوتوبيا إال داخل الذات: 
منفى الهوية والاّلمعنى

زمنيًّا بدأت الُهّوة تأخذ إليها الشعر، أو الشعر 

يرقــص عــى حواّفهــا، منــذ ســنوات الســبعينات 

الوجوديــة،  األزمــة  رحــم  مــن  خرجــت  التــي 

داخــل  جديــد  وعــي  بــروز  يف  حاســمة  وكانــت 

جديــدة  مرجعّيــات  تســنده  العربيــة  القصيــدة 

البحــث  مغاـمـرة  بــن  خليــط  هــي  الكتابــة  يف 

إال  والهذيــان،  والجنــون  والعدمّيــة  والاشــكل 

صعــود  مــع  ترافقــت  منســّية ألنهــا  بقيــت  أنهــا 

والخطابــات  الخارجيــة  الظــروف  نظريــات 

الـتـزام  كّل  خــارج  تحركــت  التــي  الشــكانية 

بأخاقيــات الكتابــة وحداثتهــا، ونــذرت نفســها 

ملــا هــو «ضــّد الذاكــرة»، ولقصيــدة النــر تحديــًدا.

بدأ األمر َهْزاًل مع مسألة الوزن، وحن جاوزْتُه 

نفســها  القصيــدة  وجــدت  املعنــى  شــكل  إىل 

معهــا،  وتتســّى  الحــدود  تجربــة  يف  تلعــب 

خــارج شــرائط القيمــة والوظيفــة ومعايــري النــوع 

املتواضــع عليهــا؛ إذ لــم يعــد يســتهويها الحــدث 

ُكـــلياين وُمتعــاٍل  نــصٍّ  وأخــذت ُتكتــب يف شــكل 

حال يف اليوتوبيا،  وُمفارق للواقع اإلنساين. الرتِّ

وما من يوتوبيا إاّل داخل الذات. أســهم الرتكيز 

عــى الــذات، عــى داّل الــذات، يف الّتيــه وإشــاعة 

الشــعرية،  نماذجهــا  مــن  كثــري  يف  الغمــوض 

مّمــا أحــدث تشويًشــا بائًنــا ألفــق انتظــار الذائقــة 

بــن  العاقــة  الّداللــة أو هــدم  نتيجــة «عطالــة» 

لــم تعــد األدّلــة ُتحيــل عــى  دّل وفهــم، بحيــث 

مــن  سلســلٍة  يف  فقــط  ننتقــل  إّننــا  بــل  مرجــع، 

الــدواّل ال تنتهــي. بمقتــى ذلــك، صــار الدليــل 

يف خطــاب القصيــدة ُمحّطًمــا، ولــم يعــد القــارئ 

مــا أحــدث،  وهــو  مــا كداللــٍة،  عــى يشء  يعــر 

ُرْعًبــا. بالتــال، 

وابتــداًء مــن هــذه اللحظــة الفارقــة، فصاعــًدا، 

فيهــا  اهـتـّزت  التــي  األزمنــة  نعيــش  بتنــا 

صناعــات  وأخــذت  الّشــعر،  «مؤسســة» 

أولويّــات  ترتيــب  تعيــد  اإلســتيطيقي  التجريــب 

تنزيلــه، وتآكلــت صــورة  النــيص ومراتــب  الــدال 

الفوتوغرافيــة  ذلــك  يف  بمــا  املعتــادة  الشــاعر 

نفســها، املختومــة بـحـره الشــخيص. وبــدا كأنَّ 

هنــاك تراُجًعــا يف الّشــعر بســبب خفــوت صــوت 

الشعراء السيايس وأدوارهم املرجأة باستمرار، 

وقــد مّثــل ذلــك فرصــة اإلعــام الســانحة حتــى 

املعنــى  أزمــة  األزمــة،  بحديــث  األفــواه  تمتــئ 

تحديــًدا، ُثــّم أخــذ الـصـراع، بالتدريــج، يتـحـّول 

إىل الداخل، أي من صراع سيايّس وأيديولوجي 

مــرر إىل صــراع شــعري – شــعري محتقــن ضــاق 

شــيع واصطفافّيــن  إىل  القصيــدة  فـضـاء  معــه 

قّلــة  فيمــا  ملتقطــة حيًنــا آخــر.  حيًنــا، ودخــاء 

اعتزلــوا هــذا الـصـراع «الــكاوويس» وثّمنــوا نــداء 

عزالتهــم الباهظــة يف الشــعر وـعـره، واعتكفــوا 

عــى مشــروع املغاـمـرة الخاّصــة وندائهــا امـلـرتايئ 

بعيــدة. أمكنــة  مــن 

اليــوم  أصبــح  الّشــعر  عــن  الحديــث  إّن  لنُقــْل 

أـكـره  حديــث  وهــو  نفســه،  ــعر  الشِّ مــن  أكــر 

غــري ذي شــأن؛ ألّنــه أخــذ يبتعــد عــن الجوهــري 

واإلشــكال، بقــدر مــا يلتــذُّ باســتغراقه الطويــل 

واملزايــدات. والتجميــات  الّشــْكليات  يف 

الرعــب  مــن  ُرْعًبــا:  نعيــش  إّننــا  فأـقـول  أعــود 

مــا،  دوٍر  أّي  غيــاب  مــن  نشــأ  الــذي  التاريخــي 

إىل رعــب ضـيـاع معايــري الكتابــة: معيــار الــوزن، 

الســيايس  االلـتـزام  ومعيــار  الغرضيــة  معيــار 

عالــٍم  يف  ذلــك  غــري  وهــل  الضيــق.  بمعنــاه 

الشــعريٍّ مثــل هــذا الكابــوس الــذي يكبــس عــى 

حــاّدة! بــرد  نزلــة  مثــل  بنــا  ويرتّبــص  أنفاســنا 

القصيــدة، هــي  مــا يف  ثّمــة سياســة  مــع ذلــك، 

الكتابــة،  تهجــع يف رحــم  التــي  الحركــة  بمثابــة 

ليــل  يف  اليوتوبيــا  تلــك  إىل  بنــا  نهتــدي  التــي 

ــًفا وســخاًء، وعرامــًة  الــذات؛ املحــرة األكــر تقشُّ

منــذورا  زمننــا  كان  وإذا  كذلــك.  صمتهــا  يف 

الـشـرط  هــي  فــإّن األزمــة  للّتباريــح والعذابــات، 

ــا  نفســه للمعنــى وهــو يتخّلــق باســتمرار إْن ذاتيًّ

يصــري  املعنــى  يتوّقــف  عندمــا  ــا؛ ألّنــه  جمعيًّ أو 

ــعر  للشِّ حاجــة  وال  ُمْنتهًيــا،  ملفوًظــا  الّشــعر 

اليوتوبيــات  جميــع  تنتهــي  لهــذا،  ــعر.  الشِّ إىل 

املغرضــة إال يوتوبيــا الــذات التــي تبــدأ كل لحظــة 

الشــعري  األنــا  أي  عمــٌل؛  ثّمــة  فيهــا  يكــون 

تاريــخ والداتــه،  بوصفــه مســتقبل املعنــى وُكّل 

فيمــا الحداثــة – عــر كلِّ أشــكال «كيــف يمكــن 

أن نكون حديثن» بتعبري آرثور رامبو – تمي، 

حاـضـًرا. يبقــى  والحاضــر 

القصيــدة،  عاقــات  تـعـرض  املعنــى،  بهــذا 

اإلبســتيمولوجي  الرهــان  املُمّيــزة،  بطريقتهــا 

كل  عــى  مفتوًحــا  ــا  فّنيًّ عمــًا  بوصفــه  ــعر  للشِّ

فليــس  وعليــه،  املجـهـول.  عــى  االحتمــاالت، 

. وإذن،  الّرهاُن شعريًّا فحسب، بل هو سيايسٌّ

ثّمة جدوى تّتقد يف ُكّل كتابة تنزع إىل مثل هذا 

الرهان، حتى وهي تتحرك با معنى أَْصًا، وال 

ُهويّة كذلك. فالكتابة الشعرية بوصفها خطاًبا 

ليــس ألّنهــا  تاريخّيــة  التحليــل،  نهايــة  هــي، يف 

تحمــل تاريخهــا وحســب، بــل ومكانهــا وعبورهــا 

لأزمنة والثقافات. فقط الّشــعر دائم اإلصغاء 

للشــعراء  وكان  اإلنســاين،  وـشـرطه  زمنــه  إىل 

عــى  امللقــاة  املهــاّم  باســتمرار،  قصائدهــم،  يف 

عاتقهــم حتــى يف األوقــات العصيبــة مــن نبذهــم 

وتهميشــهم.

يعــر الــكُلّ كمــا لــو كان يعكــس عاقــات القــّوة. 

الفــرد،  الشــاعر  وحواريُّوهــم  الساســة  يخــى 

فيمــا الشــاعر يف عصرنــا ال يخــى مــن يســعون 

ال  فيمــا  عــداه،  مــا  يخــذل  وال  ســحقه،  إىل 

أَْصــَل باِئــًدا لــه يلتفــت إليــه ســوى أصــل الشــهوة 

وصنيــع  فــة  املثقَّ املوهبــة  بأثــر  يرتقهــا  العارفــة 

الجهد املُجرِّب يف آن، وال عزاء له سوى تجويد 

األثــر. ولكــن رؤيــاه – مــع ذلــك – مــا زالــت تفــرتس 

مــن  وإّنمــا  خطايــاه،  ِســْقط  مــن  ليــس  عينيــه؛ 

زمــن األخـطـاء الباهظــة وعوملــة العـمـاء املذعــور.

ناقد وشاعر من المغرب
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جماليات الالشكل
شعٌر ينتشر وينداح في كّل اتجاه

فخري صالح

كأن القصيــدة ال تنتهــي، بــل تمتــد وتمتــد إىل مــا النهايــة، وهــي قابلــٌة للزيــادة واإلضافــة واالســتكمال ومراكمــة الســطور الشــعرية. هــذا 

هــو حــاُل عــدد ال يحــى مــن القصائــد التــي تكتــب اآلن يف العربيــة، وتحتشــد بهــا املجموعــات الشــعرية التــي تقذفهــا املطابــع كلَّ يــوم 

دون إضافــة أو تطويــر حقيقيــن للتجربــة الشــعرية العربيــة الراهنــة. فمــا نقــع عليــه هــو نــوٌع مــن الجريــان أو الدفــق الكالمــيِّ الــذي ينهمــر 

كالفيضان عى القارئ دون أن يكون له نقطُة ارتكاز محورية ينطلق منها، أو بؤرٌة شعورية أو رؤيوية أو فكرية يفيض عنها، أو إيقاُع 

شــكٍل ينتظمــه، أو بنيــة تحــدد وجهتــه وعاملــه.

ملف

تهــمُّ بالطبــع املــادة أو الشــكل أو البنــى  ال 
الـنـوُع  التــي يســتخدمها هــذا  اإليقاعيــة 

الهامــيُّ مــن “الكتابــة الشــعرية”. فهــو، بغــضِّ 

النظــر عــن اتخــاذه شــكَل قصيــدة التفعيلــة، أو 

قصيــدة النــر، ال يســتجيب للشــروط اإليقاعيــة 

ــة لهذيــن الشــكلن مــن  أو الشــكلية أو املضمونيَّ

أشــكال الكتابــة الشــعرية. إنــه ينتشــر وينــداح يف 

املفتوحــة  الطبيعــة  مــن  مســتفيداً  اتجــاه،  كلِّ 

باالمتــداد  تســمح  التــي  التفعيلــة  لقصيــدة 

ــع واملُراَكمــة دون أن تحــدَّ مــن اندفاعهــا  والتوسُّ

القيــوُد الصارمــة التــي تحكــم قصيــدة العمــود، 

ــدة للنــر التــي ال  وكذلــك مــن الطبيعــة غــري املقيَّ

تـفـرض عــى الكاتــب إيقاعــاً محــدداً، بــل تســمح 

إىل  حاجــة  دون  والشــكل  البنيــة  يف  بالتنويــع 

االستعانة بعناصر من خارج النر نفسه، مثل 

اإليـقـاع املوســيقي الــذي ببــدو قيمــًة مضافــًة إىل 

بنيــة النــر. مــا يهــمُّ عــى وجــه التحديــد يف هــذا 

الكتابــة  أشــكال  مــن  الاشــكل،  أو  الشــكل، 

الشعرية العربية هو الطاقُة االنفعاليَّة العالية 

والرغبُة يف التعبري عن العالم واملشاعر الدافقة 

التــي ال تعــر لهــا عــى شــكل أو بنيــة فتندفــع غــري 

ُملويــة عــى يشء محتفظــًة باإليـقـاع املوســيقي 

الدافــق يف قصيــدة التفعيلــة، أو اندفاعــة النــر 

الاهثة يف قصيدة النر.

قصيدة الالشكل  
مع ذلك، ورغم افتقاد هذا الشكل من أشكال 

بــؤرًة  امتاكــه  عــدم  أو  محــددة،  بنيــًة  الكتابــة 

أو ُلحمــة َتُلــمُّ عناـصـره وتوجهــه، فــا شــك أنــه 

ينطــوي عــى بعــٍض أو كثــرٍي مــن الشــعر. لكنــه 

شعٌر يشبه ما نعر عليه من عناصر وتعبريات 

أخــرى،  تعبرييــة  وأنــواع  أشــكال  يف  شــعرية 

كالروايــة والقصــة القـصـرية واملســرح والســينما 

والدرامــا التلفزيونيــة والفــن التشــكيي، وحتــى 

شــعٌر  شــكل،  دون  شــعٌر  إنــه  اليومــي.  الــكام 

ينطلــق  ولهــذا  يجــده.  فــا  شــكله  عــن  يبحــث 

بــا  كالســهم  مندفعــاً   – الكتابــُة   – الــكاُم 

وجهــة أو غايــة، فترتاكــم األلفــاظ والتعـبـريات، 

للتعبــري  الســطور،  الجمــل، وتتــواىل  وتتكــدس 

عــن حــاالت شــعورية مهتاجــة ال تجــد معــادالً 

لغويّــاً لهــا، فتحــاول التعويــض عــن غيــاب هــذا 

ــع  املعــادل اللغــوي التعبــريي باالمتــداد والتوسُّ

املفتوحــة. البنيــة  ــل  وتوسُّ واالنثيــال 

هكــذا تكــرر “قصائــد” الشــاعر الواحــد نفَســها، 

ويصبــح الديــوان الشــعري “قصيــدة” واحــدة ال 

ٍة. بــل إنــه  تنتهــي بــل تعــاد كتابتهــا ـمـّرة بعــد ـمـرَّ

الشــعر  هــذا  ــاع  ُجمَّ إن  تجــاوزاً  الـقـول  ليمكننــا 

العربــي املكتــوب عــى هــذه الشــاكلة ليــس ســوى 

الشــعراء.  دواويــن  تتكــرر يف  “قصيــدة” واحــدة 

فالغايــة مــن هــذا الـنـوع مــن الكتابــة هــو التعبــري 

عن شــواش العالم وعدم وضوحه، عن اهتزاز 

القيــم واضطــراب الوجــود، وعــدم توافــق الــذات 

الشــاعرة مــع العالــم وفوضــاه. وهــو مــا يــؤدي يف 

النهايــة إىل انحــال القصيــدة واضمحالهــا، إىل 

مــن  ر  تتحــدَّ فالقصيــدة  الشــكل وغيابــه.  تحلــل 

عالــم الَقْصــد، مــن توّخــي الغايــة والبحــث عــن 

شــكل للمشــاعر الدافقــة واألفــكار الغائمــة غــري 

لة. إنها محاولٌة للتغلُّب عى ارتباك هذا  املتشكِّ

العالــم وافتقــاره للشــكل واملعنــى )يصــدق هــذا 

ــة عــى اآلداب والفنــون والعلــوم  الوصــف بعامَّ

عــى اختــاف غاياتهــا والوســائل والعناصــر التــي 

ــلها للتعبــري والبحــث عــن شــكل ملــا تصــف  تتوسَّ

الـنـوع  هــذا  ــا  أمَّ وفهمــه(.  إدراكــه  إىل  وتســعى 

فــا  الشــعوري  والدفــق  اللغــوي  الجريــان  مــن 

ــر عــى بنيــة محــددة درجنــا عــى أن نطلــق  يتوفَّ

الكتابــة  مــن  ـنـوٌع  إنــه  “القصيــدة”.  اســم  عليهــا 

املفتوحــة.. التــي ال تعــر عــى نهاياتهــا.

ثورة الشكل
لقــد تطــور الشــعر العربــي يف مراحلــه الذهبيــة 

زمــن الجاهليــة ويف العهديــن األمــوي والعبــايس 

وـسـرية وجودهــم  الـعـرب األول  كتــاب  ليصبــح 

يف التاريــخ. ويمكــن ملــن يقــرأ شــعر امــرئ القيــس 

والحــارث  ربيعــة  بــن  ولبيــد  العبــد  بــن  وطرفــة 

لنعــدَّ  بــن كلثــوم،  اليشــكري وعمــرو  بــن حلّــزة 

أسماء قليلة من شعراء الجاهلية، ومن يطلع 

أبــي  بــن  عمــر  مثــل  كبــار  شــعراء  تجــارب  عــى 

ربيعة وأبي نواس والبحرتي وأبي تمام واملتنبي 

القــرون  شــعراء  مــن  قليــاً  لنعــدَّ  واملعــري، 

الاحقــة بعــد ظهــور اإلســام وانطــاق حمــات 

كافــة،  األرض  أرـجـاء  نحــو  اإلســامي  الفتــح 

واكتســاب  األخــرى  باألمــم  الـعـرب  واختــاط 

يف  تضعــه  حضريــة  ســمات  العربــي  الشــعر 

حالــة تضــاد مــع البيئــة الصحراويــة التــي تتســم 

امـلـرء  لذلــك  يمكــن  العناصــر،  وقلــة  بالنــدرة 

عــى  ـطـرأت  التــي  الكــرى  التـغـريات  يلحــظ  أن 

صعيــد  عــى  ســواء  العربيــة  القصيــدة  شــكل 

اإليقاع الذي اكتسبه الشعر يف مراحل صعود 

األمويــن  زمــن  اإلســامية  العربيــة  الحضــارة 

النــر  اكتســاب  صعيــد  عــى  أو  والعباســين، 

ســمات شــعرية ميتافزيقيــة ذات طبيعــة ســرية 
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وابــن  الـحـاج  أمثــال  مــن  املتصوفــة  كتابــات  يف 

والنّفــري،  والســهروردي  الحــايف  وبشــر  عربــي 

العربيــة  النــر  لقصيــدة  واســعاً  البــاب  فتــح  مــا 

مصادرهــا  بــن  ـتـزاوج  أن  العشــرين  القــرن  يف 

األوروبيــة األمريكيــة، يف أشــعار بودلــري ورامبــو 

ولوتريامــون وســان جــون ـبـريس وإدغــار ألــن بــو 

ووالــت ويتمــان، ومصادرهــا العربيــة ممثلــة يف 

نــر املتصوفــة الكبــار، أقصــد بخاصــة ابــن عربــي 

والنّفــري، وناثــراً عظيمــاً كأبــي حيــان التوحيــدي.

ضربــت  التــي  الكـبـرية  الشــكلية  الثــورة  لكــن 

الجــذور اإليقاعيــة للشــعر العربــي تتمثــل فيمــا 

حــدث يف نهايــة أربعينــات القــرن املــايض، فقــد 

الــذي ســاد عــى مــدار  انفجــر الشــكل اإليقاعــي 

كمــا  العربــي،  الشــعر  كان  عــام.  ألفــي  حــوال 

الســري  وكتــب  الشــعراء  دواويــن  لنــا  حفظتــه 

والتاريــخ واملوســوعات العربيــة القديمــة، مثــل 

يســّمى  ومــا  الحماســة،  وكتــب  األغــاين  كتــاب 

يف النقــد العربــي القديــم “طبقــات الشــعراء”، 

عــى طبيعتــه اإليقاعيــة املتمثلــة يف  اســتقر  قــد 

البنيــة الشــطرية والقافيــة املتكــررة. لكــن شــعراء 

وبــدر  كنــازك املائكــة  املــايض،  القــرن  أربعينــات 

وعبدالوهــاب  الحيــدري  وبلنــد  الســياب  ـشـاكر 

وـصـاح  حــاوي  وخليــل  وأدونيــس  البيــايت 

حجــازي،  عبداملعطــي  وأحمــد  عبدالصبــور 

ومــن بعدهــم شــعراء الخمســينات والســتينات 

ومحمــود  يوســف  كســعدي  والســبعينات 

أبوعفــش  ونزيــه  القاســم  وســميح  درويــش 

الديــن  عــي شــمس  عــدوان ومحمــد  وممــدوح 

عربيــة  أقطــار  مــن  وآخريــن  بزيــع،  وشــوقي 

البنيــة املتوارثــة  تلــك  بانتهــاك  قامــوا  مختلفــة، 

وهــي  املفــردة،  التفعيلــة  لتصبــح  املســتقرة 

العربــي،  الشــعر  يف  اإليقاعيــة  البنيــة  أســاس 

الحــر،  الشــعر  إليهــا  يســتند  التــي  البنيــة  هــي 

البنيــة  تلــك  إىل  اســتناداً  التفعيلــة  شــعر  أو 

بتفعيــات  املمتزجــة  غالبــاً  الصافيــة  اإليقاعيــة 

تلــك  صاحــب  وقــد  قليلــة.  أحيــان  يف  مقاربــة 

الثــورة الشــكلية اندـفـاٌع باتجــاه االســتفادة مــن 

الشــعبين،  واألبطــال  والحكايــات  األمثــال 

واســتخدام مـفـرط لأســطورة والنــص القــرآين، 

إلضفــاء أبعــاد عــى القصيــدة العربيــة يف القــرن 

الراهنــة  الحيــاة  مــن  تـقـرتب  العشــرين تجعلهــا 

نفســه. الوقــت  يف  العربــي  واملــوروث 

جماليات التنافر
مــن جهــة أخــرى تبــدو قصيــدة النــر، بأعامهــا 

محمــد  املعاصــر:  العربــي  الشــعر  يف  الكبــار 

وتوفيــق  الـحـاج  وأنــي  وأدونيــس  املاغــوط 

صايــغ، إضافــة إىل األجيــال التاليــة التــي ـجـاءت 

بعدهم كسليم بركات وعباس بيضون ووديع 

وبســام  ناصــر  وأمجــد  ســالم  وحلمــي  ســعادة 

وزكريــا  خازنــدار  ووليــد  الـجـراح  ونــوري  حجــار 

العصــر،  إيـقـاع  مــع  للتــواؤم  محاولــًة  محمــد، 

املكونــة  العناصــر  تراتبيــة  تغيــري  تحــاول  فهــي 

املحــدد  هــو  الســياق  يصبــح  بحيــث  للشــعرية 

األول للشــعرية مهملــًة العناصــر الشــكلية التــي 

العربــي لعصــور  الشــعري  الـنـوع  اســتقرَّ عليهــا 

املوقــف  شــعرية  تولِّــد  بذلــك  وهــي  طويلــة. 

ســياق  مــن  النابعــة  الشــعرية  أي  والحالــة، 

عــى  امللصقــة  العناصــر  مــن  ال  الــكام  تأليــف 

جســد الــكام مــن قافيــة ووزن وتناغــم داخــي. 

جماليــات  هــي  الحديــث  العصــر  جماليــات  إن 

مــن  التناغــم، وكل  جماليــات  التنافــر وليســت 

يحــاول إضـفـاء انســجام عــى العصــر يخطــئ يف 

تحديد شخصية هذا العصر وطبيعته املعقدة.

الكبــري  الشــعر  فــإن  ســابقاً،  قلتــه  مــا  كل  رغــم 

يتجاوز الشكل، ويخرتق النوع األدبي، ويفيض 

عــى حــواف التعبــري اللغــوي، بــل وقــد يتجــاوز 

أحيانا حواجز اللغات والثقافات والحضارات، 

ليصبح تعبرياً عن الوجود البشري برّمته. لكن 

الكريــت  مثــل  قليــل ونــادر  الكبــري  الشــعر  هــذا 

األحمــر. إنــه يطلــع ـمـرة كل مائــة ســنة، أو ـمـرة 

يف  يظهــر  وال  لغــة  يف  ويظهــر  عــام،  ألــف  كل 

لغــة أخــرى ألســباب غامضــة، يصعــب قياســها 

والتيقن منها. وقد تتصل هذه األسباب باللغة 

نفســها، أو بثقافــة بعينهــا، أو بتجربــة إنســانية 

محددة، لكنها تتصل أوالً وأخرياً باملبدع الكبري 

الــذي اســمه هومــريوس أو امــرؤ  نفســه، ذلــك 

بــدر  أو  املتنبــي  أو  العبــد  بــن  طرفــة  أو  القيــس 

ـشـاكر الســياب أو محمــود درويــش.

ناقد ومترجم أردني
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ملف

ماهية االختالف 
سؤاالن في الشعرية العربية

يحيى عمارة

مــن األســئلة املعرفيــة الراهنــة التــي تصــادف املتتبــع للمشــهد النقــدي العربــي املرتبــط بالشــعر، نجــد ـسـؤالن: ـسـؤال االختــالف وـسـؤال 

املواكبــة النقديــة للتجــارب الشــعرية العربيــة الجديــدة. وهمــا الـسـؤاالن اللــذان يفضـيـان إىل نقطــة االلتقــاء املـشـرك بــن أصنــاف الـقـراء 

كلهــم بســؤال آخــر يتجــى يف: مــا هــي الســمة العامــة التــي تتميــز بهــا إشــكالية النقــد واإلبــداع الشــعري يف ظــل التحــوالت الجديــدة التــي 

يعرفها العالم العربي عى املســتويات اآلتية: ما هي ماهية الشــعر؟ كيف اســتطاع الشــاعر العربي انطالقا من وصايا ســؤال االختالف 

أن يحافــظ عــى ســلطة القصيــدة الكالســيكية املعهــودة، ويف الوقــت نفســه أن يدخــل مغاـمـرات التجديــد عــر َطْرقــه لتشــكالت جماليــة 

ودالليــة غــر معهــودة يف املــن الشــعري العربــي؟ مــا هــي ثقافــة الـشـاعر العربــي املتشــبث بـسـؤال االختــالف، والتــي بإمكانهــا أن تجعلــه 

أكــر تفاعــال وتجاوبــا مــع مــا يســّميه البعــض “عامليــة الشــعر”، لــي َيْخــُرج مــن ُعُنــق زجاجــة الهويــة الشــعرية املحــددة جغرافيــا وجماليــا 

ومعرفيــا؟ مــا هــي أحــوال النقــد العربــي؟ هــل القــراءات النصيــة اســتطاعت الوصــول إىل الرفــع مــن مكانــة النــص الشــعري العربــي وجعلــه 

بــن الشــعرية  ثــم، تقليــص الفجــوة الغريبــة التــي توجــد  تــداوال يف املجتمعــات العربيــة، ومــن  تأـثـرا يف املعرفــة اإلنســانية وأكــر  أكــر 

العربيــة والذائقــة القرائيــة؟ هــل تمّكــن النقــد العربــي الحديــث مــن تغيــر مجــرى التفكــر النقــدي العربــي مــن فـكـرة املعياريــة املقيــدة إىل 

فكــرة اإلبداعيــة املتحــررة؟ مــا هــي املقرحــات املقارباتيــة التــي تعمــل عــى تطويــر مكونــات النقــد العربــي، ولرتيــب األفــق الشــعري العربــي 

ترتيبــا معرفيــا وجماليــا يلتقــي مــع النســقن الُقْطــري والـكـوين املَْنُشــوَدْين؟

ملف

سؤال ماهية االختالف

لســُت أْحســُبني ُمغاليــا إذا بــدأت الحديــث عــن 

اإلشــكاليات  وباقــي  واملعيــار  والشــاعر  الشــعر 

اإلبــداع  مــن  العربيــة،  بالشــعرية  املرتبطــة 

بطــرح  إىل اإلبــداع االـفـرتايض، وذلــك  الجاهــي 

يلتقــي  إشــكالية  تعــد  التــي  االختــاف  إشــكالية 

بــكل  املتلقــي  شــغل  الــذي  الثــايث،  هــذا  فيهــا 

وكذلــك  وتجربــًة،  وحيــاًة،  إبداعــا،  أصنافــه 

ألن  املتميــز؛  العربــي  الشــعري  النســق  نتيجــة 

بأســئلة  وطيــدة  عاقــة  لــه  للشــعر  املفهــوم 

الشــاعر، وأجوبــة املتلقــي الــذي يظــل باحثــا عــن 

تلــك األســئلة عــر الشــفاهية والكتابيــة لتحديــد 

املفهــوم وعواملــه، كمــا للمعياريــة عاقتهــا املتينــة 

الشــعر. ماهيــة  لتحديــد  الثابــت  باإليمــان 

التعريــف  مــن  باإليجــاب  موقفــك  فتحديــد 

اـعـرتاف  بدايــة  الشــعري  اإلبــداع  إن  القائــل: 

مــع  واملألــوف،  الســالف  مــع  املختلــف  بوجــود 

غــري  قيــم  أو  دالالت  أو  عاقــات  عــن  الكشــف 

مســبوقة، هــو فـكـرة مــن بيــان شــعري نَــزَّاٍع إىل 

تجديد مفهوم الشعر والشاعر واملعيار. أما إذا 

كان املوقــف بالســلب بمعنــى رفــض االختــاف، 

فهو، من الَبدِهي، أن يكون تعبرًيا عن التشبث 

اإلشــكاليات  كل  إذ  واملُعــاد.  واملُكــرَّر  بالســائد 

والقضايا التي عرفها الشعر العربي تنطلق من 

تحديدها ملاهية االختاف. لهذا الســبب وذاك، 

عمليــة  ألنــه  االختــاف،  ماهيــة  ســؤال  اْخــرَتُْت 

فلســفية ومعرفيــة ودالليــة وجماليــة ال يمكــن 

التغــايض عنــه ِغــبَّ الحديــث عــن عوالــم الشــعر 

وســؤال  العربيــة،  بالثقافــة  واملتلقــي  والشــاعر 

العربــي  النقــد  ملــا أصــاب  نـظـرا  النقديــة  املواكبــة 

مــن هفــوات ملحوظــة، ليصبــح حديثنــا يف هــذه 

املقالة، دليا عى موقفنا من املوضوع املطروح 

للنقــاش.

ثقافــة  يف  بــارزة  ســمة  االختــاف  إشــكالية  إن 

اإلنسان العلمية واألدبية والفكرية، ومناقشة 

اإلشــكالية اليــوم يف الثقافــة الشــعرية أضحــت 

جوهريــة، وعنـصـرا مؤسســا لــكل فكــر فلســفي 

شــبيها  متمـيـزا  طرحــا  يتوخــى  جديــد  شــعري 

الفيلســوف  أن  يؤكــد  الــذي  الفلســفي  بالطــرح 

يكــون فيلســوفا إال إذا كان صاحــب منظــور  ال 

فلسفي جديد ينبني عى املفارقات واالختافات 

واإلبداعات مع الفاسفة السابقن؛ حتى قال 

تكــون أّي يشء إن  لــن  دولــوز “الفلســفة  جيــل 

كانــت ال تحمــل توقيــع مبدعيهــا.”

فالحداثــة تحيــا بفلســفة االختــاف، واالختــاف 

يرفــع  الحــدايث ال  بالحداثــة؛ والشــاعر  يتعمــق 

قيمــة العاَلــم إال بالدـفـاع عــن هــذه املاهيــة، ألنــه 

للتمــرد  وإثبــات  للتحــرر  تأكيــد  إلينــا  بالنســبة 

وتوطيــد للفــوىض املشاكســة للمعياريــة باملعنــى 

اإليجابي، خياال ولغة ومعرفة، لكل نموذجية 

شــعرية مقدســة تســعى إىل املشــابهة؛ كمــا أنــه 

الرؤيــة؛  مســتوى  عــى  التجديــد  يف  مغاـمـرة 

وعــى مســتوى التعبــري معــا.

وجماليــة،  معرفيــة،  تجربــة  االختــاف  إن 

ملعانقــة اإلبــداع الحقيقــي القائــم عــى مثــل هــذه 

األفــكار املتمحــورة ـحـول مقولــة: إن كل تجربــة 

لها عاملها املغاير عن التجارب األخرى يف عملية 

الفنــي عامــة وعمليــة اإلبــداع الشــعري  اإلبــداع 

خاصة، التي هي يف األساس تعبري عن حضور 

خــاص يف العالــم وعــن مفهــوم للكــون وللوجــود 

وينقــص  يزيــد  االختــاف  حيــث  وللجمــال؛ 

تبعــا لعوامــل كـثـرية منهــا التاريخــي والجـغـرايف 

والثقــايف البحــت، وهــو مبــدأ مؤســس لأكــوان 

يجمــع  ال  الواحــد  الــذوق  بــأن  ذلــك  والعوالــم. 

اثنن يف الكون، وأن توظيف املرجع ال يتشابه، 

وأن حس اإلنسان يتعلق بالقلب الواحد، وأن 

التأمــل املتفــرد.  عــى  تقــوم  الحيــاة  يف  التجربــة 

واألحاســيس  واملرجعيــات  األذواق  فاختــاف 

االختــاف  نتيجتهــا  دائمــا  تكــون  والتجــارب 

إىل  يــؤدي  الــذي  األمــر  والرفــض،  القبوليــة  يف 

مثــل  الواحــد  األدبــي  الجنــس  بــن  التفاضــل 

الشــعر، لكــن التفاضــل يكــون يف درجــة الكتابــة 

الفعــل اإلبداعــي. درجــة  والتأمــل ال يف 

التبايــن  هــذا  مــن  وانطاقــا  النحــو،  هــذا  وعــى 

الــرؤى  يف  االختــاف  رقعــة  تتوســع  كذلــك، 

والتصورات واملواقف للشعر والشاعر واملعيار؛ 

مــن  ينشــأ  ال  األذواق  اختــاف  أن  العلــم  مــع 

مــن  كذلــك  ينبثــق  بــل  فقــط،  عارضــة  أســباب 

مصــادر أساســية يف الخيــال والفكــر، لهــذا كان 

ضروريا االختاف بن الشعراء يف التجارب ويف 

التصــورات. ويف  املقاصــد  ويف  التحديــدات 

مــن  معيــارا  االختــاف  يصبــح  أن  يف  ـمـراء  وال 

الشــعرية  الخريطــة  التجديــد يف  قيمــة  معايــري 

وبــكل  لــه.  االنتصــار  فـكـرة  تتزعمهــا  التــي 

الشــعر  أُعــدُّ  معرفيــة،  تاريخيــة  موضوعيــة 

األزمنــة  يف  والـعـراق  وســوريا  بلبنــان  العربــي 

الســابقة مــن النمــاذج التــي أدى فيهــا االختــاف 

الشــعرية  للحداثــة  التنظــري  يف  عظمــى  أهميــة 

العربيــة.

يف ضــوء هــذا املعنــى يتأســس النــص الشــعري، 

القصيــدة  “تحيــا  القاعــدة؛  هــذه  ظــل  ويف 

العظيمة، التي تناصر الحركة ال الســكون عى 

حــد قــول أدونيــس. ذلــك بــأن اإلبــداع الخالــد هــو 

حركــة  جناحيــه  بــن  يضــم  أن  يســتطيع  الــذي 

الحيــاة، ويســتطيع أن يثــري يف املتلقــي انطباعــا 

يقينيا بحركة الحياة النابضة بعاقات املجتمع 

لعمليــة  يخضعهــا  أن  بعــد  ولكــن  البشــري، 

تنظيــم وتنســيق فنيــن قائمــن باألســاس عــى 

التجديــد. ســريورة 

مســتوى  إىل  يصــل  أن  يمكنــه  ال  الشــاعر  إن 

اإلبــداع باتفاقــه مــع الشــعراء، وإنمــا مــن خــال 
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شــعره،  ويميــز  يمـيـزه،  الــذي  اختافــه  ســمة 

ويفصــح عــن تفــرده، ألن جوهــر اإلبــداع يكمــن 

“يف التبايــن وليــس يف التماثــل” عــى حــد تعبــري 

أن  شــريطة  مفتــاح،  محمــد  العربــي  الناقــد 

يكــون هــذا التبايــن مبنيــا عــى مرجعيــة معرفيــة 

وجمالية عميقة تقرأ خطوات فوضويتها قراءة 

القصيــدة  فيهــا  ترتبــى  التــي  لأرضيــة  مناســبة 

العربيــة تاريخــا وحضــارة وجمــاال، ألن للفــوىض 

مســتواها األفقــي والعمــودي يف ماهيــة الحداثــة 

الشــعرية العربيــة، لكــن ليــس باملعنــى املتــداول 

اليوم يف العالم االفرتايض، املنطلق عند الشاعر 

كتابــة  مــارس  الــذي  التعبــري  صــح  إن  الرقمــي 

العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــر  ـمـرة  القصيــدة ألول 

معلنــا فوضــاه غــري املبنيــة عــى املعرفــة الشــعرية 

أخــرى.  جهــة  مــن  والعامليــة  جهــة  مــن  العربيــة 

ليــس  مقولــة:  نفســه،  الوقــت  يف  ومتحاشــيا، 

هنــاك يشء مــن ال يشء، فالشــاعر حــن يـبـدع 

املعرفيــة(،  البنيــة  يف  )انزياحــا  شــعريا  نصــا 

يف  يتغلغــل  ديموميــا  ذهنيــا  وجــودا  يكتســب 

ورؤيتــه. عقليــة املجتمــع 

وليس من اإلسراف القول إن الشاعر الحقيقي 

هــو ذلــك الــذي يحــاول قــدر اإلمــكان أن يتجنــب 

ــد املألــوف، وأن يبحــث بنفســه عــن  الطريــق املَُعبَّ

بصماتــه  مــن  ـجـزءا  تكــون  التعبــري،  يف  طريقــة 

الخاصــة، والتــي ال تجمعــه بشــاعر آخــر.

اإلشــارة  الســياق،  هــذا  يف  املفيــد،  مــن  ولكــن، 

مــع  القطيعــة  يعنــي  ال  االختــاف  هــذا  أن  إىل 

الســابق، بــل إن مفهــوم اإلبــداع وأولــه الشــعر، 

يتطلب اإلتيان باملختلف، مع االستحضار التام 

عليهــا،  واالـطـاع  الســابقة  واملعــارف  للتجــارب 

والتأثــر بهــا، حيــث وجــود األجنــاس األدبيــة يف 

تعاقــب زمنــي، وهــو الدليــل عــى وجــود تقاليــد 

تفرض نفسها عى املبدعن. خاصة إذا وضعنا 

مســألة صمــود األعمــال الكاســيكية العظيمــة 

التــي تتمكــن مــن البقــاء عــر القيــام بجســور بــن 

الشــعرية  بقيمــة  باالـعـرتاف  فعلينــا  العصــور، 

العربيــة القديمــة التــي الزالــت تمــارس ســحرها 

علينــا وهــذا بــارز يف نصــوص الشــعراء املحدثــن 

الهيمنــة  تعنــي  ال  هنــا  واملمارســة  واملعاصريــن 

التأثــر والتفاعــل. وإنمــا 

فالذي يحدث هو أن العمل األدبي يبدع شكله 

الخــاص بــه، وأنــه ينســاب يف شــكل هــو ـمـرياث 

الشــعرية  فاألجنــاس  القديمــة،  اآلداب  مــن 

والنريــة كلهــا ـعـرت القــرون عــى هــذا النحــو، 

ـمـرة بســائل  عبــارة عــن أوان حقيقيــة تمــأ كل 

أخــرى  ناحيــة  مــن  األواين  “وهــذه  مختلــف. 

يصيبهــا يشء مــن التغــري، بتأثــري الســائل الــذي 

يصّب فيها، ولكنها ال تفقد مامحها األصلية”. 

ومقصدية ذلك كله أن الرجوع إىل النموذج أو 

إىل  بالنســبة  ضــروري  يشء  املختلفــة  النمــاذج 

يوســع  الــذي  التصــور  هــذا  الشــعراء الكتســاب 

املـبـدع  فالشــاعر  تجاربهــم،  ويعمــق  مداركهــم 

مهمــا بلــغ يف تجربتــه الشــعرية مــن الرقــي يظــل 

مدينــا ملجموعــة مــن التجــارب الســابقة، فهــو ال 

يبــدع أشــياءه مــن عــدم، بــل عــن طريــق الجســور 

التــي يقيمهــا مــع اآلخريــن، فالتجربــة الشــعرية 

عند الشعراء املتمكنن تنمو باستمرار، وتتخذ 

طريقهــا نحــو األشــمل دائمــا.

يكــر  االختــاف  ســؤال  يف  أخــرى،  وبعبــارة 

األفــق،  ويولــد  الرؤيــا،  وتتســع  التجديــد، 

ويســتمر اإلبــداع. هنــا تلتقــي ماهيــة الشــعر مــع 

مــن  ينطلــق  ال  فالفيلســوف  الفلســفة.  ماهيــة 

ـفـراغ للتفلســف، فعليــه أن يطلــع عــى اـلـرتاث 

الجديــد.  بطرحــه  يتجــاوزه  لــيك  الفلســفي، 

َلــيَكْ  و”اْغــرَتِْب  َتَتَجــَدد”  ِلــيَكْ  اْخَتِلــْف  فشــعار” 

د”، هــو الــذي جعــل التفلســف الشــعري  َتَتَجــدَّ

مــن  الرغــم  عــى  يرتاجــع،  ال  التنويــري  العربــي 

بألــم. التاريــخ  يســجلها  التــي  املضايقــات 

يتـحـرك  أن  التجديــدي  الشــاعر  رســائل  مــن 

إىل  ويعمــد  لــه،  يحلــو  مــا  ويـقـرأ  يـشـاء،  كمــا 

مــلء مخزونــه، ومحفوظــه بحريــة، ودون أن 

تكــون هنــاك رقابــة تـفـرض عليــه، فكلمــا ـكـرت 

القــراءات وتعــددت املصــادر واختلفــت التجــارب 

وأكــر  إبداعــا  أصالــة وأعمــق  الشــاعر أكــر  كان 

التجديــد. آليــات  اســتحضار  شــريطة  تجــددا، 

فالــذي  القديــم،  الشــعر  يف  املقارنــة  وتكفــي 

القــرن  مثــا،  قــرون  ثاثــة  مــدى  عــى  حصــل 

والثــاين  األول  والقرنــان  اإلســام،  قبــل  األول 

الجاهــي  الشــعر  معلقــات  فمــن  عهــده،  مــن 

إىل شــعر الغــزل يف الحجــاز إىل شــعراء العهــد 

األموي إىل املولدين يف مطالع العهد العبايس، 

تغــري يف املواضيــع املطروقــة  ليــس األمــر مجــرد 

يف  أبعــد  التطــور  وإنمــا  املتناولــة،  واألـغـراض 

أعماق الذائقة الشعرية أساسا، “فليس عنرتة 

بــن  كعــب  حـلـزة، وليــس  بــن  بالحــارث  شــبيها 

زهري شبيها بتأبط شرا، وليس البحرتي شبيها 

مجنــون  أو  بثينــة  جميــل  “وليــس  تمــام،  بأبــي 

الفــرزدق  وليــس  ربيعــة.  أبــي  بــن  كعمــر  ليــى 

كاألخطــل، وليــس أبــو نــواس كبشــار بــن بــرد، 

وليس ابن الرومي كأبي تمام، وليس البحرتي 

العتاهيــة، وليــس املعــري كاملتنبــي” عــى  كأبــي 

حــد قــول أدونيــس يف كتابــه “موســيقى الحــوت 

األزرق”. والــذي وقــع يف الشــعر الحديــث، مثــا 

بـجـران  شــبيها  ليــس  مـطـران  خليــل  مـطـران 

خليــل ـجـران، وإليــاس أبوشــبكة ليــس شــبيها 

الشــعر  ويف  إســماعيل،  حســن  بمحمــود 

شــبيها  ليــس  الســياب  ـشـاكر  بــدر  املعاصــر، 

ليــس  القاســم  وســميح  عبدالصبــور،  بـصـاح 

شــبيها بأنــي الـحـاج، وأدونيــس ليــس شــبيها 

بمحمد بنيس، وهكذا دواليك. يمكن أن نقول 

باالســتناد إىل مــا تقــدم إن الشــعر العربــي تطــور 

باالئتــاف. وليــس  باالختــاف 

 إن شــعر ـهـؤالء يقــدم ســيا مــن” االختافــات 

مــن  الرغــم  عــى  والتـنـوع،  بالتعــدد  املتمـيـزة   ”

بعــض  يف  “املشــابهات”  مــن  مجموعــة  وجــود 

الـعـرب  أن  والواضــح  والغايــات.  التصــورات 

القدامــى فهمــوا هــذا املعنــى االختــايف للشــعر. 

ونضيــف إىل ذلــك أمــرا آخــر، هــو أن ثــراء الــرتاث 

الشعري لشعب ما يقاس بمدى هذا التباين، 

حيــث جماليــة املـحـاكاة تعــرف االنتشــار األوســع 

والفكــر  الواحــد،  البعــد  ذات  املجتمعــات  يف 

تتجــاوب  االختــاف  جماليــة  بينمــا  الواحــد، 

ماهيتهــا يف املجتمعــات ذات األبعــاد املتعــددة. 

لهذا، عرف الشعر العربي يف عاقته باالختاف 

التعــدد  اعتباطيــة  مرحلــة  بارزتــن:  مرحلتــن 

الناتــج عــن ثقافــة الشــفاهية يف العصــر الجاهــي 

ومــا قبلــه، ومرحلــة العقانيــة الكتابيــة الناتجــة 

األجنبيــة،  واملعــارف  بالثقافــات  االهتمــام  عــن 

وهــي أســمى مرحلــة تجديــد الخطــاب الشــعري 

العربــي التــي كانــت يف العصــر العبــايس، وهــو 

العصــر الــذي اتســم بالتعــدد الثقــايف واالنفتــاح 

عــى ثقافــة اآلخــر.

الشــعر  يف  املوجــود  االختــاف  جوهــر  ولعــل 

العربي قديما وحديثا ومعاصرا، كان سببا من 

شــعر  ويعــد  العربيــة،  القصيــدة  تطــور  أســباب 

ســجلت  التــي  األوىل  الظواهــر  مــن  الصعاليــك 

حضــور التمــرد يف الشــعر العربــي، الذيــن شــقوا 

عصــا الطاعــة وخرجــوا عــى اإلجـمـاع الشــعري، 

معلنن اختافهم الجمال واملعريف، ومؤكدين 

الشــعرية  يف  والتعــدد  والتـنـوع  التغــري  خاصيــة 

العربية وال ننى يف هذا الحديث، أبا العتاهية 

كانــت  التــي  العــروض  مــن  أنــه أكــر  الــذي أعلــن 

تعــر عــن املوســيقى الشــعرية عنــد مــن ســبقوه؛ 

وأبــا تمــام الــذي طــرح فـكـرة َفْهــم مــا يقــال بديــا 

للـقـول  أســلوبا  طــرح  أنــه  أي  يفهــم،  مــا  لـقـول 

الشــعري مغاـيـرا ملــا ســبق، والشــاعر الفيلســوف 

م مــا أســميه “العقــل  أبــا العــاء املعــري الــذي َقــدَّ

بــن  جمعــه  مــن  انطاقــا  العربــي”  الشــعري 

العراقيــة  والشــاعرة  والفلســفي،  الشــعري 

إيقاعــي  وعــي  عــر  تـجـرأت  التــي  املائكــة  نــازك 

نقــدي جديــد لتعلــن تقعيدهــا التفعيــي املغايــر 

إليـقـاع العــروض الخليــي املعهــود، والشــاعرين 

اللبنانيــن يوســف الخــال وأنــي الـحـاج اللََّذْيــن 

َعــْر رفعهمــا  ومعرفيــة  مغاـمـرة جماليــة  غاـمـرا 

ُكــْن  بودلــري”  شــارل  الفرنــي  الشــاعر  لشــعار 

َداِئًمــا شــاعرا حتــى يف النــر”، لتكتســب قصيــدة 

والرتســيخ،  والتأســيس  امليــاد  ـشـرعية  النــر 

برنــار. ســوزان  بتصــورات  متأـثـرة 

 إذن، منــذ القديــم، والشــعر يشــري إىل أن لــكل 

وأن  ـغـريه،  َمَلــكات  عــن  تختلــف  ملكــَة  شــاعر 

طريقــة  رفــض  عــى  يعمــل  شــعري  جيــل  كل 

الشــعراء.  اآلـبـاء  لــدى  تكــون  التــي  “الرؤيــة” 

انتظــام اإليـقـاع  عــى  الشــاعر  هنــا، فخــروج  مــن 

والــوزن والقافيــة داخــل قصيــدة معينــة ال يضــر 

بتكاملهــا، وال حتــى بالوحــدة الشــكلية للعمــل. 

تؤكــد  املخالفــة  هــذه  مثــل  العكــس،  عــى  بــل 

يف  يقظــة  أكــر  تجعلنــا  إذ  القصيــدة  وحــدة 

اســتيعاب عاقاتهــا وعناصرهــا، فتؤكــد وحدتهــا 

عــن  العضويــة، كمــا أن كل شــاعر جديــد يعــر 

تجربة جديدة، التي تجعله يتناول اللغة تناوال 

للحيــاة  خــاص  فهــم  عــى  بــدوره  يقــوم  خاصــا، 

وظواهر الوجود، مادامت اللغة تشكل العمود 

الفقــري لكينونــة الشــعرية يف عاقتهــا بالوجــود.

بأملــه  العصــر  نبــض  يكــر  اللغــة  كينونــة  ففــي 

عصرنــا  كان  وإذا  وحلمــه.  بواقعــه  وبأملــه، 

يختلــف عــن العصــور الســابقة فكيــف ال تختلــف 

لغتنــا عــن لغــة اآلبــاء واألجــداد؟ وإذا كان عصرنــا 

يتميــز بالقلــق والخــوف والتشــتت والـصـراع بــن 

الرقميــة  الثقافــة  وســيطرة  واملذاهــب،  الــدول 

رســائل  عــن  مبتعــدا  وجعلــه  اإلنســان  عــى 

الســيطرة  بقــدر محاولتــه  العالــم  الجمــال وعــن 

لغــة  تكــون  ال  “فكيــف  فيهــا،  والتحكــم  عليهــا 

الشــعراء مــرآة لــكل هــذه األســئلة والقضايــا؟”، 

فكيــف  عاملــه،  منــا  لــكل  إن  الـقـول  جــاز  وإذا 

عاملــه  لــه  يكــون  أن  اليــوم  شــاعر  عــى  نســتبعد 

أو قــل غابتــه الكثيفــة املظلمــة. ليــس لــكل عصــر 

لغته فحســب، بل لكل شــاعر لغته أو قاموســه 

الشــعري الخــاص بــه. ألن الشــعر اليــوم لــم يعــد 

منحصرا يف العروض فقط، إنما أصبح تعريفه 

غــري محــدد، ومــن بــن التعاريــف الجديــدة: إنــه 

لغــة الكينونــة الجديــدة املليئــة بـ”جدليــة الخـفـاء 

لتحقيــق  اإلنســان  أداة  هــي  والتــي  والتجــي”، 

“العانية” وإبراز الباطني، أو هي تجي املوجود 

اللغــة  فبهــذه  الخارجــي.  العالــم  يف  البشــري 

املختلفة عن سابقتها تحررت القصيدة العربية 

مــن نمطيــة األســلوب واإليقــاع وجاهــز الداللــة أو 

النمــاذج  كل  النمــاذج،  لتنهــدم  املعنــى  مســبق 

املســتهلكة، وقــد عــر ـجـران عــن ذلــك بمقطعــه 

لغتــي”. لغتكــم، ول  “لكــم  املشــهور 

ماهيــة  يف  أهميــة  األشــد  الوحيــد  والـشـرط 

الســياقات  مــع  منســجما  يكــون  أن  االختــاف 

مــن  املقرتبــة  والحضاريــة  والفكريــة  الثقافيــة 

الكينونــة الجماليــة للغــة املنفتحــة عــى الــذات، 

الــذي يســهم  الـكـوين املناســب واملتماســك  وعــى 

النــص،  كونيــة  ضمــن  الــذايت  النــص  إدـمـاج  يف 

ومثــل مــا قــام بــه أدونيــس يف مشــروعه الشــعري 

األدونيــي  املشــروع  يشــكل  “حيــث  والفكــري، 

املعاـصـرة  العربيــة  الشــعرية  الحركــة  مســري  يف 

أنمــوذج التشــبث بســؤال ماهيــة االختــاف الــذي 

وبنــى  الســلف  حداثــة  يســتوعب  أن  مــن  تمكــن 

عليها حداثته الجديدة ليفتح القصيدة العربية 

عــى مجــاالت مــن االتســاع الكــوين”، ومــا قــام بــه 

الشــاعر املفكــر العربــي محمــد بنيــس الــذي قــال 

والزال يقول حياته شعرا ذا لغة عالية، مختلفا 

بذلــك عــى املســتوى النظــري واإلبداعــي والنقــدي 

مــع ســابقيه وُمَجايِليــه، حيــث ظــل رافعــا شــعار 

لـقـول  رئيــٍس  كمدخــٍل  الشــعر”  يف  “الحــق 

مفهــوم  معانقــة  أجــل  مــن  الضــروري  املختلــف 

األســس  عــى  املنبنــي  الحقيقــي  اإلبــداع  روح 

تجعــل  التــي  والجماليــة  واملعرفيــة  الفلســفية 

يتمكــن  كونيــا  إنســانيا  أفقــا  والتجربــة  للشــعر 

الشــاعر مــن خالــه ولــوج الشــعرية العامليــة التــي 

تؤمــن بأهميــة الـقـول املختلــف يف تثبيــت عمليــة 

مســتقبله. ورؤيــة  الشــعر  تطــور 

إن ماهيــة الشــعر العربــي مــن عصــر املعلقــات إىل 

عصــر الشــذرات، عــرف تجــارب شــعرية متعــددة 

تلك التجارب أثرت يف الذائقة األدبية، عى الرغم 

من اختافها ملفهوم الشعر معًنى ومبًنى، ومن 

أســباب التأثــري أن االختــاف كان يقــع مــن داخــل 

بهــا  يتميــز  التــي  العربــي  الشــعري  النــص  هويــة 

وحــده، وقــد قيــل فيهــا الــيشء الكثــري، لهــذا فــأي 

مغايرة يف األدب والفكر والثقافة يستحسن أن 

تكــون منطلقــة مــن املكونــات التــي تؤســس هويــة 

النص املرتبط جينيا وجينولوجيا وإبستمولوجيا 

بالذات ال غري، وأستغل هنا السياق، ألشري من 

شــروط الشــاعر العربــي املتجــدد ـشـرط الحفــاظ 

مــا  املتمـيـزة  العربــي  الشــعري  النــص  قــوة  عــى 

وهــذا  للهويــة”.  “االختــاف املائــم  قــوة  أســّميها 

املرســل  بــن  يقــع  الــذي  اإليجابــي  التفاعــل  ســر 

واملرسل إليه، وتستمر رسالة التجديد بالصورة 

الائقــة ملفهــوم التطــور القائــم أساســا عــى قــراءة 

الــرتاث الشــعري ليــس إلعادتــه أو لتقديســه، بــل 

لتجديــده عــر االختــاف معــه، ثــم عــى التشــبث 

بالنقد املعريف لأشــياء التي لم تعد مناســبة مع 

التقليــد واملعرفــة والذائقــة.

سؤال المواكبة النقدية
ليــس مــن بــاب األحــكام النقديــة الجزافيــة القــول 

العاملــي يف تواصلــه مــع  النقــد األدبــي  إن ماهيــة 

ثابتــة  أرضيــة  عــى  يســتقر  لــم  النصيــة،  املتــون 

نهائية منذ بزوغ التصورات واآلراء النقدية التي 

تباشر تفاعلها وَتَحاُورها مع اإلبداعات اإلنسانية 

بينهــا  ومــن  والحيــوات.  التجــارب  املختلفــة 

الــذي يتســم يف شــموليته املتأـثـرة  النقــد العربــي 

شــهدتها  التــي  الكــرى  والتطــورات  بالتـحـوالت، 

العصــور العربيــة منــذ مــا قبــل العصــر الجاهــي 

ملفملف
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مــن  نوعــن  بــن  بالتذبــذب  الحــال  العصــر  إىل 

النقود: النقد الذوقي الذايت القائم عى عنصر 

فــكل  الغايــات،  اإلبداعيــة يف املصطلحــات ويف 

ناقــد يـبـدع معجمــه وألفاظــه، طــوال مشــروعه 

النقــدي حتــى أصبــح العصــر مشــهورا بــه، ولنــا 

أمثلــة متعــددة يف هــذا الـنـوع، حتــى أنــه يمكــن 

وصــف النقــد العربــي، انطاقــا مــن هــذا الـنـوع، 

“النقــد  وهنــاك  الفــردي”.  االنطباعــي  بـ”النقــد 

يتأســس يف غالبيتــه  الــذي  العقــي املوضوعــي” 

عــى التنظــري املعــريف الســابق عليــه والســائد يف 

عصره، واملنطلق يف مجمل أفكاره من املدارس 

والتيــارات واالتجاهــات التــي تمكنــت مــن َبْســط 

مبادئهــا وتحديداتهــا. وهنــا يمكــن اإلشــارة، إىل 

التــزود  وظيفــة  مــن  لــه  ـفـرار  ال  الـنـوع  هــذا  أن 

بمبادئ املناهج النقدية وقواعدها املنطلقة من 

التحديــد للمفاهيــم واألنســاق والســياقات التــي 

ـشـرحها  م  ِلُتَقــدَّ عليهــا،  بهــا وتشــتغل  تنشــغل 

الــذي  اإلبداعــي  للنــص  تأويلهــا  أو  تفســريها  أو 

تسعى إىل االعرتاف بماهيته واالحتفاء بأبعاده 

الحــال ال  الدالليــة والجماليــة، والتــي بطبيعــة 

وأمــر  ـقـرب  عــن  التأثــر  أمــر  أمريــن:  عــن  تخــرج 

التأثــر عــن بعــد، أو بمعنــى آخــر االنطــاق مــن 

ثقافــة الــذات واالنفتــاح عــى ثقافــة اآلخــر.

يتفق معظم أهل األدب والفكر بأن النقد حياة 

األطيــاف  بــكل  إشــارة  فــكل  لإبــداع،  جديــدة 

إعــان  بمثابــة  فهــي  ُمْبــِدع  نــص  إىل  والدرجــات 

عــن  أن كل حديــث  لــه. كمــا  ميــاد جديــد  عــن 

ثالثــا يحمــل  نصــا  يعــد  وإبداعــه،  عوالــم املـبـدع 

والتكامليــة،  بالتفاعليــة  تتســم  ضديــة  ثنائيــة 

التــي  املـشـرتكة  للكينونــة  الوظيفــي  وبالتبــادل 

النقــد  ظــل  الوجوديــة  الرؤيــة  بهــذه  تنتهــي.  ال 

بيــد  عربــي،  نــص  َجِديــِد  كل  يواكــب  العربــي 

لــم  أن هــذه املواكبــة لحــد كتابــة هــذه الســطور 

تتمكــن مــن التخــي عــن مجموعــة مــن العوائــق 

تقــف  التــي  واأليديولوجيــة  واملعرفيــة  العرفيــة 

الكينونــة. تلــك  منيعــا يف ُوثاقــة  ســدا 

فمــن العوائــق الُعْرفيــة نجــد أن الناقــد العربــي 

ظــل  تقليديــا؛  تعامــا  النصــوص  مــع  يتعامــل 

حبيس مناصرة تقديس السابق عى املعاصر، 

وســجن االهتمــام باملشــهور وتهميــش املغمــور. 

حيــث هنــاك مواكبــة دائمــة كأنهــا ميثــاق شــرف 

الشــعراء  أســماء  مــن  لثلــة  الـعـرب  النقــاد  بــن 

الـعـرب، حتــى أصبــح القــارئ العربــي ال يعــرف 

واحــدا  شــاعرا  إال  العربــي  الشــعري  العصــر  يف 

أو شــاعرين. وهنــا نشــري إىل أن ســؤال املواكبــة 

وغــري  األكاديمــي  باملعنــى  العربــي  النقــد  يف 

املتلقــي،  طقــوس  مــا  شــيئا  أفســد  األكاديمــي 

فجعلــه يف صحبــة ديــوان الـعـرب ال يتهافــت إال 

عــى املكــّرر واملبتــذل واملشــهور ليقــدم لنــا بذلــك 

قارئا ال يمكنه أن يدرك العمل الشعري إال من 

خــال نظــام عــريف تقليــدي يشــكل البدايــة عــى 

تربيــة ذائقــة تابعــة؛ وهــذه ظاـهـرة منفــردة يف 

الجغرافية النقدية العربية، لم يستطع النقد 

املعاصــر الفــكاك منهــا. وال داعــي لذكــر أســماء 

الشعراء املفكر فيهم. فهل هذا يعود إىل تفّوق 

نصــوص الشــعراء املحظوظــن أم إىل أن ســؤال 

نظــر  النقديــة يحـتـاج إىل إعــادة وجهــة  املواكبــة 

تقــدم  لــم  التــي  األـعـراف  تلــك  عــن  تتخــى  التــي 

خدمــة للنــص العربــي، بقــدر مــا قذفــت بــه يف 

ســلة التكــرار غــري املفيــد. يف هــذا الســياق، يمكــن 

القول إن النقد العربي قديما وحديثا ومعاصرا 

مـشـرتكة  كينونــة  يصبــح  أن  مــن  تمكــن  والــذي 

النقــد  ذلــك  هــو  واإلبــداع،  النقــد  بــن  دائمــة 

الــذي انطلــق مــن ذلــك التصــور املعــريف النقــدي 

الديمقراطــي الشــامل الــذي ال يســتدعي العائــق 

العــريف املحــدد يف الـقـول “إن الناقــد ُفــان َدرس 

الشــاعر فانــا، فأنــا كذلــك أَْحــُذو َحــْذَوه”. ونظــن 

االـعـرتاف  وثقافــة  يســتقيم  ال  العــرف  هــذا  بــأن 

باملهمــش والامفكــر فيــه مغيبــة يف أطروحتــه؛ 

قدامــى  عربــا  شــعراء  هنــاك  أن  العلــم  مــع 

ومحدثن ومعاصرين بكل طبقاتهم الشعرية 

لــم ينالــوا مــا يســتحقون مــن دراســات وأبحــاث، 

وإســهاماتهم  تجاربهــم  غنــى  مــن  الرغــم  عــى 

امللحوظة يف الرفع من قيمة جماليات الشعرية 

العربيــة. وهــذه الظاهــرة النقديــة الزالــت ســائدة 

يف النقــد العربــي املعاصــر، حيــث هنــاك شــعراء 

كبــار كانــت لديهــم الريــادة يف تجديــد الخطــاب 

الشعري العربي وإدخاله العاملية بكل اللغات 

لكــن النقــاد عامــة والنقــاد املختصــن خاصــة لــم 

ُيِكنُّــوا الــُودَّ لنصــوص ـهـؤالء يف املواكبــة.

النــص  معانــاة  ناحــظ  املعــريف  املســتوى  ويف 

خــال  مــن  عنــه  الحديــث  غيــاب  مــن  الشــعري 

املرجعيــات التــي يتأســس عليهــا خطــاب الشــاعر 

العربــي املنفتــح عــى املعــارف والثقافــات. ولعــل 

يف  تعــدد  مــن  تحملــه  بمــا  املؤلــف  مــوت  فـكـرة 

املعرفة ال تناسب النص الشعري العربي الذي 

والحــدث،  واملجتمــع  والتاريــخ  بالواقــع  يحيــا 

يحيــا باملعنــى واملبنــى معــا، وينطبــق األمــر كذلــك 

النــص  مــن  النفــور  يصيبــه  الــذي  القــارئ  عــى 

والحلــم  واأللــم  الذاـكـرة  فيــه  يخاطــب  ال  الــذي 

العربيــة حضاريــا وفكريــا  التجربــة  مــن  انطاقــا 

يســتحضر  ال  ناقــد  فــكل  وجماليــا.  واجتماعيــا 

املرجعيــة التاريخيــة يف تحليلــه للنــص الشــعري 

أصبــح  مــا  هــذا  ولعــل  ناقصــا،  تحليلــه  يبقــى 

مســتدركا يف مجموعــة مــن التصــورات النقديــة 

الجديــدة، حيــث بــدأ أنصــار النقــد البنيــوي مثــا 

يف فرنسا، يعودون اآلن إىل املرجعية التاريخية 

مرة ثانية، ألنهم أدركوا أنهم عزلوا اإلبداع عن 

ســياقه التاريخي واالجتماعي لدرجة انه أصبح 

شــيئا مســتقا بذاتــه، ومــا عــاد يغــري اإلنســان 

بالتمعن فيه والتأثر به. اآلن يريدون أن يعيدوا 

التاريخــي واالجتماعــي  هــذا اإلبــداع إىل ســياقه 

لــيك يتأثــر اإلنســان بــه مــن جديــد، ويصبــح فيــه 

غنــى للنفــس اإلنســانية وقــوة أخــرى تســاعد يف 

النــص وال  عــى  تركــز  التــي  فاملقاربــات  تطوـيـره. 

أي  والزمــا  مغلقــا  وتعـتـره  ســواه  بمــا  تعــرتف 

غــري متعــد إىل داللــة مــن خارجــه فيهــا إجحــاف 

الشــاعر ومعاناتــه. فدعــك مــن قولهــم  يف حــق 

بــارت  بمــوت املؤلف/الشــاعر مثــل شــعار روالن 

مثــا، أو مــوت الناقد/القــارئ مثــل شــعار رونــان 

ماكدونالــد، فــكل مــا يؤســس النــص الشــعري 

يفــرض وجــوده بقــوة الحيــاة والجمــال، دونهمــا 

وال  للنقــد  مــادة  تتوافــر  وال  اإلبــداع  يكــون  ال 

للمتعــة الفنيــة. فالشــاعر حاضــر يف جميــع ثنايــا 

وأفــكاره.  بأحاسيســه  نــه  ويُلَوِّ ُســه  َيَتَنفَّ النــص 

التــي  هــي  الشــاعر  يعيشــها  التــي  والظــروف 

تكيــف اختيــاره وتوجــه إبداعــه حتــى مــن الناحيــة 

ــد  َتَعمُّ أن  إىل  باإلضافــة  واألســلوبية.  الشــكلية 

الرتكيــز عــى جانــب واحــد مــن النــص أي الشــكل 

إجحــاف  فيــه  األســلوب  أو  اللغــة  أو  البـنـاء  أو 

يف حــق النــص متعــدد األبعــاد والــدالالت. ومــا 

النــص  أن  الســياق  هــذا  يف  إليــه  اإلشــارة  يمكــن 

إال  جمالــه  عــود  يســتقيم  ال  العربــي  الشــعري 

النقــاد  ارتكــب  فقــد  ثمــة  ومــن  قائلــه،  بحيــاة 

خاصــة البنيويــون خطــأ جماليــا ودالليــا، حينمــا 

أن  العلــم  مــع  الداللــة،  عــن  الشــكل  فصلــوا 

جميعهــا  املســتويات  عــى  العربيــة  الثقافــة 

فتهافــت  ومضمونــا،  شــكا  باملعنــى  متعلقــة 

الغربــي  اللســاين  النقــد  عــى  العربــي  املتلقــي 

جعلــه يتخــى عــن اللســان العربــي الــذي يربــط 

املعنــى باللفــظ واللفــظ باملعنــى. كمــا أن الشــاعر 

اســتابا  يعيشــان  أصبحــا  الرقميــن  والناقــد 

تحريــك  يف  أحيانــا  يدخــان  جعلهمــا  ملحوظــا 

تعــود  التــي  الدونكيـشـوتية  الهــواء  طواحــن 

عــى  العربــي  الشــعري  الكــون  عــى  بالســلب 

جميعهــا. املســتويات 

ناقد من المغرب
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سلطة المعيار
بين اإلبداع الشعري والممارسة النقدية

ناهد راحيل

املعيــار يف اللغــة هــو العيــار؛ أي املقيــاس الــذي ُيقــاُس بــه غــُره بغــرض الحكــم والتقييــم، ويف املنظــور الفلســفي يشــر هــذا املفهــوم إىل أنــه 

نمــوذج متحقــق أو متصــور ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه الــيء. وعنــد الحديــث عــن اســتقرار املعايــر نجــد أنــه ال يمكــن ثباتهــا يف أّي حــال مــن 

األحوال، وذلك لتغر الشرط الزماين والنسق الثقايف الذي تتشكل خاللهما القوانن الحاكمة للممارسة النقدية، ولتعدد محاوالت 

التجريــب املســتمرة التــي تخضــع لهــا الكتابــة اإلبداعيــة، ومــن ثــم يتغــر املعيــار طرديــا.

ملف

الشــعري  النــص  يف  والمعيار 
أساســه اللغــة والشــكل – 

وإن كانــت هنــاك بعــض اآلراء التــي تفصــل بــن 

الجمــال  املقيــاس  باعتبارهــا  اللغويــة  املعايــري 

للنــص الشــعري قديمــا وبــن الشــكل الخارجــي 

الحكــم  يف  إصــدار  يف  األهــم  املعيــار  باعتبــاره 

العصر الحديث – إال أن املعيارين قائمان قديما 

وحديثــا باختــاف االصطاحــات الرائجــة يف كل 

عصر.

تتشــكل  نصيــة  بــن  مــا  املعايــري  وتتعــدد 

وعاماتيــة  أســلوبية  قوانــن  مجموعــة  مــن 

ومعايــري  ولغويــة،  ودالليــة  وســيميائية 

الخلفيــات املرجعيــة  وفــق  تتحــدد  أيديولوجيــة 

ومعايــري  النــص،  بُمشــّكل  الخاصــة  والثقافيــة 

قرائيــة تعتمــد عــى املمارســة النقديــة والتفعيــل 

واملتلقــي. الناقــد  بواســطة  للنــص  الـقـرايئ 

عيار الشعر: أدوات الشاعر قديما
ويمكن اعتبار كتاب ابن طباطبا العلوي )250هـ 

– 864م( وآراؤه الخاصــة ببيــان صناعــة الشــعر 

من أهم اآلراء التي أثبتت حيويتها عر العصور 

املتفاوتــة ومواءمتهــا لتطــور الخطــاب الشــعري 

حتــى عصرنــا الحديــث.

ابــن طباطبــا  يحــدد  الشــعر”  ففــي كتابــه “عيــار 

أدوات الشعر التي يجب عى الشاعر امتاكها، 

والراعــة  اللغــة،  علــم  يف  “التوســع  ومنهــا 

اآلداب،  لفنــون  والروايــة  اإلـعـراب،  فهــم  يف 

ومناقبهــم  وأنســابهم  النــاس  بأيــام  واملعرفــة 

الـعـرب يف  مذاهــب  عــى  والوقــوف  ومثالبهــم، 

الشــعر” ويجمــل مــا فصلــه باعتبــار “جمــاع هــذه 

األدوات كمــال العقــل الــذي بــه تتميــز األضــداد، 

واجتنــاب  الحســن،  وإيثــار  العــدل،  ولــزوم 

وهــي  مواضعهــا”،  األشــياء  ووضــع  القبيــح، 

الخلفيــات  إىل  تحتكــم  التــي  الجماليــة  املعايــري 

املتعــددة. الثقافيــة  وروافــده  للشــاعر  املعرفيــة 

الشــعر  معايــري  بتعــداد  طباطبــا  ابــن  فيهتــم 

وأدواتــه التــي تفرقــه عــن النــر؛ حيــث يــرى ابــن 

طباطبــا أن بنــاء القصيــدة يمــر بأربــع مراحــل هــي 

تكّون الفكرة واختيار الصورة الشعرية وصياغة 

القصيــدة  يبنــي  فالشــاعر  والتثقيــف.  القصيــدة 

ـنـرا أوال، ثــم  وفــق املعنــى الــذي يـطـرأ يف فـكـره 

التــي  والقــوايف  تطابقــه،  التــي  “يلبســه األلفــاظ 

توافقــه، والــوزن الــذي ســلس لــه الـقـول عليــه” 

وهــي املعايــري الشــكلية التــي تجّنــس النــص وفــق 

الــذي  النــص  جامــع  ملفهــوم  الحديــث  الطــرح 

يخصص للشعر سمات نوعية تفّرقه عن غريه 

مــن األجنــاس األدبيــة األخــرى.

عصــر،  كل  خصائــص  كذلــك  يتجاهــل  ولــم 

وقتــه  يف  الــذي  الشــعر  ممـيـزات  فيحــدد 

الــذي  الشــعر  عــن  تمـيـزه  التــي  وخصائصــه 

عــى  القصيــدة  اعتمــاد  إىل  ويشــري  ســبقه، 

الشــعر؛  روح  هــي  كانــت  التــي  األـغـراض  فـكـرة 

القصيــدة  أســاس  كانــت  املوضوعيــة  فالوحــدة 

تعــددت  ثــم  اإلســام،  صــدر  ويف  الجاهليــة 

األـغـراض واختلفــت؛ مـشـريا إىل بعــض املعايــري 

الشــاعر  توجهــات  تكشــف  التــي  األيديولوجيــة 

تلقــي  يتــم  لهــا  وفقــا  التــي  املســارات  وتحــدد 

. صــه نصو

املــوروث،  مــع  الشــاعر  تعامــل  يف  نظرتــه  وعــن 

نجــد أن ابــن طباطبــا ال يعنــي أن يتــئك الشــاعر 

إىل  يدعــو  بــل  عليــه،  ويرتكــز  املــوروث  عــى 

يرفــد  مهمــا  رافــدا  بوصفــه  معــه  التعامــل 

بليغــة.  وأســاليب  فصيحــة  بتعابــري  القصيــدة 

فمــن  كاملــة،  ليســت  املــوروث  عــن  فالقطيعــة 

الشــاعر ملعنــى ســابق شــريطة  املمكــن اســتعارة 

أن “يــرزه يف أحســن ممــا قيــل فيــه ســابًقا وهنــا 

تــأيت مقــدرة الشــاعر يف صياغــة املعنــى”؛ وهــو 

للتجريــب  الحــدايث  التعريــف  مــع  يتوافــق  مــا 

الــذي ال يقــرتن بفـكـرة التجديــد بقــدر مــا يطمــح 

بطرائــق  ودالليــة  شــكلية  عناصــر  توظيــف  إىل 

مغاـيـرة، دون أن يعنــي ذلــك أن هــذه العناصــر 

لــم توجــد مــن قبــل يف نصــوص ســابقة، إال أن 

يكســبانها  إنتاجهــا  وســياقات  توظيفهــا  طــرق 

جديــدة  معهــا  تبــدو  مختلفــن  وتحققــا  داللــة 

ماضيــة. لـفـرتات  قياســا 

اإلبداع الشعري وخرق المعيار
بمفهــوم  بدايتــه  منــذ  الشــعري  النــص  ارتبــط 

وكذلــك  جنــي،  ابــن  حــدده  الــذي  “االنـحـراف” 

عبدالقاهــر  عــّده  الــذي  “العــدول”  بمفهــوم 

باعتبــار  للشــعر؛  أساســية  مـيـزة  الجرجــاين 

القاعــدة  عــن  الخــروج  يف  بحــث  املفهومــن  أن 

واملألوف؛ فكانت االستعارة والتقديم والتأخري 

تحقــق  التــي  الباغيــة  األســاليب  مــن  وغريهــا 

اللغــوي   – الحــدايث  بمعنــاه  االنزيــاح  معنــى 

والــدالل. والرتكيبــي 

يكاد يتوافق الجرجاين مع األسلوبين املحدثن 

اإلمكانــات  يف  وخاصــة  مقوالتــه  مــن  كثــري  يف 

ويف  للغــة،  التوزيعيــة  والقــدرة  االســتبدالية 

مقولته عن انتهاك اللغة وانحرافها عن النمط 

املألــوف، وذلــك بإخـضـاع املجــاز لســيطرة النحــو 

بمقولتــه  جاوزهــم  وربمــا  الرتكيبيــة،  وعاقاتــه 

عــن تجــدد املواصفــة تبًعــا لتجــدد االســتعمال، 

وذلــك ألنــه دعــا إىل نقــد يعمــل داخــل النصــوص 

تراكيبهــا. ويكشــف 

واشــتهر مفهــوم االنزيــاح يف الدراســات النقديــة 

عــن  “خروجــا  باعتبــاره  الحديثــة  واألســلوبية 

واملتعــارف  للســائد  وتجــاوزا  واملعتــاد،  املألــوف 

عليــه وخرقــا للنظــام املعــروف، وهــو يف الوقــت 

لنقــل  املـبـدع  يمارســها  جماليــة  إضافــة  نفســه 

فيــه،  والتأثــري  للمتلقــي  الشــعورية  تجربتــه 

وتعبرييــة”. جماليــة  قيمــا  محققــا 

ويرى جون كوين أن “الشعر انزياح أو انحراف 

عن معيار هو قانون اللغة، إال أن هذا االنزياح 

ليــس فوضويــا أو نهائيــا، فهــو محكــوم بقانــون 

يجعلــه مختلفــا عــن املعـقـول، فاالنزيــاح الــذي 

الســمة  عنــه  تســقط  التأويــل  عــى  يســتعى 

املميــزة للغــة وهــي التواصــل، وإذا كان االنزيــاح 

يخــرق قانــون اللغــة؛ فإنــه ال يقــف عنــد الخــرق 

بــل يعــود يف لحظــة ليعيــد إىل الــكام انســجامه 

ووظيفتــه التواصليــة”.

وقــد حقــق الشــعر يف العصــر الحديــث انزياحــا 

مســتوى  عــى  أو  الـنـوع  مســتوى  عــى  ســواء 

النــص؛ وهــذا االنزيــاح ال يلغــي وجــود املعيــار؛ 

يحــدث  “لــيك  أنــه  تــودوروف  تزفيتــان  فــريى 

محسوســا”،  املعيــار  يكــون  أن  يجــب  الخــرق 

ويف املقابــل يشــكك ميكائيــل ريفاتــري يف جــدوى 

املعيــار الرتباطــه باملتلقــي، الــذي يحــدد العــدول 

وفق ما يعتقد أنه معيار ليصبح املعيار مطردا.

ورغــم أن “عمــود الشــعر” قــد شــكل نظامــا فنيــا 

غــري قابــل لاـخـرتاق يف القصيــدة قديمــا؛ نجــد 

الخــروج  أشــكال  أحــد  مثلــت  النــر  قصيــدة  أن 

الــوزن  أســقطت  حيــث  الـنـوع؛  نظــام  عــى 

قصيــدة  وتحمــل  للشــعرية،  معيــارا  باعتبــاره 

قواعــد  عــى  املتمــرد  الوعــي  ذاتهــا  حــد  يف  النــر 

للــوزن  الخاضعــة  للشــعر  التقليديــة  الكتابــة 

والقافيــة لخلــق اإليـقـاع الشــعري، لتتخــى عــن 

بتعبــري   – طليقــة  ـحـرة  وتنســاب  القواعــد  تلــك 

إليــوت – وتخلــق لنفســها إيقاعــا خاصــا يتنصــل 

مــن كل محاولــة تقييــد شــكلية أو رؤيويــة؛ فقــد 

نفــت قصيــدة النــر التعــارض بــن الشــعر والنــر 

لتوجد نصا جامعا – بتعبري جريار جينيت – له 

خصائصه النوعية ومعايريه الجمالية وسماته 

الجديــدة. الشــكلية 

للشــعرية،  ليــس معيــارا  الــوزن  إليــوت  فاعتــر 

والشــكل الشــعري لديــه ليــس مجــرد وزن، بــل 

أدونيــس  ويتفــق  الـحـريك،  البـنـاء  مــن  ـنـوع  هــو 

للشــعرية،  كمعيــار  للــوزن  إســقاطه  يف  معــه 

الشــكي  التناغــم  “وراء  بقولــه  عنــاه  مــا  وهــذا 
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ســّر  وهــو  داخــي  ـحـريك  تناغــم  الحســابي، 

إليــوت  أســقط  ومثلمــا  الشــعر”،  يف  املوســيقى 

ســلطة  مــن  التحــرر  إىل  كذلــك  دعــا  الــوزن 

القافية التي يمكن االستغناء عنها، لكن يجب 

تعويضهــا مــن خــال اختيــارات الكلمــات وبنيــة 

الجملــة.

القيــود  مــن  الحــد  يف  إليــوت  دعــوة  لتتحــدد 

الدعــوة  تلــك  التقليــد،  شــعراء  قيــدت  التــي 

التــي نجدهــا كذلــك يف تبنــي الرومانســية فهمــا 

جديــدا لنظريــة األنــواع وإمكانيــة خــرق معايــري 

الـنـوع األدبــي وامتزاجــه بـنـوع أدبــي آخر. فيقيــم 

الـنـوع  معيــار  خــرق  عــن  تصــّوره  بــارت  روالن 

لديــه  فالنــص  للنــص وللكتابــة،  عــى مفهومــه 

تعددي وهذا التعدد يجتمع عند القارئ، كما 

الكتابــة هــي خلخلــة تتحــدد كمتعــة. ويــرى  أن 

جــاك دريــدا أن قانــون النــوع يعتمــد عــى قانــون 

مضــاد؛ أي أن اإلمكانيــات املتاحــة أمــام حــدود 

اســتحالة  دومــا  تضعفهــا  امكانيــات  هــي  الـنـوع 

ذاتهــا. حــد  الحــدود يف  بتلــك  االحتفــاظ 

مــن هــذا املنطلــق فإننــا ال نســتطيع إنــكار حقيقــة 

األدبيــة  واألنــواع  الشــعر  بــن  انزيــاح  حــدوث 

املختلفــة؛ وربمــا يرجــع هــذا االنزيــاح إىل تعــدد 

التجــارب اإلبداعيــة والضــرورات الحداثيــة التــي 

بخطابهــا  الوـلـوج  الشــاعرة  الــذات  مــن  تطلبــت 

قبــل؛  مــن  تعهدهــا  تكــن  لــم  آفــاق  إىل  األدبــي 

فقــد أفــاد الشــعراء مــن تقنيــات الفنــون األدبيــة 

نصوصهــم  مســتويات  تطويــر  يف  األدبيــة  وغــري 

طبيعــة  يخــدم  بمــا  وتطويعهــا  وتشــكيلها، 

الخطــاب نفســه والشــروط الفنيــة الخاصــة بــكل 

أدبــي. ـنـوع 

الحديــث  الشــعر  لغــة  تميّــزت  هنــا  ومــن 

باألشكال الحوارية املمتزجة بالنزعة القصصية 

تتداخــل األصــوات وتتعــّدد،  حيــث  واملـسـرحية 

القصيــدة  بنيــة  عــى  دراميــا  بعــدا  أضفــى  ممــا 

وأبعدهــا عــن الغنائيــة، كمــا طالبــت القصيــدة 

بتحقيــق البنيــة البصريــة داخــل النــص الشــعري 

املكتوب، مفيدة من تقنيات الفنون السينمائية 

والتشــكيلية، ومــع ذلــك، فــإن امتــزاج األنــواع ال 

ـنـوع ســماته الخاصــة التــي  لــكل  يلغيهــا فيظــل 

عــن  تفصلــه  التــي  النوعيــة  ومعاـيـريه  تمـيـزه 

التداخــل  مــن  القصــد  ويبقــى  األخــرى،  األنــواع 

هو التخفيف من سلطة النوع ومسايرة النمط 

الحدايث الذي طال التجربة الشعرية اإلبداعية 

عناصرهــا. بــكل 

الشاعر وسلطة الناقد
وفق االعتبار السابق القائل بأن املعيار الشعري 

مــا هــو إال مكــّون نــيص داخــي، يمكــن القــول إن 

لــكل نــص معايــريه الخاصــة النابعــة مــن خلفيــة 

الشاعر املرجعية وروافده الثقافية، األمر الذي 

يصبــح منطقيــا معــه وجــود معيــار خــاص لــكل 

نــص شــعري يختلف، بصــورة كليــة أو جزئيــة، 

عن معايري النصوص األخرى، تؤطره القوانن 

اللغويــة والنحويــة والباغيــة التــي تظــل قائمــة 

بــن مختلــف النصــوص.

التجريــب  عــى  تقــوم  مجملهــا  يف  فالكتابــة 

والخصوصيــة اإلبداعيــة، التــي هــي خصوصيــة 

عــن  كامــل  انقـطـاع  دون  الشــاعرة  الــذات 

خصوصية املوروث أو التواضع، لكن بتطويعه 

والتطويــر فيــه. كمــا أن كل كتابــة – وفــق الطــرح 

الســيميايئ – هــي إعــادة كتابــة، ومــن ثــم انتفــت 

معهــا ثنائيــة “األصيــل” و”الدخيــل” التــي كانــت 

الشــعرية. الكتابــة  لقســمة  ثنائيــا  معيــارا 

الباختينــي  للطــرح  محققــا  النــص  فأصبــح 

الخاص بمفهوم الحوارية، وأصبح نسيجا من 

النصــوص األخــرى وإعــادة إنتــاج لهــا، وأصبحــت 

ـشـراكة  تتطلــب  معاـيـريه  واســتنباط  قراءتــه 

املعايــري  تتعــدد  ثــم  ومــن  القــارئ،  مــن  فّعالــة 

بتعدد القراءات؛ ألن القراءة تختلف باختاف 

اإلطــار التاريخــي واملكــّون الثقــايف للمتلقــي؛ فــا 

توجد قراءة نهائية ألن النص مفتوح وال يرتبط 

معــن. بمركــز 

أشــار جــريوم ســتولينيتز يف كتابــه “النقــد الفنــي 

الفعــل  أن  إىل  وفلســفية”  جماليــة  دراســة   –

القرايئ يقوم عى ما أسماه بحكم القيمة الذي 

هو حكم موضوعي عى العمل الفني، يعتمد 

السمات الخاصة بالعمل لذاته، وهي يف أغلب 

األحــوال ســمات خارجية/شــكلية، إال أنــه حكــم 

غــري قطعــي، ذلــك أنــه يختلــف مــن شــخص إىل 

آخــر، فهنــاك مســتويات ذاتيــة تتدخــل يف هــذا 

ذاتــه  بحــد  القيمــة  حكــم  يصبــح  لــذا  الحكــم، 

حكمــا ذاتيا/موضوعيــا إىل أن يتــم االحتــكام إىل 

املعايــري العامــة للـنـوع األدبــي نفســه.

ومــن هنــا ينطلــق الناقــد يف إطــاق أحكامــه مــن 

خــال معايري جماليــة ونوعيــة ونقديــة يســبقها 

ذائقته األدبية، ويبقى لكل ناقد معايري خاصة 

بــه تتحــدد وفــق مــا يرغــب فيــه عــر اســتنطاقه 

ذاتيــة  مســتويات  وجــود  جانــب  إىل  للنــص، 

تبقــى  النهايــة  ويف  أحيانــا.  الحكــم  يف  تتدخــل 

“مســتويات ثقافــة الناقــد هــي التــي تحــدد ثبــات 

هذه املعايري وتغرّيها، فثقافة الناقد االنطباعي 

تختلــف اختافــاً كليــاً عــن ثقافــة ناقــد بنيــوي، أو 

ذلك الذي يمتلك ثقافة تاريخية يتوجه بنظرته 

إىل النــص مــن وجهــة تاريخيــة”.

تتغــري  الشــكلية  النصيــة  املعايــري  تتغــري  مثلمــا 

أن  املعــروف  ومــن  النقديــة،  املعايــري  بالتبيعــة 

التقاليد النقدية تســتقر بعد اســتواء النصوص 

مــن  النقــدي  الــدرس  انتقــل  فقــد  اإلبداعيــة. 

الباغــة إىل منظومــة املناهــج الحداثيــة، وبعــد 

اعتبــار النــص ممارســة ثقافيــة، لــم تعــد مهمــة 

وحــدات  بــن  العاقــات  عــن  الكشــف  الناقــد 

ناحيــة، وعاقتهــا  مــن  بنــاه  الفــردي أو  العمــل 

مــع النظــام أو النســق اللغــوي العــام مــن ناحيــة 

فتــح  هــي  مهمتــه  أصبحــت  بــل  فقــط،  أخــرى 

الثقافيــة  بالنصيــة  وربطــه  خارجــه  عــى  النــص 

منهــا. بنــاؤه  تــم  التــي  واالجتماعيــة 

الباغــة  عــن  الحداثيــة  املنظومــة  تختلــف  وال 

بعــض  يف  إال   – األحيــان  أغلــب  يف   – العربيــة 

إجراءاتهــا االصطاحيــة وتطورهــا فيمــا يناســب 

الـشـرط الثقــايف للعصــر الحديــث، فـ”االلتفــات” 

بالــذات،  التخييــل  معــاين  يف  حاـضـرا  نجــده 

و”العدول” يتحقق يف االنزياح وفق األســلوبية 

ومحددات الشعرية، و”االقتباس” يتحول إىل 

اصطاح سيميايئ هو التناص يف أبسط صوره، 

واالســتعارة هــي القنــاع باملفهــوم الحديــث حيــث 

الــدال واملدـلـول. بــن  الفصــل 

بــأن املعيــار مــا  ومــن هــذا املنطلــق يمكــن الـقـول 

هــو إال مكــّون نــيص، يتــم اســتنباطه مــن شــبكة 

العاقــات  بتغــري  يتغــري  النصيــة،  العاقــات 

الداخلــة  والفنيــة  الدالليــة  االنزياحــات  وبمــدى 

وفــق  املعيــار  فيتحــّدد  التجريــب،  بفعــل  عليــه 

مجموعــة الصفــات واملامــح والعامــات املمـيـزة 

يف النصــوص أو الظواهــر التــي يتــم العمــل عــى 

تصبــح  حتــى  منهــا  الواضــح  وإـبـراز  تعميقهــا 

كتابة نصــه  أثـنـاء  الشــاعر  يحاورهــا  مقاييــس 

الخــاص مــن ناحيــة، ويحتكــم إليهــا الناقــد أثنــاء 

الظاـهـرة  أو  للنــص  الجماليــة  الكـفـاءة  اختبــار 

ناحيــة أخــرى. مــن  يدرســها  التــي 

ناقدة وأكاديمية من مصر
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الذائقة البنائية
شربل داغر

يف سؤال امللف حكٌم عى النقد، وهو صائب يف جوانب كثرة منه.

ولــو نضــع جانبــاً كتبــاً يف تحقيــق النصــوص األدبيــة القديمــة، أو يف درس جوانــب مــن عالقــة األدب بـغـره مــا ينــدرج يف تاريــخ األدب، أو 

بموضوعــات بعينهــا )امـلـوت، املدينــة، االســتالب…(، لوجدنــا عــودة ظاـفـرة للنقــد، ولكــن عــى ركام مــن االنهيــارات والراجعــات والخفــة 

املتعاظمــة.

نقــع عــى مقــاالت وبحــوث وكتــب مــن دون منهــج، مــن دون مقاربــة، أي عائــدة إىل مــا يمكــن تســميته بـ”تــذوق” األدب، باملعنــى الخفيــف 

للكلمــة.

واألدهى أن الناقد بات يدافع عّما َيكتَب بالقول: هذا ما رأيُت… الرجاء عدم التعرض لحريتي يف النقد.

ملف

بدايــات  بعــد  بقــوة  املشــهد  تراجَع 
بــن  وواعــدة  جــادة  وإســهامات 

العشــرين.  القــرن  مــن  والثمانينــات  الســتينات 

أن  دون  مــن  استنســابي،  نقــد  أمــام  أصبحنــا 

تشــكاته  عــى  النــص،  “لغويــة”  عــى  يتــكل 

البنائيــة، عــى انتظاماتــه، وعــى كيفيــات القــول 

فيه.

بــات الناقــد يتنــزه يف حديقــة النــص مــن دون أن 

يقــوى القــارئ عــى نقــده وفــق عرضــه وفرضياتــه 

وطــرق تعليلــه.

واألدهــى أننــا نتحــدث عــن “نقــد ثقــايف”، أو مــا 

بعــد اســتعماري، أو تأويــي وغريهــا، ولكــن مــن 

دون خطــة، مــن دون بنــاء تعليــي، يف نــوع مــن 

ـنـوٍع مــن االســتعادة  التفّلــت الخفــي للنقــد. يف 

النشــطة مللكــة التحكــم التقليــدي لــدى الناقــد، 

للتعلــم  قابــاً  دراســياً  متنــاً  يبنــي  أن  دون  مــن 

واإلضافــة. والتعليــم، وللتعديــل 

املنهــج  لــزوم  مــن  التخّفــف  يعنــي  هــذا 

التحليــل،  مــن أدوات  واـشـرتاطاته، والتخّفــف 

والفرضيــات  واملقدمــات  املدونــة  فحــص  ومــن 

وغريهــا. التحليــل  يف  والرتابطــات 

البعــض يــرر بــأن هــذا مــن نتائــج العوملــة، لكنــه 

إىل  األكاف  بأقــل  التقليديــة  عــودة  نتائــج  مــن 

لهــذا  بالنقــد املرتاخــي.  أســميه  مــا  هــذا  ثقافتنــا. 

الســؤال املطــروح؟ لــه أن يجيــب عــى  كيــف 

مسألة المعيار
مســألة املعيــار جديــرة بالبحــث وتحاشــاها النقــد 

إالّ يف تنــاوالت جانبيــة او جزئيــة. وهــي مســألة 

تقــع يف صميــم النظريــة الشــعرية.

توّقــف  الثقافــة  هــذه  يف  النقــد  بــه  تعامــل  مــا 

عنــد أصنــاف هــذا الشــعر بــن عــرويض وتفعيــي 

مــع  ونقــاد  شــعراء  تعامــل  فيمــا  وبالنــر، 

الصنــف األخــري عــى أنــه يقــع خــارج الشــعر. كمــا 

والتثاقــف  األصــل  مســألة  النقــد  بعــض  تنــاول 

نـظـرة  الغالــب،  يف  إليهــا،  فنظــر  بالفحــص، 

بمــا  العربــي،  فالشــعر  شــعرية.  ال  سياســية 

فيــه العــرويض، تثاقــَف شــعرياً، وأخــذ بنمــاذج 

وموضوعــات مســتقاة مــن ثقافــات غربيــة. كمــا 

عــّدَل هيكلــة القصيــدة ونظــام الــوزن والتقفيــة 

يصعــب  بحيــث  الثقافــات،  هــذه  وفــق  وغريهــا 

الحديث عن أصل أصيل ومكن، وعن لقطاء. 

وقصيــدًة،  نظريــًة  العربيــة  الشــعرية  باتــت 

ولــم  معهــا،  ومتفاعلــة  غريهــا  عــى  مفتوحــة 

امليـسـرة  القديمــة  الذاتيــة  مرجعّيتهــا  لهــا  تعــد 

والصافيــة.

إنـتـاج ثقــايف وجمــال، ظاـهـرة  القصيــدة، ككل 

عــى  أن  إال  وفعــٌل.  حضــوٌر  وهــي  بالطبــع، 

الــدرس النظــري، قبــل التحليــي والذوقــي، أن 

مقومــات  مــن  فيهــا  يتحقــق  وأن  فيهــا،  يفكــر 

الجماليــة. خياراتهــا  ومــن  بنائهــا، 

يف  أعقــد  شــكاً  تتخــذ  املعيــار  مســألة  أن  إالّ 

درس القصيــدة بالنــر، مــا دام أن هــذه بلبلــت 

عدلــت  مثلمــا  املرجعيــة،  إىل  االحتــكام  قواعــد 

بـنـاء القصيــدة نفســه. هــذا مــا ال يســمح بدرســه 

الــدرَس املناســب املنظــوُر العــرويض الــذي ال يــزال 

يتحكــم، يف كثــري مــن النقــد، بالنظــر يف أصنــاف 

املختلفــة. الشــعر 

ـتـزال  ال  أدافــع،  مــا  عــى  بالنــر،  القصيــدة 

تفتقــر إىل نظريتهــا، ويصعــب بالتــال التحقــق 

مــن املعياريــة فيهــا. قصيــدة ذات تجــارب غنيــة 

ومتعددة، لكنها ال تنضبط أبداً وفق “الصفات 

الشــهري، ال يف  برنــار  الثــاث” يف كتــاب ســوزان 

فرنســا وغريهــا، وال يف ثقافــة الشــعر العربيــة.

امللــف،  أســاس  يف  القائمــة  املعياريــة،  مســألة 

قــد  النقــد  كان  إذا  عمــا  الســؤال  ســلفاً  تطــرح 

وهــي  والــدرس.  والفحــص  بالتعيــن  تناوَلهــا 

القصيــدة  ُمعــادي  بعــض  قبــل  مــن  مطروحــة 

يف  مســّلمة  يعترونــه  مّمــا  انطاقــاً  بالنــر، 

مــن  دون وزن،  مــن  شــعر،  وهــي: ال  الشــعر، 

قافيــة. دون 

ثقافــة  غــري  يف  قائمــًة  تعــد  لــم  املســلمة  هــذه 

وثقافة، وتتداعى يف عالم الشعر العربي، فيما 

معايــري  مــن  تحتفــظ،  مجموعــة  بهــا  تتمســك 

جمركيــة،  بــل  قضائيــة،  بوظيفــة  الشــعر، 

فيقومون بعمليات القبول والرفض، من دون 

القصيــدة. هــذه  شــعرية  فحــص 

القصيــدة،  هــذه  عــن  كتابــي  يف  أجريــت، 

التعبــري والبـنـاء  نقديــًة شــملت أوجــه  مراجعــًة 

منهــا  غريهــا. وخلصــت  ويف  القصيــدة  هــذه  يف 

أتــت  إن  االيـقـاع،  مقّومــات  بــأن  التنبــه  إىل 

ضعيفــًة يف القصيــدة بالنــر )بخــاف التفعيليــة 

البـنـاء  )يف  فــإن األوجــه األخــرى  والعروضيــة(، 

النحــوي، يف قــوة الصــورة املتخيلــة وغريهــا، ويف 

القصيــدة  يف  عاليــة  وطرافتهــا(،  املعــاين  جــدة 

بالنــر.

عــى  يتعــّن،  امللــف  ســؤال  مــن  جانبــاً  أن  إالّ 

وحــده،  بالنــر  القصيــدة  نطــاق  يف  أرى،  مــا 

وهــي  فيهــا،  املعياريــة  غيــاب  عــن  مستفـسـراً 

مســألة شــائكة، يف نظــري، إذ تفــرتض أن لهــذه 

يشــملها  واحــداً  معيــاًر،  أو  قانونــاً،  القصيــدة 

القانــون، وال  لــم تعــرف هــذا  ويحّددهــا، فيمــا 

هــذا املعيــار، منــذ بداياتهــا، ويف تاريخهــا املمتــد.

فمن يعْد اىل ما كتَبه اليوزيوس برتران وشارل 

العالــم،  يف  األوالن  شــاعراها  وهمــا  بودلــري، 

كتابتهــا.  يف  وتباينــا  اختلفــا  أنهمــا  مــن  يتحقــق 

وهــذا مــا يصــح يف بودلــري ورامبــو ولوتريامــون.. 

وهــذا مــا يصــح يف والــت ويتمــان وـغـريه.

بــن  الجمــُع  واحــد:  منطلــق  القصيــدة  لهــذه 

الشــعر والنــر يف بـنـاء تعبــريي جمــال واحــد. إالّ 

إمــكان  ُيســقط  بمــا  تجــارب كتابتهــا تختلــف  أن 

وجــود معيــار بنــايئ لهــا. فهنــاك قصيــدة، فيهــا، 

فيمــا  “باذخــة”،  شــعرية  لغــة  عــى  تعتمــد 

تعمل غريها عى لغة “تالفة”. هناك قصيدة، 

فيمــا  والومضــة،  الشــذرة  عــى  تعتمــد  فيهــا، 

ينبنــي غريهــا عــى بـنـاء مـطـول. هنــاك قصيــدة، 

فيهــا، تقــوم عــى اإلرســال ذي الـنـرة العاليــة، 

فيمــا يقــوم غريهــا عــى الخافــت واملســتبَطن مــن 

والتعابــري. األصــوات 

دون  مــن  “بريــة”  قصيــدة  أنهــا  يعنــي  ال  هــذا 

معيــار، وإنمــا يعنــي البحــث عنــه والتدقيــق فيــه. 

مــا أجــده يف ـشـرطن، عــى األقــل: مقــوم  هــذا 

جمــال. ومقــوم  بنــايئ، 

ففــي البـنـاء، يصــّح يف هــذه القصيــدة مــا يصــّح 

أي  والصــورة،  الكتابــة  فنــون  مــن  غريهــا  يف 

فيهــا  تتاقــى  ببنيــة  أشــبه  بـنـاء،  لهــا  يكــون  أن 

الســمات وتتعاكــس، مــا ُيظهــر خيــاراً يف القصــد 

واإلنجاز. ففي إنتاجات هذه القصيدة، قصائد 

شــاغل  دون  مــن  هينــاً،  إرســاالً  مرســلة  كـثـرية 

بنــايئ، كمــا لــو أنهــا، وحســب، فيــُض الخاطــر، 

انفعاليــة. وتلقائيــٌة 

أمــا املقــوم اآلخــر، التعبــريي الجمــال، فهــو أن 

خيــارات  املختلفــة،  ألنواعهــا  القصيــدة،  لهــذه 

التعبرييــة  يف  ويطلبهــا  منهــا  الشــاعر  ينطلــق 

متعــددة،  خيــارات  واألســلوبية:  اللفظيــة 

يف  نجدهــا  التــي  الفــوارق  مثــل  متعاكســة، 

املثــال. ســبيل  عــى  اللوحــة،  بـنـاء  أســاليب 

النقــد،  إـصـاح  إن  الـقـول  يكفــي  ال  لهــذا 

رفــع  بــأن  التأكيــد  يمكــن  بــل  القصيــدة.  ُيصلــح 

ال  الشــاعر،  لــدى  والجماليــة  البنائيــة  الذائقــة 

االستســهال، هــو الــذي يجعــل هــذه القصيــدة 

ومختلفــة. ومتعــددة  متألقــة 
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الناقد شاعر آخر يعيد كتابة القصيدة
مفيد نجم

الفوىض التي يعيشها الشعر راهنا هي فوىض يف املفاهيم والتصورات حول الشعر قبل أن تكون فوىض يف أشكال الكتابة واالستسهال 

والتعــدي عــى هــذا الفــن الرفيــع. والـسـؤال هــل هــذه الفــوىض هــي نتــاج قصيــدة النــر ومــا رافقهــا مــن تحــرر القصيــدة مــن الــوزن وأشــكال 

البالغــة الســابقة، أم هــي نتــاج ســياق ثقــايف واجتماعــي عوملــي تحولــت معــه الثقافــة والفنــون إىل ســلعة يف الســوق أكــر ممــا هــي صناعــة 

تستند إىل موهبة وتخييل مبدع باللغة ومع اللغة الكتشاف طاقات تعبرية بالغية مخبوءة، يف سياق الرؤية الجديدة للشاعر وهي 

تعيــد بنــاء عالقــة الــذات الشــعرية مــع اللغــة والعالــم واألشــياء.

ملف

أن قيم االستهاك التي دخلت  ال شك 
إىل  دخلــت  كمــا  الثقافــة  إىل 

جوانــب الحيــاة األخــرى أّثــرت كـثـريا يف مفهــوم 

اإلبــداع بصــورة عامــة والشــعري بصــورة خاصــة. 

لقــد منحــت قصيــدة النــر التــي تحللــت مــن قيــم 

الــوزن وحاولــت أن تســتعري مــن الفنــون األخــرى 

ويف مقدمتها السرد بعض تقنياتها أسهمت يف 

خلــق مســاحة واســعة مــن الحريــة أمــام الشــاعر 

غيــاب  لكــن  ورؤيــاه،  رؤيتــه  حــدود  لتوســيع 

الكتابــة  واستســهال  التجربــة  وضعــف  املوهبــة 

التوظيــف  فــخ  يف  تقــع  التجــارب  هــذه  جعلــت 

آليــة  تطويــر  عــن  عـجـزت  عندمــا  املجــاين 

اســتخدامها وفقــا ملــا تمليــه خصوصيــة الكتابــة 

الشــعرية كبنيــة وتخييــل ولغــة تتميــز بالتكثيــف 

الشــديد واالنزيــاح الباغــي والشــعري مــا جعــل 

وشــعرية  القصيــدة  بــن  التمييــز  الصعــب  مــن 

اللغــة الســردية يف هــذه الكتابــة أو بــن الخاطــرة 

والقصيدة.

مــا  الــذي نجــده ماثــا كـثـريا يف  إن هــذا املشــكل 

ينشر اليوم هو أحد وجوه الفوىض الناجمة عن 

األدبيــة ألســباب  واملفاهيــم  التصــّورات  اختــاط 

والوعــي  اللغويــة  الـخـرة  غيــاب  أهمهــا  كـثـرية 

الشعري والجمال الخاص بالكتابة الشعرية، 

خصوصا مع تراجع دور النقد والناقد ألسباب 

أهــم  أحــد  الفــوىض  هــذا  نعــد  أن  يمكــن  كـثـرية 

بــات  لذلــك  نتائجهــا.  أحــد  هــي  كمــا  أســبابها 

الشــعر ال يغــري الكثرييــن بقراءتــه والناقــد هــو 

التــي  الدوافــع  مــا أدى إىل تراجــع  قــارئ أيضــا، 

الشــعرية  الحيــاة  يف  منخرطــن  النقــاد  تجعــل 

ـقـراءة ونقــدا خاصــة مــع غيــاب عاقــات الحــوار 

واالنفتاح بن الشاعر والناقد يف ظل االتهامات 

التــي يســوقها الشــاعر للناقــد عندمــا ال يحابيــه 

نقــده ويمــارس دوره بعيــدا عــن أّي موقــف  يف 

مســبق مــن الشــاعر.

إن هنــاك  الـقـول  مــن  بــد  هــذا ال  قبــل كل  لكــن 

سببا آخر أكر وجاهة لتخّي النقد عن وظيفته 

يتجــى يف صعوبــة قــراءة الشــعر ودراســته نظــرا 

دالالت  عــى  املفتوحــة  املجازيــة  لغتــه  لطبيعــة 

وحــدة  غيــاب  إىل  إضافــة  كـثـرية،  وتأويــات 

القصيدة ونزوعها إىل التجريب وتعّدد تقنيات 

كتابتهــا التــي أدخلتهــا يف عاقــات تنــاص كـثـرية 

ناقــد  إن  أخــرى.  وفنــون  أدبيــة  أجنــاس  مــع 

الشــعر هــو شــاعر آخــر يعيــد تفكيــك وتراكيــب 

مــن  يمتلكــه  مــا  مــن جديــد يف ضــوء  القصيــدة 

الكتابــة  بخصوصيــة  ووعــي  أدوات وحساســية 

الشــعرية وأدواتهــا وطــرق تشــكيلها وداللــة كل 

هــذه  إن  الكليــة للقصيــدة.  البنيــة  إطــار  هــذا يف 

نقديــا  القصيــدة  مــع  التعامــل  يف  الخصوصيــة 

القصيــدة  حــال  هــو  كمــا  مــن املغاـمـرة  ـنـوع  هــو 

تقــوم  عاقــة  إىل  تحـتـاج  وهــذه املغاـمـرة  تمامــا 

القصيــدة.  مــع  العميــق  والحــوار  الـخـرة  عــى 

إن هــذا الجهــد الــذي يبذلــه الناقــد يف مغامرتــه 

النقديــة يحتــاج إىل اعــرتاف بــه مــن قبــل الشــاعر 

عــى األقــل كمــا كان يحــدث يف الشــعر العربــي 

القديم. لكن املشكلة أن الشاعر أو من استبدل 

الناقــد بعــدد اإلعجابــات التــي ينالهــا عــى أجهــزة 

الخــداع  عمليــات  مــن  الرغــم  عــى  التواصــل 

أن  يحــاول  أن  دون  تمارســها  التــي  والتضليــل 

يمارس عى قصيدته دور الناقد ألسباب أهمها 

قبــل أي يشء آخــر. الشــعرية  الـخـرة  ضعــف 

***
كانــت  القديــم  العربيــة  الشــعرية  تاريــخ  يف 

الشــاعر، ويف مراحــل  التــي تصنــع  هــي  املوهبــة 

أكــر  إىل  يذهبــون  الشــعراء  أصبــح  الحقــة 

الشــخصيات معرفــة بالشــعر وتذوقــا لــه يلقــون 

أمامه قصائدهم ليك يحكم أيهما أكر شاعرية 

مــن اآلخــر وكان الحكــم يتحــول إىل معيــار قيمــة 

حقيقي، وعندما بدأ عصر التصنيف واملعاجم 

عــى  طبقــات  تصنيفهــم يف  يتــم  الشــعراء  كان 

أســاس القيمة الشــعرية لكل شــاعر. حيث كان 

يأتــون يف  الشــعراء الفـحـول أو األكــر شــاعرية 

صــدارة هــذه الطبقــات. لــم يكــن يف ذلــك الزمــن 

الشــعر  لكــن  الشــعر.  يف  ودراســات  نظريــات 

يف  تطــور  ثــم  الســليقة  عــى  يعتمــد  كان  الــذي 

يف  الحــال  هــو  كمــا  إىل صناعــة  مراحــل الحقــة 

يطلقــه  كان  الــذي  الشــعر  صناعــة  مصطلــح 

نقــاد الشــعر القدامــى عــى العمليــة اإلبداعيــة، 

ولعل حوليات الشاعر زهري بن أبي سلمى هي 

لهــذا املفهــوم، حيــث كان  الحقيقــي  التجســيد 

ـيـرىض  حتــى  قصيدتــه  ينقــح  كامــا  عامــا  يبقــى 

النــاس. بــن  عنهــا ويشــيعها 

التــي  واملراحــل  العربيــة  الشــعرية  تطــور  إن 

ـلـوال  ليحــدث  يكــن  لــم  التطــور  هــذا  فيهــا  مــر 

وجــود شــعراء كانــوا عــى قــدر كبــري مــن املوهبــة 

والثقافة الشعرية وتمثل القيم الجمالية التي 

إن  عليهــم.  الجديــدة  الحيــاة  تفرضهــا  كانــت 

التجربــة  عناصــر  بــن  والتكامــل  التداخــل  هــذا 

الشــعرية هــي التــي تدلنــا مــن أيــن يــأيت الشــعر 

هــو  العبــايس  فالشــعر  ويتطــور.  ينمــو  وكيــف 

الجاهــي  الشــعر  وغــري  األندلــي  الشــعر  غــري 

التفعيلــة  وشــعر  الرومانــي  الشــعر  وكذلــك 

أو قصيــدة النــر. إن هــذا التحــول والتطــور الــذي 

ـلـوال  ليحــدث  مــا كان  الشــعرية  تشــهده  كانــت 

توفر العناصر املوضوعية والذاتية التي تتكامل 

الجهــد  ـلـوال  كذلــك  الشــعرية.  الــذات  داخــل 

تطويــر  يف  الشــاعر  يبذلــه  كان  الــذي  الخــاص 

تجربته ورفدها بروافد شعرية ومعرفية كثرية. 

إن وجــود تجــارب مختلفــة تمتلــك فرادتهــا هــي 

التــي صنعــت تـحـوالت هــذه الشــعرية وفتحــت 
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أمامهــا آفاقــا جديــدة. والســؤال أّي تميــز وفــرادة 

األصــوات  فيــه  تتداخــل  الــذي  املشــهد  هــذا  يف 

إىل درجــة االستنســاخ والبلبلــة الشــعرية حتــى 

أصبــح عــدد الشــعراء والشــاعرات أكــر مــن عــدد 

قرائــه.

إن هذه الخصوصية هي يف جانب هام وأسايس 

منهــا تتعلــق بموضــوع اللغــة وباغتهــا ومعرفــة 

إىل  تحـتـاج  التــي  املخبــوءة  وطاقاتهــا  أـسـرارها 

طاقــة تخييــل كـبـرية قــادرة عــى أن تحلــق بهــا. 

الشــعري  والتخييــل  اللغــة  مــع  العاقــة  إن 

الـخـرة  تكســبها  التــي  القصيــدة  جناحــا  همــا 

بوصفهــا  اللغــة  إن  بعيــدا.  التحليــق  يف  خفــة 

والتعبــري  التشــكيل  وأداة  األســاس  الحامــل 

ووـعـاء التجربــة تتطلــب الحفــر يف طبقــات هــذه 

اللغــة وإعــادة بنائهــا عــى نحــو مبــدع بعيــدا عــن 

التهويم أو التداعيات الوجدانية واإلنشاء، ألن 

تتفــوق عــى نفســها  اللغــة تحـتـاج إىل أن  هــذه 

أقفاصهــا  خــارج  الخيــال  بأجنحــة  تطــري  وأن 

تمتلــك  ال  قصيــدة  إن  الســائدة.  ومواضعاتهــا 

بنائهــا  عــى اإلدهــاش والخصوصيــة يف  القــدرة 

وطرائــق تعبريهــا ورؤاهــا الجماليــة ال يمكــن أن 

إليهــا. القــارئ  تجتــذب 

لقــد كان يقــال للشــاعر املبتــدئ قديمــا عليــك أن 

تحفظ آالف األبيات الشعرية ثم عليك نسيانها 

اليــوم ونحــن  لــيك تكتمــل حتــى تصبــح شــاعرا. 

وشــاعرات  لشــعراء  األســماء  عـشـرات  نطالــع 

كــم  أو  العربــي  الشــعر  مــن  قــرؤوا  كــم  نســأل 

العربيــة  الشــعرية  أعــام  مــن  يعرفــون  شــاعرا 

وتـحـوالت هــذه الشــعرية حتــى يمتلــك الثقافــة 

لــيك  الشــعرية الازمــة والـخـرة بهــذه الصنعــة 

ينطلــق مــن هــذا الوعــي يف تطويــر تجربتــه. لقــد 

حاول البعض أن يستخدم مصطلحات التمرد 

األب  وقتــل  والباغــي  الشــعري  املــوروث  عــى 

ال  الــذي  العمــل  هــذا  عـنـاء  مــن  نفســه  إلعـفـاء 

تحــاول  القصيــدة  دامــت  مــا  يتوقــف  أن  يجــب 

أن تتجــاوز ذاتهــا كمــا تحــاول أن تتجــاوز حــدود 

تأسســت  التــي  ومرجعياتهــا  الشــائعة  الكتابــة 

من خالها. لذلك ما من شاعر يبدأ إال ويحمل 

مــا  ـسـرعان  لكنــه  مــا،  أكــر  أو  شــاعر  مامــح 

ينطلق بعيدا عن هذه املؤثرات ويبدأ يف تشكيل 

هويته الشــعرية الجديدة. إن الشــعر قائم عى 

عاقــات اتصــال وانفصــال يف آن معــا وهنــا تجــد 

الــذات الشــعرية ذاتهــا داخــل قصيدتهــا دون أن 

تتوقــف عــن توســيع حــدود فضاءاتهــا وتطويرهــا 

ورؤاهــا. ألدواتهــا 

للممارســة  نقدنــا  يف  انصافــا  أكــر  نكــون  ولــيك 

مــن االـعـرتاف  بــّد  ال  الحديثــة  العربيــة  النقديــة 

فاعــا  يكــن  لــم  الحديــث  العربــي  النقــد  أن 

الشــعرية  مــع  حــواره  يف  املطلوبــة  بالصــورة 

تداخــل  بســبب  واملعاـصـرة  الحديثــة  العربيــة 

مــن  كثــري  يف  الســيايس  مــع  والنقــدي  املعــريف 

التجربــة  استنســاخ  محاولــة  ولعــل  األحيــان 

واأليديولوجيــا  النقــد  عــن  الشــيوعية  النقديــة 

يف ســوريا ومصــر هــو مثــال عــى خـضـوع النقــد 

لســلطة األيديولوجيــا، وبالتــال فقــدان الشــعر 

الــذي يحتاجــه كمــا هــو الحــال  لفـضـاء الحريــة 

وظيفتــه  مــن  تـحـول  الــذي  النقــد  إىل  بالنســبة 

كأداة كشف واكتشاف إىل سلطة رقابة وتقييم 

وفق مرجعيات فكرية وسياسية مسبقة. لكن 

قصيــدة  حضــور  تراجــع  مــع  الــدور  هــذا  تراجــع 

مــن  تعــود  النقديــة  التجربــة  جعــل  التفعيلــة 

جديــد للبحــث عــن مرجعيــات معرفيــة ونقديــة 

تبنــي عــى أساســها رؤيتهــا ومنظومــة مفاهيمهــا 

النظريــة واملنهجيــة الجديــدة، يف وقــت كان فيــه 

االنتقال من قصيدة التفعيلة إىل قصيدة النر 

يتــم دون مرجعيــات نظريــة وجماليــة باســتثناء 

عــن  نقلهــا  تــم  التــي  العامــة  املفاهيــم  بعــض 

مرجعيــات غربيــة معروفــة. لذلــك نشــأت أغلــب 

بتيــارات  متأـثـرة  البدايــة  يف  الشــعرية  التجــارب 

شــعرية غربيــة مثــل قصيــدة اليومــي وقصيــدة 

والرمزيــة. التفاصيــل 

إن الــذات الشــعرية بحدســها وبمــا تمتلكــه مــن 

طاقــات تخييــل وـثـراء لغــوي ومعرفــة بأـسـرارها 

وحساســية كـبـرية لجمالياتهــا هــي التــي تصنــع 

التــي تظــل  الشــعر وتقــوده يف مغاـمـرة الكتابــة 

بــا ضفــاف بحثــا عــن قصيدتهــا املرجــأة ألن كل 

قصيــدة تكتــب هــي مشــروع للوـصـول إىل تلــك 

القصيدة التي تظل تراوغ الشاعر وهو يطارها.

ناقد من سوريا مقيم في برلين
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مساَءَلة النقد الشعري وحداثته
من المعيار إلى القيمة

حاتم الصَكر

ليســت جديــدة املــررات التــي ُتســاق عــادة إلعــالن قصــور النقــد الشــعري عــن مواكبــة األعمــال أو الظواهــر أو املســتجدات يف الشــعرية 

ثــم التحديــث يف الخطــاب  العربيــة. إن تلــك املــررات يف الحقيقــة تقفــز عــى – أو تتعامــى عــن – املنجــز النقــدي الــذي واكــب التجديــد، 

الشــعري وقراءتــه، ونقــده بالضــرورة. لقــد كانــت املنافحــة عــن التجديــد والتنظــر لــه، وكذلــك الحداثــة الشــعرية وتســويقها إجرائيــاً مــن 

أبــرز مجهــودات النقــد الشــعري العربــي املعاصــر، ومــن نتائــج الكــد النقــدي املنهجــي وحصيلتــه املاثلــة هــي مقبوليتــه وتداوليــة الحديــث 

مــن التجــارب، ووقوفهــا يف املـعـرك الشــعري ـفـرة حــن واجهتهــا املصــدات التقليديــة واملحافظــة الرافضــة للحداثــة، وهــي ذات ســلطة 

فائقــة عــى الــدرس األكاديمــي والثقافــة والصحافــة وأنشــطة النقــد والشــعر. ولعــل موضــوع قصيــدة النــر هــو مــن أبــرز املجــاالت التــي كان 

لهــا واليــزال مــكان الصــدارة يف النقــد. وهــذا مــا صــدرت بشــأنه كتــب كثــرة لنقــاد مــن مختلــف بــالد العــرب تنظــراً وتطبيقــًا، وقــام بعضهــم 

ــر وتطبــق عــى نمــاذج عامليــة منــه الســتبصارها يف عمليــة تحديــث الخطــاب الشــعري بالــذات. برجمــة الكتــب التــي تــيء وتنظِّ

ملف

لــه  تنبــه  الــذي  حقــا  الافــت  األمــر  لكن 
بشكل خاص نقاد غربيون آخرهم 

رونــان مكدونالــد يف كتابــه “مــوت الناقــد” الــذي 

غيــاب  هــو  صالــح،  فخــري  الصديــق  ترجمــه 

التخصص النقدي أوالً، وإهمال أحكام القيمة 

األكاديمــي  النقــد  وتقاعــس  ثانيــاً،  تــام  بشــكل 

نشــاطه  يف  النقــد  جعــل  مــا  أـخـرياً،  وتهميشــه 

الجماهريي الوسائطي تحت سطوة الشعبوية 

التواصــل،  شــبكات  يف  أرهقتــه  التــي  الجديــدة 

وأفــرزت  إشــاعتها،  يف  الثقــايف  النقــد  وأســهم 

أحكاماً متسرعة أو متحمسة أو ناقصة الثقافة 

عــن  يبتعــد  الناقــد  وبــذا كان  الازمــة.  واملعرفــة 

ومــا  والكتــب  بالنــدوات  مكتفيــاً  عملــه،  محــور 

ينشر يف الصحافة الثقافية.

النقــد  يعــد موـضـوع إـجـراء يف  لــم  “املعيــار”  إن 

الحديث شعراً وسرداً، فاألسئلة التي يوّجهها 

مــن  تطــورت  الـقـراءة  عــر  النصــوص  إىل  النقــد 

السؤال عن “ماذا” قال النص إىل سؤال أعمق 

قولــه.  أراد  مــا  النــص  قــال  “كيــف”  هــو  وأهــم 

وأضــاف دعــاة النقــد الثقــايف ســؤالهم الرتاجعــي 

إىل  عــادوا  وبهــذا  قالــه.  مــا  النــص  قــال  “ملــاذا” 

املعيارية التي تربط النص بما هو خارجي كلياً، 

وضياع القراءة النقدية بسبب ذلك يف متاهات 

وثرثــرات ذات مرجــع سوســيولوجي أو شــعبي، 

النصــوص وشــعريتها  أبنيــة  لهــذا  تبعــاً  وتهمــل 

املتشكلة من انتظام عناصر البنية ومستوياتها 

املعجميــة والرتكيبيــة واإليقاعيــة والدالليــة.

عــى  الحكــم املتعّســف  إىل  مثــاً  يقودنــا املعيــار 

النصوص والتجارب، فيغدو املتنبي عنصرياً أو 

رجعيــاً يف بعــض القــراءات بالحكــم عــى املعــاين 

املباـشـرة أخاقيــاً أو سياســياً، دون االنتبــاه إىل 

لكــن  املتنبــي.  قصيــدة  عناصــر  انتظــام  كيفيــة 

يمكــن ردهــا كونهــا  إىل املعيــار  العــودة  مــررات 

بــل  موهبتــه  أو  الشــاعر  ثقافــة  عــى  تقتصــر  ال 

تتعداهــا إىل النيــات املفرتضــة عنــد كتابتــه، ثــم 

النصــوص.  الــدالل يف  عــن املحــور  بــدالً  عرضهــا 

بعيــدة  مفرطــة  تأويــات  يف  النصــوص  وُتغــرق 

الـقـراءة يف كشــفها. التــي تســهم  عــن أبنيتهــا 

إن ثقافــة الشــاعر هــي ثقافــة نصــه يف الحقيقــة، 

وموهبتــه تتجــى يف لغــة نصــه وصــوره وأخيلتــه. 

صنــع  مــن  النقــاد  تحذيــر  إىل  ننبــه  أن  وعلينــا 

للتدريــب،  إخضاعهــا  أو  والقــدرات،  املواهــب 

وكأنها مهارة عضلية وليست ممارسة شعرية. 

املــدارس  وانتشــار  شــيوع  مــن  العجــب  وأثارنــا 

والحلقــات الدراســية والكتــب التــي تتحــدث عــن 

كيفيــة خلــق املبــدع، ومواصفاتــه، وطــرق تنميــة 

موهبتــه، وهــي كلهــا ممــا تتشــكل منــه التجربــة 

الشــعرية التــي ال يمكــن وصفهــا كالــدواء وطــرق 

تعاطيــه، أو تجــري بعمليــة تفريــخ صناعيــة!

لكننــي أجــدين ميــاالً، مــن خــال ممارســة النقــد 

الشــعري، إىل يشء محدود من أحكام القيمة 

ال املعيــار، وأرى فرقــاً بينهمــا، فأحــكام القيمــة 

تجــري مــن داخــل النــص، فيــأيت التقويــم لصيقــاً 

بالنــص ال بالحكــم عــى صدقــه أو جمالــه، بــل 

ولغتــه  وصــوره  عاماتــه  تواشــج  إىل  احتكامــاً 

وإيقاعــه. فيمــا تكــون املعايــري جاهــزة قادمــة مــن 

خــارج النصــوص لتقيــس وتحــك بهــا مــا يخــرج 

جمالياتهــا  تلمــس  عــن  ويقصــر  فنّيتهــا،  عــن 

خفتــت  واملنهجيــات. ولذلــك  الـقـراءة  وتبــدالت 

املؤـثـرات  وإبعــاد  النــص،  إلغــاق  الدعــوات 
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مــوت  مـقـوالت  وتهديــم  التجربــة،  يف  الفاعلــة 

الحــال. بطبيعــة  تفســريها  التــي أيسء  املؤلــف 

األكاديمــي،  الــدرس  عــى  التعــال  وتســبَّب 

نشــأة  يف  بالتخلــف  ووصمــه  ومنهجيتــه، 

املنهجــي،  األدبــي  النقــد  وبــن  بينــه  القطيعــة 

وهــي قطيعــة ابتدأهــا األكاديميــون التقليديــون 

البحــوث،  ومراكــز  الجامعــات  يف  واملحافظــون 

املوضوعــات  عــى  تابــوات  مــن  فرضــوه  ومــا 

لكنهــا  والنقــد،  الكتابــة  يف  الحديثــة  واملنـجـزات 

أدت إىل ردة فعل عكسية لدى نقاد األدب من 

خــارج املؤسســة الجامعيــة، مــا أفقــد النقــد تلــك 

املدرســة،  فـضـاء  يف  للتوغــل  املمكنــة  الجســور 

الحداثــة  أبحاثهــا ومناهجهــا لصالــح  واســتثمار 

يف  وأســهم  الشــعري،  النقــد  بهــا  تّكفــل  التــي 

الشــعراء. تجســيدها 

والتحديــث  تتعــارض  ال  األكاديميــة  والرصانــة 

بحريــة  انفتحــت اآلفــاق  مــا  إذا  نقديــة  كعمليــة 

والنصــوص.  والظواهــر،  املوضوعــات،  لتــداول 

بســبب  األـخـرية  العقــود  يف  شــهدناه  مــا  وهــو 

تطعيــم الهيــاكل األكاديميــة بعقليــات تحديثيــة 

ـحـراكاً  وشــهدنا  والدارســن.  النقــاد  شــبان  مــن 

الرســائل  بجانــب  وإصــدارات  ونــدوات  طيبــاً 

الجامعية التي أخذ بعضها نصيبه من القراءة 

النقديــة. الحركــة  يف  والتأثــري 

لقد جرى التشــويش عى مهمة النقد األدبي – 

والشــعري مــن ضمنــه – بســبب تصاعــد تيــارات 

الــذي  الثقــايف  والنقــد  الثقافيــة،  الدراســات 

األدبــي  النقــد  عــن  بديــاً  بكونــه  دعاتــه  طرحــه 

الوســائط  حظيــت  وهكــذا  موتــه!  أعلنــوا  الــذي 

النقــاد  باهتمــام  التواصــل  وســبل  والرقميــات 

التجربــة  خــارج  يبحثــون  وصــاروا  والدارســن، 

األدبية والشعرية لكونها، كما يقولون، ليست 

فيهــا،  الفاعلــة  بقــدر كشــف األنســاق  ضروريــة 

ثــم إخـضـاع الـقـراءة لتلــك األفــكار واملوضوعــات 

الدراســات  بــاب  يف  تدخــل  والتــي  الجانبيــة، 

أحيانــاً. واإلعاميــة  والنفســية  االجتماعيــة 

فقــط  ليــس  مســتهدف  إذن،  الشــعري،  النقــد 

من خصوم يتكتلون وراء نصوصهم، وال يرون 

يف النقــد جــدوى، لينضــم إليــه فريــق مــن النقــاد 

األدبــي،  النقــد  دم  أهــدروا  الذيــن  والباحثــن 

وتعالــوا عــى آلياتــه، وإجراءاتــه، وأدبيتــه ذاتهــا 

التــي تنعكــس يف أســلوبه.

املستنســخة  “النســخ”  بطغيــان  االحتـجـاج  إن 

تمامــاً،  الدقــة  تعــوزه  التجــارب  “أـصـول”  عــى 

فالتقويــم يتــم ضمنيــاً، بــل يف اختيــار النصــوص 

أو املوضوعات ذاتها، وهو موقف نقدي، فهذا 

حظيــت  األـصـول  أن  كمــا  لهــا،  تصويتــاً  يعنــي 

بالعنايــة النقديــة حــّد التخمــة، وتراُكــم املكتبــة 

الخاصــة بقراءتهــم، فصــارت الكتابــة اليــوم عــن 

تجربة أدونيس أو درويش وسواهما غري جاذبة 

وإذا كان املقصــود  الجديــدة.  التجــارب  بمقابــل 

التجــارب  تلــك  هــو  التجــارب  مــن  باملستنســخ 

تعســفي،  أنــه حكــم  فأجــد  الراهنــة،  الحداثيــة 

وينطــوي عــى تمجيــد صنمــي ال يخــدم الحركــة 

النصــوص ذاتهــا. النقديــة وال الحداثــة وال 

إن إغفــال دور النقــد والتعويــل عــى غــري النقــاد 

مركزياً هو انحياز ضد ظاهرة النقد الحضارية، 

وقــد آن للعقــل العربــي أن يتقبــل تلــك املظاهــر 

لأســف  تعــوز  ديمقراطيــة  بــروح  الحضاريــة 

الكثري من املقاربات املتحمسة، والقادمة بهياج 

كإـجـراءات  ولخطابــه  كعمليــة،  للنقــد  رافــض 

أو  العربيــة  الثقافــة  يخــدم  ال  وذلــك  وآليــات، 

الشــعرية. الحركــة 

اختــاالت  مــن  النقديــة  الحركــة  أـنـّزه  ال  إننــي 

مصطلحيــة ومنهجيــة، وتــردد بصــدد القضايــا 

وـقـراءة  الشــعرية،  األنــواع  كفــرز  الكــرى، 

املجتلبــة  املناهــج  وتكييــف  الشــعري،  اـلـرتاث 

اإلبداعــات  إىل  والتنبــه  أخــرى،  حاضنــات  مــن 

املتابعــة  ضعــف  وربمــا  والظواهــر،  الجديــدة 

كثافتــه،  بســبب  تفصيليــاً،  الشــعري  للنـتـاج 

العربيــة  الشــعرية  الثقافــة  مراكــز  وتشــتت 

وتفككهــا. لكــن ذلــك ال يمكــن معالجتــه بإزاحــة 

النقــد األدبــي، أو تخويــن النقــاد، وعّدهــم عالــًة 

الشــعرية. والحركــة  النصــوص  عــى 

ناقد من العراق
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تحّوالت الشعر
تحّوالت النقد

محمد صابر عبيد

ـمـّرت الشــعريّة العربّيــة الحديثــة بجملــة تـحـّوالت بـمـوازاة تـحـّوالٍت محايثــٍة يف النقدّيــة العربّيــة املشــتغلة يف حقــل نقــد الشــعر، عــى 

النحــو الــذي شــّيد يف ذهنّيــة التلّقــي معادلــة مــن نــوٍع مــا بــن النصــوص والظواهــر الشــعريّة مــن جهــة، ونقدهــا مــن جهــة أخــرى، وقــد 

تعّرضــْت هــذه املعادلــة – إْن صــّح وصفهــا بهــذا الوصــف – لهــّزات كثــرة يتبــادل فيهــا الطرفــان شــّتى الُتَهــم، مــن قبيــل أّن جهــة النقــد تّتهــم 

النصوص باالنحدار والضعف، وجهة الشعر تّتهم النقد بالعجز عن املواكبة والتصّدي لحداثات الشعر وكشوفاته الفنّية الجديدة، 

يف ســجال هــّش ال قيمــة لــه وال يقــود إىل نتائــج مهّمــة عــى الصعيــد العلمــّي والثقــايّف والفكــرّي واألدبــّي املســتقبيّل.

ملف

العربّيــة الحديثــة بواقعهــا  الشعريّة 
الراهــن ذات نســيج ممــّزق 

بن ثاثة نماذج أساسّية قيد االنتشار والتداول 

واملمارسة، نموذج تقليدّي هو “قصيدة الوزن” 

الـحـرس  مــن  قليلــة  ليســت  أفــواج  زالــت  مــا 

القديــم تدافــع عنــه وتحــاول أن تنفــخ الــروح يف 

جســده املتهالــك، ونمــوذج وســيط هــو “قصيــدة 

مــن طاقتــه اإلبداعّيــة يف  الــوزن” اســتنفد كـثـرياً 

بســابقه  والتحــق  املاضيــات،  الســبعة  العقــود 

عــى الرغــم مــن وجــود مــن يحرســه ويدافــع عــن 

الصمــود  عــى  قــادرة  تعــد  لــم  بحجــج  مـصـريه 

كثرياً، والنموذج اإلشكاّل األخري وهو “قصيدة 

النر” وقد هيمن عى الفضاء الشعرّي العربّي 

بالنموذجــن  وتســّيده وألحــق هزيمــة واضحــة 

السالفن.

ونقــده  العربــّي  الشــعر  بــن  العاقــة  تعــود 

للشــعر  كانــت  حيــث  الجاهــّي  العصــر  إىل 

وســوق  عــكاظ  ســوق  مثــل  شــهرية  أســواق 

مــن األســواق  َمجّنــة وســوق ذي املجــاز وغريهــا 

شــكل  عــى  للشــعراء  لـقـاءات  تنّظــم  املحلّيــة، 

َدورّي شــبه منتظــم، وكان ثّمــة “شــعراء نّقــاد” 

يحضــرون مجالــس هــذه األســواق يك يحكمــوا 

بــن الشــعراء املتنافســن ويبــدون آراءهــم فيمــا 

النابغــة  أبرزهــم  وكان  شــعر،  مــن  يســمعون 

الذبيــاين، وهــو شــاعر جاهــّي مــن أهــل الحجــاز 

يعــّد أحــد شــعراء الطبقــة األوىل، كانــت تضــرب 

لــه قّبــة مــن جلــد أحمــر بســوق عــكاظ فتقصــده 

أشــعارها،  عليــه  فتـعـرض  الشــعراء  قوافــل 

وهــو بمــا يمتلــك مــن ذائقــة يعــرتف بهــا الجميــع 

كان يوّجــه نقــوداً مختلفــة ملــا يســمع، ويفّضــل 

عــى  أخــرى،  عــى  وقصيــدة  آخــر  عــى  شــاعراً 

نحــٍو يؤســس لبدايــات نقدّيــة إجرائّيــة صاحبــت 

الشــعراء  مســتوى  عــى  الجاهلّيــة  الشــعريّة 

الشــعريّة. والظواهــر  والقصائــد 

بــدأْت مــن هنــا قضيــة تــازم الشــعر والنقــد عــى 

أســاس حاجــة الشــعر للنقــد يك يمنحــه هويّــة 

آراء  فكانــت  بقــّوة،  التلّقــي  مجتمــع  إىل  املــرور 

وقصائدهــم  الشــعراء  يف  اإليجابّيــة  النابغــة 

بمثابة أوسمة أو جوائز يفخرون بها ويعّدونها 

عــى  الشــعر،  فـضـاء  نحــو  إبداعّيــاً  ســفٍر  جــواَز 

الرغــم مــن أّن الناقــد هــذا ويف كثــري مــن األحيــان 

داللّيــة  أو  لغويّــة  ماحظــات  نقــده  يتجــاوز  ال 

الــذي  القيمــة”  “ُحكــم  لكــّن  وعاـبـرة،  ســريعة 

يصــدره هــو مــا يهــّم الشــاعر ويمنحــه تلــك املكانــة 

الشعريّة التي يبحث عنها، وظّلْت هذه الرؤية 

حــن،  إىل  العربــّي  النقــدّي  العقــل  حاـضـرة يف 

إذ يكفــي أن يـقـول ناقــد مهــّم عــن شــاعر شــاب 

ماحظــة إيجابّيــة حّتــى يضــع الشــاعر نفســه يف 

مقــام الكبــار فــوراً، غــري أّن تطــّور الفكــر النقــدّي 

ابتــداًء  العبــايّس  العصــر  النقدّيــة يف  واملمارســة 

من القرن الثالث الهجرّي فتح الفضاء النقدّي 

بالنظريّــة  عاقــة  لهــا  جديــدة  مســاحات  عــى 

واإلـجـراء. واملنهــج 

نضجهــا  عصــور  يف  العربّيــة  الباغــة  أســهمت 

بتطوير العقل النقدّي العربّي كثرياً عى الرغم 

وصفّيــة،  ال  معياريّــة  طبيعــة  ذات  أّنهــا  مــن 

املتمّيزيــن  الـعـرب  الباغيــن  مــن  كثــري  وتـحـّول 

الجرجــايّن  عبدالقاهــر  لعــّل  كبــار  نقــاد  إىل 

النقــَد  الباغــُة  وصاحبــت  مقدمتهــم،  يف  كان 

أكاديمــّي  تــازم  يف  الزمــن  مــن  طويــاً  ردحــاً 

التــي  النقدّيــة  املناهــج  ظهــور  إثــر  وطأُتــه  خّفــْت 

تقــرتح حـلـوالً أخــرى أوســع مــن حــدود الباغــة 

الســياقّية:  املناهــج  فكانــت  الشــعر،  ملقاربــة 

التاريخّيــة واالجتماعّيــة والنفســّية واالنطباعّيــة 

الشــعريّة  النصــوص  فحــص  يف  جديــداً  فتحــاً 

لهــا  علمّيــة  أســس  وفــق  عــى  ومعاينتهــا 

مرجعّيات مختلفة، وهيمنت هذه املناهج عى 

الــدرس النقــدّي هيمنــة كـبـرية يف القــرن التاســع 

عشر وبدايات القرن العشرين -عربياً -، وعى 

الرغم من أّن مناهج البنيويّة وما بعدها سادت 

منــذ منتصــف القــرن العشــرين يف بلــدان العالــم 

ومنهــا البلــدان العربّيــة عــى نحــٍو متأّخــر بعــض 

اليشء، إال أّن بعض النّقاد ما زالوا متمّســكن 

آلّيــات املناهــج الســياقّية عــى نحــٍو  ببعــٍض مــن 

ودراســاتهم  نقودهــم  يف  وتوظيفهــا  آخــر  أو 

ومراجعاتهــم.

حققت املناهج الحداثّية “البنيوية وما بعدها” 

الشــعريّة  مقاربــة  مجــال  يف  هائلــة  كشــوفات 

نفســه  الوقــت  يف  وأعــادت  الحديثــة،  العربّيــة 

القديمــة يف ضــوء  العربّيــة  الشــعريّة  اكتشــاف 

عــى  كـبـرية  منـجـزات  حّققــت  حديثــة  دراســات 

مســتوى  عــى  النقــد  قفــز  وقــد  الصعيــد،  هــذا 

النظريــة واإلـجـراء قـفـزات هائلــة وصــل فيهــا إىل 

مرتبــة تنطــوي عــى قــدٍر كبــرٍي مــن االســتقالّية 

يعــد  فلــم  الكتابّيــة،  والخصوصّيــة  والتمركــز 

ضفافــه  عــى  ومشــتغاً  للشــعر  تابعــاً  النقــد 

بــدأ  وتخومــه وظالــه مثلمــا كان ســابقاً، فقــد 

الثقــايّف الخــاّص بصــرف  النقــد يعمــل لحســابه 

النظر عن الجنس أو النوع األدبّي الذي يقاربه، 

عى النحو الذي تغرّي فيه مفهوم النقد وانفتح 

النظــرّي  التشــكيل  يف  جديــدة  مســارات  عــى 

املمارســات  طبيعــة  ويف  النقدّيــة،  للنظريّــة 

النقدّيــة التــي أهملــت الســؤال النقــدّي القديــم 

املهمــوم بـ”مــاذا يـقـول النــص؟”، واســتبدلت بــه 

ســؤاالً جديــداً هــو “كيــف يـقـول النــص؟” ملعرفــة 

النــص وتشــّكل  تؤّلــف  التــي  والتقانــات  اآللّيــات 

األدبــّي. وفـضـاءه  بنيتــه 

عــى  الشــعر  نقــد  مجــال  يف  العربّيــة  النقدّيــة 

نحــٍو أخــّص هــي نقدّيــة فردّيــة تقــوم عــى جهــد 

الناقــد الفــرد وليــس الجماعــة النقدّيــة، وهــذه 

التقــّدم  مــن  بلغــت  مهمــا  الفردّيــة  الجهــود 

نظريــات  تصنــع  لــن  فإّنهــا  والراعــة  والكـفـاءة 
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نقدّيــة يعــّول عليهــا، وســتبقى الجهــود النقدّيــة 

الفردّيــة تــدور يف حلقــات خاّصــة ال تنفتــح عــى 

آفاق كبرية بوسعها أن تنتج الكثري، فضاً عى 

أّن املؤسســات األكاديمّيــة والثقافّيــة العربّيــة ال 

ُتعنى العناية الكافية بالعملية النقدّية بوصفها 

عملّيــة حضاريّــة كــرى، ال بــل تتقّصــد إهمالهــا 

أحيانــاً والنظــر إليهــا بوصفهــا نشــاطاً ثانويــاً أقــل 

النصــوص اإلبداعّيــة األدبّيــة، وهــو  مــن  أهمّيــة 

ما ينعكس سلبياً عى الفعالية األدبّية الكرى 

برّمتهــا ألّن مقيــاس تقــّدم الشــعوب وتحّضرهــا 

وتمّدنهــا دائمــاً يكمــن يف مســتوى رقــّي نقادهــا 

كبــار  نّقــاد  دون  مــن  التــي  واألّمــة  وتطوّرهــم، 

تبقــى يف هامــش ركــب الحضــارة اإلنســانّية وال 

لنــادي الحضــارة الحديثــة،  ُيكتــب لهــا االنتـمـاء 

عــى الحضــارة اإلنســانّية تنتهــي  وســتبقى عبئــاً 

الغيــاب واالنـقـراض. إىل  حتمــاً 

الشــعرّي  النــّص  بــن  واألدبــّي  الثقــايّف  التــازم 

والنّص النقدّي لم يعد قائماً يف العصر الثقايّف 

العربّيــة  النقدّيــة  ألّن  وذلــك  الراهــن،  العربــّي 

تأثـّـراً باملنهجّيــات الغربيــة الحديثــة بــدأت تعمــل 

عــى إنـتـاج مشــاريع خاّصــة بهــا ذات مرجعّيــات 

فلسفّية وفكريّة وثقافّية عى مستوى النظريّة 

واإلجراء معاً، وبدأ النقد يعمل لحسابه له يف 

ظــّل مشــروع نقــدّي خــاّص يتنــاول مــن التجــارب 

مشــروعه،  لفرضيــات  يســتجيب  مــا  الشــعريّة 

لــو كانــت نصوصــاً رفيعــة  ويهمــل غريهــا حتــى 

هــو  النقــدّي  املشــروع  فـضـاء  صــار  إذ  املســتوى 

الشــعريّة،  النصــوص  ملقاربــة  األســاس  املعيــار 

شــعريّة  نصــوص  عــن  يبحــث  الناقــد  وأخــذ 

بـنـاء  بعينهــا يســتطيع بوســاطتها أن يصــل إىل 

يناســب  الــذي  النحــو  عــى  النقــدّي  مشــروعه 

النصــوص  هــذه  تســتجيب  بحيــث  نظريّتــه، 

يحّقــق  ثــّم  ومــن  ملتطّلبــات مشــروعه  الشــعريّة 

الرهنــة عــى فرضياتــه التــي وضعهــا يف مقّدمــة 

نجاحــه. لتوكيــد  مشــروعه 

األدبــّي  العصــر  يف  هائلــة  تـغـرّيات  حصلــت 

العربــّي الــذي نعيشــه اآلن، فقــد تغــرّي مفهــوم 

الشــعر يف ســياق وتغــرّي مفهــوم النقــد يف ســياق 

ســبل  فيــه  تتغــرّي  أن  ينبغــي  نحــٍو  عــى  آخــر، 

يعــد  ولــم  أيضــاً،  والتــداول  والتلّقــي  التواصــل 

ينــام  أن  الحديــث  العربــّي  الشــاعر  حــّق  مــن 

ثّمــة  مــلء جفونــه عــن شــواردها ألّنــه ال يوجــد 

الشــاعر  يســهر جّراهــا ويختصــم، وأصبــح  مــن 

مسؤوالً عن تقديم نّصه الشعرّي والدفاع عنه 

بوعــي نظــرّي عــاٍل ورؤيــة نّفــاذة قويّــة الحـجـاج 

مــات  املتنّبــي  أّن  ونحســب  مختلفــة،  وســبٍل 

وصــارت  تمامــاً  صفحتــه  وطويــت  موتــاً  وشــبع 

القصيــدة العربّيــة الحديثــة هــي محــور الســجال 

النقدّي وبؤرة النظرية النقدّية يف هذا السياق، 

العليــا  بنماذجهــا  الحديثــة  النــر  فقصيــدة 

الراقيــة هــي النمــوذج الــذي يمثــّل العصــر ثقافيــاً 

ورؤيوياً، ولم يعد من املناسب التغّني بقصائد 

ـنـوع مــن  الســنن يف  إنتاجهــا مئــات  مــى عــى 

العقيمــة. النوســتالجيا 

الحاســم  التعويــل  الســياق  هــذا  يف  يمكــن  ال 

إليــه  االســتناد  يمكــن  واحــد  نقــدّي  معيــار  عــى 

ملقاربة النصوص الشعريّة الحديثة  – والسيما 

العصــر،  قصيــدة  بوصفهــا   – النــر  قصيــدة  يف 

مرنــاً  يكــون  أن  يجــب  النحــو  هــذا  عــى  فاملعيــار 

يف  الهائــل  التـنـّوع  يناســب  الــذي  النحــو  عــى 

مــن  نــّص  كّل  ألّن  النــر،  قصيــدة  نصــوص 

تســتلزم  خاّصــة  مقاربــة  إىل  بحاجــة  نصوصهــا 

نّصــن  تســتحيل مقاربــة  بحيــث  خاّصــاً  معيــاراً 

معيــار  وفــق  عــى  النــر  قصيــدة  نصــوص  مــن 

نقــدّي واحــد، فــكّل قصيــدة لهــا عاملهــا الخــاّص 

بمــا  الخاّصــة  وتجربتهــا  الخــاّص  وإيقاعهــا 

نــّص. بــكّل  خاصــاً  نقديــاً  وعيــاً  يتطّلــب 

علينــا أن نــدرك إذن أّن التــازم األدبــّي والثقــايّف 

بــن الشــعر والنقــد لــم يعــد لــه مــكان وال حضــور 

وعــى  الراهــن،  األدبــّي  واقعنــا  يف  أهمّيــة  وال 

الشاعر الذي يصدر كتاباً شعرياً جديداً ويبقى 

عــى قارعــة االنتظــار لــيك يقاربــه النقــد أن يكــّف 

عــن ذلــك ألّنــه قــد ينتظــر طويــاً، فّثمــة عوامــل 

كثــرية بعضهــا غــري أدبــّي وغــري فنــّي دخلــت عــى 

فيهــا  النظــر  يحـتـاج  قــد  العاقــة،  هــذه  خــّط 

ال  طويلــة  مداخلــة  إىل  ومناقشــتها  وتحليلهــا 

أســباباً  كّونــت  وغمــوض،  تعقيــد  مــن  تخلــو 

الشــعر  مواجهــة  عــى  النقــد  لتحريــض  أخــرى 

بمــا يجعــل املعيــار التقليــدّي هنــا أكــر صعوبــة 

وحساســّية، بمــا يجعــل قضيــة املعيــار تتـعـّرض 

لكثــري مــن الجــدل والســجال والحــوار مــن زوايــا 

ومتعــّددة. مختلفــة  نظــر 

املؤسســات  تنتبــه  أن  الضــرورّي  مــن  لعــّل 

أهمّيــة  إىل  املتخّصصــة  والثقافّيــة  األكاديميــة 

النقد والعناية به وتحويله إىل نوع من الثقافة 

الجامعــات  تكــون  ورّبمــا  املتقّدمــة،  العاّمــة 

لهــذه املســؤولّية يف  هــي األكــر تحّمــاً  العربّيــة 

إىل  العربّيــة  باللغــة  الخــاّص  الــدرس  تحويــل 

هــو  كمــا  ثنائّيــاً  تشــكيا  وليــس  ثــايّث  تشــكيل 

الثــايث  التشــكيل  وهــذا  اآلن،  فيــه  معـمـول 

هــي:  أقســام  ثاثــة  عــى  يقــوم  الــدرس  هــذا  يف 

القســم اللغــوّي واللســايّن، ثــم القســم األدبــّي، 

ثــم القســم النقــدّي، بحيــث يكــون للنقــد كيــان 

بالــدرس  ملحقــاً  وليــس  بــه  خــاّص  درايّس 

جماعّيــة  تشــكيات  بـنـاء  عــى  فضــاً  األدبــّي، 

نقدّيــة مرتبطــة بمؤسســات أكاديمّيــة وثقافّيــة 

اـسـرتاتيجّيات  وفــق  عــى  تشــتغل  متخّصصــة 

كــرى، مــن ضمنهــا تكليــف كوكبــة مــن النّقــاد 

العربّيــة  الشــعريّة  مراجعــة  يف  املتخّصصــن 

الحديثــة عــى وفــق خطــط ســليمة ذات برامــج 

شــاملة  دراســات  وضــع  إىل  تنتهــي  متكاملــة 

وأدوات  بآلّيــات وتقانــات  والنصــوص  للظواهــر 

علمّيــة يكــون بوســعها تحقيــق نتائــج حضاريّــة 

املجــال. هــذا  يف  كــرى 

ناقد وشاعر من العراق
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أسئلة المعيار وأزمة نقد الشعر
خواطر في مناخات الشعر العربي

صابر الحباشة

ــع التحــّوالت اإلبداعيــة، والســيما يف فــّن الشــعر؟  ملــاذا ال ُيفلــح االعتمــاد عــى االفراضــات العلميــة وال متابعــة القوانــن التاريخيــة يف توقُّ

إذا كان الشــعر العربــي القديــم قــد قــّدم لنــا نمــاذج رائعــة رائقــة تجّســدت يف نصــوص خالــدة، فإننــا قــد نلفــي النتــاج الشــعري الحديــث 

ــا مثلمــا كانــت عليــه الحــال مــع الشــعر القديــم. ليــس املجــال إلطــالق أحــكام اســتغراقية شــاملة وباتــة، ولكنــه  حـسـًرا ال يفيــض جماليًّ

انطباع ذايت )قد يشاركني فيه غري( مفاده أن الجماليات الشعرية العربية الحديثة مشتتة قد تفرقت بها السبل وتناهشتها أحوال 

الضياع الوجودي والحرة القومية ألبناء اللســان العربي وترددهم بن الوصل والفصل: أن يصلوا أســباب التعلق املتن بماضيهم أو 

أن يقطعــوا حبــال الوصــل بــه وينبّتــوا )مــن االنبتــات( ويرتمــوا يف حضــن املجهــول، ويقطعــوا الحبــل الســري مــع الــراث.

ملف

ســطوًعا  تــزداد  الرزخيــة،  األحــوال  هذه 
يف  والفكــر،  الذاـكـرة  شاشــة  عــى 

سياقات الجوائح واألزمات.

إن كان لنــا الفــن لــيك ال تقتلنــا الحقيقــة مثلمــا 

يف  الشــعر  مــع  واقعــون  فإننــا  نيتشــه،  قــال 

أن  إىل  باختاجاتــه  يســعى  إذ  مــزدوج:  وهــم 

يخرنا عن ذواتنا ويّدعي أنه يقف عى كنهها، 

وفنيــة  تقنيــة  معضــات  يشــهد  أنــه  والواقــع 

عالــم  يف  بيننــا،  بحضــوره  تعصــف  ووجوديــة 

األخضــر  شــابكة  األشــياء  إنرتنــت  فيــه  تزحــف 

القيــس  امــرئ  شــعر  بــن  جامعــًة  واليابــس، 

وكام حارس مصنع وســنان يف مدّونة واحدة. 

يتوّســطه  أزل  ـصـراع  يف  والطبيعــة  العلــم 

والعلــم  )الوهــم(  الفــن  بــن  الحائــر  اإلنســان 

)الحقيقــة(، وهــو يــدرك حدســيًّا أن اإلنســان ال 

ممّوهــة. حقيقــة  مــع  إال  يتماهــى 

التــي تهجــم عــى  التحديــات غــري املنســجمة  إن 

إىل  فتســعى  الشــعر  عــى  تنقــّض  البشــرية، 

الســوداء.  البــؤرة  نحــو  رهيبــة  بجاذبيــة  ســحبه 

قــد ال تكــون أقــوال الشــعراء بأكــذب مــن أقــوال 

النقــاد، ومــن شــابه منهــم أربــاب صنعــة الشــعر 

فمــا ظلــم.

ــا مســألة دقيقــة  أّمــا إذا أردنــا أن نفحــص جزئيًّ

شــعر  بباغــة  تتعلــق  الشــعر،  فــن  دقائــق  مــن 

النر، فإننا نجد أن هذا الضرب من القول يقع 

يف أزمــة مزدوجــة حيــال أمــر باغــة الّلغــة، فهــو 

القوالــب  القـضـاء عــى  مــن ناحيــة يرفــع شــعار 

الباغية، ولعله يســتمّر يف ذلك من منطلقات 

جماليــة ال تختلــف يف جوهرهــا عــن منطلقــات 

التيــار الرومنــي )الــذي أعلــن حرًبــا عــى الباغــة 

وعقــد ســاًما مــع النحــو يف القــرن التاســع عشــر 

يف السياق الغربي(، والحال أّن الشعر القديم 

تأّخــر  )التــي  والرومنســية  اإلحـيـاء  عصــر  إىل 

ظهورها عند العرب إىل القرن العشرين( غذى 

لتقنــن  ونظامــا  تخييــا  منهــا  وتغــّذى  الباغــة 

العــدول.

وهو من ناحية أخرى يجد نفسه مجًرا بُحكم 

الكتابــة  ُســنن  مجــاراة  عــى  اللغــوي  الُعــرف 

اللغــو. النحــو العربــي وإالّ دخــل حّيــز  ومنطــق 

فتكــون مراعــاة هــذا الضــرب مــن الشــعر للباغــة 

جهــة  مــن  بــل  والتزيــن،  االختيــار  بــاب  مــن  ال 

االضطــرار، ومــن ثّمــة يكــون التصــّرف يف قوانــن 

مــع  التعامــل  يحجــب  صغــري  حّيــز  يف  الباغــة 

الوجــوه. ســائر 

لعّل املتابع لنصوص الشعر النري العربي ذي 

الذائقــة الكاســيكية، واجــٌد نوًعــا مــن الُعجمــة 

هي أدىن إىل اللكنة التي تجدها يف ألسنة بعض 

ناجمــة  محمــودة  غرابــًة  ليســت  املستشــرقن. 

عن بكارة التأليف بن األلفاظ واملعاين، ولكنها 

وبالنشــاز  باملفارقــة  اإلمـتـاع  إيـقـاع  عــى  تـعـّول 

والتنّطــع. فمــن اإلنصــاف أاّل ننفــي عــن املجيديــن 

الّذائقــة  ولكــن  الـقـراءة،  يســتحّق  نــّص  كتابــة 

يَــِرُد  مــا  جميــع  استســاغة  عــن  تنــأى  الّراســخة 

يف ذلــك النــص مــن طرائــق التعبــري والتصويــر، 

ويعطــي  اتســاًعا  الجـفـاء  الــوزن  انتـفـاء  ويزيــد 

شــعراء  بوصــم  للكاســيكين  إضافيــة  ذريعــة 

النــر بضعــف البــاع يف القريــض، ال ُيســتثنى مــن 

ذلك من الشــعراء إال من بدأ الشــعر العمودي 

وأجــاد فيــه الـقـول، ثــم انتقــل إىل الشــعر الحــر 

إىل  انتهــى  ثــم  فيــه،  وأـبـدع  التفعيلــة(  )شــعر 

رمُيــه  ُيمكــن  ال  الحالــة  هــذه  يف  النــر،  شــعر 

بضعــف القريحــة، وإنمــا ُيصبــح الحكــم األقــرب 

إىل الصــواب أن صاحبنــا )وهــم قّلــة( قــد اتخــذ 

يلجــأ  واقتــدار ولــم  اقتـنـاع  عــن  فنيــة  اختيــارات 

لشــعر النــر هروًبــا مــن الشــعر التقليــدي )وإن 

ملــا  ــر  فــكّل ميسَّ ذاتــه،  عيًبــا يف  ليــس  كان ذلــك 

ُخلــق لــه، فكــم مــن شــعر عمــودي هزيــل يـقـول 

ليتــه ســكت!(. عنــه ســامُعه: 

يبــدو الشــعر النــري عامــًا عــى تصويــر مناخــات 
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عاّمــة يحــايك فيهــا الفــن التشــكيي بحيــث تعــوم 

الداللــة وتصــري أوغــل يف التجريــد أو يف افتعــال 

القرائــن  أّن  والســيما  املغشوشــة،  البســاطة 

ُيوهــم  هندســيًّا  اشــتغااًل  تشــتغل  قــد  الدالليــة 

النــص  مــن  مــن قســم  ــا  يرحــل مكانيًّ بــأّن املعنــى 

إىل قســم، ومــن ســطر إىل آخــر. املهــم أّن معظــم 

نصــوص شــعر النــر توهــم باملحافظــة عــى بــؤرة 

دالليــة واحــدة وعــى ـغـرض خــاص بــكّل نــص أو 

النصــوص املتعالقــة. مــن  سلســلة 

ولعــّل التحليــل التنظــريي الجّيــد هــو ذاك الــذي 

كبــري  النصــوص  مــن  عــدد  باســتقراء  ُيســتنبط 

النقديــة  الـقـراءة  حــدس  اشــتغال  عــن  فضــًا 

التأويــل  اقتحــام  عنــد  الازمــة  الثقافــة  واعتمــال 

وإّنه مَلن املتأكد أن يجري اعتماد نماذج داّلة من 

العشــرية  إىل  تنتمــي  العربيــة  الشــعرية  املدّونــة 

والعشــريتن  العشــرين،  القــرن  مــن  األـخـرية 

األوليــن مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وذلــك 

لرصد بعض مامح قوانن كتابة الشعر النري 

الشــعرية  املجاميــع  باعتمــاد  الجيــل  هــذا  لــدى 

يزهــد  أن  ضــرورة  مــع  الـفـرتة.  هــذه  الّصــادرة يف 

النقــاد – مؤّقًتــا – يف الحكــم بالجــودة أو الــّرداءة 

)عى الرغم من أّن ذلك من صميم عمل النقاد 

الحّق( ألّن املجال اختايف بامتياز، لذلك ُيكتفى 

عــن  بمعــزل  النصــوص  باســتنطاق  البــدء  يف 

القصــور. بالراعــة أو  عــى أصحابهــا  الحكــم 

املنقــود  النــص  أزمــة  أزمتــن،  يعيــش  النقــد  إن 

وأزمة النقد الذاتية الراجعة إىل تاحق املدارس 

واالتجاهات النقدية العاملية )البنيوية والنفسية 

التخييــل  جوانــب  ومراجعــة  والتفكيكيــة..( 

نافســته  الــذي  الشــعر  يف  والداللــة  واإليـقـاع 

الرواية بشراسة حتى خّفت األمسيات الشعرية 

“ديــوان  الروايــة  وأضحــت  وحضــورا  تنظيمــا 

)املــوزون  التقليــدي  الشــعر  ظــل  ولــن  العصــر”. 

أفــق جمــال محصــور، ولــم  يتخّبــط يف  املقفــى( 

الحثيثــة  للمواصلــة  النَفــس  الحــر  الشــعر  يجــد 

يجــد  لــم  النــري  الشــعر  فــإن  التجديــد،  لخطــى 

بعــد. توازنــه 

ال  قصائــد  شــعراء  بــإزاء  إننــا  الـقـول  أعيــد  لــن 

كتابــة  يف  بعضهــم  ينجــح  إذ  تجــارب،  شــعراء 

نصــوص رائعــة ولكنهــم ال يقبلــون بــأن ُيقــال لهــم 

لقــد أخفقتــم يف نصــوص أخــرى )لذلــك ينســحب 

بهــا  مرّحــب  غــري  الصراحــة  ألن  النقــاد،  بعــض 

الشــعراء(. نرجســية  لــدى 

يجعلهــا  الــذي  بالقــدر  تتطــّور  لــم  النقــد  أدوات 

تجدهــا  التــي  واإلمـتـاع  اإللــذاذ  مواطــن  تعّلــل 

ا شعريًّا من جنس الشعر  النفس وهي تقرأ نصًّ

النــري.

إن  فأـقـول  املفتوحــة،  األبــواب  خلــع  أعيــد  لــن 

املدارس األســلوبية واإلنشــائية والقراءة الباغية 

التقليديــة، بلــه الـقـراءة األيديولوجيــة ال ُتجــدي 

يف  وال  النــر  شــعر  جماليــات  تعليــل  يف  نفًعــا 

جمالياتــه. عــى  القبــض 

قــد يكــون أقــدر النــاس عــى قــول جماليــة الشــعر 

ـهـؤالء  ونقــده.  الشــعر  ـقـول  بــن  جمعــوا  رهــٌط 

باطنهــا،  مــن  الجماليــة  التجربــة  عاشــوا  الذيــن 

ولــم يكونــوا “شــعراء فاشــلن” وال كان شــعرهم 

بــأن  النــاس  يبــدو ل أنهــم أوىل  العلـمـاء،  شــعر 

لعصافريهــم. األقفــاص  أجــود  يعرفــوا 

إذا كان من مهّمات النقد تسمية جمال الشعر 

وكشف آليات قوله ومناط التجويد يف صنعته، 

القديمــة  بالجماليــات  العارفــن  بــن  فــإن 

“جماليــات  تســميته  يمكــن  ملــا  واملمارســن 

يف  الشــعري  الـقـول  إنـتـاج  )طرائــق  حديثــة” 

شــعر النــر(، مــن االختــاف والبــون مــا ال يســمح 

وأولئــك. ـهـؤالء  بــن  الفجــوة  بجســر 

كّل  ويســّيج  واإلنــكار  الرفــض  يتبــادالن  لذلــك 

نقــاد  فيقصــر  اإلبداعيــة،  “مملكتــه”  منهــم 

النصــوص  عــى  نظرهــم  القديمــة  الجماليــات 

فريصدونهــا  معايريهــم،  إىل  تنضبــط  التــي 

عليهــا  ويُطلقــون  املعايــري  تلــك  مــن  انطاًقــا 

تنضــوي  فنيــة  مؤـشـرات  معتمديــن  أحكامهــم 

املقــّرر. منهجهــم  ضمــن 

يعرتفــون  )ال  الحديثــة  الجماليــات  ـقـراء  أّمــا 

باملهمات االجتماعية للناقد يف جلبابه القديم، 

الـقـراءة  وعمــل  القــارئ  تســمية  ويفضلــون 

نصــوص  مــع  تــام  بتحــرر  فيتعاملــون  املنفتــح( 

شــعر النــر، وأحياًنــا ُتضحــي “القــراءة النقديــة” 

نصــوص  مــن  شــعرية  منتقيــات  مــن  تشــكيلة 

الشــاعر املقــروءة أو تتبــع ثيمــة أو ملمــح يف تلــك 

النصوص دون االرتهان إىل منهج أو معيار. فا 

غرابــة أن تتحــرر الـقـراءة بتحــرر النــص املقــروء، 

حريــة  مــن  حريتهــا  تســتمد  الـقـراءة  لعــل  أو 

النــص.

أّمــا مــن ناحيــة التلقــي، فقــد عصفــت بالذائقــة 

تيــارات النفــور مــن الشــعر؛ ألن فّنيتــه أضحــت 

عـسـرية عــى التقّبــل، إذ هــّم النــاس باالنـصـراف 

املســاقات  يف  الشــعر  حضــور  وتقّلــص  عنــه 

لتمجيــد  رســميًّا  كّرســته  التــي  الدراســية 

عــى  الناشــئة  تدريــب  مــن  أكــر  أيديولوجيــا 

الجمــال. الفنــي  التــذوق 
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فوضى الشعر وتشّتت المعيار
حكمت النوايسة

ربمــا يســتفز ملــف الشــعر والتجربــة واملعيــار والـشـاعرية والـشـاعر والنقــد للحديــث يف موضــوع مهــّم جــدا يف ثقافتنــا العربّيــة الحاليــة، 

الثقافة التي ال يمكن وصفها بمقال، أو بكلمات، ألّنها ثقافة ُمستفزة بإنجازات العصر والتكنولوجيا، وما قّدمته هذه اإلنجازات من 

قتــل للثقافــة املتأنيــة املتمّحصــة التــي يمكــن التعويــل عليهــا يف دراســة الظواهــر، فهــي، ثقافــة العصــر، ال تفســح مجــاال لرؤيــة الظواهــر، 

ومــا هــو ظاـهـرة اليــوم، ســيختفي غــذا لتبــدأ ظاـهـرة أخــرى، وهكــذا يف تســارع انجــّر إليــه املثقفــون والكتــاب، حّتــى إّن كثريــن توقـفـوا عــن 

كتابــة الشــعر تحــت بــاب “مــا جــدوى ذلــك” وفــق تعبــر مظفــر النــواب، فالشــاعر يكتــب قصيدتــه وديوانــه الشــعري، وينشــره عــى مواقــع 

التواصــل، أو ينـشـره يف كتــاب، وال يجــد أّي صــدى إال مــا يمكــن أن يكــون يف بــاب املجامــالت يف إطــار محــدود بــن األصدقــاء، وقــد غابــت 

املساجالت الشعرية، أو النقدية تماما، وال أحد معنّي بهذا األمر يف زمن الوجبات السريعة الذي نعيش، تراكم الدواوين ويراكم 

النشــر دون جــدوى، وعندمــا تقــرأ الســر الذاتيــة لشــعراء ُكــر تجــد أّن أحدهــم قــد أصــدر عشــرة دواويــن أو أكــر، هكــذا وأنــت، كباحــث أو 

متابــع ربمــا اطلعــت عــى واحــد منهــا، أو لــم تّطلــع، وذلــك مــن ســببن: الكــرة الكاثــرة التــي تجعلــك تطالــع مكتبتــك كل ليلــة وتقــول: متــى 

أقــرأ كل هــذا؟ والســبب الثــاين أن هــذه املنشــورات لــم تصــل إليــك لتّطلــع عليهــا.

ملف

الحاجــة  أمــّس  الزمــن يف  هــذا  يف  نحن 
جــدوى  مــا  ســؤال:  طــرح  إىل 

كل  عنــه  يســألك  الــذي  الســؤال  وهــو  األدب؟ 

أو  بســبب،  بهــا  املتعلقــن  باملعرفــة  املتعبثــن 

الثقــايف  الصعيــد  عــى  يــدور  مــا  ـفـرط  الزاهديــن 

من كرة يف املنتجن وقّلة يف املتلقن، والشعر 

لــم  التــي  العارمــة  الفــوىض  شــهد  قــد  تحديــدا 

أســهمت  فقــد  مثلــه؛  أدبــي  جنــس  يشــهدها 

تشــتت  يف  التعبويــة  الشــعرية  املهرجانــات 

املعيار، ونقل الشعر من املنطقة التي يمكن أن 

إىل  فاحصــة  نقدّيــة  محاكمــة  فيهــا  يحاكــم 

املنطقــة التــي يكــون فيهــا الجمهــور هــو الناقــد، 

الذائقــة  وهــذه  املحّكــم،  هــي  العامــة  والذائقــة 

العامــة هــي التــي تريــد الســطحي القريــب الــذي 

عــن  ســألنا  ولــو  التفكــري،  أو  التأمــل  يســتفز  ال 

شــاعرين: األول مــن الشــعراء الذيــن لهــم الـبـاع 

للشــعر،  الوفّيــة  القصيــدة  كتابــة  يف  الطويــل 

والثــاين ممــن نالــوا أكــر األصــوات يف مهرجانــات 

أو  الشــعراء  أمــري  مثــل  الشــعر  مســابقات  أو 

أكــر  العامــة  الذائقــة  لكانــت  املليــون،  شــاعر 

ميــا، بــل تميــل امليــل كّلــه لشــعراء املســابقات، 

الســطحية  الصــور  يعتمــدون  الذيــن  الشــعراء 

أو  فلســفي  عمــق  أّي  لديهــم  وليــس  املبســطة 

كلهــم  بــل  وأغلبهــم،  عميقــة،  تأّمليــة  نـظـرة 

ينسج عى منوال شعراء سابقن، سواء أكان 

يف الوزن أم يف الصورة الشعرية.

قـفـزة هائلــة عندمــا  العربــي  الشــعر  لقــد شــهد 

ونــازك  الســياب  يــد  عــى  القافيــة  مــن  تحــّرر 

املائكة ومن تاهم من كبار الشعراء كمحمود 

درويــش وـغـريه، ثــّم مهــدت هــذه القـفـزة لــروز 

أيضــا  كبــار  شــعراء  أيــدي  عــى  النــر  قصيــدة 

مثــل ســليم ـبـركات وأدونيــس وغريهــم، ثــم أىت 

بعدهــم جيــل حمــل روح قصيــدة النــر، وخفــف 

عنهــا وطء الغمــوض الــذي شــابها، وأنزلهــا إىل 

الشارع والبيت مع احتفاظها بالوهج الشعري 

كان  الــذي  يجــد املتلقــي  لــم  هــذا  كّل  املتدفــق.. 

التطــّورات املهّمــة  هــذه  يكــون، وكل  أن  يمكــن 

جــدا لــم تجــد الصــدى النقــدي الــذي كان يمكــن 

أن يجّســر بــن هــذه الفتوحــات الفنيــة الجديــدة 

يف القصيدة العربية وبن املتلّقي غري املختص، 

وكثريا ما قرأت نقدا لشعر أدونيس أو درويش 

أو حتــى الســياب، وقلــت بعــد قراءتــه القصيــدة 

وتخصيصــا  الفيزـيـاء،  هــذه  مــن  كـثـريا  أســهل 

اإلرث  مــن  الـعـرب  النقــاد  انســحب  عندمــا 

التيــارات  مــن  يغرفــون  وأخــذوا  الكبــري  النقــدي 

التثاقــف،  بــاب  مــن  وليــس  الغربيــة،  النقديــة 

وأصبحــت  برنجــي”  “الفرنجــي  بــاب  مــن  وإنمــا 

النقــد  يف  الرياضيــة  واملعــادالت  الطاســم  تــرى 

مما يشــعرك أحيانا بأنك تقرأ كتابا يف الفيزياء 

الوصفيــة. الهندســة  أو 

المعيار والمعيارية
الشــعر  إنـتـاج  يف  إليهــا  أـشـرت  التــي  الـكـرة  إن 

لــم تواكبهــا ـكـرة يف إنـتـاج النقــد، ويــكاد النقــاد 

يف  اليديــن  أصابــع  عــى  معدوديــن  يكونــون 

الذيــن  النقــاد  وأقصــد  كلــه،  العربــي  الوطــن 

وقفــوا دراســاتهم عــى نقــد الشــعر العربــي، وال 

أقصــد كارثــة الكــوارث، الدارســن األكاديميــن 

الرتقيــة  أو  الشــهادة  أجــل  مــن  يكتبــون  الذيــن 

العلميــة، فهــؤالء يمكــن أن يقــّدم أحدهــم بحثــا 

لــم  وهــو  البحــث  وينشــر  أدونيــس،  شــعر  عــن 

يـقـرأ مــن نـتـاج أدونيــس إال االستشــهادات التــي 

وردت يف البحــث، وغالبــا مــا يأخذهــا مــن النــت!

أو  املجــال  تتــح  لــم  الحقيقيــن  النقــاد  قّلــة  إّن 

معالــم  بتبيــان  تســمح   التــي  الكافيــة  املســاحة 

ظاـهـرة مــن الظواهــر يف الشــعر العربــي املنشــور 

اآلن؛ ألّن ذلك يتطلب من الناقد لتبيان ظاهرة 

املجــال  بــكل  محيطــا  يكــون  أن  اكتشــافها  أو 

الــذي يغالبــه، فهــل يوجــد ناقــد قــرأ كل مــا نشــر 

مــن شــعر يف الوطــن العربــي أو نصفــه أو حتــى 

ُعـشـره؟

هــل توجــد ملتقيــات نقدّيــة تطــرح مثــل مــا يــدور 

فيه ملّفنا هذا ويلتقي فيها النّقاد ويتساجلون 

ويخرجون بآراء لم تكن عندهم مسبقا، طبعا 

غــري امللتقيــات املســلوقة ســلقا كالتــي تحــدث يف 

عــى  يغنــي  العربيــة والتــي كلٌّ فيهــا  جامعاتنــا 

ليــاه.

وهــل يوجــد كام يتنــاول موـضـوع النقــد ونقــد 

اللجــوء  الوـضـوح دون  بهــذا  الشــعر تخصيصــا 

إىل اللغــة املخاتلــة التــي تخفــي أكــر ممــا تبــّن؟

الــذي  الوحيــد  فــإّن املعيــار  عــن املعياريّــة،  وأّمــا 

يمكن أن نعّده دقيقا هو مزاج العصر، ومزاج 

الثقــايف تحديــدا، وأمــا بقّيــة املعايــري أو  العصــر 

“القواعد” فإّنها تقييد للشعر، وحشر له وربما 

حرمــان مــن التطــور الــذي قــد يقــود إىل مديــات 

جمالية أفضل مما هي عليه اآلن، ولكن هناك 

ثوابــت ينبغــي أالّ يســتهان بهــا يف ـقـراءة الشــعر 

املعيــار  فهــي  بهــا،  يكتــب  التــي  اللغــة  وأهّمهــا 

الوحيــد الــذي ال يتغــرّي عــر العصــور، وال ينبغــي 

األمــر  ويصبــح  ســتدّب  الفــوىض  ألن  يتغــري  أن 

أســوأ كـثـريا ممــا هــو عليــه.

الشعر األبيض
أنــا  أســّميها  ظاـهـرة  إىل  أنتقــل  املعياريــة  مــن 

“الشــعر األبيــض”، وهــو الشــعر الــذي ينطــوي 

القصيــدة  عــى  يضفــي  أن  يمكــن  مــا  كل  عــى 

واللغــة  الشــعرية  الصــورة  جماليــات:  مــن 

الحــارة والعبــارة املدهشــة غــري املســبوقة، وكثــري 

إليهــا، ولكنــه  الرـجـوع  يمكــن  التــي  مــن املعايــري 
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بصلــة،  الواقــع  إىل  يمــّت  الرؤيــا وال  إىل  يفتقــر 

أبيــض خــال مــن مشــوبات عـصـره،  فهــو شــعر 

ـنـراه  مــا  كل  وتــرى  التلفــاز  أمــام  تجلــس  كأن 

بلداننــا  ويف  األرض،  يف  وبشــاعة  جرائــم  مــن 

العربيــة عــى وجــه الخصــوص، وتكتــب قصيــدة 

الشــعرية ويكون  الصــورة  بجماليــات  مليئــة 

الخالصــة  الذاتيــة  والتأمــات  الــذات  محورهــا 

ويــأيت  زمانــه،  غــري  يف  يعيــش  الشــاعر/ه  كأن 

الســماء،  يوصلهــا  حتــى  فيهــا  وينفــخ  ناقــد 

لــم  فهــي  الــايشء،  إىل  أنت/املتلقــي  وتخــرج 

الوعــي،  تســتفز  ولــم  شــيئا،  الوعــي  يف  تحفــر 

إنــه أمامنــا ونريــد  فتـقـول  عــى املعــّري  فترتحــم 

يف  ليــس  فهــو  ســريعا  الخطــى  نســتحث  أن 

الخلــف مــن الزمــان! وال أريــد أن تكــون القصيــدة 

استجابة مباشرة للحدث ألنها لحظتئذ تصبح 

مرتبطــة بهــذا الحــدث، وإنمــا أقصــد أن تســتفز 

القصيــدة حالهــا حــال الروايــة والقصــة القصــرية 

يف  والتأمــل  الوعــي  تســتفز  أن  واملـسـرحية، 

ليــس  كإنســان  أوجاعــه  ويف  اإلنســان،  كينونــة 

الشــعر. مــن  بســبب  يأخــذ  ولــم  بشــاعر 

املشكلة بن الشعر والنقد متشابكة، وال يمكن 

فــك االرتبــاط بينهمــا، والفــوىض يف الشــعر هــي 

فوىض يف النقد أيضا؛ فأمام كل هذا “اإلنجاز” 

مــن الدراســات األكاديميــة لــم نعــرف يف وطننــا 

العربــي مدرســة نقديــة أو مــدارس نقديــة، ومــا 

الدكتــوراه،  شــهادة  تعطــي  جامعاتنــا  زالــت 

مثــل:  مــن  أبحــاث  عــى  بعــد  فيمــا  واألســتاذية 

والوطــن  فــان،  شــعر  يف  الشــعرية  الصــورة 

أعــرف  وأنــا  ذلــك،  يشــبه  ومــا  عــّان،  شــعر  يف 

أســاتذة يف الشــعر الحديــث لــم يـقـرأوا درويــش 

وال الســياب وال أدونيــس، ومــا يعرفونــه عنهــم 

يــكاد يعرفــه املــاّر بالويكبيديــا!

تظهــر  كـثـرية وكـبـرية  مواهــب  إّن  أـقـول  وأـخـريا 

ثــّم تمــوت، ســواء أكان األمــر يف الشــعر أم يف 

النقد، والسبب ما نعيشه من طغيان للرديء 

تدفــع  فيــه ألن  مجــال  اآلفــاق، وال  يمــأ  الــذي 

البضاعة الجيدة البضاعة الرديئة ألن البضاعة 

الرديئــة تشــبه الطوفــان.

ناقد وشاعر من األردن
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ملف

صنوف الشعر ومعياره
سليمان البوطي

الـشـاعر ترجـمـان اآللهــة وكذلــك الـعـراف إال أن الـشـاعر ـعـراف مبصــر؛ هنالــك نصــوص عــر تاريــخ األدب العاملــي تحــدت الوقــت وـعـرت 

جــدار الزمــن. ومــا كان ذلــك إال ألنهــا تتكلــم بلغــة اآللهــة أو أنهــا ترجــم بلغتهــا نواياهــا. فرجيــل ولوقيانــوس، دانتــي وميلتــون، الخـيـام 

وابــن الفــارض، الحــالج وابــن عربــي، ابــن ســينا وابــن الشــبل، الشــهرزوري وابــن اـسـرائيل.

ملف

هــذي  صنافــة  مــن  النصــوص  هــي  كثيرة
التــي ذـكـرت، اجتــازت جــدار الزمــن 

نــادرة إن وزناهــا مــع أو  بــل  إال أنهــا قليلــة جــدا 

نخلناها من صنوف بقية ما يسمى شعرا.

شــعري:  نــص  اول  وردنــا  منــذ  الشــعر  انضــوى 

بعضهــا  مــن  تناســلت  ثاثــة،  صنــوف  تحــت 

الليــل. خيــوط  مــن  الفجــر  خيــوط  تناســل 

كان النــص األول نصــا وحيــد الخليــة، حمــل يف 

أحشــائه الفــرح والحــزن معــا وأبــدى يف ظاـهـره 

األمــل والخيبــة أيضــا معــا.

كان نــص قلقامــش نصــا عــر عــن هفــو اإلنســان 

أمــام  اإلنســان  ذلــك  خـنـوع  وعــن  الخلــود  إىل 

املــوت.

ارتـفـاع  بــن  متوـتـرة  الدراميــة  حركتــه  فـجـاءت 

وانخفاض بتتابع كتتابع أنغام سمفونية إلهية 

بــن غضــب ورحمــة.

لهــا  ثــم يخضــع  عــى اآللهــة  يغضــب قلقامــش 

بعــد ـصـراع طويــل بينــه وبينهــا مــن جهــة وبينــه 

وبــن ذاتــه مــن جهــة أخــرى.

نفســه تلــك.. النفــس الجياشــة بالحــب والحقــد 

نفســه  والســلطة،  القــوة  إىل  نــارا  واملضطرمــة 

قناعــة  إىل  النهايــة  يف  تخضــع  املتعاليــة:  تلــك 

بالضعــف والعجــز أمــام الفنــاء. إال أن قلقامــش 

يف رحلــة البحــث عــن ذاتــه – تلــك الرحلــة التــي 

أدهــم  بــن  وإبراهيــم  بــوذا  بعــده  مــن  مشــاها 

والوتــزو ومحــي الديــن بــن عربــي – يكتســب مــع 

الزمــن حكمــة الشــيوخ ويعــرف أن الخلــود هــو 

يف العمل الصالح، فيصعد إىل أسوار مدينته” 

ترميمهــا. عــى  أور” ويعمــل 

نــص قلقامــش انشــطر عــر تاريــخ األدب العاملــي 

وحدهــا  الكآبــة  اتخــذ  شــطر  شــطرين،  إىل 

امتطــى  آخــر  وشــطر  لــه؛  مركبــا  األمــل  وخيبــة 

األمــل والفــرح حصانــا مجنحــا يرتــاد بــه بســاتن 

الجمــال.

إلنســان  نصــن  يف  معــا  الشــطران  ـجـاء  ولقــد 

واحــد هــو النبــي ســليمان بــن داود: فــكان النــص 

األول هو “نشيد األناشيد” والنص الثاين “سفر 

الجامعــة”.

أمســت  الــذي  النصن/الشــطرين  هذيــن  وبعــد 

متقابلتــن  نفســن  الواحــدة  النفــس  فيهمــا 

صــادرا  شــاال  الشــعر  انهمــر  فــرح وكآبــة؛  بــن 

عــن نفــوس شــاعرة كـثـرية فــكان هنالــك: املتنبــي 

وابــن  الفــرح  أبونــواس  وهنالــك  القلــق املكتئــب 

باملــوت  املتلبــس  وأبوالعتاهيــة  املتطــري  الرومــي 

واليقــن. الشــك  ـفـراش  عــى  املتقلــب  واملعــري 

وييتــس وشــعراء  هنالــك شيكســبري وبوشــكن 

كر تقلبوا يف نصوصهم بن صنفتي قلقامش، 

إال أنهــم جميعــا قلمــا كتــب أحدهــم نصــا جمــع 

فيــه بجديلــة واحــدة بــن الوجــود والعــدم وبــن 

رفضهــا  ضــرورة  وبــن  الحيــاة وجديتهــا  عبثيــة 

كمــا هــي وقبولهــا كمــا هــي معــا.

نتيجة وبرهانها
الشعر معيار الشعر ألن وسيلة كونه ال تحتاج 

النحــت إىل  إىل أداة مــن خارجــه مثلمــا يحـتـاج 

مطرقــة والرســم إىل فرشــاة واملســرح إىل بشــر؛ 

يف  ليســتقر  الشــاعر  غيابــات  مــن  ينبــع  الشــعر 

يتلقاهــا  عرافــة  الشــعر  مشــاعر املتلقــي..  خبايــا 

طالبهــا بقلبــه عــر دهاليــز مشــاعره.

الشعر ليس كلمات فصيحة ألن الكلمات دون 

نسج يرصفها عى نول الوجيب لن تشكل نصا 

لخيالــه  ويفســح  الســامع  مشــاعر  يأســر  بليغــا 

الطــريان يف فضــاءات ذلــك النســيج الــذي يتســع 

ومتشــجرا  ســابحا  الشــعراء  مــن  بعــض  لــدى 

ليعــم الكــون كلــه.

الشعر إذن معياره في ذاته
ســأحاول أن أبرهــن عــى ذلــك مــن خــال مقطــع 

العــدم”  إىل  “أغنيــة  قصيــدة  يف  ورد  شــعري 

الرقــاوي: نســيم  أحمــد  للشــاعر 

الزمــن عــى طاولــة  بهــا  يلهــو  “هــل نحــن عملــة 

يبتئــس/ أن  دون  يخـسـرنا  الــذي  القمار/الزمــن 

خلقــت مــن مزيــج ظــن وشــك وســؤال: هــو ذا أنــا 

يف رحلتــي إىل جزـيـرة اليقــن”

مــا وراء هــذا الســؤال؟ تمــرد عــى قــوة الفـنـاء، 

أم خـنـوع أمامهــا؟ أم بــدء رحلــة لنيــل الخلــود؟ 

مبعثهــا  أن  إال  هنــا  تتكــرر  قلقامــش  أســئلة  إن 

اسمى غاية وأبعد هدفا ألن شاعرنا يبحث عن 

اليقــن ليــس لــه كفــرد وإن كانــت رحلتــه أو قــل 

مغامرتــه فرديــة؛ إنــه يبحــث عــن الخلــود أو عــن 

يبــددون  الذيــن  جميعــا  للنــاس  عدمــه  أســباب 

عــى طاولــة القمــار الكونيــة دون اـكـرتاث.

قــدم  قديمــة  ـحـرية  وقوتــه  الزمــن  أمــام  الـحـرية 

متعــددة  تجاههــا  واملواقــف  اإلنســاين  الوجــود 

تعدد البشر: هي عند بعض وجود مادي قاهر 

)نموت ونحيا وال يفنينا إال الدهر( وعند بعض 

أنهــا وجــود متوهــم صنعــه العقــل البشــري وأنــه 

مجــرد قيــاس وعنــد آخريــن هــو اإللــه ذاتــه.

ـحـرية تــكاد تكــون عـمـاء مطلقــا وهنــا يمكــن لنــا 

االســتعانة بقولــة القديــس أوغســطن املشــهورة 

عــن الزمــن إذ قــال “أعــرف الزمــن جيــدا؛ ولكــن 

أعرفــه”.  أعــود  فمــا  عنــه؛  أحــد  ســألني  إن 

عالــم  إىل  هــذه  قولتــه  أنقــل  أن  هنــا  وأســتطيع 

الشــعر فأـقـول: أعــرف الشــعر جيــدا، إال أين إن 

لــم أعــد أعرفــه. ســئلت عنــه 

فلقــد  ال  أـقـول  الشــعر؟  معيــار  هــو  الــوزن  هــل 

العاملــي شــعر خلــو مــن  تاريــخ األدب  ظهــر عــر 

الــوزن.

أـقـول  للشــعر؟  معيــار  الكلمــات  فصاحــة  هــل 

رديئــة  قصائــد  عــى  األدب  تاريــخ  أبقــى  إذ  ال 

الكلمات بذيئة التعابري مثل شعر ابن سودون 

حـجـاج. وابــن 

هــل الصــدق: ســواء العاطفــي أو الوصفــي هــو 

معيــار الشــعر؟ أقــول ال مــع أرســطو ومــن بعــده 

أبوتمــام الطــايئ.

هل شكل الشعر معيار له؟ أقول ال فأشكاله أو 

أجســاده أكر من أن تحدد بشــكل واحد ويكاد 

الشعر يكون روحا تتقمص كل األشكال.

مــا الشــعر إذن ومــا معيــاره؟ أـقـول: أمــا معيــاره 

فهــو ذاتــه معيــار ذاتــه وأمــا ماهيتــه فهــو: بصــرية 

رأت فاندهشــت فغابــت عــن ذاتهــا وحـضـرت يف 

الكلمــات.

طاولــة  عــى  الزمــن  بهــا  يلهــو  عملــة  نحــن   هــل 

يبتئــس؟ الــذي يخـسـرنا دون أن  القمار/الزمــن 

ال يمكنني أمام هذا السؤال إال أن أكّرر ما قاله 

القديس أوغسطن أمام الزمن:

مسبغا قولته تلك عل الشعر فأقول:

إين أعــرف الشــعر إال أننــي إن ســئلت عنــه بــّت ال 

أعرفــه!

ناقد وأكاديمي من سوريا مقيم في السعودية
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ْعر ٌة ِفي ِعَياِر الشِّ راٌت َجَماليَّ َتَبصُّ
ِة َناُت الَمْنُظوَمِة الِمْعَياِريَّ َأْسِئَلُة »اْلَجِديِد« وُمَكوِّ

ة ُمَقاَرَبة َتْمِهْيِديَّ

حمن بسيسو عبد الرَّ

قبــل نحــو مائــة ـعـام وألــف، ويف غضــون مطالــع القــرن الّرابــع الهجــرّي )العاشــر امليــالدّي(، كان الناقــد الّشــاعر ابــن طباطبــا العلــوّي )ت 

322 هجريّــة – 934 ميالدّيــة( قــد ســئل أن يصــف مــا ســئل عنــه مــن ســمات »الّشــعر«، وخصائصــه، وأوصافــه، وأن ُيبــّن »الّســبب الــذي 

بــه ســائله الحقيقــّي، أو املـُفـرض، كمــا كل ُمتســائل ســيتوّخى،  بــه إىل نظمــه«؛ فوضــع كتابــاً أســماه »عيــار الّشــعر« ليجيــب  ُيتوّصــل 

بتوجيــه الّســؤال نفســه ذات يــوم قــادم، الحـصـول عــى ـجـواب عنــه فيــه، وذلــك عــر قراءتــه بعيــون حّيــة، وعقــل متبّصــر، منفتـحـان عــى 

ـثـراء الحيــاة املنشــودة، وعــى غنــى الوجــود املتطّلــع إىل وجــوده، وعــى نحــو يمكنــه مــن اســتيعاب قولــه عــر تفـسـره، وفهمــه، وتأويلــه، 

وإعادة تأويله، بما يتأّسس عى مكّونات القول نفسه وطريقة قوله، وبما ال يفارق إدراك شروط زمن قوله من جهة، وبما يستجيب 

لحقائق زمن إعادة توجيه الّسؤال من جديد، ومعطيات هذا الّزمن العامة، والّشروط التي تحكمه، والحساسّيات األدبّية والّثقافّية 

املاـئـرة يف أعماقــه، ويِف رحابــه، ونفــوس أهلــه.

ملف

ل، كمــا ألّي متابــع معنــّي بالّشــعر  يبدو
والّنقد من أّي وجهة جاءت عنايته 

بهما معاً، أو بأّي منهما منفرداً عن آَخِرِه الذي 

لــم ُيفارقــه، والــذي ليــس لــه أن ُيفارقــه، أبــداً، 

يبــدو ل أّن هــذا التســاؤل املكــرور املُعــاد، والــذي 

الّثقافــة  يف  ســواء  املتكاـثـرة،  إجاباتــه  أوغلــت 

العربّية أو يف غريها من الّثقافات املكتنزة يف أّي 

اإلشــكالّية  يف  الّلغــات،  مــن  مثّقفــة  لغــة 

وااللتبــاس والتداخــل املُلغــز، بــل ويف التناقــض 

والغمــوض والقصــور أحيانــاً، قــد تابــع الحضــور 

والعصــور  واملراحــل  األحقــاب  مــدى  عــى 

تجديــد  عــى  مفتوحــاً  يــزل  لــم  وهــو  واألزمنــة، 

نفســه بحثــاً عــن جــواب جديــد، مؤّصــل مــن كل 

الّصــريورة  ملنطــق  ويســتجيب  ووجهــة،  منظــور 

والتحــّول، ولحساســّية الّزمــن الــذي وجــه فيــه، 

ماهّيتــه،  وصلــب  الّشــعر،  حقيقــة  ُيفــارق  وال 

ولّب جوهره، وتنّوع تجلياته املفتوح عى تنّوع 

. ال ُيْحَى وال ُيَحدُّ

عيار الّشعر، وأسئلة »الجديد«
الوجــودّي  اـلـّرأيّس  الّزمــن  هــذا  كل  مــرور  بعــد 

املائــر بالتَّنامــي الحضــارّي اإلنســايّن يف مســاحات 

العالــم وأحيــازه،  مــن مســاحات  شــتَّى  وأحيــاز 

العربــّي  األفقــّي  الّزمــن  ثبــات  اســتمرار  ومــع 

والعتمــة  والعجــز  التكّلــس  أـسـّرة  عــى  الغــايف 

ومراوغــة العــدم، ويف ضــوء إدراكهــا مــا يعــرتي 

الحيــاة الّشــعريّة العربّيــة الّراهنــة مــن «فــوىض 

أو  قليــاً  ُيغايــر،  ســياق  يف  ورّبمــا  معياريّــة»، 

اســتعادة  مــن  الـعـرب  عليــه  أدمــن  مــا  كـثـرياً، 

مجّلــة  وجــدت  اإلجابــات،  الـجـرتار  األســئلة 

لنــدن، هــي  عربّيــة ثقافّيــة مرموقــة، تصــدر يف 

مجّلــة «الجديــد»، أّن ثمــة حاجــة ماّســة إلعــادة 

طــرح الّســؤال نفســه، ولكــن يف صياغــة محّدثــة 

الّشــعر  لتاريــخ  عميــق  إدراك  عــى  تتأّســس 

ُمــْذ نشــأته املعروفــة األُوىل،  العربــي وتحّوالتــه 

ــا يمكــن الّســعي، عــر  أو رّبمــا ُمــْذ مــا قبلهــا ممَّ

املعــريّف،  والّنــيّصّ  والتاريخــّي  اآلثــارّي  الحفــر 

ومــروراً  وأبعــاده،  امتداداتــه  وإدراك  ملعرفتــه 

وبأزمنــة  وتطــّوره،  الّشــعر  نهــوض  بعصــور 

عــى  وتكّلســه،  وانحطاطــه  وجمــوده  ســكونه 

أزمنــة  مــن  قــرن  ونحــو  كاملــة  ألفّيــة  مــدى 

األوىل،  الحضاريّــة  العربّيــة  الّنكبــة  أعقبــت 

وتوالت عصورها وأحقابها ُمَواِكبًة أزمنة الغزو 

العربــّي  الحضــارّي  والّســقوط  واالســتعمار 

الّشــامل والّراســخ، واملُوغــل يف األزمنــة متمــّدداً 

وأســف،  قســوة  بــكل  ومخرتقــاً،  األمكنــة،  يف 

نفــوس األعــّم األغلــب مــن الّنــاس الذيــن َجَعُلــوا 

أْنُفَسُهم، أَو ُجِعُلوا، محض كائنات بشريّة با 

رؤوس!

اإلدرايّك،  التَّأســيس  هــذا  مــع  اّتســاق  ويف 

مــن جديــد،  تستكشــف،  أْن  «الجديــد»،  ُتريــد 

مــّر  مــا  نحــو أعمــق وأفضــل،  عــى  لتســتوعب، 

قــرن  آخــر  مــدى  عــى  ونقــده  العربــّي  بالّشــعر 

وبضــع عقــود مــن الّزمــن الحديــث، واملعاصــر، 

والّراهــن، مــن حــاالت وأحــوال، ومــن مســاعي 

يف  تبــّدت  وتـحـّوالت  وتطويــر  وإحـيـاء  إنهــاض 

وجماعــات  شــعريّة،  وتّيــارات  أدبّيــة،  مــدارس 

الفكريّــة  والــّرؤى  االّتجاهــات  ُمتغاـيـرة  إبداعّيــة 

«الجديــد»  ُتريــد  ــوء،  الضَّ هــذا  والجماليــة. ويف 

طــّوره،  أو  اكتســبه،  مــا  بعمــق،  تــدرك،  أْن 

املــدارس  هــذه  مــع  العربــّي،  الّشــعر  بلــوره،  أو 

مــن  واالّتجاهــات،  والجماعــات  والتيــارات 

وتكويــن  نســج  وأســاليب  ومـيـزات،  ســمات، 

وبناء، وصيغ تشكيل شعرّي جماّل، وأشكال 

تجليات َنّصّية، ال تني تتعّدد وتتنّوع، وتقرتح، 

ُز عموم الّشعراء والّنّقاد،  من داخلها، ما ُيَحفِّ

واملســهمن  مبتكريهــا  مــن  عديــد  وضمنهــم 

عليهــا  بالبـنـاء  تطويرهــا  عــى  تحقيقهــا،  يف 

ـحـول  الّســؤال  وضــع  إعــادة  وعــى  وتجاوزهــا، 

ماهّيــة الّشــعر، ومكانتــه، ووظائفــه، وكيفّيــات 

إبداعــه، واملعايــري التــي تكفــل تمييــز ثمينــه عــن 

التَّفكــري  مركــز  ويف  التبّصــر،  بــؤرة  يف  غّثــه، 

مــن  الجمــاّل،  والفلســفّي  الّنقــدّي،  اإلبداعــّي 

جديــد!

مفارقة، ومعضالت، وسؤال مرّكب
الحيــاة  حالــة  َوْســَمَها  «الجديــد»  مجّلــة  تحيــل 

«فــوىض  اعترتــه  بمــا  العربّيــة  الّشــعريّة 

الوجــود  يف  أســرفت  ُمفارقــة  إىل  معياريّــة»، 

فرســخت، وأفضــت، ضمــن مــا قــد أفضــت إليــه 

ومشــكات،  إشــكاليات  ُتْنِتــُج  ُمعضــات  مــن 

إىل ُمعضلــة «ضـيـاع املســافة املوضوعّيــة بــن مــا 

يمكــن اعتبــاره أصــاً شــعريّاً صــادراً عــن تجربــة 

محــّددة»، ومــا هــو بمثابــة «نســخة صــادرة عــن 

تثاقف» أو عن «اســتلهام»، أو عن «اســتهاك» 

األصــل. لهــذا  ســهل 

تتمّثــل  فإنََّمــا  هنــا،  إليهــا،  املشــار  املُفارقــة  أمــا 

الكتابــة  أســاليب  إّن  يـقـول  توصيــف واقعــّي  يف 

قــد  الّنّصّيــة  وتجلياتهــا  العربّيــة  الّشــعريّة 

لــم  فيمــا  الّشــعراء  مــن  عــدد  نـتـاج  يف  تعــّددت 

ـقـراءة هــذا  الّشــعرّي العربــّي»  يســتطع «الّنقــد 

الّنـتـاج وتقديــم مراجعــات نقدّيــة كاشــفة تـتـّوج 

«ذائقــة  تــيء  تأسيســّية  معياريّــة  بخاصــات 

القراءة»، وهو، كما قد ياحظ القارئ الفطن، 

تقاعــس  عــبء  والّنقــاد  الّنقــد  يحّمــل  توصيــف 

«املعياريّــة  ُفْقــَداِن  إىل  ُيشــري  فيمــا  وتقصــري 
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الّنقدّيــة املؤّصلــة»، ُمْرِجَعــاً هــذا الُفْقــَداِن، وإن 

عى نحو ُمْضَمر، إىل ما ُيْعَطى من قبل الّنقاد 

األكاديمّيــة  واملؤّسســات  الـعـرب،  األكاديميــن 

العربّية، من أولويّة إلعمال مناهج نقد الّشعر 

واألمريــيّك  )األوروبــّي  الـغـرب  مــن  املســتوردة 

للّشــعر  الّنّصّيــة  التَّجليــات  عــى  األغلــب(  عــى 

العربّي التي يجري إخضاعها، تعّسفاً، ملشيئة 

التَّجليــات  هــذه  مــع  والتَّعامــل  املناهــج،  تلــك 

«شــواهد»  منهــا  تســتخرج  «وثائــق»  باعتبارهــا 

لــه  لتزعــم  ذاك،  أو  هــذا املنهــج  تُؤكــد صوابّيــة 

وال  لــه،  ليســت  وجــداراة  وفاعلّيــة  مصداقّيــة 

منهجــاً  لكونــه  منهــا،  أّي  عــى  التوافــر  يمكنــه 

نّصيــة  تجليــات  مــن  األصــل،  يف  مســتنبطاً، 

عربّيــاً! ليــس  لشــعر 

ُتَبْلــوُر  التَّوصيــف اإلدرايّك،  هــذا  عــى  وتأسيســاً 

توجهــه  ومتشــّعباً،  مركّبــاً  ســؤاالً  «الجديــد» 

بمثابــة  ليكــون،  الـعـرب»،  الّشــعر  «لّنقــاد 

محوريــن رأســّين متقابلــن همــا الّشــعر العربــّي 

متعاشــقن  برتســن  مثّبتــن  العربــّي،  والّنقــد 

يتـحـّركان، معــاً، عــى محــور رئيــس هــو محــور 

وقــع حركتهمــا  عــى  تتـحـّرك  الــذي  «املعياريّــة» 

أفقّيــة  دوائــر  نفســها،  وبالّســرعة  عليــه، 

باألســئلة  وتمــور  معــاً،  تضّمهمــا  متداخلــة 

التــي  الواقعّيــة  عــن مســّببات املَُفارقــة  الّناجمــة 

دون  عــن بعضهمــا بعضــاً، وحالــت  فصلتهمــا 

رورّي الّناجم، بدوره، عن أّولّية،  تواكبهما الضَّ

ُعِقــَب  لــه  التَّنظــري  عــى  الّشــعر  إبــداع  وأســبقّية 

عليــه  تتأّســس  تطبيقّيــاً  نقــداً  ونقــده  َتْحِليلــِه 

مــدركات جماليــة، وتنـظـريات، ونظريّــات قابلــة 

ـقـراءة  مناهــح  عنــه  للبلــورة والتَّطويــر، وتنبثــق 

وســر وتحليــل نقــدّي قابلــة لإعمــال والتَّكييــف 

الّنصــوص  مكّونــات  بحســب  ودائمــاً  الخــّاِق، 

الجمالّيــة،  اإلبداعّيــة  ومقتضياتهــا  املنقــودة 

وذلــك عــى نحــو يغّطــي جميــع لــوازم الّشــعر، 

ومقتضيــات  وأســاليبه،  وأدواتــه،  ومكّوناتــه، 

التَّفاعليــة  العاقــات  ويســتخلص  إبداعــه، 

واملكونــات  اللــوازم  هاتــه  بــن  فيمــا  القائمــة 

بــن  واألدوات واألســاليب واملقتضيــات، وفيمــا 

أطرافــه جميعــاً وال ســّيما منهــا ثالــوث: الّشــاعر/

الّشاعرة )املبدع، املبدعة، الّذات الّشاعرة، األنا 

املوثــوق،  ــوت  الصَّ منــّي،  الضِّ املؤلــف  الكاتبــة، 

القنــاع(؛ والّنــّص الّشــعرّي )القصيــدة، الّنــّص، 

الكتاب، وغريها من التَّجليات الّنّصية الّشكلية 

القابلــة للّتضنويــع والتَّعــّدد(، واملُتلّقــي )الفــرد، 

أّي  أو  القارئــة،  الــّذات  املجتمــع،  الجماعــة، 

متلــق موجــه إليــه الـقـول الّشــعرّي ســواء أكان 

مذكوراً، بوضوح، يف الّنّص، أو ُمْضَمراً بخفاء 

فيــه، أو ُيْمكــن اســتنباطه مــن أّي مــن ســياقاته، 

املفـتـوح(. للتأويــل  مــرتوكاً  أو 

إذا  عــمَّ  الـعـرب  الّشــعر  نقــاد  «الجديــد»  تســأل 

كانــوا ال يزالــون يعتقــدون بفكــرة «املعيــار» التــي 

بلورهــا أســافهم مــن قدمــاء الّنقــاد ومحدثيهــم 

بــن  ممــا  اســتخلصت  معياريّــة  منظومــات  يف 

القديــم،  العربــي  الّشــعر  أيديهــم مــن تجليــات 

تخّصصهــم  وَمَجــاِل  انشــغاالتهم  ووفــق 

الّشــعر  هــذا  لتلّقــي  أساســاً  وجعلــت  املعــريّف، 

وتقييمــه،  وتذّوقــه،  وفهمــه،  واستســاغته، 

وفــرز غّثــه مــن ثمينــه، أم أّنهــم قــد انتهــوا، مــع 

نقدهــم الحديــث، إىل اعتبــار الّشــعر «ظاـهـرة» 

)ليــس باملعنــى الفلســفي الــذي بلورتــه ظواهريّــة 

َمَثــاً(   ،Edmund Husser هســرل  إدمونــد 

األدبّيــة  الّظواهــر  مــن  غريهــا  كمثــل  ُتــْدَرُك 

واالجتماعّيــة وغريهمــا مــن الّظواهــر املنبثقــة عــن 

وضعّيــاً  موضوعّيــا  إدراكاً  اإلنســانّية  األنشــطة 

ُمْطَلقــاً، مهمــا كان حجمهــا، ومهمــا بلــغ عــدد 

أو  عليهــا  تنطــوي  التــي  والتَّجليــات  الّظواهــر 

معياريّــة  منظومــة  أّي  عــن  وبعيــداً  تظهرهــا، 

كنشــاط  الّشــعر،  لطبيعــة  تســتجيب  ُمتكاملــة 

ممارســته  عــى  يقــدر  ال  ــز  ُمَميَّ إنســايّن  إبداعــّي 

إاّل أـفـراد مــن الّنــاس موهوبــون بــه، ويتوافــرون 

عــى جــل مــا يؤّهلهــم ملمارســته وتجليــة وجــوده 

َيت، يف البــدء،  يف نصــوص ُلَغويّــة مبتدعــة ُســمِّ

َهكــذا  أَو  أســماؤها،  تعــّددت  ثــم  «قصائــد» 

تجليهــا؟! أشــكال  بتعــّدد  َلَهــا،  يْنِبغــي 

سؤال محورّي، وتفّرعات ُمْضَمرة
تفتح»الجديــد» ســؤالها املحــورّي عــى تفّرعاتــه 

املُْضَمــرة فيــه، وذلــك عــر اإلشــارة اإلملاحّيــة إىل 

بعــض أســايّس مــن مكّونــات املنظومــة الّشــعريّة 

الّنقدّية املعياريّة املفرتضة الوجود وَمْنُشْوَدِتِه، 

اإلهمــال  أو  الّاوجــود،  لهــا  ــُل  ُيَفضَّ التــي  أو 

اليومّيــة  املذـكـرات  كتبــة  قبــل  مــن  والتَّعديــم، 

ناقديهــم  قبــل  مــن  أو  الّطارئــة،  والخواطــر 

الرتويجيــن الذيــن َيْدُعْوَنُهــم «ُشــَعراَء بَارعــن» 

عــر  وكذلــك  عظيمــا»!  «شــعراً  ويَْدُعْوَنَهــا 

اإلشــارة اإلملاحّيــة إىل بعــض أســايّس مــن املبــادئ 

بفـكـرة  املرتبطــة  الجمالّيــة  اإلبداعّيــة  والقيــم 

«املعيار»: بلورًة تأسيِسيًَّة له كفكرة مفهومّية، 

وإعمالــه،  عــن وجــوده  ســينجم  ملــا  واســتنباطاً 

وإحالًة ضمنّية ملا يُوجبه وُجوُدُه من مقتضيات 

بــه، فتســأل  ولــوازم ســتلحق، ُلُزومــاً وُجوبّيــاً، 

عن القيمة املعياريّة املحتمل أخذها يف االعتبار 

كاملوهبــة  وقيــم:  ملبــادئ  أو  وعناصــر،  ملكّونــات 

وعيارهــا، وثقافــة الّشــاعر، ومنابعــه املعرفّيــة، 

للّشــعر،  ومفهومــه  الحياتّيــة،  وفلســفته 

ورؤيته للعالم، وقاموسه الّلغوّي»، وتجربته 

الّشــعرّي،  ومشــروعه  والوجدانّيــة،  الحياتّيــة 

ــزات  وُمَحفِّ لديــه  القصيــدة  ابتكاريّــة  ومصــادر 

هذه االبتكاريَّة ومقاصدها، والقصيدة نفســها 

الّشــعرّي  والخيــال  لغويّــة،  بنيــة  بوصفهــا 

ومكّونــات  عناصــر  مــن  ذلــك  وغــري  وطبيعتــه، 

التــي  الّشــاعر»  «تجربــة  تشــكيل  يف  تتضافــر 

أســاس  عــى  الّشــعرّي»  «مشــروعه  يتشــّكل 

منها، والتي ُتَحّدُد «خصوصّية» هذا املشروع، 

يبقيــه  مــا  فيــه  وُتْضِمــُر  قيمتــه،  درجــة  وُتْمــِي 

حّيــاً، أَْو مــا َســيأْخذه إىل أـفـول عاجــل، أو آجــل 

يعــدوه! أن  لــه  ليــس  بعــض حــن  إىل 

تمييز نفيس الّشعر عن مبتذله
وإذ تفعل «الجديد» ذلك كله، وإذ تعود لتغلق 

نّصهــا التَّحفيــزّي هــذا بإعــادة التَّذكــري باملُْعِضلــة 

الّرئيســة املَُتَمّثلــِة يف «ضـيـاع املســافة املوضوعّيــة 

بــن مــا يمكــن اعتبــاره أصــاً شــعريّاً صــادراً عــن 

«نســخة  بمثابــة  هــو  ومــا  محــّددة»،  تجربــة 

أو  «اســتلهام»،  عــن  أو  َتَثاُقــف»،  عــن  صــادرة 

تفتــح  ال  فإّنهــا  لهــذا األصــل،  «اســتهاك»  عــن 

منظومــة،  وجــود  إىل  املاّســة  الحاجــة  مســألة 

أو منظومــات، نقدّيــة معياريّــة َتْقييِمّيــة، عــى 

تلمــح  هــي  وإنََّمــا  فحســب،  ووســعها،  عمقهــا 

يف  املَُتَمّثلــِة  التَّقييِمّيــة  الحاجــة  هــذه  غايــة  إىل 

ضرورة فصل ثمن الّشعر ونفيسه عن بخسه 

الجمالّيــة  الّرؤيــة  اّتجــاه  إىل  وتشــري  ومبتذلــه، 

التي تتبّناها انسجاماً مع «مانفيستو» إنشائها 

مســألة  إىل  وتحيــل  تنويريّــة،  ثقافّيــة  كمجّلــة 

ترجمــة الّشــعر الحديــث والحــدايّث ومــا بعــده، 

ومــا بعــد مــا قــد ـجـاء بعــده، وال ســّيما الّشــعر 

واألملانّيــة  والفرنســّية  باالنجليزيــة  املكتــوب 

ومــا  العربّيــة،  إىل  والّروســّية،  واليونانّيــة 

جمــة، ومــا لــم يــزل يصاحبهــا  صاحــب هــذه الرتَّ

غــّث،  اســتهايّك  تقليــد  مــن  الّلحظــة،  ــى  حتَّ

لنمــاذج  ُمْبَتَذَلــٍة وَهْوَجــاَء،  ومـحـاكاة متـسـّرعة 

شعريّة ترجمت باستسهال وِخّفة، وذلك عى 

نحــو يقصرهمــا، أي التَّقليــد واملحــاكاة القائمــن 

عــى اســتهاك مــا ُيْنِتِجــُه املرتجمــوَن، وَعــَى َمــا 

األشــخاص  مــن  تَْرِجماِتهــم  ُمْســَتْهِلُكو  ُيْنِتُجــُه 

برغبــة  املســكونن  و»املزابــط»،  الخواطــر  كتبــة 

إحالــة أنفســهم، يف الواقــع املوضوعــّي، شــعراًء 

ــى  حتَّ أو  الّثــواين،  النُُّصــوص  عــى  وشــاعراٍت، 

عى الّنصوص الّثوالث وما بعدها، مما يجعل 

الّنســخ الّناشــئة عــن مثــل هــذا التقليــد، أًو هــذه 

هة ُتحايك ُنَسَخاً  املحاكاة، ضرباً من ُنَسٍخ ُمَشوَّ

الّنــّص  تقليــُد  َهُه  شــوَّ غائــب  الصــل  هًة  ُمَشــوَّ

املرتجــم،  للّنــّص  املَُحــايك  الّنــّص  أو  املرتجــم، 

جمــة نفســها، أو مســخته،  بعــد أن شــّوهته الرتَّ

لــه  وزعمــت  منــه،  ليــس  بــيشء  اســتبدلته  أو 

نســبًة إليــه، بحيــث َتْصُعــُب، إْن لــم تســتحل، 

املستنســخة:  باألـصـول  النُّســخ  هاتــه  ُمقارنــة 

تثاقفــاً رخــواً، أو اســتلهاماً شــكلياً، أو اســتهاكاً 

رخيصاً، وبحيث ُيَهْيِمُن ُمْبَتَذُل الّشعر العربّي 

عــن  «الّشــعر املَُعــرَّب  لنقــل  وغّثــه وبخســه، أو 

شعر مرتجم لم ُيْحَسْن، يف األصل، تعريبه»، 

وأجــوده! نفيســه، وثمينــه،  عــى 

أخــرى  تمظـهـرات  مــع  ُمَتَعاِلَقــاً  األمــر،  ولهــذا 

وفقــدان  والبخاســة،  والغثاثــة،  لابتــذال، 

«االنفــات  ُمْســَتْتَبَعاِت  مــن  وغريهــا  القيمــة، 

املعيــارّي»، وعقابيــل ترافــق العجــز عــن التهّيــؤ 

إبداعــه،  لــوازم  بامتــاك  الّشــعر  إلبــداع  الجــاّد 

زوراً  االنتســاب،  عــى  العنيــد  اإلـصـرار  مــع 

واستســهاالً، إليــه، مــن قبــل ـكـرة متكاـثـرة مــن 

علــّو  وناشــدي  االجتماعّيــة،  الّشــهرة  طالبــي 

وجدانّيــة  برهافــة  الّنفــس  تمييــز  عــر  الّشــأن، 

مّدعــاة، وباّدعــاء امتــاك ملــكات وقــدرات نــادرة 

وبإلحــاح،  جديــد  مــن  يضعنــا،  أْن  الوجــود، 

ُمَتَغايــر  عــى  واملفـتـوح  الخالــد،  الّســؤال  أمــام 

الّناجــم،  ُمَتَناِقِضَهــا  وعــى  بــل  اإلجابــات، 

بأخــد  مقــرون  اخـتـزال  تعريــف  عــن  أحيانــاً، 

هــو  فيمــا  الّشــعر،  مــا  ونفــّي:  وإثبــات  وـتـرك، 

ومســؤولية  بامتنــان  االســتجابة،  عــى  ُزَنــا  ُيَحفِّ

«الجديــد»  مجّلــة  لدعــوة  واجبــة،  وجّدّيــة 

بلــورة  الّنشــط يف  ــرّي  التََّبصُّ باإلســهام  املتعلقــة 

إجابات ممكنة عن أسئلتها التَّحفيزيّة املُتعلقة 

ومكّوناتهــا،  الحّقــة،  الّشــعريّة  بخصائــص 

فيمــا  وهــي،  جوهرهــا،  املجليــة  وســماتها 

أحســب، الخصائــص واملكّونــات والّســمات التــي 

ينبثق عنها، يف تواشج مع معطيات الّصريورة 

والعصــور،  األزمنــة  وحساســيات  الّدائمــة، 

الــذي  واملــدى  والّلغــات،  الّشــعوب  وثقافــات 

بلغه الكائن البشرّي يف إدراك إنسانّيته، وإثراء 

حّريّتــه،  مــدارات  وتوســيع  وحضارتــه،  حياتــه 

الّشــعر». «ِعَيــاُر  وجــوده:  وإغـنـاء 

قراءات متواترة متغايرة المنظورات
التــي تلّقيتهــا  ـقـراءايت املتواـتـرة للّرســالة  ســعت 

مــن الّشــاعر نــوري الجــّراح، رئيــس تحريــر مجّلــة 

كـقـراءات  خاصاتهــا،  َنــُة  واملَُضمَّ «الجديــد»، 

فـقـرات  يف  واملنظــورات،  املداخــل  متعــّددة 

أدرجــت أعــاه، إىل تبــّن حــدود املوـضـوع الــذي 

ــر فيــه بغيــة  التََّبصُّ الّرســالة إىل  دعــاين صاحــب 

اإلســهام، مــع غــريي مــن الكتــاب والّنقــاد الذيــن 

يف  نفســها،  الّرســالة  تلّقــوا  قــد  أّنهــم  أحســب 

أو  زاويــة،  أّي  مــن  عنــه  والكتابــة  معالجتــه 

أـشـاء، أو مــن أّي وجهــة، أو منهــج،  منظــور، 

وفــق  املطــروح  املوـضـوع  تنــاول  عــى  أقــدر  أراين 

مــا  ليشــكل  واملعرفّيــة،  املنهجّيــة  محّدداتهمــا 

ملــف  يف  جانبــي  مــن  إســهاماً  بشــأنه  ـسـأكتبه 

متكامــل يخّطــط لنـشـره يف املجّلــة بقصــد فتــح 

حــوار تفاعــي خــّاق حــول املُْعِضــات اإلشــكالّية 

التي تثريها، أو تنطوي عليها، مسألة إخضاع، 

العربــّي  الّشــعر  تجليــات  إخـضـاع،  عــدم  أو 

ُتْســَتَمدُّ  تقييمّيــة  معياريّــة  ملنظومــة  الّنّصّيــة 

مصــادر  مــن  املتشــابكة  املتفاعلــة  معايريهــا 

الّشــعر وكتابتــه  بإبــداع  الّصلــة  وثيقــة  وينابيــع 

وصوغه: التجربة الحيويّة والوجدانّية الحّية؛ 

العقــل  املفـتـوح؛  والتأّمــل  الخــّاق  الخيــال 

الّثقافــة  العميــق؛  واإلدراك  الوّقــاد  الّناقــد 

املتنّوعة الحقول واملجاالت واملعرفة املوسوعّية 

املًتجــّددة وذات الّصلــة، وِغــرُي ذلــك مــن َمنابِــع.

ويف  وبعــده،  واثـنـاءه،  كلــه،  ذلــك  قبــل  ثــم 

ويف  وضمنــه،  أعطافــه،  شــتى  ويف  ثنايــاه، 

باعتبارهــا  الّلغــة  الّلغــة؛  جوـهـره:  صلــب 

كنــوز،  وكاـنـزة  جامعــاً،  وإطــاراً  أّول،  أساســاً 

جـسـراً،  أو  تواصــل،  وســيلة  باعتبارهــا  وليــس 

أو أداة توصيــل فحســب، بــل الّلغــة يف كليتهــا، 

وبجميع ممكناتها الّظاهرة املَُتَداولة، والكاِمَنة 

املُْحَتَجزة: بنيًة، وقاموساً، ومفرداٍت، ونحواً، 

وباغــًة، وأســاليَب قــوٍل وإنشــاٍء ومــزٍج وتركيــٍب 

تحفيــِز  وبواعــَث   ، ُموِســيقيٍّ وإيـقـاٍع  وتصويــٍر 

وتطويــٍر  وإضافــٍة  إـثـراٍء،  وُمْمِكَنــاِت  خيــاٍل، 

وابتــكاٍر وتجديــٍد، وكّل مــا ســوى ذلــك ممــا لــه 

والحيــاة،  والّشــاعر،  بالّشــعر،  عميقــة  صلــة 

والّصــريورة، والتَّحــّول الّدائــم، وتجــّدد تجِليَّــات 

لــوازم  مــع  ُمَتــاِزم  تواشــج  يف  وذلــك  الوجــود، 

ومقتضيات إنتاج التَّجليَّات الّشعريّة الّنّصّية، 

للُمواَءمــة  القابلــة  إنتاجهــا  كيفّيــات  ومــع 

واالبتــكار  والتَّنويــع،  والتَّوليــد،  والتَّكييــف، 

والخلــق.

وســيكون لــكل مــا تضمنتــه الفقرتــان األخريتــان 

بفاعليــة،  ُيْســِهَم،  أْن  ومكّونــات  عناصــر  مــن 

بتشــكيل  الكفيلــة  األساســّية  املعايــري  بلــورة  يف 

الّشــعريّة  التََّجلَِّيــات  لنقــد  معياريّــة  منظومــة 

الّنّصّيــة، وتقييمهــا عــر تقديــم قــراءات نقدّيــة، 

اآلن،  ممكنــة  تأويليــة  وداللّيــة،  جمالّيــة 

ومفتوحــة عــى إـقـرار ضمنــّي بممكنــات التأويــل 

ُمَتَنّوعــِة  مســتقبلية  ـقـراءات  ســياق  يف  املَُتَغايــر 

ومعطيــات  الـقـراءة،  ومنظــورات  القارئــن، 

لتمكــن  وذلــك  األزمنــة،  وُشــروط  التَّجــارب، 

مســتويات  د  تعــدُّ عــى  اِئَهــا،  وُقرَّ ْيَهــا،  ُمَتَلقِّ

وعيهــم املعــريّف، مــن إحســان تذّوقهــا، وإجــادة 

قــدر ممــا  اســتيعابها، وفهمهــا، والتقــاط أكــر 

ومعانيهــا،  مــن دالالتهــا  التقاطــه  يســتطيعون 

يف  َتُمــوُر  التــي  واالنفعــاالت  املشــاعر  وتعــّرف 

تخــوض  التــي  الــّذوات،  أو  الــّذات،  أعمــاق 

بــأدق  التَّجربــة،  هــذه  وعيــش  بــل  تجربتهــا، 

تفاصيلهــا، واإلمســاك بمغازيهــا، عــر املَُشــاركة 

شــتَّى  لخــوض  والتّهّيــؤ  خوضهــا،  يف  الحيويّــة 

ــوازي  للتَّ أو  عنهــا،  لانبثــاق  القابلــة  التَّجــارب 

ملف
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اللَّحَظــة  هــذه  يف  َســُتواِكُبَها  التــي  أو  معهــا، 

الِقرائيَّة أَو تلك، سواء أكانت هذه التَّجارب قد 

جــّردت، إبداعّيــاً، يف خاصــات تصويريّــة تُوحــي 

تراكيبها، وصيغها، والّصور الّشعريّة املحمولة 

عليهــا، بحيويّتهــا وحركّيــة وقائعهــا، أو كانــت 

دت مشهدّياً، فُصوِّرت، إبداعّياً، أثناء  قد ُجسِّ

صريورتهــا، أو كانــت قــد اســُتِعيَدت عــر ذاـكـرة 

تســىرتجعها  تدّفقهــا وهــي  تمــور بحيويّــة  حّيــة 

تفاعلّيــة  ـقـراءة  مجــرى  يف  ودائمــاً  لرتويهــا، 

ــل مــن قبــل الّناقــد،  ُمْبِدعــٍة تتيــح للقــارئ املَُتَخيَّ

الّذهــن،  وّقــاد  اليقــظ،  ــل،  املَُتَخيِّ للقــارئ  كمــا 

وذي اـلـّراء الجمــاّل واملعــريّف، فرصــاً مفتوحــة 

المتــاك الّنــّص الــذي يقــرأ، وتؤّســس يف ذائقتــه 

نفيســه  عــن  وغّثــه  الّشــعر  َبِخــِس  فــرز  معايــري 

وثمينــه.

العبــارات  مضمــون  بّثــه  ملــا  فــإّن  ذلــك،  وإىل 

نقاربهــا  التــي  املســألة  عــى  وهــج  مــن  األـخـرية 

التأّمليــة  الـقـراءات  أّن  يُــِيَء حقيقــة  أْن  اآلن، 

األّوليــة التــي ســعت إىل اســتنطاق نــّص الّرســالة 

قــدر وســع قارئهــا ُمْســَتِضْيَئاً بأنــوار معرفــة ذات 

إليهــا،  ســعياً  يســتطيع  أو  عليهــا  يتوافــر  صلــة 

لــم ُتْســِفْر عــن بيــان حــدود املســألة الّنقدّيــة التــي 

أثارتهــا لنكــون بصــدد تناولهــا برتكيــز ال يشــّتتها 

يف مســائل ال تقبع يف مركزها، فحســب، وإّنما 

وِقْيَمــٍة  َشــأٍن  ِذي  َجانــٍب  كشــف  عــن  أســفرت 

وَعــْن جذورهــا،  هــذه املَْســألة،  َســات  ُمَؤسِّ ِمــْن 

وأبعادها، وترابطاتها، واملواقف املَُتَباينة منها، 

طرحهــا،  ودوافــع  َناِتَهــا،  ُمَكوِّ عاقــات  وشــبكة 

واملقاصــد املرجــّوة مــن الّدعــوة إىل تناولهــا بعمــق 

وإمعــان. وأنــاة،  متبّصــر، 

 نكبتان حضاريّتان، وصدمات حداثة
وإذ كان لهذه القراءات أن تحيلنا إىل اسرتجاع 

تاريــخ أدبــّي شــعرّي ُمْوِغــٍل، نســبّياً، يف الّزمــان 

َي  ُســِمّ الــذي  العصــر  ذلــك  مــن  بــدءاً  والِقــَدم، 

مــن  أعقبــه  بمــا  ومــروراً  الجاهــّي»،  بـ»العصــر 

عصور ومراحل وأحقاب ُوِسَمْت بـ»اإلسامّية» 

مقرونــًة بـ»الحضــارة»، وـسـرعان مــا انشــطرت، 

وممالــك،  «خافــات»  إىل  األزمنــة  تــوال  مــع 

َجــْت  تُوِّ فاجعــة  وانهيــارات  ودويــات،  ودول، 

تســميته  عــى  باالصـطـاح  األخــذ  يمكــن  بمــا 

األُوىل»  الحضاريّــة  الّصدمــة  بـــ  أو  بالنَّكبــة، 

عــن  أســفرت  مرـيـرة  تاريخّيــة  بلحظــة  متعّينــة 

 1258  – ه   656( العــام  يف  بغــداد»،  «ســقوط 

ثــم  املـغـول،  خـيـول  ســنابك  تحــت  ميــادي(، 

َي بـ»صدمــة الحداثــة» مجّســدة  بـــما ُســِمّ مــروراً 

عــى   )1801  –  1798( الفرنســّية  بالحملــة 

مصــر وفلســطن وغريهــا مــن بــاد الّشــام التــي 

بســببه،  رّبمــا  أو  مّدتهــا  قصــر  عــى  أوقفتنــا، 

صورنــا  لرتينــا  وتخّلفنــا،  تكّلســنا  مرايــا  أمــام 

املكنــوزة يف بؤرهــا املشــروخة املعتمــة وهــي ُتَناِظــُر 

الفكــر،  بأنــوار  ة  املُِشــعَّ الغربّيــة  الحداثــة  مرايــا 

واملعرفــة، واإلبــداع الخــّاق، والتقــّدم العلمــّي، 

نتصــّور،  نحــو يجعلنــا  عــى  والتصنيــع، وذلــك 

)الغــزّو(  الحملــة  واكــب  مــا  إغفــال  دون  ومــن 

لــم  دمــة  مــن غايــات اســتعماريّة، أنَّ هــذه الصَّ

تكــن صدمــة حضاريّــة فحســب، وإّنَمــا صدمــة 

مصرييّــة ذات طبيعــة وجودّيــة ظلــت مفاعيلهــا 

قائمة طوال قرن وصوالً إىل اتِّفاقّية «سايكس- 

بيكــو )1916(، ومــا أعقبهــا مــن اتِّفاقّيــات ّســّرية 

القــوى االســتعماريّة املهيمنــة  مــن  عــدد  أبرمهــا 

املشــرق  ــمت  قسَّ التــي  القــوى  وهــي  آنــذاك، 

فلســطن  تســليم  جــرى  وبموجبهــا  العربــي، 

هيونّيــة. الصُّ للحركــة 

أمــا «الّصفعــة الوجودّيــة األـخـرية» أو «الضربــة 

بغــداد  «ســقوط  يف  تمثلــت  فقــد  القاضيــة» 

الّثاين» يف أوائل نيسان )أبريل( من العام 2003 

ميادّيــة؛ أي بعــد ســبعة قــرون ونحــو عقديــن 

القبــض  إلتمــام  وذلــك  األّول.  ســقوطها  مــن 

عــى مــوارد األرض، ومقاديــر العالــم، ومنابــع 

بأـسـره! والكــون  الّنــاس،  ومصائــر  الحيــاة، 

فهــل  متواليــة؛  حداثــة  صدمــات  إذْن،  إنهــا، 

لنــا أْن ُنَقــارب أيَّ أمــر يتعّلــق بالحيــاة والوجــود 

اإلبــداع  صلبهــا  ويف  اإلنســانّية،  واألنشــطة 

الّشــعر،  قلبيهمــا  قلــب  ويف  والفّنــّي،  اأَلدبــّي 

بمفهومــه األوســع واألعمــق )الّشــعريّة مفهومــاً 

وتجليــات(، بمعــزل عــن كل هــذا الــذي جــرى، 

َيْجــري؟! ال  والــذي  اآلن،  يجــري  والــذي 

وهــل يمكــن لنــا أن نفهــم شــيئاً عــن أّي يشء، 

إْن نحن أغفلنا فهم طبيعة ما حدث ويحدث، 

املَُتَنّوَعــِة،  تآثرياتــه  إدراك  عــن  تقاعســنا  إْن  أو 

صلبهــا  ويف  واألصعــدة،  املســتويات  واملُتعــّددة 

مــا أدمــى الجســَد وشــّظاه، ومــا أنهــك األنفــَس 

وأعتمهــا، ومــا أثقــل األرواح وشــّقق وشــائجها، 

ومــا أمــاه مــن تحّديــات حياتّيــة ووجودّيــة عــى 

ــاعي  ، وَعــَى اإلْنســاِن املـبـدِع السَّ الكائــِن البشــريِّ

وأْســَمى  اإلنســانّية،  األهــداف  أعــى  إدراك  إىل 

الوُجوِديَّــة؟! واملَعــاين  الَغايــاِت 

منبع الّشعريّة وجدان كلي مّوار
هــذه األســئلة،  عــن  العاقلــة  ســتأخذنا اإلجابــة 

إىل  الّصلــة،  ذات  األســئلة  مــن  غريهــا  وعــن 

اســتحالة  تؤكــد  مؤّصلــة  خاصــة  اســتعادة 

إبداعّيــة  وتجليــاٍت  مفهومــاً،  الّشــعر:  إدراك 

َد  ُمَتَعــدِّ خّاقــاً  إنســانّياً  وفّنّيــة، ونشــاطاً  أدبّيــة 

عــن  بمعــزل  واملجــاالت،  والحـقـول  األوجــه 

يجــري،  والــذي  جــرى،  الــذي  هــذا  كل  إدراك 

والــذي ال يجــري وينشــد جريانــه، يف الخــارج، 

املشــاعر  أخــّص  عــن  ينعــزل  ال  مــا  بقــدر  وذلــك 

الواعيــة،  الّداخليــة  واالنفعــاالت  واألحاســيس 

أو التــي تكمــن يف الّاوعــّي َفُتْسَتْشــَعُر بغمــوض 

دون أن يدركها وعّي، أو التي ُيْحَدُس بها دون 

مــن  يتيــح ألّي  قــد  خــارج  يف  نفســها  تجــي  أن 

الحــواس إعــادة التقــاط مــا ســتمّرره لعقــل وّقــاد 

تمــور يف رحابــه مخّيلــة طليقــة، مــن معطيــاٍت 

ُ لــه وجودهــا يف الخــارج عــى نحــو مــن  َقــْد ُتَعــِنّ

األنحــاء دون ســواه، ِفيَمــا َتَظــلُّ ُمَراِوَغــًة، َمــّوارًة 

مــع  تتاقــح  التَّجليــات،  ُمتحّولــَة  األْعمــاِق،  يِف 

ــِل  مــا تلتقطــه الحــواُس، بأمــر هــذا العقــل املَُتَخيِّ

متعّينــة  أشــياٌء  تبّثهــا  إشــارات  مــن  الّطليــق، 

يف  اِئــِم  الدَّ مورانهــا  ــز  ِلُتَحفِّ امـلـريّئ،  الخــارج  يف 

مــن  بنظائرهــا  َيْصَهُرَهــا  نحــٍو  عــى  األْعَمــاق 

األنماط األصلية والّرموز والعامات واإلشارات 

واأللــوان واألضــواء والّصــور الهاجعــة يف أعمــاق 

الّاوعــّي، ويف َخايــا الوجــدان، ِلَيَتَجــىَّ ِشــْعِريَّاً 

مــن  وعيــه  يف  الّشــاعرة  الــّذات  تشــرع  مــا  َعــَر 

 ، الْوعــيِّ نَــاِت  بُِمُكوِّ َمْمُزوجــاً  مكّونــات ال وعيهــا 

وُمَحْفــزاً بِمْعَطَيــاِت اْلخــارِج، َبــْل وُمْلتحمــاً بهــا، 

َتْصَهــُر  ِشــعِريٍَّة  ُصــوٍر  عــى  َمَعَهــا،  ومْحُمــوالً 

ليَقــِة، والــرَُّؤى  ُكلَّ يشء يف لهيــِب األْخِيَلــِة الطَّ

املنُشــوُد والوُجــوِد  َقــِة،  اْلَخاَّ

فائــرّي  الضَّ واالنجــدال  املــّوار  التفاعــل  عــر 

املســتمّر، تتـحـّول مكّونــات الّاوعــّي، ومــا َيُمــوُر 

يف خايا الوجدان من َحواِفَز داِخِليٍَّة وَخاِرِجيَّة، 

ومكّونــات، إىل «بــؤر وجدانّيــة» تبــّث إشــعاعاتها 

َجَمــالٌّ  لهــا وجــود خارجــيٌّ  يتحّقــق  تجليــات ال 

إاّل إن تجّســدت يف ُصــور ِشــْعريّة ترســمها ذاٌت 

شــاعرة، مبدعــة فّنانــة، تلهــب رؤيتهــا الكلمــات 

وتلّونــه،  ماءهــا، وتقّطــره،  تســّيل  إذ  فرتّمزهــا 

بمشــاعر  مفعمــة  وأضــواء  بآرائــج  وتفعمــه 

وبــّدالالت  فّياضــة،  وأحاســيس  وانفعــاالت 

ــَدًة  ومعــان وتصــّورات ورؤًى ال تنــّي تتوالــد، ُمَولِّ

املَْْولُــوَدِة  الّصــور  ومــن  الّصــور،  الكلمــات  مــن 

الكلمــات  مــن  املزيــد  َتِلــُد  جديــدة  كلمــات  ــوِّ  للتَّ

عــى  الوقــت،  طــوال  ومنفتحــة،  والّصــور، 

خاصاتــه  تتجــّى  ثــرّي  تخّيــي  رؤيــاوّي  تفاعــل 

له  تشــكُّ أثــرُي  يتصاعــد  مفـتـوح  دالّل  فـضـاء  يف 

يمــور  بمــا  ــاً  ُمَحمَّ الّشــعرّي  الّنــّص  ســطح  مــن 

وتماهيــات،  تفاعــات،  مــن  العميــق  قاعــه  يف 

يف وجــدان  املاـئـرة  مثائلهــا  ُتَناِظــُر  تنــاّص،  وبــؤر 

الوجــدان  هــذا  أي  بوصفــه؛  الّشــاعرة،  الــّذات 

الُكِي، تجسيداً داخلياً، عميقاً وكلياً، لكينونة 

وجودّية ملتحمة: نفساً، وروحاً، وذاتاً ُمْدَرَكًة 

الّشــعر،  منبــع  وباعتبــاره  وُمْدِرَكــًة، وجســداً، 

تشــّكل  وبــدء  إبداعــه،  دوافــع  تخّلــق  ورحــم 

وتعــّدد  أنواعهــا،  تـنـّوع  عــى  الّنّصّيــة  تجلياتــه 

أشــكال بيــوت الحيــاة التــي تســكنها، بوصفهــا، 

وتجليــات  حيــاة،  تجــارب  واملنتهــى،  البــدء  يف 

وجــود! ورســائل  إنســانّية،  كينونــة  أشــواق 

بالّســعّي  التبّصــرات،  سنشــرع، يف ضــوء هــذه 

وإجابــات  للتأصيــل،  قابلــة  فرضّيــات  لبلــورة، 

ممكنــة عــن أســئلة «الجديــد» تكــون قابلــة لحــوز 

الّنقــدّي عليهــا، وليــس ذلــك  العقــل  ُمَصاَدَقــِة 

بقصــر منابــع إدراك الفرضّيــات واإلجابــات عــى 

خاصــات،  وتجريــد  واســتنباط،  اســتقراء، 

ألوســع مــن ونطــاق مــن املعطيــات والنًّصــوص 

والوقائــع وأحــوال املجتمعــات العربّيــة القائمــة 

زمــن  مــن  جوهريّــاً،  الوجــود،  واملتواصلــة  اآلن 

طيلــة  بااللتفــات،  وإّنمــا  فحســب،  بعيــد، 

وإىل  العربــّي،  البشــرّي  الكائــن  إىل  الوقــت، 

اإلنســان اإلنســان، فــا يذهــب ســعينا إىل دروب 

تجــّرد الكائــن البشــرّي ِمــْن ممكنــات ُعُثــوره عــى 

بنفــّي  ذاتــه  عــن  اإلنســان  تـغـّرب  أو  إنســانّيته، 

والحاجــات  واالنفعــاالت  واألحاســيس  املشــاعر 

الوجودّيــة،  واألشــواق  والحياتّيــة  الّنفســّية 

والتي هي، دائماً وأبداً، من مؤّسسات التَّفكري 

للعالــم،  العميــق  املعــريّف  واإلدراك  الخــّاق، 

للوجــود!  قابلــة  مســتقبلية  رؤًى  ولبلــورة 

منهج قرائّي تكاملي حّر ومفتوح
الّســعّي أْن ينطلــق مــن تحليــل  وســيكون لهــذا 

الّنــّص الّشــعرّي، وأْن يُواكــب تـنـّوَع هــذا النَّــصِّ 

الوقــت  يف  يسرتشــد،  وأن  تجلياتــه،  وتعــّدد 

والتَّْحِليــِل  ــر  التََّبصُّ مقتضيــات  وحســب  نفســه 

متداخلــة  منهجّيــة  بمنظومــة  العميقــن، 

مــع  َتفاُعــيٍّ  َجــدٍل  إطــارٍ  يف   ، َتُضــمُّ ومتكاملــة 

مناهــج الّنقــد األدبــي العربــّي القديــم، واملناَهــِج 

تَواكــٍب  عــَر  داِخِلَهــا  مــن  نســيبيَّاً،  دة،  املَُجــدَّ

العربّيــة  القصيــدة  تجليــات  تـنـّوع  مــع  ِنْســبيٍّ 

الّســياقّية  النَّْقِديَّــَة  الّشــكي، املََناِهــَج  وتعّددهــا 

ــة  التَّاريخيَّ الوصفّيــة، والوْضِعّيــة، والتَّْحليلّيــة 

النَّْقديَّــة  واملناِهــِج  والنَّْفِســّيِة،  واالجتماِعّيــة 

النَّسقّية الّنّصّية الِقَراِئيَِّة، وما قد تفّرع عن أّي 

منهــا مــن َمَناهــَج غــري عربّيــة املنبــع، أو البلــورة 

الّنهائّيــة، كاملناهــج االجتماعّيــة، أو التاريخّيــة، 

أو الّنفسّية، وما قد أعقبها من مناهج حداثّية 

ومــا بعــد حداثّيــة )كالّســيميائّية، واألســلوبّية، 

والبنيويّــة، والبنيويّــة التكوينّيــة، والّظاهراتّيــة، 

إلــخ(. والتفكيكّيــة، 

املناهــج،  هاتــه  نَــاُت  ُمَكوِّ ســتتحّول  ذلــك،  وإىل 

والتَّقليــب  التَّنقيــب  مقتضيــات  وحســب 

ر والبحث، عمقاً وامتداداً،  والتَّمحيص والتََّبصُّ

وأـسـرجة  وإـجـراءات،  ووســائل  أدوات  إىل 

تنويــر، ومســابري تعــّرف وإدراك، وذلــك بعيــداً 

لفي املنغلق عى ذاٍت متكلِّسة،  عن النَّهج السَّ

الجــذرّي،  القطــع  نهــج  عــن  أيضــاً  وبعيــداً 

العربــّي  اـلـرّتاث األدبــّي  مــع  التَّامــة،  والقطيعــة 

ينتهجــه  الــذي  هــذا  إبداعّيــة وَنْقــداً(؛  )نصوصــاً 

الّداعــن  ــاد  والنُّقَّ املفكريــن  مــن  املســتغربون 

تقطــع  عربّيــة  حداثــة  فركــة،  أو  تصنيــع،  إىل 

العربــّي  والواقــع  واـلـرّتاث  التَّاريــخ  مــع  جذريّــاً 

أزمــن؛  قــد  عربــّي  زمــن  يف  واملمتــّد  اآلن  القائــم 

أَْي أولئــك املســتجيبن، يف دعوتهــم تلــك، ويف 

وال  ِنيَّاِتِهــم  معرفــة  يـفـرتض  ال  تقديــر  أفضــل 

محـفـزات  إىل  ضمائرهــم،  مكنونــات  ــص  يتفحَّ

جــذرّي  نقــدّي  بوعــّي  ُتْســَتْخَرج  لــم  شــكلية 

واـلـرّتاث  العربــّي،  التاريــخ  الّثالــوث:  هــذا  مــن 

العربــّي، والواقــع العربــّي، وإنََّمــا َنَهَضــْت عــى 

تــم  تحديثّيــة،  وغايــات  ودوافــع،  مســّوغات، 

توليــد محفزاتهــا الفعليــة، مــن قبــل غريهــم ويف 

واقــع غــري عربــّي، تأسيســاً عــى تقليــب فلســفّي: 

َمدْيــَدٍة،  لتواريــَخ  ورؤيــوّي،  فكــرّي، وجمــاّل، 

ُمَتَنّوعــٍه،  وآداَب  َعديــدٍة،  َحَيــواٍت  وَتَجــارِب 

بة، وأحــوال مجتمعــات بشــريّة  وتراثــاٍت ُمَتَشــعِّ

قادتــه  الــذي  الـغـرب  بــاد  مــن  بــاد  يف  قائمــة 

رأســمالية  يف  لإيغــال  بعدهــا،  ومــا  حداثتــه، 

ومتوّحشــة،  مســعورة  عنصريّــة،  اســتعماريّة 

منفلتــة  عوملــة  لـفـرض  الاهــب  الّســعّي  وإىل 

بأـسـره! العالــم  عــى  اإلنســانّية  منزوعــة 

ــرات  التََّبصُّ هــذه  بلورتــه  الــذي  ســيأخذنا املنهــج 

إىل االنطــاِق، بِداَيــًة، مــن قــراءة جديــدة لكتــاب 

اِعتمــاِد  بهــدف  الّشــعر»،  «عيــار  طباطبــا:  ابــن 

والتأْصيــل،  ــص  للتََّفحُّ قابلــة  ــٍة  ِليَّ أَوَّ َفْرضّيــاٍت 

ملف
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وفتــح ســبل الّســعّي إىل بلــورة إجابــات ُمْمِكنــٍة 

عــن أســئلة «الجديــد» حــول الّشــعر ومعياريّتــه. 

أَْن  الـقـراءِة  ِلَهــذِه  َســَيُكوُن  الحــال،  وبطبيعــة 

كتــاب  أّن  ِلَحقيقــِة  َعميــٍق  إدَراٍك  َعــَى  َتْنَهــَض 

«كام  بأّنــه  الّشــعر  يعــّرف  الّشــعر»  «عيــار 

منظــوم بائــن عــن املنثــور الــذي يســتعمله الّنــاس 

يف مخاطباتهــم، بمــا خــّص بــه مــن الّنظــم الــذي 

وفســد  األســماع  مجتــه  جهتــه  عــن  عــدل  إن 

تعريــف  أحســب،  فيمــا  وهــو،  الــّذوق».  عــى 

أْن  طباطبــا»  «ابــن  مــن  نتوّقــع  أْن  لنــا  يكــن  لــم 

يأْتينــا بســواه، َغــرْيَ أّننــا نلحــظ فيــه مــا ُيْدهــش، 

وال ســّيما لجهــة الّســعّي املُْضَمــر يف َثَناَيــا كَتــاب 

الّشــكلية  مــن املعايــري  للخــروج  ــْعر»  الشِّ «ِعَيــاِر 

ــة( التــي أملتــه تعريفــاً ُمَكرَّســاً  قَّ ــة املَُتَحقِّ )النَّْظِميَّ

ــاً،  تبــّدى يف تجلياتــه املَُتواـتـرِة َزَمِنيَّ ــْعر كمــا  للِشّ

الكتــاب.  هــذا  تاليــف  يف زمــن  واملَْعُهــودة 

قــة  ْبــط، ويف ســياق تأّمــات ُمَعمَّ مــن هنــا، بالضَّ

ــْعر»  الشِّ «ِعَيــاِر  معالجــة  عليــه  انطــوت  ملــا 

ــة للّشــعر: مفهومــاً، ونشــاطاً إبداعّيــاً  التَّفصيليَّ

الّشــعريّة  لجوهــر  كمــا  وَصْنَعــة،  إنســانّياً، 

الجمالّيــة  مســابَِرَها  واملُْنــِئِ  فيهــا،  املُْضَمــِر 

وإدهــاش،  ـثـراء  مــن  والنَّْقِديَّــة،  واملَْعرِفّيــة 

سنشرع يف توليد الفرضّيات وبلورة ما يؤّسس 

القــرتاح إجابــات مؤّصلــة عــن أســئلة «الجديــد». 

بهــذا  الّاحــق  ــع،  املُوسَّ املقــاَل  ســنكرُِّس  ولهــذا 

اها جديدًة  ريّة، نتوخَّ املقال، إلجراء قراءٍة َتَبصُّ

فــت: «ِعَيــاِر  الَاّ الكتــاب  هــذا  وذات مغــزًى، يف 

ِقراَءِتَنــا  مــع  التََّشــاكل  بــاب  وِمــْن  ــْعر»،  الشِّ

أَلْســِئلِة «الجديــد» وَمــْع َتوِقَنــا إلدراِك اْلَجَمــالِّ 

ــْعر  ْؤيـَـاِويِّ «امْلَأُْمــوَل» إْدرَاُكــُه يف َتَجلَِّيــاِت الشِّ والرُّ

ــا َقــْد أْدركَنــاُه يف  الَعربــيِّ امْلُْنَتَظــرِة، وبَأْفَضــَل ِممَّ

ِتِه َوَجَماِله، وأَْجَمْل! ِق ِمْنَها، عى أْفَضِليَّ املَُتَحقِّ

ناقد وشاعر من فلسطين  مقيم في براتسالفا

ملف
ان

مع
 ج

ني
س

ح



135 العدد 66 - يوليو/ تّموز 1342020 aljadeedmagazine.com

فنون

ذاكرة الترّحل خارج الطبيعة والوقت
في تجربة الفنان التشكيلي العراقي فؤاد حمدي

شرف الدين ماجدولين

ـبـاي” بهاملتــون – كنــدا، بســبب الوبــاء، كان يحقــق نبــوءة ثاويــة يف  ـفـؤاد حمــدي بغالــري “ذي  حــن تأجــل مـعـرض الفـنـان العراقــي 

الوعــي خفــي لألعمــال القادمــة مــن ذاكــرة الرّحــل ومالحقــة األمكنــة والوقــت وظــالل النــاس. هــو القــادم مــن ســفر طويــل أخــذه مــن بغــداد 

إىل دمشــق، ومــن دمشــق إىل إســطنبول، ومــن إســطنبول إىل هاملتــون. لــم يكــن خروجــا مــن املرتــع واملعــر األليــف إىل الصقــع البــارد 

فقــط، هــو املســكون بــدفء الداخــل، وإنمــا كان خروجــا مــن الوقــت وهندســة مواعيــده ومفارقــة للوقائــع الثابتــة املســتكينة إىل بداهاتهــا، 

لــم يكــن غريبــا أن يســتعر مــن الذاـكـرة الضاجــة بالحــروب والهـجـرات  لــذا  إىل االرتبــاك املؤبــد، وإىل الظــالل املتناميــة واآلثــار الهاربــة. 

والحصــارات، جدرانــا متنقلــة، تحفــظ هشاشــة الجســد واألعضــاء، مــن االســتنقاع يف التشــظي، وأن يصطنــع مــا يشــبع قوقعــة متنقلــة 

لكائناتــه األـثـرة.

ويبدو أن فؤاد حمدي، الذي استعادته 
عابــر،  مــن جفــاف  مفــردة  لوحــة 

صيــف 2018، لــم يكــن ليستســلم لدفــق اإلنجــاز 

تجربتــه  يف  اللوحــات  عـشـرات  عــر  املمتــد 

إىل  باالنتقــال  العــج  إحســاس  ـلـوال  الجديــدة، 

تشــتغل  واألســلوب،  األداة  يف  مختلفــة  ضفــة 

وتعيــد  اخرتاقــي،  بنحــو  والظــل  املنظــور  عــى 

تكويــن مجســمات الضــوء واأللــوان والخلفيــة، 

ومســاحات الكتــل واألعـضـاء يف مــن اللوحــات 

مــن تعبرييــة مســتحدثة  هــي مزيــج  املرتاســلة؛ 

القواعــد،  لتخطــي  مثــال  و  ســوريال،  بنفــس 

وأصوليات الحداثة لدى الفنان املعاصر، حيث 

“املــا قبــل” و”املــا بعــد”، بالنظــر للفضــاء والوقــت 

والســفر، حاســمان يف تمثــل املفاهيــم والصيــغ 

وأشــكال  والضــوء  اللــون  تجــاه  واالنحيــازات 

السند.

يف اللوحة املفتاح ينبت وجه )أو قناع( من جدار 

ينفــث مــن فمــه دخانــا ســحريا، يكتســب ألوانــا 

ملتبســة بمقامــات بعضهــا بعضــا، ينبهــق منهــا 

والبّنــي،  واألخضــر  والقرمــزي  والــوردي  األزرق 

مشــّكلة وجهــا عاتيــا لكائــن ـخـرايف، مختصــر يف 

مجــرد رأس، مـشـرئب إىل الظــل املنســكب مــن 

الوجه )القناع( النابت من السطح البّني. الظل 

مننث عى األرضية السماوية املخططة، البادية 

كشــعاع طافــر مــن العمــق، زاحــف إىل صفحــة 

يشــبه  مــا  يشــّكل  داكــن  ظــّل  املقابلــة.  الجــدار 

اـلـرأس  فيتخايــل  وجــه،  مبســم  لــه  فانوســا، 

امللــّون أشــبه مــا يكــون بمــارد فانــوس الّســحري. 

تُراه ذلك املارد الذي سيطلق الكائنات املشطورة 

املرّكبــة مــن أعـضـاء مســتعارة لبشــر وحيوانــات 

إنمــا  محتمــل.  املتاحقــة؟  اللوحــات  يف  وطــري 

األوىل الختيــار  الفنطازيــة  العتبــة  أنهــا  األكيــد 

مرتاكبــة،  لونيــة  لطبقــات  منحــاز  تكوينــي 

شفافة، ومسكونة بالضوء، ومنظور مخاتل، 

وظــل يبــدو كــيشء حقيقــي لــه ظالــه املضافــة.

1 – جسد الظالل ووجه الحقيقة
يف املجموعة األوىل، من معرض فؤاد حمدي، 

الجــدران،  يف  املرســومة  التخطيطــات  تتجــى 

برؤوس/أقنعــة  متوجــة  مختـصـرة،  ألجســاد 

تبــدو  الظــل امـلـريئ.  إيـحـاء  عــن  بعيــدة  ناهضــة، 

وبقــي  اّمحــت،  أجســاد  ألثــر  تكــون  مــا  أـقـرب 

لهــا؛ ضاـمـرة ومضمومــة  الفنــان  رؤيــة  مكنــون 

الخرـسـاء  الزوايــا  بانحـنـاءات  تلتبــس  ولدنــة 

والصلبة وتنغرس فيها، تكوين يذكرنا بمقولة 

حولنــا وكأنــه  مــن  امـلـريئ  “يبــدو  بونتــي:  مريلــو- 

يقــوم بذاتــه. لــكأّن رؤيتنــا قــد تشــكلت يف صلبــه 

أو كأنــه كان ثمــة بينــه وبيننــا ألفــة جــد حميمــة 

كالتي بن البحر والشاطئى” )املريئ والامريئ، 

.)214 ص 

هــذا  يبــدو  املجموعــة  هــذه  لوحــات  أغلــب  يف 

الروشــم البصــري ثابتــا، يرنــو إىل الكتــل املشــكلة 

البــؤرة والعمــق، كشــاهد ورقيــب أو ضمــري  يف 

وتشــطريها  الكتــل  تـحـوالت  يف  يتأّمــل  خفــّي، 

يطالعنــا جســد  اللوحــات  الصاعــق؛ يف إحــدى 

الفــارغ  مــن جوفــه  تندلــق  بــا رأس وال ســاقن 

كــرة تشــبه قناعــا دائريــا، تنعــم النظــر يف الطيــف 

الناهــض يف الخلفيــة، امللــون بــاألزرق الســماوي 

واألصفر واألخضر، مثل مارد رخو، من دخان 

الجســد  مــع  تجســر ظالــه املســافة  أو  ضـيـاء، 

املجزوء، محكية كابوســية تتفاعل تحت أنظار 

األثر املنغرس يف الجدار، برأسه البني وجحوظ 

عينيــه.

 ويف لوحــات أخــرى تطالعنــا األجســاد البشــرية 

والحيوانية مختصرة، مشطورة أو مضمومة، 

امللـسـاء،  الصلــدة  الجــدران  يف  منغرســة 
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خادعــة،  بــؤرة  إىل  املضاعفــة  بظالهــا  مأخــوذة 

توحــي أعمــال الفنــان، املقتلــع مــن مرتعــه، بــأن 

دومــا  نتحــدث  لهــذا  الوجــه،  يف  إال  حقيقــة  ال 

عــن “أوجــه الحقيقــة” ال عــن أجســادها، بينمــا 

تتجــّى األجســاد مجّوفــة، مفرغــة مــن أحشــائها/

مضمراتهــا الدالــة، متماهيــة باألرديــة، ملتحمــة 

حيوانــات  مــن  مســتعارة  عنهــا،  غريبــة  بأعـضـاء 

خرافيــة.  وأخــرى  بحريــة،  وكائنــات  وطيــور 

تلــك  هــو  بإحاالتــه،  يلتبــس  إيهــام  فالجســد 

الــيشء،  لعمــق  إدراكنــا  مــن  املمتــدة  الظــال 

وليــس املــريئ إال وهمــا يحتــاج لطــرز وأرديــة تعيــد 

فيــه. والحجــاب  العــري  مســاحات  تكويــن 

يــرز  أيضــا  املجموعــة  هــذه  لوحــات  ويف 

والظــال  واألجســاد  باألوـجـاع  الجدار املحيــط 

املضاعفــة، بوصفــه علــة للـمـريئ. الرؤيــة هنــا يف 

الداخــل ويف العزلــة وضمــن مســاحة محــدودة، 

رؤيــة الــيشء يف حريتــه وحقيقتــه، املحجوبــة عــن 

التكوينــي  الفـضـاء  إنــه  العمــوم؛  وعــن  العالــم 

وألعـضـاء  الفاتــن،  العــاري  الجســد  لجنــون 

الوحــدة  حيــث  والتفاعــل،  والنظــر  الخصوبــة 

القيــود.  مــن  املتحــرر  الفطــري  للفعــل  طاقــة 

عاطفــة وعقــا،  للجــدران  بــأن  توهمنــا األعمــال 

وال يمكــن اختصارهــا يف مجــرد حــدود، هــي التــي 

تـصـوغ الصابــة والهشاشــة، وُتنضــج وتســحق.. 

ولــم يكــن تفصيــا عاـبـرا ذلــك الــذي جعــل فــؤاد 

حمدي يحتمي بجدران مرسمه الخاص لشهور 

الشــتاء الطويلــة يف كنــدا، لتكــون عاملــه الكامــل 

لصقيــع  درءا  التدفــق،  لحظــة  واملســتغني، 

الخــارج.

يف عوالم الجدران والوجوه واألجساد املشطورة 

واملكّومــة، ال تــدرك الوحــدة إال بوصفهــا تعــددا، 

هــي  جمــع،  أو  ثنائيــات  هــي  بمــا  الــذوات  تمُثــل 

تتناظــر  مثلمــا  يتناظــرون  كــر،  “أغيــار”  عينهــا 

يقــوض  مــا  هــي  املتوالــد  الواحــد  ـكـرة  ظالهــم، 

العزلــة، مــن هنــا يمكــن فهــم تلــك الدوائــر التــي 

ومبــددة  مالئــة  املســاحة،  يف  األجســاد  تخّطهــا 

الحاضنــة. العلبــة  لحصــار 

2 – هندسات للوقت المنفلت
فــؤاد  يقــدم  اللوحــات  مــن  ثانيــة  مجموعــة  يف 

حمدي الساعة باعتبارها نواة لتشكيل األعضاء 

بأرقــام  دائريــة  ســاعات  واملنظــور،  والكائنــات 

وعقــارب، نابتــة يف الوجــوه والجــذوع، ملتبســة 

للكائنــات،  املحتضنــة  والدوائــر  باملكّعبــات 

يف  املعلقــة  أو  والخلفيــة،  للجــدران  واملكتنفــة 

مــن  منبهقــة  أو  بالــرؤوس،  مســكونة  الـفـراغ، 

عــى  متأرجحــة  أو  األنثــوي  الخصوبــة  عضــو 

الجبن. ساعات مكتملة وأخرى ناقصة، أنصاف 

وأـجـزاء، بأرقــام ثابتــة أو متســاقطة. احتمــاالت 

العمــر.  ملســار  الناظمــة  لآللــة  مدّوخــة   حســية 

تـصـوغ  والســاعات.  والدقائــق  للثــواين  الحاســبة 

مجازات السعي للخروج من وصفة الحساب، 

وال  خلفيــة  دون  الزمنــي،  مطلــق  إىل  والعبــور 

أفــق، مجــّرد جــدران ودوائــر ومكعبــات، معــازل 

الفـصـول،  والنهــار وتعاقــب  الليــل  داـئـرة  خــارج 

هندســة لإقامــة خــارج الوقــت. أليــس املعــزل يف 

النهاية هو مكابدة الحســاب، ونســيان التعاقب 

مــن شــهوة االنتظــار؟ بهــا  يتصــل  ومــا 

بجعــة  تخــرتق  املجموعــة  هــذه  مــن  لوحــة  يف 

الجــدار األيســر يف املــكان املقفــل، ويواجــه الناظــر 

يف العمــق جــدار أســود، وعــى اليمــن بمســاحة 

إىل  يميــل  قاتــم  جدار أخضــر  ينهــض  ضيقــة 

تــرز  ال  أكــر  مســاحة  إىل  يمينــا  منــنث  الســواد، 

البنــي  إىل  الصـفـراء املائلــة  نهايتهــا، يف األرضيــة 

لــه،  مامــح  ال  الـمـرأة،  علــوي  نصــف  ينتصــب 

وجيــد  ألعــى،  مـشـرئب  تقاســيم،  دون  بوجــه 

ونهدان مطموسا الحلمتن، النصف با يدين، 

مكتمــل.  غــري  نصفــي  بتمثــال  شــبيه  نحــو  عــى 

ترتاكب عر تخطيط شعاع ضويئ أصفر شفاف 

أقنعة ثاثة مرتاصفة ألعى، تكرر هيئة الوجه، 

مانحــة إيــاه عينــن وأنفــا وفمــا. يف مــن الشــعاع 

تتصــادى األقنعــة  مــع وجــه البجعــة املطــّل مــن 

ــب  تركَّ ناقصــة،  بشــرية  صفــة  املّتخــذ  الجــدار، 

القنــاة الضوئيــة، الواصلــة بــن الوجــه واألقنعــة 

ورأس البجعة، عى قاعدة نصف أنثوي سفي، 

البنفســجي  الخصوبــة  عضــو  انثـنـاء  مــن  تطفــر 

فيــه، ســاعة برقمــن، ووضــع مختــل للعقربــن 

ينــزاح عــن البــؤرة..، تختصــر هــذه اللوحــة املكثفــة 

والضاجــة باأللــوان والضــال والكتــل، إيـحـاءات 

الوقــت، أو  التشــظي والحصــار والوجــود خــارج 

عــى  للوقــت  خــارق  بمعنــى أدق هندســة وضــع 

إيقاع فن الحواس. لذلك ربما تم تركيب القناة 

الضوئية خارج مدار الساعة واصلة بن األقنعة 

والوجوه املتصادية واملتناظرة؛ الوجوه والعيون 

الناقلة لإحساس باملريئ خارج لهوجات الوقت 

وكوابيســه. وكروبــه 

والاجئــن  املنفيــن  زمــن  يف  للوقــت  وجــود  ال 

واملحاصريــن واملدفوعــن إىل املاجــئ، هــو وقــت 

للتـكـرار  مســاحة  هــو  ذاـكـرة  دون  أو  مؤقــت 

فاقــد  فهــو  ثــم  ومــن  والنســيان،  والتناســخ 

تدريجيــا  يتـحـّول  األفقــي،  وامتــداده  لحســّيته 

والســاعات  للدقائــق  فيــه  قيمــة  ال  تجريــد  إىل 

املنشــطرة  األجســاد  مادامــت  والفـصـول، 

مســتحدثة  هندســة  لهــا  اتخــذت  واملتشــظية 

الضيقــة  الحــدود  بــن  العيــش والبـقـاء  ملــدارات 

والجــدران. واملعــازل 

-3 مجازات األكواريوم
وإمعانــا يف شــحن الجــدران والوقــت وهندســات 

األمكنــة املغلقــة، وتغليــف األـطـراف واألعـضـاء 

اســتعارة  حمــدي  فــؤاد  يقتبــس  باملعنــى، 

خــارج  الوجــود  حالــة  لتبيــن  األكواريــوم، 

فنون
ي

مد
 ح

ؤاد
ف



139 العدد 66 - يوليو/ تّموز 1382020 aljadeedmagazine.com

لنســق  والبيــت  الحيــاة  وتحويــل  األصــل، 

وماؤهــا  وألوانهــا  الكائنــات  حيــث  فرجــوي، 

وطعامهــا وملحهــا مجــّرد تفاصيــل اصطناعيــة 

مؤبــد،  حصــار  ورهينــة  ممتلَكــة  زائفــة،  لحيــاة 

أمــام  نفســه  الناظــر  يجــد  اللوحــات  إحــدى  يف 

صنــدوق شــفاف بواجهــة صفــراء ُتظهــر الداخــل 

املنطــوي عــى ســمكتن، وســاعة يف خلفيتهمــا، 

أعاهمــا كائنــان يقتعــدان املــاء بجــوار بعضهمــا، 

يتأمــان ظــل ســاعة/مرآة، ترتســم فيهــا ســحنة 

أنثى، يمكن أن نتبّن املامح من أعى صندوق 

الســطح  تميــز  فاللوحــة  بوـضـوح،  األكواريــوم 

بلــون فــي يوحــي بالجبّلــة املائيــة..، يف لوحــات 

مختلفــة  بأشــكال  األكواريــوم  نجــد  أخــرى 

داخلــه،  إىل  مشــدودة  وأقنعــة  شــخوص  مــع 

ولرتكيبــات  وألـطـراف  ألســماك  أكواريومــات 

الوقــت  لحســاب  آلــة  مــع  فنطازيــة،  جســدية 

تأخذنــا األمثولــة الرمزيــة بعمقهــا الســريال إىل 

بالبحــر  املولــع  املهاجــر  لذلــك  شــخيص،  واقــع 

وباألســماك، لكنهــا تأخذنــا أيضــا ملامســة تلــك 

العزلــة الفجائعيــة املمّوهــة برفــاه زائــف، وأناقــة 

مصطنعــة، حيــاة خــارج املــكان تتوفــر عــى كل 

اإلحســاس  تنفــي  ال  لكنهــا  العيــش،  مقومــات 

باالقـتـاع.

***

لعالــم  إدخالنــا  إىل  حمــدي  فــؤاد  ســعى  لقــد 

الفــن  رهانــات  مــن  ـجـزء  هــو  مــدّوخ  رمــزي 

املعاصــر عــى رحابــة األســلوب، بيــد أنــه احتفــظ 

بمرتكزات أساســية يف املنظور والضوء واللون، 

التناظــر،  احتمــاالت  توســيع  يف  واسرتســل 

خــارج  القوقعــة،  يف  الوجــود  بعنــف  لإيـحـاء 

الطبيعــة والوقــت، بيــد أنــه لــم يكــن يف املحّصلــة 

تقاليــد  مــن  املجّردتــن  واملعنــى  الفـكـرة  فنــان 

التحفــة، لقــد تخففــت تقطيعــات الكتلــة الحيــة 

وجــّردت  الصادمــة،  الفيزيولوجيــا  مــن  لديــه 

األـطـراف والتلفيقــات الهيكليــة مــن عجائبيتهــا 

عــى  دال  احتمــال  هــي  بمــا  ومثلــت  البدائيــة، 

التشــوه واالنســحاق، لقــد كان الفنــان املرتّحــل 

بحق، كما عّر جون ديوى ذات يوم عن وضع 

الفنــان املعاصــر “مبالغــا يف انفصاليتــه إىل حــد 

.)127 ص  ـخـرة،  )الفــن  الغرابــة” 

ناقد من المغرب
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كراسة رسم
البهاء حسين

شعر

كنت أرسم شجرة

ظللت ألعوام طويلة أرسم يف كراستي شجرة وأسقيها

أعاملها مرة عى أنها أمي

وأحياناً حبيبتي

شجرًة طفلة

بضفائر

يف طول قامتي

ثم أرسم ولداً هو أنا وأغار منه

وحن يرفع الهواء ذيل فستانها أسبقه

وأسرت سيقانها.

***

وكنت أرسم أباً ال يموت

بقطعة من الفحم

أبدأ أوالً بحاجبيه

ليقطب بهما يف وجه عزرائيل

ربما انصرف إىل حال سبيله

ثم أجدين أبيك، ألن أبي مات بالفعل

ولم يشّيع أحد حواجبه.

***

الفحم أكر سخاًء يف الجنازات

يعرف فيم تفكر أرملة عادت للتو من دفن زوجها

ويف رقبتها قفة عيال

يعرف كيف يجعل من حزنها شجرة

لكنني جربُت غريه

لون واحد ال يكفي أحزان أمي

ال يكفى أن ترسم شجرة ذابلة

لتصبح أرملة

ال يكفي أن تقلد صوت عصفور، ليخفق ذراعاك

ال يمكنك أن تفهم العشب ولم تجّرب فظاظة القدمن.

***

الرسم ليس فرشاة عى سطح

ليس تأريًخا لنهدين منتصبن وال للوادي الذي بينهما فقط
الرسم قبلة حياة نمنحها للمايض، ليظل حاضراً دائماً

طريقة ألن نعيش بعد املوت.

***

وأنت طفل ترسم فتاة يف مثل عمرك

وحن تصري عجوزاً ترسم أيضاً فتاة

التقدم يف العمر ال يعنى سوى إتقان الظال.

***

أبي ني حياته يف كراستي

يف لوحة لم أكملها قّط

ألنني انشغلُت بأحزان أمي

بالسحب وهي تتحّور يف هيئات كثرية

بعى املدرس، مخافة أن تهوى عى رأيس، ألنني سرحان

رسمُت عدة أشكال للعى

فكانت أصابعي ضحيتها الوحيدة

أصابعي التي تخلق ل رفقة من الرسومات

أعّلقها عى جدران بيتنا الطيني وأنتظر

أن تصبح عائلة حقيقية

عزوة

***

رسمُت الفقر نفسه

كما هو، دون تلوين

فقط كنت أنظر يف عيون الفقراء

أو أرّكز يف أقدام أمي وهي تجرّت خطواتها الحافية.

***

رسمُت األمل

لكن الضوء استعى عّي

إذ كيف يمكن لطفل فقري أن يمسك الضوء

حاولُت..

رسمُت أكر من شعاع لكنه كان ينكسر

آخر النهار

كان يغرُب حن أْقلُب الصفحة.

***

املنظر الدائم

الطبيعة الصامتة التي ما زلت أرسمها

أمي وهي تعّدُد عى أبي، فقد مات دون أّي مرر يُذكر

وذلك الفرن الذي ” يأوي نهاراتها “

كانت ترمي يف جوفه قطع العجن

كأنها ُتلقمه أوجاعها

كنت أرى ألسنة اللهب ُتنضج الخبز

تلفحني حرارتها وأنا أمّد يدي

ألتقط أوجاع أمي، األرغفة

وأرسمها ساخنة.

شاعر من مصر
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رمزية أدوات الكتابة
وأثرها في صناعة المعنى الشعري

رمضان بن رمضان

“و مــا ظنــك بقــوم يملكــون أزمــة املنــى واملنايــا بحســن كالمهــم ويريقــون دمــاء األعــداء بأســنة أقالمهــم. وقديمــا أغنــت كتبهــم عــن الكتائــب 

)….( ففــي ســواد مدادهــم بيــاض النعــم وحمــرة الــدم” )عبــد امللــك بــن محمــد الثعالبــي(.

مقال

الكتابــة يف  عــن رمزيــة أدوات  الحديــث  إن 
املتبادلــة  والرســائل  الشــعرية  الرســائل 

كتــاب  يف  ذـكـره  تواتــر  ممــا  القــوم  بــن وجـهـاء 

م(   1147/ هـــ   542 بســام )ت  البــن   ” “الذـخـرية 

الشــعري  املعنــى  صناعــة  يف  ذلــك  أثــر  وعــن 

نظريــة  عــى  يحيلنــا  أن  شــأنه  مــن  واألدبــي، 

التواصــل اللســانية بوظائفهــا املتعــددة والســيما 

 la( الوظيفــة األدبيــة والوظيفــة املــاوراء لغويــة 

fonction metalinguistique( مــن ناحيــة 

املتكلــم،  وضــع  الرتســل:  مقــام  عناصــر  وعــى 

بأنواعهــا:  املكتوبــة  الرســالة  املخاطــب،  وضــع 

وجــواب  االســتئناف  الجــواب،  االبتــداء، 

االســتئناف، مــن ناحيــة أخــرى فبــن هــذه وتلــك 

لــم نقــل تطابقــا. هــذا التطابــق مــن  تشــابه، إن 

الرســائل  نوعيــة  تحديــد  يف  يعيننــا  أن  شــأنه 

املتبادلــة وتحليــل خطابهــا. فمــن ســمات مقــام 

– املتكلــم وكذلــك  يخلــص املرســل  أنــه  الرتســل 

املواجهــة  وضــع  مــن  املخاطــب   – إليــه  املرســل 

ويخلــق بالتــال ســبيا جديــدة يف تلقــي الرســالة 

– الخطــاب. الكتابــة تبتــدع نوعــا تواصليــا جديــدا 

يحــدث نقلــة نوعيــة، إن لــم نقــل قطيعــة مــا بــن 

الشفوي واملكتوب، أو ما بن الصوت والخط، 

يقول إبن وهب الكاتب )ت 335 هـ/947 م( “أما 

الصــوت  جهــارة  عــن  مســتغنية  فهــي  الرســائل 

وســامة اللســان مــن العيــوب ألنهــا بالخــط فــإن 

ذلــك يزيــد يف بهائهــا ويقربهــا مــن قلــب قارئهــا” 

وهــب  بــن  إبراهيــم  بــن  إســحاق  )أبوالحســن 

البيــان،  وجــوه  يف  الرهــان  الكاتــب، 

بغداد،1967، ص 116(.

فهــل يســمح هــذا الـنـوع الجديــد مــن التواصــل، 

ألدوات الكتابــة ومــا ترمــز إليــه أن تشــكل املعنــى 

الشــعري واألدبــي ســواء أكان ذلــك يف الرســائل 

الشــعرية أم يف الرســائل النريــة؟ وبالتــال هــل 

إىل  الرتســي  بالخطــاب  األدوات  هــذه  ترتقــي 

وظيفتــه املــاوراء لغويــة لتحقيــق أدبيتــه؟

إن تحويــل أدوات الكتابــة مــن معناهــا الحــريف 

إىل معناهــا املجــازي مــن شــأنه أن يربطهــا بمنــاخ 

عواملــه  تلــج  أن  مــن  ويمكنهــا  والشــعر  األدب 

وتصبــح بالتــال أدوات الكتابــة رمــوزا قــادرة عــى 

صناعــة املعنــى الشــعري واألدبــي، فالرمــز يقــوم 

بذاتــه  داللتــه  مــن  الــيشء  تحويــل  فـكـرة  عــى 

عــى ذاتــه إىل داللتــه بذاتــه عــى غــري ذاتــه، ومــن 

شروط تحقق الرمز طواعيته لهذه الداللة عى 

غــري ذاتــه، وهــي طواعيــة مزدوجــة بعضهــا ذايت 

يتصــل بمــا ينبثــق عــن الرمــز مــن طاقــة تعبرييــة 

أو إيحائية وبعضها اآلخر موضوعي مقرتن بما 

يتوفــر للمتلقــي مــن قابليــة التمثــل للربــط بــن 

الرمــز ومــا يرمــز إليــه.

في االحتفاء بالمكتوب 
من خالل فن الترسل

لن كانت املشافهة هي األصل واستمرت طيلة 

ونقلهــا  املعــارف  لتلقــي  املثــى  الوســيلة  قــرون 

صــدور  مــن  يؤخــذ  كان  فالعلــم  تداولهــا،  ثــم 

تـحـوال  أحــدث  الكتابــة  ظهــور  أن  إال  الرجــال، 

عميقــا كان لــه أثــر كبــري يف صياغــة املعــارف ويف 

تدوينهــا مــن ناحيــة، ويف ظــروف تقبلهــا نعنــي 

للخطــاب  واملتقبــل  البــاث  بــن  العاقــة  بذلــك 

 )l’oralité( للمشــافهة  كان  فــإذا  املكتــوب، 

دعاماتهــا مــن ذلــك ســامة النطــق ووضوحــه، 

صحــة املنطــوق، النــرة ودورهــا يف تدقيــق املعنــى 

امـلـراد تبليغــه ثــم أـخـريا ســامة حاســة الســمع، 

 ses( أيضــا دعاماتهــا )l’écriture( فــإن للكتابــة

واملــداد  والقلــم  اليــد  ذلــك  مــن   )supports

والقرطــاس والخــط وســامة البصــر لــدى طــريف 

التجــي  باعتبــاره  الخــط  إن  الخطاب/الرســالة. 

األمثــل للمســار الجديــد الــذي أحدثتــه الكتابــة، 

املقــام  يقتضيهــا  وأجنــاس  فنــون  عنــه  ســتتولد 

الرتســل  فــن  أو  الرســالة  جنــس  ضمنهــا  ومــن 

حيــث الباث/املرســل يتوجــه إىل متقبل/مرســل 

وربمــا  جوابــا  تقتــي  برســالة  بعينــه  إليــه 

اســتئنافا وجوابــا لاســتئناف. فالكتابــة اكتشــاف 

حاسم وفريد مّكن الوعي اإلنساين من أن يلج 

مناخــات جديــدة مــن املعرفــة، فاخــرتاع اإلنســان 

لنظــام مشــفر مــن العامــات البصريــة اســتطاع 

بواسطته أن يصوغ آراءه وأحاسيسه ومشاعره 

وأن يــدّون كل ذلــك وأن يســجله تســجيا مرئيــا 

لقــد  مـفـرتض.  أو  حقيقــي  لقــارئ  يبلغــه  وأن 

كانت الذاكرة عى امتداد قرون حبيسة ما يرد 

وتنعشــها  تغنيهــا  الســمع،  حاســة  عــر  عليهــا 

جديــدا  بعــدا  لتمنحهــا  الكتابــة  ـجـاءت  ثــم 

بتوســيع  البصــر  حاســة  خــال  مــن  لهــا  يســمح 

طاقــة اســتيعابها وتمكينهــا مــن وســائل جديــدة 

الكتابــة  أدوات  لقــد احتلــت  لتريهــا.  تســتثريها 

يف القديــم منزلــة مرموقــة، يف ظــل احتفــاء حــار 

الكتابــة،  وهــو  أال  الجديــد  هــذا املولــود  بمقــدم 

الســيما الخــط والــرق اللــذان اقرتنــا بصاحبهمــا 

اقرتانــا شــديدا، فمــا تخطــه يــد اإلنســان يعكــس 

األفــكار  قيمــة  حيــث  مــن  محالــة  ال  شــخصيته 

التي يحتويها الرق، كما أن نوعية الرق تخضع 

بدورهــا ألحــكام قيميــة تعكــس طبــع صاحبهــا. 

ففــي ظــل بيئــة تهيمــن عليهــا األحــكام االعتباريــة 

ذات املســتند الدينــي، ال منــاص مــن التقييمــات 

األخاقيــة يف مقاربــة جــل املواضيــع املطروحــة.

بســام  البــن  “الذـخـرية”  كتــاب  يف  وردت  وقــد 

أصبحــت  التــي  الهامــة  املنزلــة  تبــن  إشــارات 

تحظــى بهــا أدوات الكتابــة مــن عنايــة واهتمــام، 

عنــه  الفكــر املعــر  انحــط  الخــط،  انحــط  فكلمــا 

دل  الــرق،  دئن  لــه، وكلمــا  تبعــا  الخــط  بذلــك 

الوزيــر  كتبهــا  ففــي رقعــة  دـنـاءة صاحبــه.  عــى 

املظفــر  إىل  األكــر  بــرد  بــن  حفــص  أبــي  الكاتــب 

بــن أبــي عامــر يقــول فيهــا “وإن قومــا مــن خدمــة 

الخــط  ملــا نهــوا عنــه فكتبــوا  قــد عــادوا  الحـضـرة 

هممهــم  مــن  دقــة  الرقــق،  دينء  يف  الدقيــق، 

جــاه  الخــط  بــأن  ودـنـاءة يف اختيارهــم، وجهــا 

منثــوره،  ينظــم  بــه  الــكام،  وســلك  الكتــاب 

صاحبــه،  نبــل  مــن  ونبلــه  شــذوره،  وتفصــل 

عهــدا  وأنــا أعطــي   )…( بكاتبــه  وهجنتــه الحقــة 

املذمومــة  الصفــات  عــى  كتــاب  إل  ارتفــع  لــن 

واألحــوال املســخوطة مــن رق أو مــداد أو خــط، 

الوعيــد  مــن  إليــه  قــدم  بمــا  لصاحبــه  ألوفــن 

بســام  بــن  عــي  الحســن  )أبــو  اللــه”  ـشـاء  إن 

الشنرتيني، الذخرية يف محاسن أهل الجزيرة، 

ليبيا/تونــس، 1395 هـــ/1975 م، القســم األول، 

.)108  –  107 ص  ص  األول،  املجلــد 

في التغني بأثر أدوات الكتابة 
في جماليات النصوص

إن التشــدد يف ضــرورة أن يكــون املكتــوب حاـئـزا 

يحيــل  ألنــه  والنبــل،  الجمــال  مــن  قــدر  عــى 
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عــى صاحبــه، لــم يكــن هــو القاعــدة يف جميــع 

عــى  “الذـخـرية”  كتــاب  يف  نعــر  إذ  األحــوال. 

رســائل قــد اختــل خطهــا وقمــئ ولكــن صاحبهــا، 

وجزالــة  املنثــور  جيــد  مــن  احتوتــه  مــا  وبســبب 

التعبري يدعو املرسلة إليه أن يغمض عينيه عن 

قبــح امـلـريئ ليتمتــع بجمــال املخفــي وأن ال يغــرت 

ـجـاء  فقــد  أســمى وأجــدى،  بالشــكل فالجوهــر 

يف رقعــة البــن حنــاط يف وصــف رســالة “بعثــت 

إليــك برســالة الوزيــر الكاتــب أبــي عمــر الباجــي يف 

البهــار، منقولــة بخطــي عــى اختالــه واختــاف 

أشكاله، إال أن حسن الرسالة، وموضعها من 

خطــي،  قـمـاءة  عــى  يغطــي  والجزالــة  الباغــة 

اللــه  ودـنـاءة ضبطــي، فاجتلهــا – أـعـزك 

ســحر،  ولفظهــا  حــر،  لحظهــا  فكــر،  عــروس 

ومرماهــا  رفيــع،  ومنتهاهــا  بديــع،  ومعناهــا 

امـلـراد  لــه  فاعــن  الغريــب  اللفــظ  ركــب  ســديد. 

ويؤنــس،  ويوحــش  ويؤيــس  يطمــع  البعيــد، 

ألفاظهــا  مــن لدونــة  تحــرز  فأمــا إطماعهــا فبمــا 

يعجــز  فبمــا  إياســها  وأمــا  أغراضهــا،  وســهولة 

مــن امتثالهــا ويبعــد مــن منالهــا واللــه يمتعــك 

برياض اآلداب تجتني أزهارها وتنتقي خيارها”. 

)املصــدر نفســه، القســم الثــاين، املجلــد األول، 

.).196  –  195 ص  ص 

معــان  مــن  تحتويــه  بمــا  الرســالة  صــورة  تبــدو 

كعــروس قــدت مــن أفــكار وقــد تجملــت لحاظهــا 

بمــداد، فاســتوت فتنــة ينــم جوهرهــا عــن إـغـراء 

واليــأس  حينــا  الطمــع  بــن  بصاحبــه  يـطـوح 

أحيانــا، وبــن الوحشــة تــارة واألنــس طــورا آخــر. 

إنها صورة لغانية تتمنع عن الرجل وهي راغبة 

فيــه. وإذا لــم تكــن الرســالة شــبيهة باملــرأة، فهــي 

تتحول إىل فضاء للمتعة ولاستمتاع، فتغدو 

روضة من رياض األدب يطيب اقتطاف أزهارها 

رحيقهــا  وتــذوق  خيارهــا  وانتـقـاء  أفكارهــا   /

رياحينهــا. واستنشــاق 

الرســائل  بعــض  يف  الكتابــة  أدوات  كانــت  إذا 

الطبيعــة  بمجــال  تتصــل  ملوصوفــات  صفــات 

عــى  الرســائل  بعــض  يف  نعــر  فإننــا  وامـلـرأة، 

عقــب،  عــى  رأســا  املعادلــة  تلــك  قلــب  تـحـول 

فأصبحــت أدوات الكتابــة موصوفــات وعناصــر 

انقلبــت  لقــد  للوصــف.  موضوعــات  الطبيعــة 

الرتســل،  أدب  ضمــن  امـلـدح  ـغـرض  يف  الصــورة 

فأضحــى الخــط واملــداد والرقعــة وغريهــا املرجــع 

أي موـضـوع الوصــف وأصبحــت املوصوفــات أي 

الــذي  التصويــري  هــي املجــال  الطبيعــة  عناصــر 

تســتمد منــه األوصــاف. ـجـاء يف” الذـخـرية ” أن 

أبــي  الوزيــر  أبــا محمــد عبــدون كتــب إىل  الوزيــر 

مذحــج: بــن  عمــرو  الحكــم 

أبا الحكم أبلغ سالم فمي بدي

أبي الحسن وارفق فكلتاهما بحر

وال تنس يمناك التي هي والندى

رضيعا لبان ال اللجن وال التر

فراجعه أبو الحكم بأبيات منها:

أىت النظم كالنظم الذي تزدهي به

عروس من الجوزاء إكليلها البدر

فحلت لنا منك بخطك رقعة

هي الروضة الغناء كللها الزهر.

)املصــدر نفســه، القســم الثــاين، املجلــد الثــاين، 

.)590 ص 

هكذا يجعل مقام الرتســل، والســيما يف رســالة 

يف  إيغــاال  أكــر  الشــعرية  الصــورة  الجــواب، 

اليــد بالبحــر وهــي  التخييــل، فبعــد أن شــبهت 

صــورة مســتمدة مــن اـلـرتاث األدبــي والشــعري. 

يف  املقــام والســيما  يعمــل  االبتــداء،  رســالة  يف 

رسالة الجواب عى تكثيف دور عناصر الطبيعة 

اإليحائيــة.  طاقتهــا  أدوات  رمــوز  إكســاب  يف 

فتشــبه الرقعــة بالروضــة الغنـّـاء والخــط بالزهــر 

االبتــداء  رســالة  أن  يعنــي  ممــا  يكللهــا،  الــذي 

حتــى   )un prétexte( تعلــة  ســوى  ليســت 

تبــدو الصــورة الشــعرية أكــر اكتمــاال يف رســالة 

الجــواب، وهــذا مــا يؤكــد أن الرســالتن تكونــان 

نصيــة. معــا وحــدة 

باملخطــوط  كشكل/وســيلة  الخــط  عاقــة  إن 

منشــئها، ألنهــا  يف  أرســطية  عاقــة  كمضمــون 

عاقــة بــن الصــورة واملــادة يف وجــه مــن الوجــوه. 

التابعــة  الصــورة فســدت املــادة  فكلمــا فســدت 

التــي  القاعــدة  هــو  يكــن  لــم  ذلــك  ولكــن  لهــا، 

تكــون  أن  يمكــن  إذ  العاقــة،  تلــك  حكمــت 

الصورة/الخط فاسدا ومنحطا ويكون املضمون 

وجميــا. راقيــا 

ناقد من تونس
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موت كالسيكي
شيرين ماهر

“الكاسيكية” مفهوماً ينسحب عى كل ما هو قديم وراسخ يف 

ت
نن

الذائقــة الجمعيــة ومــا تحملــه مــن أثــر تعجــز األيــام عــن طمســه. ظ

اآلن وبعد ما نعايشه من صدمات يف الوباء، عصفت وما زالت 

مــن  جردتهــا  لدرجــة  املعتــادة،  الحيــاة  خصائــص  بــكل  تعصــف 

أبجدياتهــا، بــدا كل يشء أمامــي وكأنــه َيــِرث صفــة املــايض. راحــت 

تنسحب عليه صفة “الكاسيكية” مهما كانت حداثته.. يشء ما يكسبه 

غــري  بداهــة  وأكرهــا  التفاصيــل  أبســط  صــارت  أن  بعــد  االشــتهاء  مــذاق 

متاحة، وألجل غري مسّمى.

أكاد ال أتذكر تفاصيل الحياة منذ بضعة أشهر ال غري.. لم أعد أتجرأ عى 

الركــض ملســافات أبعــد بالذاكــرة، يك ال أستشــعر االغــرتاب الشــديد الــذي 

قد ُيدِخلني يف حالة عنيفة من الحنن. هكذا صار األمس القريب مجرد 

ر لها البعث  “متعة”  كاسيكية املذاق ترقد يف توابيت االنتظار، ربما ُقِدّ

مرة أخري. وها هي كافة املكتسبات تتهازل أمام ذلك السقوط الحر من 

أعى سفح الحياة.. اليوم نتساوى جميعاً دون أدىن أفضلية، دون أدىن 

أسبقية.. دون ترياق، يتساوى الجميع عى أعتاب املجهول.

الِفَيلــة  دهشــة  نتوســط األطــال يف  أركان املعبــد، ونحــن  تتهــدم  راحــت 

التــي اســتفاقت مــن إعصــار الرعونــة.. تعمــل وظائفنــا الحيويــة كـ”طقــوس 

إلزاميــة” تــؤدي واجباتهــا القهريــة، فالحمــاس منطفــئ والبهجــة ترتعــد 

واألمل يلهث، توقاً للحظة خاص. صارت الدنيا مجرد محبس مرتامي 

األطــراف نتجــول داخلــه وفــى أطرافنــا أغــال تجذبنــا نحــو الجــدار. الخــارج 

والداخــل يســتويان؛ بالخــارج مجهــول قاتــل، وبالداخــل مــوت مــع إيقــاف 

التنفيــذ. ال وعــود بالحريــة وال موعــد للوـصـول و لـقـاء عــيّص مــع الحيــاة.

أـثـره وتعتَقــت ذـكـراه، وكأنهــا  القريــب، تعاظــم  باملــايض  مــا يربطنــا   كل 

الحيــاة ُتِطــل علينــا مــن خلــف املَشــربيات القديمــة، فــإذا بأشــعة الشــمس 

ترســم داخلنــا رقعــة شــطرنج فقــدت ِقطعهــا يف ـحـرب ضــروس، ليبقــى 

اللغــز ُمشــَفراً، نبحــث بــن متاهاتــه عــن ســبيل وِهــن لخــروج آمــن.. تنشــب 

يســتعد  كان  ـسـوليفان  ..تلتهــم  الســنن  قوامهــا آالف  الـنـريان يف أحــام 

التمنــي  صــروح  عــى  النهايــة  بــارود  تطلــق  الربيعيــة..  الــورود  الحتضــان 

واليابــس،  االخضــر  عــى  تقــي  األنفــاس..  يتخلــل  خانقــاً  رمــاداً  ..ـتـرتك 

وكأنهــا تشــتاق لـ”التهــام” املزيــد يك يخمــد نهمهــا.

البديهيــات تأبــى العــودة واملجهــول يقتحــم الواقــع برعونــة. خــواء الحاضــر 

اســتعداداً  رتوشــها  تكتمــل  والعبثيــة  الضبابيــة.  عــى  املســتقبل  ُيـحـّرض 

للغرائبية املقيتة. جاءنا الوداع غاِدراً، فلم يمنحنا فرصة اإلشباع األخري.. 

صرنــا مجــرد رهائــن يف فـضـاءات موحشــة وباتــت الحواجــز التــي تفصلنــا 

تبــارز ناطحــات الســحاب. تواضعــت أحامنــا، بــل وصــارت مســتحيلة، يف 

الوقــت الــذي ـجـاء فيــه املســتحيل الهثــاً ُمفرتشــاً ســاحة الحيــاة. تعملقــت 

دـغـدغ  النــدم.  ـفـرط  مــن  الِعتــاب  ذاب  و  الفــزع  حتــى  اِلتهمهــا  املخــاوف 

الرـجـاء طبقــات الــروح واغتســلت الحيــاة مــع انهمــارات النحيــب. األســود 

ـكـرات  مواســاة.  دون  الرمــادي اعتزالــه  يعلــن  بينمــا  يتاطمــان  واألبيــض 

تنُضــج يف  الـنـريان  بينمــا  الجاذبيــة عليهــا،  دون ســيطرة  تتدحــرج  الثلــج 

أحشــائها وُتنــِذر بـ”إـغـراق مــرّوع”.

ســتهدأ العاصفــة يومــاً مــا، لكنهــا ســترتك كل مــا حولهــا ركامــا. ومــع أول 

عــى  مفتوحــة  الحيــاة  أبــواب  صــارت  الرمــاد. ولــو  صــرح  ســيتهاوى  زفــري 

َمــن  تغــازل  ترنيمــة املــوت  الكاذبــة.  النبــوءة  أصــدق  لــم أعــد  مصراعيهــا، 

الزالوا عى قيد االنتظار دون استحياء، بينما أصبحت الحياة ُحلماً بائداً 

يصعــب الطــواف بــه تحــت مظلــة الواقــع الحــاِرق. ومهمــا عــاود الضجيــج 

لــم نعــد نحمــل متعــة  لــن يجدنــا كمــا تركنــا.  الغابــر زحفــه مــن جديــد، 

الطمأنينــة بعــد أن صــار املــايض مجــرد انعكاســات راحلــة للظــل املُتــايش 

بفعــل الغــروب األخــري.

لم أتصور ذات يوم أن يكون هناك “موت كاسييك”.. نعم، حتى املوت 

الــذى كنــا نعرفــه يف املــايض لــم يعــد ُمتاحــاً هــو اآلخــر. لقــد صــار مــن الِنَعــم 

التــي تــوارت دون اإلعــان عــن زوالهــا املفاجــئ.. املــوت األن مجــرد تَركــة مــن 

ل ِمنها  التآمر، تجنيه األجساد الوهنة التي ُيدركها سهم االختيار ويتنَصّ

ذووها.. لعنة “الوباء” راحت تطمس كل املعاين واملشاعر… ولكن، أهي 

حقــاً لعنــة أم ســطوة املجـهـول التــي جعلــت البعــض يفــرون كـ”الجــرذان” 

بن أزقة الحياة؟ لقد التهم الوباء قدسية  املوت، لينزع عنه كل مظاهر 

الخـشـوع والحــداد، و بــات األمــر ال يزيــد عــن خانــات نـكـراء يرتنــح داخلهــا 

مــن  املزيــد  واملصابــن..  امـلـوىت  مــن  املزيــد  ابـتـاع  يمكنــه  انســيابي،  ِتعــداد 

املصائر املجهولة يف انتظار الحشود دون مراسم، دون وداع، دون تأبن.

للـقـاء  لــِك يف خيالنــا موعــداً  العــودة، ســنحمل  تأبــى  التــي  الحيــاة  أيتهــا 

لـقـاء  يف  طمعــاً  بالنجــاة  نتشــبث  الســطوع.  عــاودت  ربمــا  معلــوم.  غــري 

“كاســييك” و َمــوت “كاســييك” ومــا يتناثــر بينهمــا مــن تفاصيــل بمــذاق 

ت
وا

ص
أ

املَحبــس  أيهــا  إليــه..  االشــتياق  طــال  اعتيــادي 

الشاســع أَطِلــق ـسـراح الحشــود. لــم تعــد لدينــا 

التعجيــزى. الواقــع  ذلــك  ملواجهــة  طاقــة 

وال  النهايــة.  كلمــة  تضــع  ال  “الـسـراب”  أيهــا 

ـتـدع الُعزلــة قدرنــا. لــم نــأِت للحيــاة، ىك نرحــل 

هكــذا.. ربمــا لســنا جديريــن بفرصــة ثانيــة، لكننــا 

أكــر خطايانــا  أن  نــدرك  للعــودة.. األن  تواقــن 

ذلــك االعتيــاد األبلــه عــى النعــم األلهيــة، وذلــك 

االســتنكار الســاذج ألوـضـاع صــارت األن أمنيــات 

جديــد.  مــن  بعثهــا  فــى  الطمــع  عــى  نتـجـرأ  ال 

يكفــي أننــا ِصرنــا نطمــع فــى “مــوت كاســيىك” 

بعــد أن صــار تكريمــاً بعيــد املنــال يف زمــن الوبــاء. 

ال تؤاخذنــا يــا اللــه عــى اعتيــاد النعــم، فعندمــا 

زالــت، تجــى اليقــن وبقيــت الحقيقــة صادمــة 

بخيــوط  معلقــة  فالنجــاة  القــدر.  راحتــي  بــن 

عــى  واملصائــر  كاِشــفة،  ســماء  تحــت  الرحمــة 

اختافهــا تصــوغ لحظــات فاصلــة يف زمــن غُرَبــت 

البشــرية. طقــوس  فيــه 

كاتبة ومترجمة من مصر
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وصية
أحمد علي الزين

ُض  ــن مــرِوّ الخــري أيتهــا االرض الحزينــة .أعذرينــي، تمــادى  املدِجّ

ح
صبا

ترويــض  يف  تباهــى  أحشــائك،  نهــش  ويف  الهتــك،  الخـيـول  يف 

العطــش،  قتــل أخــاه يف ظـهـرية  أن  بعــد  الــري،  واملاعــز  الذئــب 

خــواٌن بطبعــه لــم يــدرب روحــه عــى الصفــاء لَيشــّف، عــداٌء، أراد 

الوـصـول قبــل الصــوت، بــن مشــرق شمســك ومغربهــا، يســابق 

الزمــان إلعــان ســيادته عــى العناصــر والكائنــات، فأفســد زرقــة ســمائك 

واقتنص الطري وقطيع الغزالن، وخرب  النبع حبسه لنفسه فجف .

رمــى بســهمه النــاري يف  فلواتــك وأحــرق الغابــة ليؤلــف شــجرًة للســالة، 

خــَطّ أول ســطر يف مآـثـره بالــدم وحفــر صــورة لضحيتــه االوىل عــى جــدار 

بيتــه األول..

لخلــو  مطمئنــا  الســماء  يعــر  الــذي  املهاجــر  الـسـرب  أيهــا  الخــري  صبــاح 

اليابســة مــن النســر األريض الــذي يقنــص للتباهــي بدقــة التصويــب وليــس 

. الـجـوع  العجــاف وجوائــح  الســنن  مــن جــور 

صباح الخري أيتها الشجرة الدهرية التي تظلل قطيع اإللفة…

أيها النهر الذي تعرك أبقار الر البعيد..

أيها الجبل الذي عرته الريح، صباح الخري لتلك السهوب الخضراء التي 

تتثاءب تحت شمس الضحى.

األرض: صباح الخري أيتها البيوت التي نوافذها عيون وشرفاتها أياد تمتد 

فوق رصيف مهجور وطريق يسيل عليه الزمن والصمت. بّلغي ساكنيك 

أين أحبهــم لكنهــم جحــدوا وتمــادوا يف الظلــم أفســدوا رئتــي بضجيجهــم 

وحرائقهم وحروبهم وما تعبوا من القتل مذ دبوا عى ترابي..

وصيتي لهم:

مــن  حــن  وبعــد  والحــب،  علموهــم املوســيقى  الزراعــة  أطفالكــم  علمــوا 

منبعــه  اىل  مصبــه  مــن  النهــر  مجــرى  يرافقــوا  دعوهــم  الطــري  عمرهــم 

يف  يرمــون  تجعلوهــم  ال  والنبــت،  الطــري  وصداقــة  املســافة،  ليتعّلمــوا 

امـلـاء مــا يعكــر صـفـاءه فيعتــدل صـفـاء روحهــم. وال يخربــون ســطر النمــل 

ينتبــه  حينهــا  للقــوت،  تســعى  ودابــة  الحيــوان  أليــف  ويرمون بالحجــر 

يؤلــف  الشــك،  صاحــب  املختلــف  هــذا  ويكــون  ويســري،  بعضهــم  للســر 

ألترابــه كتابــي، نعــم كتابــي، أحتــاج ملؤلــف يكتبنــي وليــس لقاتــل يقتلنــي، 

أحتــاج  لصــوت يطربنــي منحتــه مــن أدغــال خاصــريت القصــَب، أحتــاج ملــن 

يعــرف ســر الشــجر وامـلـاء وســر النجــم ليســهر الليــل يحــيص مــا يفلــت مــن 

شــهب.. وينــذر النــاس مــن تبــدل يف الســكينة املخادعــة .

وهــي  ســتائرك،  خلــف  مــن  تراقبنــي  التــي  العيــون  النوافــذ  أيتهــا  بّلغــي 

مســكونة بالخــوف، ســامي، وأننــي ســأواصل  دوراين األزل يف املـجـرة، 

. ـحـزين  إن خــف حمــي وخــف  ولكــن أواصلــه بخفــة ومــرح 

روائي وإعالمي من لبنان
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آراميا التي هناك
بهاء إيعالي

شعر

صمت العالم

التأنيث لغايٍة لم تُذع – فاتحة

باسِم الحلقات املفرغة التي ضاقت

باسم طريٍق ممتلئٍة بالنتوءات تخفيها الريح

هذا الصوُت الخام كلوثٍة سمعّيٍة فوق أبواب املدينة

غداً سياحقه الدم

سياحقه نحو عتبِة الكوِن املتقّزِم كزهرٍة ُمَيّبسة

إّنه الهواُء الذي يغسُل أعضايئ بالدخان

وأنِت فّوهة سيجارٍة عماقٍة يدّخنها الزمن

فقفي إذن

قفي ناظرًة إىل الثقوِب املضيئة يف السقف كنجوم الظهر

ال يمكنني القوُل إّن الدم الهائَج يف يدي قرباناً إللٍه مجهول

وال العرق مصباحي الذي أقود به املوىت نحو مقرٍة آمنة

الدم – العرق

بــل  الخائفــِة،  املدينــة  هــذه  فــم  مــن  كاهمــا  ـهـرَب  شــقيقان 

وـتـركاه  الحجــري  الرصيــف  عــى  اـلـرب  قالــه  مــا  آخــر  وضعــا 

أنتيــكا قطعــة  كغبــاِر  بالهــواء  مــذرّواً 

جسُدِك جالٌس هناك، جسدِك الثمل عقَب آخر سهرٍة عى 

الكورنيش

وأنا

أفتح ورق اللعَب وأجد أّن امللوك األربعة ُقتلوا

وامللكات يعملن راقصاٍت

والشبان يحملوَن البنادق ويصّوبون عى بعضهم.

***

إّنه الهواُء الذي يغسُل أعضاءه بالدخان

وأنِت ما تركه الوقت من عقِب السيجارة وداسُه العابرون.

“فلنتعارك كفارسن”

لسان حال صديقن تحاول الناُر أن ترسم خّطاً لها بينهما

تعال أنت

أنظري إليهما كما كانت نساء القياصرة ينظرن إىل املصارعن

وتوّسدي كرسّياً من القّش لئا ينتابك النوم لحظة؛

الشتاء وحده

محرمــة  والشــجرُة  يســعُل،  الشــجرة  فــوق  واقفــاً  أراه  إيّن 

إلينــا. العــدوى  ينقــل  لئــا  فمــه  عــى  يضعهــا 

Wait Wait

ال تحاول النوم، سيصطلح الصديقان وتنطفئ النار

لكــن ابقــي فــوق الكــريس، ونــاول الشــجرة املزيــد مــن دموعــِك 

لئــا تصــل عــدوى الشــتاء

إلينا

وحال يقف العالم شيخ صلٍح أحرقي كريّس القش

ضعيه يف مدفأتك الضخمة

فالعراُة كر، والربيع لم يأت بعد

***

ال تحاول النوم، ستنطفئ النار.

دمشق

يوٌم ال يبدأ دون رؤية الباب

يوٌم يهّيئ لزائريه بعضاً من الكحول لينسوه يف الليل

يوٌم يرغب بأال يتكلم

والزائرون منذ فكروا باستكماله

                            ال يتكّلمون

اليــوم هــو مهنــدس أّمــي للغــد، الغــد الــذي ال زال يفّكــر كيــف 

ســيمي

اليــوم هــو مــاء جــاء عــى لســان بائــع الكرواســان يف القيمريــة، 

وما تحّدثت به أزقٌة ســبق وأن انســّلت عرها عشــيقة تنصت 

رؤوس  فــوق  الحــادة  الســنوات  جعجعــة  الــدم،  لجعجعــة 

اعشوشــبت مــن الصــدأ.

الوديسيا

تمــّد  العقــال،  لهــا  ينصــت  ال  تعاليــم  الجبــل املطمــن،  ريــح 

أصابعهــا بحــذٍر مشــريًة ألجســاد مــّرت وتركــت رائحتهــا طلوعــاً 

أربابهــم  وســطاء  القتــى  زار  وحيــث  الجنبــات  وعــى  ونــزوالً 

مــن  والقليــل  خائــٍر  حيــواٍن  جســد  حجراتهــم  خــارج  وتركــوا 

البخســة. الســجائر  أعقــاب 

ريــح الجبــل الخفيفــة تجالــس العشــاق يف منازلهــم الواطئــة، 
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أولئــك مــن يكتفــون بــرّي الشــجرة داخلهــم دون تخصيبهــا.

البرج الذي يحمُل الصليب متثاقاًل

الرأس النائت بخشونة فوق املقرة، رأس الشاهد األخري عى 

لحــده  شــكل  يتخّيــل  أن  يحــاوُل  الصامــت،  ومغنيــه  الرعــب 

الــذي ســيلتقي بــه يومــاً، مغمضــاً لعينيــه حينــاً ومفنجــراً لهمــا 

أحيانــاً.

مدّنٌس رأسه بصوِر راحلن لم تجرّد مامحها بعد.

إنهــا الجنــازة األـخـرية – أو تــكاد تكــون كذلــك، ففــي كّل يــوٍم 

كانت هذه العبارة تتكّرر لئا يُرهق سمع الشيوخ، ولو أّنهم 

ال يسمعون لحظة انشغالهم بتنقية حبات البّلوط الجّيدة.

بيــد أّنهــم ســيصيخون الســمع يومــاً، وســيدلفون تحــت الظــل 

ليخّبئــوا تجّهــم وجوههــم.

ـهـؤالء ال انصــاب  بإمكانــك االـسـرتخاء،  الــرج،  أّيهــا  حســناً 

لهــم.

خروج عن قوسين

أغنية بأغنية

لنقل كذلك

ولتكن األرض آخر املغنن

واملاء جّد الدم األكر.

***

لتكن هذه األرض صاخبًة قلياً

فقط ألدحرج زرازير املوت عن ثيابي املهرتئة وأقفز.

الوديسيا 2

إّنك ارتداد الوقت

وال ينبغي عّي االكتفاء بقياس مسافته
سآكله متوحشاً

سآكله وسيتضاعف جوعي لوجهك من قضمٍة إىل قضمة

أعاوُد حرَق املرايث بأسناين

أو

أتذكر ما حكاه ل السائق عن عشيقته التي رمت نفسها من 

السطح.

خائفٌة أنِت، ونصيبِك من الفراغ كبري.

هــذا الفــراغ ســيرتك لــك يومــاً خرمــاً كبــرياً تنزلــق منــه شــهقاتنا 

الخشنة حال تستلقي أجسادنا، وأعيننا التي قنصت أقداماً 

تطــارد عمرهــا الســريع.

هذا الفراغ
سيغّني عشاقاً تركوا العمَر حكماً

وبحٌر لم تغرق به دمية.

ُبُلنياس

كأّن الشاُي أعده دُم الصخور الكلسية.

وكأن هــذا الــدم ـشـاء فيمــا يرتخــي عــى الكورنيــش أن يوقــظ 

األســماك قبــل طـلـوع النهــار فابتســم ملّوحــاً بابتســامته مــن 

طاولــٍة إىل طاولــة، ومــا يف الهــواء ســوى دخــان املحطــة وثــكاىل 

يــرون يف امـلـاء وجــوه أبنائهــّن.

لكّنك – أيها الدم -ال تفكر باالسرتخاء

فيما تسمع يف جهات املدينة طقطقة قباقيب الحمامات.

النواعير فيما تعلمنا السباحة

املاء الهارب نحو الشمال يتنّتُف خفيفاً يف الجو

جسده يأخذ شكَل ندِف قطٍن طازج

وبركضه املتواصل يسابق األسماك وحركاتها املرتجلة

ابتسامة املاء الصامت تكاد من الحزن تسقط.

شاعر من لبنان

شعر

ف
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م ي
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العنصرية
واألدب
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روايات الكتاب السود
جورج فلويد يفتح ملف الذاكرة الجمعية السوداء

كنان حسين

أعــاد مقتــل جــورج فلويــد يف واليــة مينيـسـوتا األمركيــة إىل األذـهـان الصــورة القاتمــة ألزمنــة االســتعباد الوحشــية، وـحـّرك الوجــدان 

الشــعبي يف مجتمــع يتــوارث أبنــاؤه التمييــز العنصــري؛ لينــكأ جــراح الســود، ويؤكــد أن اإلنســان األســود يف ذلــك املجتمــع جــرح مفتــوح ال 

ينفــك ينــزف عــى مــرأى العالــم املتفــّرج، جــرح ال يمكــن أن يندمــل؛ ألن القيــح ســيبقى موجــوداً دائمــاً طاملــا أن هنــاك مــن ينبــش يف الجــرح 

ويرفــع التوتــر األنروبولوجــي. وهــذا يحيــل عــى اســتحالة إقامــة عالقــة وجدانيــة ســليمة بــن األبيــض واألســود، تتجســد فيهــا معــاين 

االـحـرام، وامـلـوازاة، وال ُتهــّدد دائمــًا بوضــع صــورة اللقــاء الدامــي بــن األبيــض واألســود عــر التاريــخ عــى الواجهــة.

ملف

موـضـوع  أن  يبــدو  عامــة  بصورة 
األســود  واآلخــر  العنصريــة 

ســيبقى راهنــاً يف الغــرب األوروبــي، مــا لــم تســّن 

التــي تجعــل موـضـوع العنصريــة مــن  القوانــن 

املــايض. وهــذا مــا يظهــر جليــاً يف روايــات الســود 

التي تواصل اإلضاءة عى جذور املأساة وتمي 

يف نسق مواٍز للصراع العرقي الدامي؛ إذ تؤكد 

الروايــات حقيقــة  هــذه  مــن  عــدد  عــودٌة إىل  لنــا 

النظــر إىل األمــرييك األســود عــى أنــه متــاع يمكــن 

قتلــه تحــت ركبــة رجــل شــرطة، كمــا حصــل مــع 

مــع  حصــل  كمــا  بديــٍن  اســتبداله  أو  فلويــد، 

“فلورنــس” يف روايــة “رحمــة” للكاتبــة األمريكيــة 

ـتـوين  لــآلداب  نوبــل  جاـئـزة  عــى  الحاـئـزة 

 Morrison, Tony: A Mercy,( موريســون 

 Alfred A. Knopf Books, New  York,

1st ed, 2008(  إذ يقرتح مالك الفتاة السوداء 

الصغرية “فلورنس” تسديد دينه بلحمها.

الروايــة  هــذه  يف  موريســون  ـتـوين  تقــارب      

يف  الحقيقــي  وأصلــه  االســتعباد  موـضـوع 

ذلــك  جــذور  استكشــاف  إىل  وترمــي  أـمـريكا، 

االســتعباد، وذلــك بالعــودة إىل القــرن الســابع 

ارتبــط  قــد  االســتعباد  يكــن  لــم  عندمــا  عشــر؛ 

بالعنصرية قبل ذلك الوقت. فوْضُع مجموعٍة 

مــن النـسـاء املنتميــات إىل أـعـراق مختلفــة وعــى 

رأســهن “فلورنــس”، وهــي الشــخصية املحوريــة 

رفــع  تحــاول  موريســون  أن  يعنــي  الروايــة،  يف 

الغـطـاء عــن أصــل العنصريــة، وتقــف عنــد هــذا 

الربط الجائر ما بن العرق األسود والعبودية؛ 

لتنّقــب بذلــك عميقــاً يف تاريــخ أـمـريكا، تحديــداً 

القوانــن  الجنــوب  فيــه  مــّرر  الــذي  الزمــن  إىل 

اآلخــر  مــن  وحمتهــم  البيــض  فصلــت  التــي 

األســود. ومــن نافلــة الـقـول إن البطلة/الســاردة 

يف  األبــرز  الصــوت  صاحبــة  وهــي  “فلورنــس”، 

بــكل يشء،  الروايــة إىل جانــب الســارد العليــم 

تختــزل يف صوتهــا شــقاء الطفولــة الســوداء يف 

العبوديــة. زمــن  أـمـريكا 

 يبــدأ الخــط الزمنــي للخطــاب بالزمــن الحاضــر 

للحــّداد األســود  “فلورنــس” يف خطابهــا  بـقـول 

بــأّي  “ال تخــف. فــا يمكــن أن تصيبــك حكايتــي 

أذى عى الرغم مّما قمُت به. أعدك أن أستلقي 

بهــدوء يف الظــام.. ربمــا تعتقــد إذا شــئت أن مــا 

أـخـرك بــه هــو بمنزلــة االـعـرتاف، إال أنــه اـعـرتاف 

فقــط”  األحــام  يف  املألوفــة  بالغرائــب  مــيء 

روايتهــا  موريســون  الكاتبــة  10(. وتصديــر  )ص 

التوتــر  خلــق  قصديــة  يحمــل  العبــارات  بهــذه 

ويـكـرس  الصريحــة  الســردية  املبكــر، والحوافــز 

مشــروعها الهــادف إىل نقــل تجربــة األمريكيــن 

إىل  األمريكيــة  الروايــة  هامــش  مــن  األفارقــة 

مركزهــا.

املــايض  باتجــاه  الســرد  ينفتــح  ذلــك   بعــد 

وحكاياتــه؛ لــريوي قصــة حــب مــن طــرف واحــد، 

وحكايــة تخــّي أّم عــن ابنتهــا يف زمــن العبوديــة، 

وتنــاوب األزمنــة بــن مالــك وآخــر، عــر تداعيــات 

الزمن املايض، التي يقطعها الزمن الحاضر بن 

يف  االـسـرتجاعات  أهميــة  وتــأيت  واآلخــر.  الحــن 

هذه الرواية من خال تقديمها وقائع تاريخية، 

فالحــدث  الروائيــة.  للشــخصية  ذاتيــة  وأحداثــاً 

ذاته يعرض من منظور رواة مختلفن بما يتيح 

القــارئ. يف  عــن  مــا خفــي  يف املجــال الســتدراك 

املقطــع اآليت تقــص الســاردة املمثَّلــة “فلورنــس” 

أّمهــا  تخــّي  حكايــة  األســود  الحــّداد  لعشــيقها 

عنهــا، فيظهــر االســرتجاع خيبــة أملهــا بأمهــا إىل 

حد يصعب معه تفهم موقف األم “رجته أّمي 

بــأن يبقيهــا مــع الطفــل ألنــه الـيـزال يرضــع مــن 

أنــا،  أي  ابنتــي؛  الفتــاة،  خــذ  وقالــت:  صدرهــا. 

أنــا” )ص 13(.

     ثــم يعــّرج الســرد االـسـرتجاعي عــى الحــدث 

ذاتــه مــن منظــور الســارد العليــم؛ إلضاءتــه مــن 

وجهــة نظــر حياديــة، ال تنحــاز إىل طــرف بعينــه. 

إىل أن يعود يف نهاية الرواية إىل نقطة البداية، 

حقيقــة  يكشــف  جديــد  ماضــوي  باـسـرتجاع 

موقــف األم، ويصــور تخّليهــا عــن ابنتهــا بوصفــه 

نوعــاً مــن التضحيــة؛ عندمــا طلبــت مــن الســّيد 

أن يستبدلها بابنتها ملا فيه خري لها “قلُت أنت، 

أن يأخذك أنت يا ابنتي؛ ألنني شاهدت الرجل 

إليــك بوصفــك طفلــة.. إنســانة..  الطويــل ينظــر 

وقــال:  معـجـزة،  حـصـول  آملــة  أمامــه  ركعــت 

نعــم” )ص 145(. لقــد رأت األم يف عينــي الســيد 

أنــه إنســان، ينظــر إىل ابنتهــا بصفتهــا اإلنســانية. 

ومنــذ ذلــك اليــوم كانــت ترجــو أن تتفهــم ابنتهــا 

مــا تعرفــه، وتتــوق إىل أن تعرفــه، إال أن ابنتهــا 

لــم تغفــر لهــا مــا فعلتــه.

عــى  الطويــل  الرجــل  هــذا  إنســانية   تحيلنــا 

وشــارك  األيــام  هــذه  خرجــت  التــي  املظاـهـرات 

فيهــا عــدد كبــرٌي مــن البيــض األمريكيــن تضامنــاً 

تلــك  لكــّن  ملقتلــه،  ورفضــاً  فلويــد  قضيــة  مــع 

الصلبــة  القانونيــة  األســس  تجــد  لــم  اإلنســانية 

التــي يمكــن أن تمنــع حــوادث مــن قبيــل حادثــة 

فلويــد.

    تكمــن أهميــة االـسـرتجاع الخارجــي يف روايــة 

التاريــخ.   مفاصــل  عــى  تتــئك  التــي  “رحمــة” 

لاغتصــاب  تعرضــت  التــي  فلورنــس  فــأّم 

هــي  أباهمــا  تعــرف  ال  ولديــن  وأنجبــت  وللبيــع 

املقطــع  أـمـريكا. يف  يف  الســوداء  للعبوديــة  رمــز 

إذ  واالبنــة،  األّم  حــال  ـقـراءة  عنــد  نقــف  اآليت 

الــذي  الـلـوين  العنصــري  التمييــز  مقــدار  يتضــح 

تظـهـره مفــردات اللغــة “جــاؤوا ليــاً وأخذونــا.. 

قالــوا إنــه ُطلــب منهــم أخذنــا عنــوة، ليــس ثمــة 

حمايــة.. جــرى تبــادل الشــتائم، جيئــة وذهابــاً.. 

يتمّكنــوا  لــم  الذيــن  منازلنــا، وجمعــوا  أحرقــوا 

ازداد  أو  عددنــا،  نقــص  لبيعهــم..  قتلهــم  مــن 

ربمــا إىل ســبعن ضعفــاً أو مئــة ضعــف، عندمــا 

هنــاك  الحبــس.  حظائــر  إحــدى  إىل  ســوقنا  تــّم 

ـمـوىت.  أو  ـمـرىض  أنهــم  اعتقدنــا  شــاهدنا رجــاالً 

وـسـرعان مــا علمنــا بأنهــم ليســوا أيــاً مــن ذلــك. 

الذيــن  فالرجــال  باالرتبــاك.  تصيــب  بـشـرتهم 

وقــد أكــدوا  هــم ســود..  يبيعوننــا  يحرـسـوننا أو 

يريــدون أكلنــا. وعــى  البيــض ال  الرجــال  لنــا أن 

الرغــم مــن ذلــك اســتمر بؤســنا طويــاً” )ص ص 

.)142،143

الســابق  الخارجــي  االـسـرتجاع  يف  الســرد  يعيــد 

ذكرى اللقاء األول بن اإلنسان األبيض واآلخر 

األســود يف التاريــخ األـمـرييك، وبــدء رحلــة األلــم 

البيــض،  مواجهــة  يف  الســود  خاضهــا  التــي 



159 العدد 66 - يوليو/ تّموز 1582020 aljadeedmagazine.com

والســود املتواطئن معهم أيضاً. فحضور اآلخر 

هنا يتمثل يف داللته الجمعية وليس الفردية؛ 

بدليــل هيمنــة ضمــري )نــا الدالــة عــى الجماعــة( 

عى املقطع السردي )أخذونا، أحرقوا منازلنا، 

عــن  تعبــري واضــح  يبيعوننــا…( يف  تــم ســوقنا، 

املرســل  فالخطــاب  للســود.  الجمعيــة  الذاـكـرة 

من األم البنتها يخرج من إطار الداللة الفردية. 

خــال  مــن  تحــاول  موريســون  ـتـوين  والكاتبــة 

إطـغـاء صــوت الجماعــة تقديــم وثيقــة تاريخيــة 

ولكــن  الســود  تاريــخ  كتابــة  فيهــا  تعيــد  أصيلــة 

الصــادم  القــص  هــذا  يف  الخاصــة،  بطريقتهــا 

واملكثــف واملحـمـول عــى وهــج لغــة شــعرية.

  كمــا يظهــر أثــر الزمــن النفــي يف إنـتـاج دالالت 

املــوت  مشــهد  يف  الروايــة،  هــذه  يف  العبوديــة 

القــارب  انكفــأ  “عندمــا  بالعبيــد  يرتبــص  الــذي 

الخفيف قفز بعضنا وُسحب البعض اآلخر إىل 

األسفل، ولم نشاهد دماءهم تجري كالدوامة 

تحــت  ووضعنــا  منــا،  األحـيـاء  ســحب  أن  إىل 

الحراســة. نقلنــا إىل املنــزل العائــم عــى البحــر.. 

بعضنــا  حــاول  املــوت.  كيفيــة  تصــور  وصعــب 

ذلــك، وفعلــه البعــض اآلخــر” )ص 143(. يظهــر 

الزمــن يف هــذه الروايــة بصــورِة شــخصيٍة قاســية 

مــع  ومتواطئــة  البيــض  الرجــال  مــع  متآـمـرة 

املــوت الــذي يطلبــه العبيــد املقهــورون يك ينهــي 

االختيــار.  حريــة  لهــم  ـيـدع  ال  لكنــه  عذاباتهــم، 

فيقــدم نفســه بوصفــه زائــراً دائمــاً ثقيــاً يف رحلــة 

البطلــة. والعبيــد  العبوديــة املحفــورة يف ذاـكـرة 

تحــت  ويئنــون  دامــس  ظــام  يف  يعيشــون 

لــه. يشــّكل املــوت  وطــأة احتضــاٍر طويــٍل ال حــد 

مفــردات  الســابق  املقطــع  يف  والبــطء  والظــام 

نفســية زمنيــة تظهــر أثــر الظــال الثقيلــة للزمــن 

فالســرد  الروائيــة.  األســود  اآلخــر  شــخصية  يف 

خلفيــة  التاريــخ  مــن  يجعــل  “رحمــة”  روايــة  يف 

نحــو  عــى  التاريخــي  الحــدث  بتقديمــه  لــه 

موضوعــي يتســاوق مــع الجمــال الفنــي فيســتل 

منــه جمــرات متقــدة تجعــل مــن التعالــق الفنــي 

مأســاة اآلخــر األســود  كاشــفاً  والتاريخــي قبســاً 

الوجــودي. وصراعــه  التاريــخ  عــر 

روايــة  يف  االـسـرتجاعي  الســرد  مــي       وبعــد 

البطلــة  شــخصية  فـضـاءات  ضمــن  “رحمــة” 

أخــرى  ـمـرة  دائريــة  بطريقــة  يعــود  “فلورنــس” 

مؤكــداً  الروايــة،  نهايــة  يف  الحاضــر  الزمــن  إىل 

“إننــي  اـسـرتجاع وتذكــر  روايــة  الروايــة  هــذه  أن 

أحمــل الضــوء بيــد وأحفــر الرســائل باألخــرى،.. 

مــا  اآلن.  النهايــة  قاربــت  قــد  تؤملــاين..  ذراعــاي 

الــذي ســأفعله يف ليــاّل عندمــا تنتهــي الروايــة؟ 

لــن تعــاودين األحــام. وهــا أنــا أتذكــر فجــأة، أنــك 

.)143  ،142 مــا أرويــه” ) ص ص  تـقـرأ  لــن 

تقنيــة  أهميــة  يؤكــد  االـسـرتجاعي  فالســرد 

االسرتجاع الخارجي يف الروايات التي تنبش يف 

الذاـكـرة الجمعيــة للعبوديــة وتعــّر عــن الوعــي 

األنربولوجي للشخصية؛ إذ يعيد لنا ذكريات 

واآلخــر  األبيــض  اإلنســان  بــن  األوىل  اللـقـاءات 

األســود يف التاريــخ األـمـرييك، وبــدء رحلــة األلــم 

التــي خاضهــا الســود يف مواجهــة البيــض.

     وبذلــك يمكــن الـقـول إن الرؤيــة الســردية يف 

الداخليــة،  الرؤيــة  إىل  تســتند  “رحمــة”  روايــة 

فالســارد يقــوم بوظيفــة الحــيك ويمــي الســرد 

يتســم  الــذي  الحاضــر  متداخلــن:  زمنــن  بــن 

باملوضوعيــة يف جريانــه وقياســه، واملــايض الــذي 

نتعّرف عليه عر تداعيات الذاكرة، فهو يرتبط 

وال  الداخــي،  وعاملــه  املمثــل  الســارد  بذاتيــة 

وضوابطــه. الزمــن  لقوانــن  يخضــع 

   ال يختلف األمر كثرياً يف رواية “عبور” للكاتبة 

 Larsen, Nella: الرســن  نيــا  األمريكيــة 

)-Passing, Alfred-A

يلقــي  إذ  ؛   )Knopf,New York, 1929

املــايض بظالــه ويظهــر تدخلــه جليــاً يف ســلوك 

التــي  الزنوجــة  بعقــدة  املأزومــة  الشــخصيات 

وتقلباتهــا  هويتهــا  منعرجــات  ضمــن  تعيــش 

تكريــس  إىل  الســاعي  املجتمــع  يف  القاســية 

صــورة نمطيــة ســلبية لهــا، عــى وفــق معاـيـريه 

بعــض  فتتجــاوز  الخاصــة.  ومحدداتــه 

الشــخصيات إطــار رفــض الهويــة وتذهــب بعيــداً 

األبيــض،  اللــون  ضفــة  إىل  العبــور  محاولــة  يف 

يف  جليــاً  هــذا  ويبــدو  نعيمــه  ظــل  يف  والعيــش 

هويــة البطلــة ذات األصــل األســود “كلــري”، عنــد 

لقائها بصديقتها القديمة الزنجية “آيرين” التي 

الزـنـوج.  مجتمــع  يف  الســابقة  بحياتهــا  تربطهــا 

فتتشــظى شــخصية البطلــة بــن االنشــداد نحــو 

أبـنـاء  وســط  والنـقـاء  والطمأنينــة  الفـطـرة  زمــن 

جلدتها، والعجز عن قطع الصلة مع الحاضر 

الســامية يف  واملرتبــة  والرقــي  بالرفاهيــة  املرتبــط 

لنــداءات  البطلــة  فتســتجيب  البيــض.  مجتمــع 

الداخــي.  األمــن  روحهــا  يف  تبــث  التــي  األصــل 

تقول “أنت ال تعرفن، أنت ال تدركن كم أريد 

أن أرى الزـنـوج أن أكــون معهــم ثانيــة أن أتكلــم 

.)129 )ص  ضحكهــم”  أســمع  أن  معهــم 

  وإذا كان املقطــع الســابق يظهــر شــيئاً مــن عبــث 

اســتعراض  يف  البيــض  مــن  املخمليــة  الطبقــة 

االســتعاء  تداعيــات  عــن  فضــاً  ترفهــم، 

واالجتماعيــة  النفســية  والعواقــب  العلنــي، 

تـحـّول  أّن  ينفــي  ال  هــذا  فــإّن  العرقــي.  للعبــور 

ـكـرس إحساســها  قــد  بيـضـاء  اـمـرأة  إىل  البطلــة 

وحيــدة  وحيــدة،  “ألين  واالـغـرتاب  باالنقســام 

إىل  توقــي  إزاء  يشء  فعــل  أســتطيع  ال  جــداً.. 

أن أكــون معــك مــن جديــد، وكأننــي لــم أتــق إىل 

كيــف  تدركــن  ال  أنــت  قــط…،  قبــل  مــن  يشء 

هــذه،  البليــدة  حيــايت  يف  الوقــت  طــوال  أيّن 

أرى الصــور املشــعة لتلــك الحيــاة األخــرى التــي 

إنهــا  منهــا.  بالتحــرر  ـمـرًة أين ســعدت  اعتقــدت 

مثــل حمــى، مثــل ألــم ال يتوقــف أبــًدا” )ص 8(.

اعرتافــات  تحمــل  التــي  الرســالة  هــذه  ُتظهــر    

ورغبتهــا  شــعورها  صــدق  “كلــري”  البطلــة 

أثــر  يــرز  وبذلــك  األصــل؛  صــورة  باســتعادة 

جريــان الزمــن يف ترســيخ الـصـراع الداخــي بــن 

نفســها  لتجــد  واألســود؛  األبيــض  اللونــن: 

دائمــاً يف انقســام بــن الحيــاة الســابقة والحيــاة 

الجديــدة. فقــد كانــت تظــّن أنهــا تنصلــت تمامــاً 

ترّســباته،  الســواد وتخلصــت مــن  مــن مشــكلة 

بصديقتهــا  لقاءهــا  أن  توضــح  الرســالة  لكــن 

“آيريــن” قــد أعــاد أزمتهــا إىل الواجهــة بأبعادهــا 

النفسية واالجتماعية، وتكشف زيف السعادة 

التــي تعيشــها يف الحاضــر وتعــرب عــن توقهــا إىل 

والســكينة. الفـطـرة  حيــث  األصــل 

     وباالنتقــال إىل روايــة “ابــن البلــد” لريتشــارد 

ترجمــة:  البلــد،  ابــن  ريتشــارد:  )رايــت،  رايــت، 

القاـهـرة،  العربــي،  الكتــاب  دار  نصــار،  ســعد 

الجريمــة  مأســاة  أن  أيضــاً  نجــد  د.ت(،  د.ط، 

األســود  الشــاب  الروايــة  بطــل  ارتكبهــا  التــي 

“مــاري  البيـضـاء  الفتــاة  بقتلــه  بيغــر”  “تومــاس 

الزمــن إىل عمــق  تـضـرب بجذورهــا يف  دالتــون” 

قرنــن ونصــف، حــن اســُتقدم الســود إىل أرض 

خاضعــة  إرادتهــم  وأصبحــت  األبيــض،  اآلخــر 

البـقـاء أحـيـاء  للبيــض يناضلــون مــن أجــل  كليــاً 

تعـبـرياً  الجريمــة  لتــأيت  خيــار؛  أي  يملكــون  وال 

بيغــر”  “تومــاس  األســود  الشــاب  رفــض  عــن 

أيديولوجيــة البيــض وعــن تمــّرده عــى مــا يعــده 

نظام الطبقة البيضاء. فالقارئ يلحظ أن القتل 

يتــّم بآليــة عفويــة مفاجئــة تنــم عــن الرعــب الــذي 

غرسه األبيض يف األسود يف املجتمع األمرييك، 

الكراهيــة  بســبب  غريبــة؛  بنشــوة  وينتهــي 

الدفينــة وشــعور القاتــل األســود بتحقيــق ذاتــه 

للمرة األوىل. وبذلك يظهر األثر املزدوج القايس 

للعنصريــة يف كل مــن البيــض والســود عــى حــّد 

الكراهيــة  مــن  نابــٌع  األســود  فالعنــف  ســواء؛ 

املخــاوف  يؤكــد  العنــف  هــذا  وتزايــد  العنصريــة 

الســود؛  تجــاه  العنصريــن  للبيــض  األساســية 

يف  العنصريــة  مــن  مزيــد  إىل  يــؤدي  وبالتــال 

بــن  يميــز  ال  األســود  اآلخــر  أن  كمــا  املجتمــع، 

الصالــح والطالــح مــن البيــض، واآلخــر األبيــض 

يقــع يف ـشـرك عنصريتــه؛ العتقــاده أن األســود 

ال يجرؤ عى إلحاق األذى به وال يصل إىل دهاء 

إىل  يرتقــي  ال  أصــاً  للجريمــة؛ ألنــه  التخطيــط 

البشــر. مرتبــة 

    فاملــايض الســابق لزمــن القصــة يف روايــة “ابــن 

بطــل  ألن  الخطــاب؛  بزمــن  متصــل  البلــد”، 

الروايــة “تومــاس بيغــر” يختــزل املــايض الجمعــي 

للســود، منــذ اســتقدامهم إىل أمــريكا، وهــذا مــا 

يشــري إليــه محامــي الدفــاع بوضــوح يف محاكمــة 

عــيَّ أن  “بيغــر”: “ســيدي القــايض.. أرى واجبــاً 

عــام؛ ألن خلفيــة  بشــكل  إليكــم  أتحــدث  أظــل 

كان  فقــد  لكــم..  توضــح  أن  يجــب  الصبــي  هــذا 

لهــا أثرهــا القــوي يف ســلوكه. لقــد ـجـاء أجدادنــا 

األوائــل إىل هــذه األرض ليواجهــوا أرضــاً قاســية 

اســتخدموا  اآلخريــن،  فاســتخدموا  بريــة.. 

الـفـاح  يســتخدم  مثلمــا  تمامــاً  األرواح، 

املنشــار،  النجــار  يســتخدم  مثلمــا  أو  املـعـول، 

فقــد أخضعــوا إرادة الغــري إلرادتهــم” )ص 457 

(. وبذلــك فــإن روايــة “ابــن البلــد” تشــري إىل أن 

تاريخــاً مــن االضطهــاد والقهــر واالســتغال قــاد 

إىل الجريمــة عندمــا اســُتخدم األســود بوصفــه 

آلــة أو أداة تشــق طريــق املجــد لآلخــر األبيــض، 

فذاكــرة البطــل يف الروايــة ذاكــرٌة جمعيــٌة تحيــل 

عــى تصويــر شــخصية “بيغــر” بوصفهــا مزيجــاً 

مــن شــخصيات عديــدة، تمثــل مرحلــة بأكملهــا 

والتعاســة  بالفقــر  املــيء  األســود  التاريــخ  مــن 

أجــل  مــن  والنضــال  باالضطهــاد  والشــعور 

البـقـاء؛ حكايــة تاريــخ ومــاٍض تخيــم فيــه قــوى 

والرجوازيــة. والرأســمالية  االســتعمار 

مقتــل  أن  إىل  النهايــة  يف  نخلــص  أن  ويمكــن 

الجمعــي  املــايض  تداخــل  يــرز  فلويــد  جــورج 

ليجلــو  الحاضــر؛  الزمــن  مــع  األفارقــة  للســود 

اآلخــر  يف  األبيــض  صنعهــا  التــي  املــآيس  صــدى 

ويكــون  املتاحقــة،  األزمنــة  مــر  عــى  األســود 

مشــهد ركبــة َرُجــل الـشـرطة األبيــض عــى رقبــة 

والذاـكـرة  للمــايض  اســتحضاراً  األســود  اآلخــر 

الجمعيــة، وعامــاً أعــاد طــرح مظلوميــة الســود 

الــدول. املجتمــع  يف 

كاتب من سوريا

ملف
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رواية المستعمرات
رتشارد ربل

يمكــن تعريــف روايــة املســتعمرات )colonial fiction( بأنَّهــا الروايــة التــي تــدور أحداثهــا يف العاَلــم االســتعماري، وهــو املناطــق والــدول 

التــي كانــت خاضعــة لالســتعمار األوروبــي، بدايــًة مــن عصــر االكتشــافات األول حتــى منتصــف القــرن العشــرين، عندمــا جــَرّدت أوروبــا 

نفســها مــن تلــك املســتعمرات. وتحــي هــذه الروايــات، يف العــادة، رحيــل األبطــال )الذكــور ذوي البـشـرة البيضــاء( مــن أوروبــا، ـسـواء 

اًمــا، أم مجرمــن منفيــن أحيانــا. وتحــي تلــك الروايــات كيــف واجــه  أكاـنـوا مستكشــفن أم مغامريــن أم جنــوداً أم تجــاراً أم مديريــن وُحكَّ

ُر هــذه الروايــاُت بوجــه عــام عالــَم  أولئــك األبطــال عاملــا مجهــوال مــن األدغــال والصحــارى واألمــراض والشــعوب والثقافــات الغريبــة. وتصــوِّ

ــا ربمــا يتوافــق أو ال يتوافــق مــع عالــم املســتعمرات الــذي يمكــن التعــرُّف عليــه ومعرفتــه مــن خــالل املراســالت  املســتعمرات تصويــًرا تقليديًّ

والصحــف والســجالت األخــرى املتاحــة عنــه، ـسـواء أكانــت متاحــًة يف الدولــة األوروبيــة األّم أم يف املســتعمرات الســابقة نفســها. وهــذه 

التقاليــد كانــت، ومــا زالــت، مؤـثـرة؛ ألنهــا ذات أهميــة كــرى يف تشــكيل فهِمنــا لطبيعــة أرايض املســتعمرات وشــعوبها.

ملف

ظهرت بدايــات القصــص االســتعماري يف 
أن  قبــل  العظمــي حتــى  بريطانيــا 

تتحّول هي ذاتها إىل قوة استعمارية عى أرض 

الواقــع. ويمكننــا أن نـقـرأ مـسـرحية “العاصفــة” 

رمزيــة  قصــة  أنهــا  عــى  شكســبري  لويليــام 

بدايــة  يف  هــذه املـسـرحية  اســتعمارية، وُكتبــت 

إنجـلـرتا  تؤســس  أن  قبــل  عشــر  الســابع  القــرن 

مســتعمراتها يف أـمـريكا الشــمالية، أو قبــل أن 

تشرع يف غزو الهند. يف هذه املسرحية، تتحطم 

مــن  بالـقـرب  مريانــدا  وابنتــه  بروســبريو  ســفينة 

ســكان  أحــد  بروســبريو  ويحــرر  الجــزر،  إحــدى 

الرجــل  هــذا  ويوافــق  أرييــل،  ويدعــي  الجزـيـرة 

هنــاك  ولكــّن  لروســبريو.  عبــداً  يصــري  أن  عــى 

شخًصا آخر من سكان الجزيرة ويدعى كاليبان 

أرييــل.  مواطنــه  مثــل  االنقيــاد  ســهل  يكــن  لــم 

بالرغــم مــن أن بروســبريو عاملــه بلطــف وعّلمــه 

اللغــة اإلنجليزيــة، فــإن كاليبــان رّد جميلــه بــأن 

ولذلــك  مريانــدا،  ابنتــه  يغتصــب  أن  حــاول 

واســتطاع  بالقــوة.  بروســبريو  اســتعبده 

عــى  وســلطته  هيمنتــه  يـفـرض  أن  بروســبريو 

القــوى  مــن  بــه  يتمتــع  مــا كان  الجزـيـرة بفضــل 

األســلحُة  نــت  مكَّ مثلمــا  بالضبــط  الســحرية، 

الحديثــة والتكنولوجيــا املتفوقــة األوروبيــن مــن 

يف  احتّلوهــا  التــي  املســتعمرات  عــى  الســيطرة 

املواطــن  أرييــل  ويمثــل  العالــم.  أنـحـاء  شــتى 

املتفرنج الذي نجده بعد ذلك يف روايات الحقة 

يكــون  بــأن  ـيـرىض  الــذي  فرايــداي  شــخصية  يف 

خادمــا يف مقابــل قــدر قليــل مــن التعليــم. وقــد 

كان بروسبريو يلجأ فقط إىل بعض التهديدات 

مــن آن إىل آخــر ليحافــظ عــى ســيادته وســلطته 

عــى خادمــه أرييــل. واتفــق معــه عــى أن يطلــق 

ـسـراحه بمجــرد أن ينتهــي مــن تحقيــق خططــه 

ـمـرة  إيطاليــا  يف  ســلطته  اســتعادة  يف  املاثلــة 

أخري. وعى الجانب اآلخر يمثل كاليبان اآلخَر 

الخائــَن الــذي يجــب أْن ُيقهــر بالقــوة ألنــه صــّرح 

برغبتــه يف اغتصــاب امــرأة بيضــاء. وكمــا نجــد يف 

املســتعمرات  وروايــات  قصــص  مــن  العديــد 

الاحقة، يجلب بروسبريو العقانية واألخاق 

االســتعماري  للنمــوذج   – للجزـيـرة  والنظــام 

مــن  ويعاقــب  يطيعــه،  مــن  فيكافــئ   – األصــي 

يقاوم سلطته.

 )AphraBehn ( ”وتعــد روايــة الكاتبــة أـفـرا بِــن

األهميــة  يف  التــال  العمــل   )1688( أورونوكــو” 

النمــاذج  مــن  وهــي  املســتعمرات؛  روايــات  بــن 

هنــا  والبطــل  الـنـوع.  لهــذا  املبـكـرة  اإلنجليزيــة 

روايــات  غالبيــة  مــن  العكــس  عــى  أفريقــي، 

الروايــة  هــذه  راويــة  أنَّ  ومــع  املســتعمرات. 

العديــد  تصــّور  الروايــة  فــإن  إنجليزيــة،  اـمـرأة 

مــن الشــخصيات اإلنجليزيــة عــى أنهــم أوغــاد. 

االتجاهــات  عــن  الروايــة  اختــاف  مــن  وبالرغــم 

لــم  فإّنهــا  روايــة املســتعمرات  كتابــة  العامــة يف 

العبوديــة. ونجــد  مؤسســة  ـشـرعية  يف  تشــكك 

أّن البطلــن أورونوكــو وأيموينــدا اســتثنائيان يف 

لدرجــة  ونبلهمــا،  وذكائهمــا  البــدين  جمالهمــا 

ُحّجــة  باعتبارهمــا  إليهمــا  النظــر  يمكــن  ال  أنَّــه 

تســتخدمها الراويــة ضــد اإلمرياليــة األوروبيــة: 

بمعنــى أنهمــا ال يمكــن أن نراهمــا ممثلــن لغــري 

النمــوذج  يمّثــل  أورونوكــو  ولكــن  األوروبيــن. 

اإلنجليزيــة. الروايــة  يف  النبيــل  للهمجــي  األول 

 Daniel( ديفــو   دانيــال  روايــة  تعــد 

العمــل   )1719( كــروزوي”  Defoe(”روبنســون 

املســتعمرات.وقد  أدب  بــن  مــن  تأـثـريا  األكــر 

بريطانيــا  كانــت  عندمــا  الروايــة  هــذه  نـشـرت 

الشــمالية وشــبه  أـمـريكا  تبنــي إمراطورتيهــا يف 

القــارة الهنديــة وأماكــن أخــري، ولكنهــا لــم تشــر 

اســتعمارية.  بريطانيــة  أطـمـاع  أّي  إىل  مباـشـرة 

يف  ويُســتعبد  عليــه،  ُيقبــض  كــروزوي  فبطُلهــا 

شمال أفريقيا، ويستقر يف مستعمرة برتغالية 

ثــم تتحطــم ســفينته بالـقـرب مــن  يف الرازيــل، 

ملكيــة  يّتخذهــا  التــي  املهجــورة،  الجــزر  إحــدى 

أن  مــن  وبالرغــم  النهايــة.  يف  لــه  اســتعمارية 

الروايــة ال تهتــم اهتمامــا مباـشـًرا بمســتعمرات 

بريطانيــا تعــّد نــواة لروايــات املســتعمرات؛ ألنهــا 

تشــتمل تقريبــا عــى كل الســمات التــي صــارت 

الروايــات. مــن  الـنـوع  ذلــك  تميــز  بعــد  فيمــا 

مــن  فرايــداي  بإنقــاذ  كــروزوي  يقــوم  أن  فبعــد 

أعدائه – الذين كانوا، مثل فرايداي، مواطنن 

وكانــوا  الجنوبيــة،  أـمـريكا  يقطنــون  أصليــن 

عــى وشــك أن يقتلــوه ويأكلــوا لحَمــه – يـعـرض 

عليــه أن يكــون خادمــا أو عبــدا لــه، فيقبــل عــى 

الفور ويظهر ذلك يف مشهد من أشهر مشاهد 

كــروزوي  أمــام  فرايــداي  يســجد  إذ  الروايــة، 

عليــه  ويُطلــق  رأســه.  عــى  ســيده  قــدم  واضعــا 

هــذا  فرايــداي  ويقبــُل  فرايــدي،  اســم  كــروزوي 

االســم عــى الفــور. ولــو كان فرايــدي رجــا أبيــَض 

مــا كان كــروزوي ســيفعل معــه ذلــك، ومــا كان 

غــري  اســًما  أحــٌد  يســميه  أن  ســيقبل  فرايــداي 

الـقـراء املعاصــرون ســيقبلون  ومــا كان  اســمه، 

اللغــة  فرايــداي  كــروزوي  ويُعلِّــم  هــذه اإلهانــة. 

اإلنجليزية، عى الرغم من أنَّه لم يفكر أبدا يف 

تعلــم لغــة خادمــه، ويعتنــق الخــادم املســيحية 

ــا  بدنيًّ أقرانــه  عــن  فرايــداي  ويتميــز  بـسـرعة. 

ــا وفكريًّــا، ويخــدم ســيده بــوالٍء وفرحــة  وأخاقيًّ

ُيْقَتــَل يف روايــة الحقــة للمؤلــف  أن  ومتعــٍة إىل 

مكملــة لهــذه الروايــة بعنــوان “مغامــرات أخــرى 

فرايــداي  ويَُعــدُّ   .)1719( كــروزوي”  لروبنســون 

الخادمــة/ للشــخصيات  األصــي  النمــوذج 

جنجــا  شــخصية  مــن  بدايــة  للبطــل،  التابعــة 

 Rudyard( كبلنــج  روديــارد  أعمــال  يف  ِدن 

Kipling(  وصــواًل إىل شــخصية ديــن وارس يف 

جيــم”. “لــورد  كوـنـرا  روايــة جوزيــف 

روايــة “روبنســون  ســمات  مــن  الكثــري  أصبحــت 

املســتعمرات.  لروايــة  عامــة  تقاليــد  كــروزوي” 

وعــى  األوروبــي،  األخاقــي  التفــوق  ظــل  ولقــد 

التــي  للمســيحية  املطلقــة  الحقيقــة  األخــص 
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مــن  الروايــة،  مــدار  عــى  كــروزوي  اعتنقهــا 

يف  الشــك  تقبــل  ال  التــي  الراســخة  الســمات 

يـهـرب  وعندمــا  التاليــة.  املســتعمرات  روايــات 

ويبحــر  الروايــة،  بدايــة  يف  اأَلْســر  مــن  كــروزوي 

املناظــر  فــإنَّ  األفريقــي،  الســاحل  ـطـول  عــى 

عــى  يراهــم  الذيــن  والنــاس  املهيبــة  الطبيعيــة 

أنهــم  عــى  تصويرهــم  يتــم  الســاحل  ـطـول 

كــروزوي  ــن  ويدجِّ خياليــون.  حتــى  أو  غريبــون 

ِملــًكا  ويعلنهــا  ســيَِّدها،  ويصبــح  جزيرَتــه، 

خالًصــا لــه، وتتكــرر هــذه املمارســات وتظــل مــن 

الثوابــت يف واقــع الغــزو االســتعماري ورواياتــه 

عــى حــد ســواء. وال تلعــب امـلـرأة أيَّ دوٍر تقريًبــا 

أكــر  بفرايــداي  كــروزوي  فعاقــة  الروايــة،  يف 

إثــارة مــن عاقتــه الرومانســية مــع أّي اـمـرأة. يف 

الواقع، إنَّ التهميش الكامل للمرأة بل غيابها، 

مــن روايــات  العظمــي  للغالبيــة  ســمة أساســية 

املســتعمرات التــي يكتبهــا الرجــال لجمهــور مــن 

صغــارا. أم  كبــارا  أكانــوا  ســواء  الذكــور، 

ويف القرنن الثامن عشــر والتاســع عشــر أشــعل 

بشــبه  كـبـرًيا  اهتماًمــا  للهنــد  الريطــاين  الغــزو 

القارة الهندية. وُتلقي رواية السري ولرت سكوت 

 )1827( الـجـرَّاح”  “ابنــة   )Sir Walter Scott(

الضــوء عــى الطغــاة “الشــرقين” وعــى البطــل 

اإلنجليزي الجريء، وكذلك الشابة اإلنجليزية 

التــي يجــب إنقاذهــا مــن العبوديــة التــي يعّرضهــا 

لهــا أحــد الســاطن الشــهوانين. وروايــة فيليــب 

 )Philip Meadows Taylor( تايلــور  ميــدوز 

“اعرتافات قاطع طريق” )1839(، رواية حظْت 

الروايــات  مــن  وكانــت  كبــري  شــعبي  باهتمــام 

لة لدى امللكة فيكتوريا، وهي تروي قصة  املفضَّ

ــّج  الثَّ عـشـرية  أبـنـاء  مــن  وهــو  عــي،  أمــري  حيــاة 

ويقتلــون  ويســرقون  الطــرق  يقطعــون  الذيــن 

املســافرين يف جنــوب الهنــد.

وقد بلغت اإلمراطورية اإلنجليزية أوج مجدها 

رايــدر  وكتــب  عشــر،  التاســع  القــرن  نهايــة  يف 

الروايــات  أكــر    )Rider Haggard(هاجــرد

األفريقيــة شــعبية وتمثيــا لتلــك الـفـرتة. وتــدور 

أحــداُث روايتــه “كنــوز ســليمان” )1885( ـحـول 

 King( أحــد الطغــاة الشــرقين وهــو امللــك تــواال

املتميزيــن  األفارقــة  الخــدم  وأحــد   ،)Twala

ويســتول  أومبوبــا  ويُدعــى  اإلنجليــز  لأبطــال 

عى حكم كوكواناالند بعد مقتل امللك الشرير 

تــواال، وأـخـرًيا العاقــة الرومانســية بــن البطــل 

الجميلــة  واألفريقيــة  جــود  كابــن  األبيــض 

فوالتــا. وال تختلــف هــذه العاقــة عــن العاقــات 

شــخصيات  بــن  فيمــا  األخــرى  الرومانســية 

مختلفــة األـعـراق، فهــي عاقــة محكــوم عليهــا 

بالفشــل، إذ تمــوت فوالتــا يف صــراع مــع ســاحرة 

روايــة  جاـجـول. وتــروي  تدعــي  شــريرة  أفريقيــة 

هاجــرد “هــي” )1887( قصــة عاقــة رومانســية 

بــن  بــن األـعـراق املختلفــة  فيمــا  فاشــلة أخــري 

البطــل ليــو فنــي واألفريقيــة أوســتن، وتصــور 

التضاريــس األفريقيــة القاتلــة، كمــا أنهــا تصــّور 

األفارقــة تصوـيـًرا عنصريًّــا. ولكــن هاجــرد يقــدم 

الطاغيــة  شــخصية  يف  ملحوًظــا  اًل  تـحـوُّ هنــا 

عديمــة  بيـضـاء  اـمـرأة  هنــا  فالطاغيــة  الشــرقي: 

عائشــة. تدعــى  األخــاق 

كبلنــج  روديــارد  وقصــص  روايــات  كانــت 

لعبــت  وقــد  هاجــرد.  أعمــال  مــن  رواًجــا  أكــر 

مــن  بســيطة  “حكايــات  القصصيــة  مجموعتــه 

ســن  يف  وهــو  ُنـشـرت  التــي   )1888( التــال” 

شــهرته.  يف  أساســًيا  دوًرا  والعشــرين  الثانيــة 

وتركز روايات كبلنج االستعمارية عى الجالية 

اإلنجليزيــة املغرتبــة يف الهنــد، ومنهــم املديــرون 

والجنــود والصحافيــون واملغامــرون. وتبــدو كل 

الســمات العامــة لروايــات املســتعمرات واضحــة 

موالــون  هنــود  خــدم  ففيهــا  األعمــال،  تلــك  يف 

حتــى النخــاع، ومواطنــون متفرنجــون غــّدارون، 

رومانســية  وعاقــات  شــون،  مهمَّ ومهّجنــون 

هنــود  وحــكام  مختلفــة،  عرقيــات  بــن  فاشــلة 

فاســدون، وتضاريــس عدائيــة، وإيمــان ال يهتــزُّ 

للهنــد.  الطبيعيــون  الحــكام  هــم  اإلنجليــز  بــأّن 

عــى  ُتـقـرأ  كبلنــج  روايــات  أنَّ  مــن  الرغــم  وعــى 

وعنصريــة  لاســتعمار  مناِصــَرة  روايــات  أنَّهــا 

الهنديــة،  للثقافــة  تصوـيـره  فــإنَّ  مجملهــا،  يف 

تصويــر   ،)1901( “كيــم”  روايتــه  يف  وخاصــة 

متعــدد املســتويات ومتعاطــف مــع هــذه الثقافــة 

إذا مــا قــورن بمــا نجــده يف أعمــال روائيــة أخــرى.

ومــع ذلــك، فــإّن العديــد مــن قصــص كبلنــج – 

وكذلــك العديــد مــن مئــات القصــص والروايــات 

تمثيــًا  االســتعماري  العالــم  تمثــل   – األخــرى 

ذاتهــا:  التنميطيــة  النـظـرة  ســمات  كل  ــف  يوظِّ

يضطهــدون  فاســدون  محليــون  حــكام 

صــورِة  يف  الشــعوب  تصويــر  ويتــم  شــعوَبهم، 

بعيــد،  زمــن  منــذ  يعانــون  الذيــن  املطحونــن 

وصــورِة املحبوســن يف ثقافــة جامــدة ال تتغــري. 

والتــي  املختلطــة  العرقيــات  ذات  الشــخصيات 

نن”،  ُيشار إليها عى سبيل االستهجان بـ “املهجَّ

األحــوال،  معظــم  يف  ســخرية  موضــع  وهــم 

عليهــا  يطلــق  التــي  الشــخصيات  وكذلــك 

“املواطنون املتفرنجون”، كل هذه الشخصيات 

املعيبــة  ملحاوالتهــا  منهــا  الســخرية  تتــم  أن  إمــا 

أن  أو  األوروبيــة وتقّلدهــا،  الثقافــة  تتبّنــى  ألن 

قـبـول  أن  أي  األـشـرار:  مــن  أنهــا  عــى  تعامــل 

األوروبيــن  للغــات  الظاهــرّي  النــاس  ـهـؤالء 

بــه  ُيخفــون  قـنـاٍع  مجــّرد  ودينهــم  وثقافتهــم 

وتمثــل  األصليــة.  لثقافتهــم  الخطــري  والءهــم 

لشــخصية  املشــابهة  الشــخصيات  مــن  العديــد 

فرايــداي يف روايــة املســتعمرات نقيــَض املواطنــن 

املتفرنجــن؛ فهــم مخلصــون وتابعــون ســعداء 

بتبعيَِّتهــم، فأكــر صفــة تمّيزهــم أنهــم يموتــون 

النـسـاء  ُر  وُتصــوَّ البيــض.  أســيادهم  عــن  دفاًعــا 

جميــات  أنهــن  عــى  للِبيــض  ينتمــن  ال  الــايت 

وفاتنــات ولكنهــن مــن التابوهــات؛ فالعاقــات 

غــري  والنـسـاء  البيــض  بــن  العاديــة  الغراميــة 

عاقــات   – مــا  حــدٍّ  إىل  الشــائعة   – البيضــاوات 

وُتَعــدُّ املناظــر  الــدوام.  عــى  فاشــلة  تكــون  تــكاد 

الطبيعيــة االســتوائية املنــِذَرة بالشــرِّ ســمة أخــري 

ســامة،  فاألدغــال  األدب؛  هــذا  ســمات  مــن 

الغابــات  البوشــمن/قاطنو  يســكنها  مــا  وغالبــا 

وبــن  بينهــم  التمييــز  يمكــن  مــا  نــادًرا  الذيــن 

ذاتهــا. الغابــات 

إىل  باإلضافــة  آنفــاً،  التــي ذكرناهــا  الســمات  إّن 

األبيــض،  الجنــس  تفــوق  يف  الكامنــة  الثقــة 

بــه  موثوًقــا  ًجــا  ُمروِّ روايــة املســتعمرات  جعلــت 

لغزوات بريطانيا اإلمريالية. ومع ذلك فهناك 

روايــات  يف  املضــاّدة  االتجاهــات  مــن  العديــد 

ج فيليــب ميــدوز تايلــور  املســتعمرات؛ فقــد تــزوَّ

من ماري بلمر)Mary Palmer(  ذات األصول 

للحيــاة  وتصوـيـره  معــا،  والهنديــة  اإلنجليزيــة 

الهنديــة يف رواياتــه ُيــرز تعاطًفــا معهــا ومعرفــة 

وثيقة بها. ومع أن قصص كبلنج تتسم بجميع 

لروايــة املســتعمرات  الفنيــة املعهــودة  الســمات 

َر الهنــَد والهنــود تصوـيـرا ُيظهــر  أمَكَنــه أن يصــوِّ

الــدفَء الكبــري يف عاقاتهــم اإلنســانية، يف حــن 

تصوـيـًرا  اإلنجليــز  والنـسـاء  الرجــال  يصــور  أنــه 

ملف
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الافتــة للنظــر. ُيظهــر برودَتهــم 

جوزيــف  روايــة  تحمــل  الجانــب،  هــذا  ومــن 

الظــام”  “قلــب    )Joseph Conrad( كوـنـراد 

الصــورة  تقــوِّض  أنهــا  إذ  مــا؛  تناقضــا   )1902(

وتستنســخها  االســتعماري  للعالــم  النمطيــة 

يف الوقــت ذاتــه. فبينمــا يرفــض العديــدون مــن 

تشــنوا  النيجــريي  الــروايئ  مــن  )بدايــة  النقــاد 

أتشيبي( هذه الرواية باعتبارها روايًة عنصرية، 

يعترها آخرون أعظم رواية إنجليزية مناهضة 

الظــام”  “قلــب  روايــة  أن  ومــع  لاســتعمار. 

تســخر عــى اســتحياٍء مــن املواطنــن املتفرنجــن 

ـهـزّل  عاَلــم  يف  “كلــب  بأنَّــه  أحدهــم  )فيوصــف 

ــرات”، وآخــر بأنــه “ولــد” تــم إطعامــه  يعــجُّ باملؤخِّ

تصــور  وأحيانــا  الــازم(،  مــن  أكــر  بطعــام 

لأدغــال  شــكلية  ــات  مكمِّ كأنهــم  األفارقــة 

الغــزوات  كل  تقــوِّض  الروايــة  فــإّن  املخيفــة، 

االســتعمارية تقويًضــا كـبـرًيا، كمــا أن تصويرهــا 

مــن  واملنبوذيــن  املحتضريــن  األفارقــة  للعمــال 

األدب  يف  لاســتعمار  املناهضــة  املشــاهد  أقــوى 

اإلنجليــزي. وأمــا كورتــز، ذلــك األوروبــي القاتــل 

الروايــة  هــذه  قلــب  يشــغل  الــذي  الجشــع 

الكونغــو  مــن  نصيبــه  يحكــم  والــذي  القـصـرية 

بوحشــية مفرطــة، فإنَّــه يرمــز لطبيعــة الهــدف 

أنهــا  تّدعــي  التــي  فيهــا  املشــكوك  االســتعماري 

تجلب النور والحضارة ألطراف العالم املظلمة.

أحداثهــا  تــدور  التــي  األربــع  كوـنـراد  روايــات  إنَّ 

و”منبــوذ   ،)1895( أملايــر”  “حماقــة  ماليزيــا  يف 

 ،)1900( جيــم”  و”لــورد   ،)1896( الجــزر” 

أيضــا  تصنيفهــا  يمكــن   )1920( و”اإلنقــاذ” 

للتصويــر  ج  تــروِّ روايــات مســتعمرات  أنهــا  عــى 

وتقّوضــه  االســتعمارية  للمواقــف  التقليــدي 

هــذه  أكــر  جيــم”  “لــورد  روايــة  وتعتــر  آن.  يف 

“قلــب  روايــة  مثــل  مثلهــا  أهميــًة،  الروايــات 

لــدى  يكــون  أن  إمكانيــة  يف  ك  الظــام”، وتشــكِّ

اإلنجليــز األكــر اســتنارًة وُحســَن نوايــا الحــق يف 

اًمــا يف عالــم  – أو القــدرة عــى – أن يصــريوا ُحكَّ

استعماري. فالبطل، جيم، الذي يصبح اسمه 

يف  “الســيد”(  تــوان  كلمــة  )وتعنــي  جيــم  تــوان 

إحدى القرى الخيالية يف باتوسان، يبدأ حكمه 

الدمــار  يجلــب  كورتــز،  مثــل  ولكنــه،  بنجــاح، 

النهايــة. يف  نفســه  ويدمــر  ملجتمعــه 

املســتعمرات  األدبيــة ألدب  التقاليــد  وتتواصــل 

يف الروايــات الرائجــة، وكذلــك يف الســينما عــى 

الــذي  املضــاد  االتجــاه  ولكــن  الخصــوص.  وجــه 

هــو  متزايــدة  بريبــة  التقاليــد  هــذه  مــع  يتعامــل 

العشــرين  القــرن  روايــات  بعــض  يف  الســائد 

  E. M.( إ. م. فورســرت املتمـيـزة. وتســتبق روايــة 

وروايــة   )1924( الهنــد”  إىل  “رحلــة    )Forster

جورج أرويل “أيام بورما” )1934( نهاية الحكم 

ُر  وتصــوِّ الهنديــة،  القــارة  شــبه  يف  الريطــاين 

هاتــان الروايتــان األبطــاَل اإلنجليــز وهــم واقعــون 

يف فــخ شــبكة اســتعمارية مختلَّــة مــن الفســاد 

إىل  “رحلــة  روايــة  ففــي  العنصــري.  والتعصــب 

عــى  فيلدنــج  ســرييل  بطُلهــا  يحصــل  الهنــد”، 

وظيفة مدير مدرسة يف الهند، ويصادُق عزيز، 

وهــو أحــد األطـبـاء الهنــود الــذي ُيتهــم باالعتــداء 

كويســتد.  أديــا  تدعــي  إنجليزيــة  اـمـرأة  عــى 

وألنــه وقــف بجــوار عزيــز؛ يجــد فيلدنــج نفســه 

غريًبــا وســط الجاليــة اإلنجليزيــة املغرتبــة هنــاك. 

وتناقــش الروايــة إمكانيــة قيــام عاقــات ناجحــة 

نفســه  الوقــت  ويف  والريطانيــن؛  الهنــود  بــن 

االســتعمارية املســتفحلة.  الــرؤى  زيــف  تكشــف 

لاســتهزاء  يتـعـرض  الــذي  عزيــز،  ويُْعَتــَرُ 

َجرَّاًحــا  ُمدلَّــل،  بأنــه مواطــن متفرنــج  ويوصــف 

امليجــور  اإلنجليــزي  رئيســه  مــن  مهــارة  أكــر 

كاِلندر. ورئيس الشرطة مقتنع بجريمة عزيز؛ 

غــري  الرجــال  أنَّ  بــه  املســلَّم  مــن  أنَّــه  يــري  ألنــه 

البيــض يشــتهون النـسـاء البيــض. ويف الواقــع، 

غــري جذابــة، ولكــنَّ رئيــس  أديــا  أن  عزيــز  يــرى 

إحساســه  يعميــه  )الــذي  الريطــاين  الـشـرطة 

بالتفوق العرقي( ال يحاول أن يفهم أّن معايري 

الجمــال تختلــف مــن ثقافــة إىل أخــري. وتثبــت 

براءة عزيز، ومع ذلك تشــكك الرواية، بالرغم 

مــن خاتمتهــا اإليجابيــة، يف إمــكان رأب الـصـدع 

واإلنجليــز. الهنــود  بــن  والســيايس  االجتماعــي 

ســوداويًّا  هـجـاًء  بورمــا”  “أيــام  روايــة  وتعــد 

روايــة  وهــي  بورمــا،  يف  اإلنجليــزي  للحكــم 

أقــل تفــاؤال إىل حــد كبــري مــن روايــة “رحلــة إىل 

األخشــاب  وتاجــر  الروايــة  بطــل  يـكـره  الهنــد”. 

بورمــا،  يف  االســتعماري  الُحْكــَم  فلــوري  جــون 

الُحكــم  هــذا  معارضــة  عــى  يجــرؤ  ال  ولكنــه 

علًنــا أو عــى مغــادرِة البــاد. ويصــادُق الدكتــوَر 

إنجليــزي،  هــو  مــا  يهــوى كل  الــذي  فريســوامي 

وربمــا يصبــح أول بورمــي ُيْدعــى لانضمــام إل 

َلــة التــي تقــع  النــادي اإلنجليــزي يف املنطقــة املتخيَّ

الروايــة  وتســخر  كاُيكَتــادا.  ى  وُتســمَّ بورمــا  يف 

الحكــم  وجــدوى  العرقــي  اإلنجليــز  ق  تفــوُّ مــن 

الريطاين، وتنتهي نهاية سوداوية حيث ينتحر 

الروايــة. بطــل  فلــوري 

العشــرين  القــرن  مــن  األخــري  الثلــث  وبحـلـول 

ســيطرت  التــي  االســتعمارية  الحقبــة  انتهــت 

إداريــاً  األخــرى  املهيمنــة  والــدول  أوروبــا  فيهــا 

مــن  العديــد  عــى  واجتماعيــاً  وعســكرياً  وماليــاً 

وجــزر  واألمريكيتــن  وآســيا  أفريقيــا  يف  الــدول 

املحيــط الهــادي، إذ نالــت املســتعمرات الســابقة 

اســتقالها. ولكــن ظلــت آثــار االســتعمار قائمــة. 

كوـنـراد  جوزيــف  روايــة  روايــة  واستشــرفْت 

اآلثــار،  هــذه  مــن  الكثــري   )1904( “نوســرتومو” 

بأنهــا  ــف  ُتصنَّ مهمــة  روايــة  أول  ُتعــدُّ  وهــي 

روايــة مابعــد اســتعمارية. وتــدور أحــداث هــذه 

الروايــة يف كوســتا جوانــا يف إحــدى دول أـمـريكا 

الاتينيــة الخياليــة. ويكتشــف نوســرتومو كيــف 

الســابقة  االســتعمارية  القــوى  تلــك  هيمنــت 

عــى اقتصاديــات وسياســات تلــك املســتعمرات 

“قلــب  روايــة  يف  الحــال  هــو  وكمــا  الســابقة. 

يعتقــد  جيــم”،  “لــورد  وروايــة  الظــام” 

االقتصــاد  عــى  يســيطرون  الذيــن  األوروبيــون، 

املحــي يف كوســتا جوانــا، أنهــم يجلبــون النظــام 

والتقدم. والواقع أنهم لم يجلبوا إال القليل من 

الرخــاء املــادي، ولــم يفعلــوا إال القليــل لتحســن 

حيــاة عامــة النــاس، وأنهــم أنفســهم فاســدون 

منهــم  العديــد  يدمــر  النهايــة  ويف  أخاقيــاً. 

 Chinua( أنفَسهم. وتعد رواية تشنوا أتشيبي

 )1958( األشــياء”  تتداعــى  “عندمــا   )Achebe

أول رواية فنية مكتوبة باللغة اإلنجليزية تصور 

التجربــة االســتعمارية بصــورة كاملــة مــن وجهــة 

نظر املستعَمرين. وتدور أحداث هذه الرواية يف 

نيجرييــا يف أواخــر القــرن التاســع عشــر، وتســلط 

الضوء عي حياة أوكونكوو، وهو محارب قوي 

ينتمي لقبائل اإلجبو)Igbo( ، ولكن به عيوب. 

وتصور الرواية حياة قبائل اإلجبو بكل جوانبها 

املتداخلــة، يف حــن أن اإلنجليــز يتــم تصويرهــم 

عــى أنهــم قــوة مدمــرة تقــي عــى تــوازن الحيــاة 

أوكونكــوو. ــة ألهــل  الَقَبِليَّ

األدب  يحللــون  الذيــن  النقــاد  أّثــر  لقــد 

بأنهــم  الغالــب  يف  )ويوصفــون  االســتعماري 

يعملــون داخــل نظريــة الخطــاب االســتعماري( 

تأثريا كبريا يف فهمنا ألدب املستعمرات. ودرَس 

التاريخيــة ونّقبــوا فيهــا بحًثــا  النقــاُد الســجات 

األدبيــة  التمثيــات  تباعــد  أو  تقــارب  مــدى  عــن 

ملف
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التاريخيــة.  وحقيقتهــا  االســتعمارية  للتجربــة 

وكشــفوا لنــا –باالعتمــاد عــى أعمــال ســيجموند 

فرويــد وجــاك الكان وآخريــن – عــن كيفيــة أن 

نفســية  تركيبــة  عــن  يكشــف  أدب املســتعمرات 

هــذه  ــر  تدمِّ مــا  وغالبــا  محــددة،  اســتعمارية 

عــى  واملســتعَمر  املســتعِمر  النفســية  الرتكيبــة 

حــد الســواء. وعــاوة عــى ذلــك اســتجى النقــاد 

والــدور  الجنســن،  بــن  والعاقــاِت  الجنــدَر 

الذي تلعبه املرأة والِعرق، والعديد من الطرق 

األخــرى التــي قــام مــن خالهــا التاريــخ الطويــل 

املواجهــات  يف  العظمــي  بريطانيــا  واملعّقــد 

األدب  وتشــكيل  خلــق  بإعــادة  االســتعمارية 

لتخييــي. ا
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 )fiction( كلمــة روايــة هنــا ترجمــة لكلمــة )1( 

فهــي  املرَســل،  املَجــاز  ســبيل  عــى  اإلنجليزيــة 

القصــص  بــه  واملقصــود  النــري،  األدب  تعنــي 

التــي تعتمــد عــى  والروايــات بمختلــف أنواعهــا 

الخيال والتخييل يف أســلوبها، حتى وإن كانت 

مســتلَهمة مــن أحــداث واقعيــة، تمييــزا لهــا عــن 

عــى  التاريــخ  كتــب  يف  نجدهــا  التــي  القصــص 

مشــتّقة  اإلنجليزيــة  يف  والكلمــة  املثــال.  ســبيل 

مــن كلمــة التينيــة بمعنــى يختلــق أو يشــّكل أو 

معناهــا  أســاس  هــو  االشــتقاق  وهــذا  يصيــغ، 

ســردية  نصــوص  أي  األدب:  يف  املصطلحــي 

مكتوبة بحيث تندرج يف إطار األدب، وال عاقة 

حتــى  املَُعــاش،  التاريخــي  بالواقــع  ألحداثهــا 

التاريخــي  الحــدث  هــذا  إىل  تســتند  كانــت  وإن 

الصناعــة  أساســها  ذاك، ألن  أو  الشــخيص  أو 

الفنيــة واإلبــداع. وحتــى عندمــا يســتلهم الكاتــب 

فــإن  ورواياتــه،  الواقــع يف قصصــه  مــن  أحداثــا 

هــذه األحــداث مجــرد مــادة خــام تخضــع عــى يــد 

املـبـدع للتخييــل والحــذف واإلضافــة والصــبِّ يف 

إطــار منظــور ســردي معــن يمّثــل الرؤيــة الفنيــة 

)املراِجــع(. للكاتــب 

عــن  الغربيــة  الحكومــات  أذهــان  تفّتقــت   )2(

فكــرة مؤّداهــا: ملــاذا نحتفــظ باملجرمــن يف بادنــا 

إعاشــتهم،  عــى  وننفــق  الســجون  لهــم  ونبنــي 

مــا دام بإمكاننــا أن ننفيهــم مــن بادنــا ليعيشــوا 

يف املســتعمرات الجديــدة ونّتقــي شــرهم؟ وهــي 

فـكـرة اســتعمارية تماًمــا، ألن هــذه الحكومــات 

الخــري  تمثــل  أنهــا  عــى  بادهــا  إىل  تنظــر  كانــت 

فيهــا،  للمجرمــن  مــكان  ال  وبالتــال  والطهــر 

يف حــن أن البــاد األخــرى – اآلخــر – هــي أرض 

وقّطــاع  واللصــوص  املجرمــن  تناســب  دنســة 

يف  األنــا  )علــّو  الفـكـرة  هــذه  واســتمرت  الطــرق. 

مقابــل دونيــة اآلخــر( طــوال عصــر االســتعمار، 

ومــا زالــت آثارهــا موجــودة حتــى يومنــا هــذا بعــد 

)املراجــع(. الرســمي  االســتعمار  زال  أن 

)3( إذ أراد الروائيــون بهــذه القصــص أن يهيئــوا 

فكانــوا  االســتعمار،  فـكـرة  لقـبـول  العــام  اـلـرأي 

)املرتجــم(. لإمرياليــة  بذلــك خدمــا 

)4( يـقـول مفكــرو مابعــد االســتعمار إنَّ املعرفــة 

تتناســب مــع القــوة تناســبا طرديــا )املرتجــم(.

مــن  قــرن  عــن  يزيــد  زمنــي  فاصــل  هنــاك   )5(

الزمان بن مسرحية شكسبري ورواية روبنسون 

التــي نشــرها مؤلفهــا دانيــال ديفــو يف  كــروزوي 

عشــر.  الثامــن  القــرن  مــن  الثــاين  العقــد  نهايــة 

وبالرغــم مــن أن االســتعمار الريطــاين لــم يكــن 

قــد ظهــر يف عصــر شكســبري، نجــد أن شكســبري 

كان ســّباقا يف استـشـراف الواقــع. وال يظهــر لنــا 

يف  بوـضـوح  االســتعمار  مــن  شكســبري  موقــف 

املســرح  طبيعــة  إىل  ذلــك  ويرجــع  مـسـرحياته، 

املثــال،  ســبيل  عــى  الروايــة  ففــي  عــام.  بوجــه 

)بمعنــى  ســردي  منظــور  وهنــاك  وصــف  هنــاك 

مــن  لأحــداث  اـلـراوي  ينظــر  التــي  الزاويــة 

خالهــا( ومنظــور إجمــال يتضــح مــن تكامــل كل 

مكونــات النــص الســردي ويمكننــا أن نستشــف 

منــه بســهولة موقــف املؤلــف مــن القضيــة التــي 

يتناولها. ولكن طبيعة املسرح تقوم عى الحوار 

شــخصية  أن  أي  لأحــداث،  ظاهــر  تبئــري  دون 

املؤلــف ال تظهــر يف النــص املـسـرحي بــأي شــكل، 

املـسـرحية  اإلرشــادات  يف  ظـهـرت  إذا  إال  اللهــم 

التــي قــد نستشــف منهــا منظــوًرا ســرديًّا بشــكل 

أو بآخــر. وحتــى يف هــذا الجانــب، كان شكســبري 

املـسـرحية  لإرشــادات  اســتعماله  يف  مقــاًّ 

)املراجــع(.

مســرح  كاتبــة   )AphraBehn( بِــن  أـفـرا   )6(

عاشــت  بريطانيــة  ومرتجمــة  وروائيــة  وشــاعرة 

يف القــرن الســابع عشــر )1640-1689(، وكانــت 

جريئــة يف كتاباتهــا، وهــي أول كاتبــة إنجليزيــة 

كتاباتهــا، ولهــا  نـتـاج  مــن  يومهــا  قــوت  تكســب 

املســرح  يف  متمـيـزة، وخاصــة  أدبيــة  إســهامات 

ريــادة  فضــل  البعــض  لهــا  وينســب  والروايــة. 

روايتهــا  نـشـرت  ألنهــا  اإلنجليزيــة،  الروايــة 

“أورونوكــو” يف عــام 1688، يف حــن أن الروايــة 

التــي يـقـول معظــم النقــاد – الذكــور يف الغالــب 

روايــة  وهــو  اإلنجليزيــة،  الروايــة  بدايــة  أنــه   –

فُنـشـرت  ديفــو،  لدانيــال  كــروزوي  روبنســون 

بأنهــا  أورونوكــو  روايتهــا  وتتميــز   .1719 عــام  يف 

أول روايــة إنجليزيــة تســّلط الضــوء عــى معانــاة 

املســتعَبِدين وعــى تجــارة الرقيــق وعــى الظلــم 

يقرتفــه  مــا  وعــى  أفريقيــا  لــه  تعرضــت  الــذي 

أحــداث  وتــدور  املســتعَمر.  حــق  يف  املســتعِمر 

الروايــة يف إحــدى املســتعمرات الريطانيــة األوىل 

)املراجــع(. أـمـريكا  يف 

 )noble savage( النبيــل  الهمجــي   )7(

واألعمــال  الروايــات  يف  كـثـريا  تظهــر  شــخصية 

األدبيــة وكتــب الرحــات التــي تصــّور االحتــكاك 

أخــرى.  لدولــة  دولــة  احتــال  أو  الثقافــات  بــن 

مــن  اإلنجليزيــة  يف  مشــتقة   )savage( وكلمــة 

تعنــي  التــي   )sauvage( الفرنســية  الكلمــة 

الــّري أو املتوحــش، وهــي مشــتقة بدورهــا مــن 

كلمــة التينيــة بمعنــى الغابــة. ويــدل املفهــوم يف 

اآلخــر  يمّثــل  الــذي  الشــخص  عــى  اإلنجليزيــة 

بــأن  يوحــي  ممــا  الحضــارة،  تفســده  لــم  الــذي 

هــي  الحضــارة  ولكــن  بطبعهــم،  أخيــار  البشــر 

التــي حّولتهــم وأفســدتهم. وظهــر املصطلــح يف 

اإلنجليزية ألول مرة يف مسرحية لجون درايدن 

بعنــوان “غــزو غرناطــة”، ومــن الواضــح أنــه ظهــر 

يرســم املســتعِمر  اســتعماري، حيــث  ســياق  يف 

تصــّوره  ســلبية  صــورة  ذهنــه  عــن املســتعَمر يف 

وشــهواين،  وهمجــي  ومنحــط  فاســد  أنــه  عــى 

تناقــض  ســلبية  صفــات  مــن  ذلــك  إىل  ومــا 

الصفــات الجميلــة التــي يتصــف بهــا املســتعِمر. 

ولكنــه يتفاجــأ بوجــود شــخصيات تناقــض هــذه 

الصــورة التــي رســمها لآلخــر، فيصفــه بالنُّبــل، 

ويف الوقــت ذاتــه ُيبقــي عــى وصفــه بالهمجيــة. 

عــى  ظاـهـره  يف  يــدل  املفهــوم  أن  مــن  وبالرغــم 

وصــف حســن، نــرى أنــه يمّثــل خاصــة النزعــة 

االســتعمارية، ألنــه يــدل عــى أن اآلخــر همجــي 

– يف نظــر املســتعِمر –  ســواء أكان نبيــا أم غــري 

)املراجــع(. نبيــل 

تتنــاول  ال  كــروزوي  روبنســون  روايــة   )8(

ولكــن  رســميًة،  مؤسســًة  بصفتــه  االســتعمار 

بصفتــه عمــا فرديًّــا يكــون فيــه الفــرد – املتمّثــل 

يف بطل الرواية اإلنجليزي روبنســون كروزوي، 

وهــو مغامــر إنجليــزي ســعى وراء املكســب مــن 

ســفينته  وتتحّطــم  األســاس  يف  التجــارة  خــال 

يف عــرض البحــر فيضطــر للبقــاء يف جزيــرة قرابــة 

للمؤسســة  ــًرا  مصغَّ نموذًجــا   – عاًمــا  ثاثــن 

ذاتــه،  االســتعماري  للفكــر  أو  االســتعمارية، 

الفكــر  هــذا  بــذور  الروايــة  هــذه  وتحمــل 

االســتعماري الــذي تجــّى يف شــكل مؤّســي يف 

غالبيــة روايــات املســتعمرات فيمــا بعــد: فوقيــة 

لغــة  ـفـرض  االســتعباد،  اآلخــر،  األنا/دونيــة 

املســتعِمر، تجريد املســتعَمر من هويته واســمه 

)املراجــع(. الــخ  وديانتــه،  ولغتــه 

)10( يعنــي االســم فرايــدي يــوم الجمعــة، وهــو 

الجزـيـرة،  عــى  فرايــدي  فيــه  ظهــر  الــذي  اليــوم 

بوجــه  االســم  كــروزوي.  عليــه  أطلقــه  ولذلــك 

منــذ  ويتخــذه  اإلنســان  هويــة  عــى  مؤّشــر  عــام 

حياتــه،  طــوال  بــه  ويقــرتن  حياتــه  يف  يــوم  أول 

كمــا أنــه يوحــي بالخصوصيــة والتفــرد. ويحدثنــا 

القــرآُن الكريــم عــن أن أول يشء تفــّرد بــه ســيدنا 

األســماء  عّلمــه  اللــه  أن  هــو  املائكــة  عــى  آدم 

كلهــا. وأيًّــا كانــت طبيعــة هــذه األســماء – أســماء 

موجــودات، أســماء صفــات، أســرار إلهيــة.. الــخ 

تــدل عــى أن األســماء خاصيــة بشــرية  – فإنهــا 

اللــه ساســة البشــر بهــا، وإن كان هــذا ال  مّيــز 

كــروزوي  وكــون  أســماء.  للمائكــة  أن  ينفــي 

يجــّرد فرايــداي مــن اســمه األصــي – لدرجــة أننــا 

ال نعــرف اســمه األصــي هــذا وال يهتــم كــروزوي 

بمعرفتــه وال بذـكـره يف الروايــة – يــدل عــى أن 

كــروزوي ال يعــرتف بوجــود فرايــداي وال بصفتــه 

وال بخصوصيتــه وال بهويتــه. وعــى الرغــم مــن 

أن االســم الــذي يطلقــه عليــه يبــدو عشــوائيا ألنــه 

تصــادف أنــه اســم اليــوم الــذي رآه فيــه، نجــد أنــه 

يكتســب دالالت دينيــه، وهــو األمــر الــذي يســّوغ 

لكــروزوي تجريــد فرايــداي مــن ديانتــه وتحويلــه 

التــي يؤمــن بهــا كــروزوي  إىل الديانــة املســيحية 

)املراجــع(.

)11( املذهب الروتستانتي )املرتجم(.

روايــات  يف  املفارقــات  مــن  وهــذا   )12(

تخضــع  أن  يمكــن  ال  فاألنــا  املســتعمرات، 

لاستعباد أو االستغال الجني، يف حن أنه 

مــن الطبيعــي يف نظــر املســتعِمر أن يكــون اآلخــر 

االســتغال  أو  االنتهــاك  أو  لاســتعباد  ُعرضــة 

أن املســتعِمر مســيحّي  مــن  وبالرغــم  الجنــي. 

الديانــة يف الغالــب، نــرى أنــه ينظــر للمســتعَمر 

نظــرة اليهــود لأغيــار يف التلمــود والتــوراة، فهــم 

ال حقــوق لهــم وإنمــا خلقهــم اللــه يف حالــة أدىن 

من مستوى األنا ليك يخدموا من يمّثلون هذه 

)املراجــع(. األنــا  

 )Confessions of a Thug( هــي روايــة )13(

تعنــي  اإلنجليــزي  اللغــة  يف   )Thug( وكلمــة 

املجرم أو البلطجي الذي يتسم بالعنف والقوة. 

قّطــاع  مــن  إىل جماعــة  الهنــد  تشــري يف  وكانــت 

الطــرق والســفاحن قضــْت عليهــم بريطانيــا يف 

ثاثينيات القرن التاسع عشر. والكلمة مشتقة 

مــن كلمــة هنديــة بمعنــى املحتــال واللــص، وهــي 

بدورهــا مشــتقة مــن كلمــة سنســكريتية باملعنــى 

ــّج” مشــتقة  ذاتــه. وأظــن أن الكلمــة العربيــة “الثَّ

يف  فتعنــي  السنســكريتية،  الكلمــة  هــذه  مــن 

واإلســالة،  والصــب  الدـمـاء  ســفك  العربيــة 

واقتصــر معنــى ســفك الدـمـاء فيهــا عــى ســفك 

ــجِّ  الثَّ الَهــْدي واألضاحــي. وكانــت جماعــة  دـمـاء 

الطــرق والقتلــة  قّطــاع  مــن  الهنــد مجموعــة  يف 

يعبــدون اإللهــة كال )Kali( وهــي إلهــة يعبدهــا 

الهنــدوس وتعتــر إلهــة الزمــن والخلــق والدمــار 

الشــر  قــوى  ــرة  مدمِّ بأنهــا  وتوصــف  والقــوة، 

الطــرق  ويقطعــون  الكــون  وأم  املقدســة  واألم 

الشــعرية  ســبيل  عــى  ضحاياهــم  ويشــنقون 

)املراجــع(. الدينيــة  

)14( كلمة هجاء هنا ترجمة للكلمة اإلنجليزية 

)satire( والكلمة العربية أقرب كلمة لرتجمة 

املصطلح اإلنجليزي بالرغم من أن هناك فروًقا 

ثقافية يف معنى الهجاء بن الثقافتن العربية 

والغربيــة. فالهجــاء يف العربيــة – كمــا يتجــى يف 

شعر الهجاء – هجاء ألشخاص وهجوم عليهم 

ــا يف  َقَبِليًّ مــن قدرهــم، وكان دافعــه  وانتقــاص 

املهجــوُّ  يكــون  أن  ُيـشـرَتَط  ال  أنــه  أي  األســاس: 

تنبــع  الهـجـاء  ســيًِّئا، وإن كانــت بعــض قصائــد 

النبيلــة،  الصفــات  ببعــض  العربــي  اعـتـزاز  مــن 

وعندمــا ال يجدهــا يف مــن أمامــه يقــوم بالهجــوم 

ونســبه  وأصلــه  وشــرفه  شــخصه  يف  عليــه 

وصفاتــه مــا إىل ذلــك. أمــا الهـجـاء يف الثقافــات 

الغربيــة فيغلــب عليــه انتقــاد الرذائــل والصفــات 

بهــذه  يتســم  مــن  عــى  الهجــوم  دون  الســلبية 

وجــود  نعــدم  ال  كّنــا  وإن  الذميمــة،  الســمات 

قصائــد هـجـاء غربيــة تهاجــم األشــخاص يف حــد 

جــون  اإلنجليــزي  الشــاعر  هاجــم  كمــا  ذاتهــم، 

درايــدن أحــد منافســيه يف شــعره، عــى ســبيل 

أو  الفكاهــة  يســتخدم  الغربــي  والهـجـاء  املثــال. 

املفارقــة أو الســخرية أو املبالغــة أو يمــزج بينهــا 

ورذائلهــم  النــاس  لغـبـاء  وانتقــاده  هجائــه  يف 

)املراجــع(.

الذكــورة  مفهــوم  هــو    )gender(الجنــدر  )15(

واألنوثــة مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة، وليــس مــن 

الجانب البيولوجي الجسدي: أي صورة الرجل 

وامـلـرأة يف املجتمــع وكيــف ينظــر املجتمــع لهمــا، 

آخــر،  إىل  مجتمــع  مــن  متـغـرية  صــورة  وهــي 

الواحــد،  املجتمــع  داخــل  آخــر  إىل  عصــر  ومــن 

إىل  النــاس  مــن  فئــة  أو  طبقــة اجتماعيــة  ومــن 

طبقــة أو فئــة أخــرى داخــل املجتمــع الواحــد يف 

مفهــوم  النســويون  وهاجــم  الواحــد.  العصــر 

ب اجتماعي ال يقوم  الجندر ووصفوه بأنه ُمركَّ

عــى دليــل، وإنمــا يقــوم يف الغالــب عــى مزاعــم 

أن  لهــا  يريــدون  كمــا  للـمـرأة  الرجــال ونظرتهــم 

لهــذه  تخضــع  أن  لهــا  يريــدون  كمــا  أو  تكــون، 

الصورة عن نفسها. ويرون فيه تهميشا للمرأة 

البطــة  إىل  أو  آخــر  إىل  وتحويلهــا  لهــا  وتشــييًئا 

)املراجــع(. ذكــوري  مجتمــع  يف  الســوداء 

ترجمة: أشرف إبراهيم زيدان

ملف
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كيف قرأنا هذا األدب
تعليق على دراسة في رواية المستعمرات

ابراهيم عوض

أطلعني الزميل د. أشــرف زيدان بجامعة بورســعيد عى ترجمته لدراســة إنجليزية شــديدة األهمية هي “رواية املســتعمرات” لرتشــارد 

ربِْل. وهو إنجاز جميل يخدم الثقافة، وبخاصة يف ميدان الدراسات األدبية والنقدية. ود. زيدان جدير بالتحية لهذا اإلنجاز الجميل، 

ونتمنــى لــه االســتمرار عــى هــذا النحــو مــن حــب العلــم والحــرص عــى إفــادة أبنــاء قومــه بنقــل كل مــا هــو مفيــد للغــة الضــاد.

ملف

الدراســة  هــذه  مــع  قليــا  وسوف نقــف 
أشــرف  د.  الزميــل  التــي اجتهــد 

زيــدان يف نقلهــا إىل العربيــة خدمــة للدراســات 

األدبيــة والنقديــة. وعنــوان الدراســة هــي “روايــة 

وهنــاك  ربــْل.  رتشــارد  للكاتــب  املســتعمرات” 

روايــات كـثـرية تدخــل تحــت هــذا العنــوان، لكــن 

أمــر  وهــو  إليهــا.  يتطــرق  لــم  الدراســة  كاتــب 

ال  املحــدودة  الدراســة  هــذه  فمثــل  طبيعــي، 

مــن  اللــون  هــذا  كل  تغطــى  أن  يمكــن 

الروايات. ومــن تلــك الروايــات روايــة املستشــرق 

بكثــل  مارمــادوك  محمــد  املســلم  الريطــاين 

 The(  اإلنجليزيــة إىل  الكريــم  القــرآن  مرتجــم 

Children of the Nile(، التــي صــدرت ألول 

مرة باإلنجليزية عام 1908، تُرجمت بأَُخَرة إىل 

العربيــة بعنــوان “أبنــاء النيــل”. وقــد قــرأت جانبــا 

غــري  ســنوات  منــذ  اإلنجليــزي  أصلهــا  يف  منهــا 

لــم أتمهــا. وهــي، كمــا يتضــح مــن  قليلــة لكنــي 

عنوانهــا، عــن مصــر والحيــاة يف مصــر. وعنــدي 

نسخة منها ورقية، وأخرى ضوئية. ولعل مما 

تلــك  الروايــة  جــو  إىل  إشــارة  القــارئ  يعطــى 

الكتــاب  أول  يف  الكاتــب  وضعهــا  التــي  القائمــَة 

الراويــة  العربيــة املســتعملة يف  لشــرح األلفــاظ 

“جنــي  مثــل  هــي  كمــا  املؤلــف  أبقاهــا  والتــي 

وغفــري  وِذْكــر  وأرناؤوطــى  وعنــرت  وعفريــت 

الـعـرب  وشــيخ  وشيشــة  وحشــيش  وحّشــاش 

وـفـاح وِعّمــة وَســّقا وعمــدة ومفتــش وخواجــة 

ومــا  وَدَرُبّكــة  وَســة  والدُّ وُنــوِري وكافــر وجهنــم 

شاء لله وإن شاء لله”.

وقــد ـقـرأت يف صفحــة اإلعــان الخاصــة بتوزيــع 

“نحــن  يــي  مــا  للروايــة  العربيــة  الرتجمــة 

واألحــداث  املشــاهد  متعــددة  بانورامــا  أمــام 

الرتباطــه  املؤلــف،  فيهــا  تمكــن  والشــخصيات 

النفــي العميــق بالزمــان واملــكان، مــن أن يمــزج 

متمثــا  لروايتــه  الرئيــس  الخيــط  بــن  براعــة 

قبيــل  مصــر  حيــاة  يف  مميــز  تاريخــي  حــدث  يف 

االحتــال اإلنجليــزي لهــا، والخــط الدرامــي فيمــا 

قدمــه لنــا مــن شــخصيات عامــة وبــارزة، مصريــة 

لتجعــل  بينهــا  فيمــا  تكاتفــت  مصريــة،  وغــري 

يســجل  لــأدب، حــن  التاريــخ خادًمــا مخلًصــا 

نــوازع البشــر وأحاسيســهم ومســارات حياتهــم 

عى تباين تلك اللحظات التي سجلتها الرواية. 

وـجـاءت الرتجمــة باذلــة ذلــك الجهــد الرائــع يف 

أن تجعلنــا ننــى، أوقاتــا كثــرية، أننــا أمــام عمــل 

العمــق  يكــون  مــا  بــأدق  مرتجــم، حــن تكشــف 

الحــب والـفـراق والوطــن والنجــاح  عــن مشــاعر 

التاريــخ  مًعــا:  االثنــان  نجــح  لقــد  واإلخفــاق. 

واألدب يف أن يقدما لنا تلك املتعة التي تجعلنا 

نحيــا ذلــك الزمــن: نفــرح مــع شــخصياتها حــن 

ونرتــاد  الفاحــن،  حـقـول  يف  ونغــدو  تفــرح، 

اإلســماعيلية  وميــدان  اإلفرنجــي  الحــي  شــوارع 

وهــي  لســي  ســفن  ونرقــب  حالًيــا(  )التحريــر 

تحطم طوابي اإلســكندرية لتتعلم درًســا خالًدا 

خالــدة”. مصــر  أن  مــؤداه 

ســبعينات  يف  أكســفورد  يف  وأنــا  ـقـرأت،  كمــا 

مؤلفــة  كتبتهــا  للصغــار  قصــة  املــايض،  القــرن 

عــن املصريــن والريطانيــن يف مصــر  بريطانيــة 

بــكل  فيهــا  عملــت  الريطــاين  االحتــال  أيــام 

الذيــن  الريطانيــن  األطفــال  تنفــري  عــى  ســبيل 

املصريــن،  نظرائهــم  مــن  القصــة  لهــم  كتبــْت 

فصّورتهــم قذريــن لصوصــا كذابــن حفــاة شــبه 

ـعـراة ومــا إىل ذلــك. ونحــن، وإن كنــا ال ننكــر أن 

الكاتبــة )املجرمــة( ينطبــق عــى قـطـاع  مــا قالتــه 

مــن أطفــال مصــر يف ذلــك الوقــت، ننكــر عليهــا 

حيــاة  يف  الطيبــة  الجوانــب  عــن  صمتهــا  أيضــا 

أطفالهــم  كل  وال  كلهــم  ليســوا  إذ  املصريــن، 

أطفــال  هنــاك  كان  بــل  والفقــر،  القبــح  بهــذا 

كثــريون جــدا يعيشــون يف مســتوى معيشــة ال 

يقــل عــن املســتوى الــذي يعيــش فيــه كثــري جــدا 

مــن أطفــال بريطانيــا. كمــا أنهــا هــي وأهــل بلدهــا 

مســؤولون أيضــا عــن هــذه األوـضـاع املزريــة، إذ 

َهــمُّ املســتعمرين اللصــوص القتلــة يف كل مــكان 

هــو إبقــاء أبنــاء البــاد التــي يســتعمرونها يف فقــر 

مدقــع ومســكنة شــاملة مــع ســحق إنســانيتهم. 

كذلــك كان عليهــا أن تخجــل مــن نفســها ألنهــا، 

بدال من أن تبدى ولو بعض التعاطف مع أهل 

البلــد الــذي يؤويهــا وتــأكل مــن خــريه بــل تســرقه 

وتنزح ثرواته إىل بادها هي وكل بني جلدتها، 

قــد تخلــت عــن إنســانيتها وصــورت أهــل البــاد 

وأطفالهــم تصوـيـرا مزريــا غــري إنســاين. ولأســف 

اســم  وال  القصــة  تلــك  عنــوان  اآلن  أذكــر  ال 

ألقــت. فــإىل حيــث  كاتبتهــا، 

ســبع” للكاتبة  بــر  إىل  “الطريــق  روايــة  وهنــاك 

الكتــاب  مــن  وهــي  مانــن،  إيثيــل  الريطانيــة 

يتعاطفــون  الذيــن  جــدا  القائــل  والكاتبــات 

العــدوان  صــورت  وقــد  أبـنـاء املســتعمرات.  مــع 

والجرائــم  وأهلهــا  فلســطن  عــى  الصهـيـوين 

البشعة التي ارتكبها الصهاينة بمساعدة القوى 

الكرى يف حق الفلســطينين والقتل والتشــريد 

تخلــو  حتــى  بالفلســطينين  أنزلوهمــا  اللذيــن 

البــاد لهــم. كل ذلــك يف جــو واقعــي وأســلوب 

يف  اللــه  أبقــاه  كريــم  إنســاين  وتعاطــف  بديــع 

قلــب تلــك الســيدة التــي لــم تجــز عليهــا أكاذيــب 

ساســة بادهــا ولــم تنطــل أالعيبهــم )الفاـجـرة(. 

وأذكــر أىن قرأتهــا وأنــا طالــب بالجامعــة عقــب 

ـحـرب يونيــو 1967، وكنــت أتقلــب عــى الجمــر 

وأنا أقرؤها، وأشعر مع هذا باملنة الكبرية التي 

أولتناهــا هــذه الكاتبــة النبيلــة إذ اســتطاعت أن 

تعلــو عــى كل مــا كان مــن شــأنه أن يشــدها إىل 

الريطانيــة  السياســة  ناحيــة  األخــرى،  الناحيــة 

بإنســانيتها  وتشــبثت  والصهيونيــة  واألوروبيــة 

هــي. الحقائــق كمــا  قلبهــا وصــورت  وطهــر 

التــي  الدراســة  كاتــب  أثارهــا  هامــة  قضايــا  وثــم 

هنــا  بعضهــا  لــدن  أقــف  اآلن  بصددهــا  نحــن 

مــن  جــدا  كـثـريا  أن  مثــا  ومنهــا  الــيشء.  بعــض 

ومــن  امـلـرأة  مــن  تخلــو  املســتعمرات  روايــات 



171 العدد 66 - يوليو/ تّموز 1702020 aljadeedmagazine.com

الــكام عنهــا، وكأن امـلـرأة ال وجــود لهــا أو كأن 

تمــام  بهــا  االهتمــام  مــن  تخلصــوا  قــد  الرجــال 

التخلص فلم تعد تشــغلهم أو تثري مشــاعرهم 

أذكــر  املناســبة  وبهــذه  بالهــم.  عــى  تخطــر  أو 

أننــي حــن ـقـرأت روايــة “روبنســون كــروزوي”، 

أن  االســتغراب  أشــد  واســتغربت  قــد الحظــت 

تقريبــا  الثاثــن  الســنوات  خــال  كــروزوي، 

التــي قضاهــا وحــده عــى الجزـيـرة املنعزلــة ـقـرب 

امـلـرأة ولــم  يف  قــط  يفكــر  لــم  الجنوبيــة،  أـمـريكا 

يذكــر الكاتــب بــل لــم يلّمــح إىل أنــه انشــغل بهــا 

غرـيـزة  االســتثناء، وكأن  ســبيل  عــى  ـمـرة  ولــو 

الجنــس عطلــت لديــه تمامــا فــا تفكــري يف امـلـرأة 

وال اشــتهاء لهــا. إن التفكــري يف امـلـرأة غرـيـزة مــن 

الغرائــز القويــة، بــل إن كثــريا مــن علمــاء النفــس 

كلهــا  الغرائــز  أســاس  يجعلونهــا  األوربيــن 

ويفسرون بها أشياء كثرية جدا. وغياب املرأة ال 

يعنــي أبــدا غيــاب تلــك الغرـيـزة، فهــي تجــرى يف 

عروقنــا بــكل قــوة وُعــَرام. وهــذا مذكــور يف كتابــي 

“روبنسون كروزوي – دراسة يف األدب املقارن”. 

املســتعمرات  روايــة  عــن  األوىل  الدراســة  ويف 

أن  زيــدان  أشــرف  د.  الصديــق  ترجمــة  يف  نـقـرأ 

يعــد  غيابهــا  بــل  للـمـرأة  الكامــل  “التهميــش 

مــن روايــات  العظمــي  للغالبيــة  ســمة أساســية 

املســتعمرات التــي يكتبهــا الرجــال لجمهــور مــن 

الذكــور، ســواء أكانــوا كبــارا أم صغــارا”. وهــذه 

البحــث  مــن  مزيــدا  تحـتـاج  التــي  النقــاط  مــن 

الغريــب.  التجاهــل  هــذا  وراء  الســبب  لنعــرف 

ويتصل بهذا املوضوع ما جاء يف نفس الدراسة 

الثامــن عشــر  القرنــن  أنــه “يف  مــن  الذكــر  آنفــة 

للهنــد  الريطــاين  الغــزو  والتاســع عشــر أشــعل 

الهنديــة. وتلقــي  القــارة  بشــبه  الرائــج  االهتمــام 

رواية السري ولرت سكوت “ابنة الجراح” )1827( 

البطــل  وعــى  الشــرقين  الطغــاة  عــى  الضــوء 

الــذيك، وكذلــك الشــابة اإلنجليزيــة  اإلنجليــزي 

التــي يجــب إنقاذهــا مــن العبوديــة التــي لقيتهــا 

وروايــة  الشــهوانين.  الســاطن  براثــن أحــد  يف 

فيليب تايلور “اعرتافات سفاح” )1839(، وهي 

روايــة ذات حــس شــعبي وهــي الروايــة املفضلــة 

للملكــة فيكتوريــا، وهــي تــروي قصــة حيــاة أمــري 

الذيــن  ــفاحن  السَّ قبيلــة  أبـنـاء  مــن  عــي، وهــو 

يقطعون الطرق ويسرقون ويقتلون املسافرين 

يف الهنــد الجنوبيــة. وقــد تركــت هــذه الروايــة أثــرا 

روايتهــا  صــارت  بــل  فكتوريــا،  امللكــة  يف  عميقــا 

تقــّدم. كمــا  األـثـرية 

وهــذا نــص عــى درجــة عاليــة جــدا مــن األهميــة، 

يرمــون  اإلنجليزيــة  الروايــة  كّتــاب  أن  إذ 

وقطــع  والوحشــية  بالشــهوانية  الشــرقين 

الطريــق رغــم أن هــذه هــي صفــات األوربيــن يف 

عــى  يعتــدون  فهــم  بامتيــاز،  االســتعمار  عهــد 

وعــى  بادهــا  يغــزون  التــي  الشــعوب  أـعـراض 

أقواتهم وأموالهم واقتصاداتهم، ويعاملونهم 

عــى  ال  الطريــق  ويقطعــون  فظــة،  بوحشــية 

بــل  مثــا  الصـحـراء  تائهــة يف  قافلــة  شــخص أو 

تربــط  التــي  الكـبـرية  العامليــة  الطــرق  يقطعــون 

بــن القــارات واملحيطــات ويخططــون الســتعمار 

البــاد واســتعباد الشــعوب وإذاللهــا ويســرقون 

ثروات األمم ال ثروة فان أو عان، ثم يستدير 

موبقــات  مــن  فيهــم  بمــا  فريموننــا  الكذابــون 

النعمــة،  املحدثــو  فـهـؤالء  كذلــك  شــنيعة. 

وتوحــش  همجيــة  بعــد  مــن  تحضــروا  الذيــن 

عليهــم  مخيمــا  ظــل  فظيــع  وتخلــف  وجهــل 

ملــدة  بادهــم  عــى  القبيحــن  جناحيــه  وباســطا 

طويلــة اســتمرت إىل عــدة قــرون قليلــة مضــت، 

عــى  أنفســهم  تصويــر  رواياتهــم  يف  يحاولــون 

كل  وأن  العالــم  يف  الوحيــدون  األذكـيـاء  أنهــم 

أغبـيـاء. جهلــة  واملســلمن  والـعـرب  الشــرقين 

ويمــي كاتــب الدراســة قائــا عــن رديــارد كپلنــج 

“وتركز روايات كپلنج االستعمارية عى جماعة 

ومنهــم  الهنــد،  إىل  املهاجريــن  اإلنجليــز  مــن 

والجنــود والصحافيــون واملغامــرون.  اإلداريــون 

لروايــات املســتعمرات  العامــة  الســمات  وتبــدو 

هنــود  خــدم  ففيهــا  األعمــال:  تلــك  يف  واضحــة 

النـخـاع، ومواطنــون متفرنجــون  موالــون حتــى 

خائنــون، وســالة مهجنــة مهمشــة، وعاقــات 

عرقيــات  أصحــاب  بــن  فاشــلة  رومانســية 

مختلفــة، وحــكام هنــود فاســدون، وتضاريــس 

أّن اإلنجليــز هــم  ثابتــة تؤكــد  عدائيــة، وعقيــدة 

أن  ومعــروف  للهنــد”.   الطبيعيــون  الحــكام 

االســتعمارية،  الدعايــة  أبــواق  مــن  هــو  كپلنــج 

يــردد أن الشــرق شــرق، والـغـرب ـغـرب،  وكان 

ولن يلتقيا. وهو ال يقصد بهذا الشعار اإلشارة 

البشــر  اللــه  خلــق  الــذي  الحضــاري  التـنـوع  إىل 

شــخصيتها  حضــارة  لــكل  تكــون  بحيــث  عليــه 

الشــرق ســوف  أن  بــل يقصــد  وألوانهــا املمـيـزة، 

ســيد  متقــدم  فهــو  الـغـرب  أمــا  متخلفــا،  يظــل 

مكتسح طول الحياة. وهو كام سخيف مضاد 

نعمــة  حداثــة  عــن  وينبــئ  التاريــخ،  لحقائــق 

بقيــت  متقدمــة  حضــارة  توجــد  فــا  حضاريــة. 

كمــا هــي متقدمــة وال أمــة متخلفــة بقيــت كمــا 

هــي متخلفــة، بــل الزمــن دوار، ومــن كان عاليــا 

اآلن،  األســفل  الــدرك  يف  يكــون  قــد  املــايض  يف 

والعكــس بالعكــس. وفــى حالتنــا نحــن الـعـرب 

إليهــم  يعتــزي  الذيــن  واألوروبيــن  واملســلمن، 

الكاتــب، خــري دليــل. فقــد كنــا متقدمــن تقدمــا 

عظيمــا أيــام كان األوروبيــون يف تخلــف ُمــْزٍر، ثــم 

كرت األيام ومرت الليال، فإذا هم يتقدمون، 

وإذا نحن قد صرنا ضعفاء يغلب علينا الجهل 

والكســل والامبــاالة بعدمــا أهملنــا قيــم )ديننــا( 

وأخلدنــا إىل الضيــاع وكأننــا نســتعذبه. لكــن هــل 

ســنظل هكــذا؟ ال أظــن أبــدا، وإن كان الزمــن قــد 

طــال علينــا يف هــذا التخلــف عــى نحــو ال تقبلــه 

أبــدا أّي نفــس ـحـرة كريمــة.

يف  الشــرقية  الشــعوب  يف  أنــه  ننكــر  ال  ونحــن 

ذلــك الوقــت بــل وحتــى اآلن توجــد عيــوب كثــرية 

القـضـاء  هــل حــاول االســتعمار  لكــن  وشــديدة. 

عــى هــذه العيــوب؟ ال طبعــا رغــم أنــه دائمــا مــا 

عــن طيــب خاطــر  قــد حمــل  بأنــه  يتشــدق كذبــا 

وكأن  املتخلفــة،  الشــعوب  تمديــن  مســؤولية 

انتهــز  لقــد  بالعكــس  كتاكيــت.  ترمــي  الحــدأة 

هــذا الفســاد الضــارب بجــذوره يف كل الطبقــات 

أبنائهــا،  مــن  الخونــة  بمســاعدة  البــاد  ليحتــل 

بينمــا  بــاردة  غنيمــة  بــاده  إىل  ثرواتهــا  ولينقــل 

يتضــورون جوعــا  البــاد  تلــك  أصحــاب  معظــم 

وأنــا  واملذلــة.  الفاقــة  ألــوان  أبشــع  ويقاســون 

أرجــو للصديــق املجتهــد دوام النشــاط العلمــي 

بــارك  واالجتهــاد يف خدمــة الثقافــة  اإلنســانية. 

فيــه. اللــه 

ناقد وباحث من مصر

ملف



173 العدد 66 - يوليو/ تّموز 1722020 aljadeedmagazine.com

رواية ما بعد االستعمار
هوامش حول أدب االستعمار وما بعده

جمال الجزيري

باإلنجليزيــة يف إطــار  عــن الروايــة املكتوبــة  مــن املقــاالت والدراســات  زيــدان مجموعــة مختــارة  أـشـرف  يجمــع الدكتــور  هــذا الكتــاب،  يف 

فـكـرة االســتعمار ومــا بعــده، وتتنــاول هــذه الدراســات الروايــة مــن زوايــا متعــددة تضــع االســتعمار وآثــاره نصــب أعينهــا، وكيــف أن هــذا 

ــا  فحســب، وإنمــا كانــت لــه آثــاره األدبيــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي تركــت  ا وعســكريًّا واقتصاديًّ االســتعمار لــم يكــن اســتعماًرا سياســيًّ

بصمــة ال تّمحــي، ممــا جعــل فــن الســرد  يلتحــم  معهــا ويناوشــها ويــؤرخ لهــا ويفّككهــا وينقضهــا، ومــا إىل ذلــك مــن أســاليب  فنيــة يف 

التعامــل األدبــي مــع الواقــع املعيــش.

ملف

هــذا  يف  األوىل  وباستثناء الدراســة 
تتنــاول  التــي  الكتــاب 

تتمحــور  ذاتهــا،  االســتعمارية  الحقبــة  روايــات 

باقــي الدراســات ـحـول الروايــة يف عصــر مــا بعــد 

بعــد  ومــا  االســتعمار  وفكرتــا  االســتعمار. 

االستعمار هنا فكرتان مزدوجتان: فكل منهما 

تشــري إىل مفهــوم أو عصــر تاريخــي مــن جهــة، 

وتشري إىل مفهوم ثقايف أو تنظريي يتداخل مع 

هــذا املفهــوم التاريخــي ويخــرج عليــه أو عنــه يف 

إىل  تشــري  االســتعمارية  فالروايــة  ذاتــه.  الوقــت 

عــن  أو  االســتعمار  عصــر  يف  املكتوبــة  الروايــة 

الحيــاة يف عصــر االســتعمار، كمــا أنهــا تشــري إىل 

االســتعمارية،  الرؤيــة  تجّســد  التــي  الروايــات 

ســواء أكانــت هــذه الروايــات قــد  ُكتبــت يف عصــر 

هــذا  أكان  وســواء  بكثــري،  قبلــه  أم  االســتعمار 

االستعمار يشري إىل املؤسسة اإلمريالية أم إىل 

أفراد لديهم الرؤية االستعمارية ذاتها. وكذلك 

األمــر بالنســبة إىل مفهــوم مــا بعــد االســتعمار، 

فهــو يشــري إىل الروايــات والقصــص املكتوبــة يف 

العســكري/ االســتعمار  مــن  التحــرر  عصــر 

والقصــص  الروايــات  إىل  يشــري  كمــا  االحتــال، 

املكتوبة يف عصر االستعمار ولكنها تنطوي عى 

رؤيــة وتصويــر فنيــِن لاســتعمار يناقضــان رؤيــة 

املســتعِمر ذاتــه والصــورة التــي يرســمها لنفســه 

يف أدبــه. أي أن مفهــوم مــا بعــد االســتعمار امتــد 

تاريخيــة  ـفـرتة  إىل  يشــري  مفهوًمــا  كونــه  مــن 

مــن  الثــاين  النصــف  بدايــة  مــن  ممتــدة  محــددة 

القرن العشرين تقريبا إىل يومنا هذا، إىل كونه 

تاريخــي  يرتبــط بعصــر  ــا ال  عامًّ ــا  ثقافيًّ مفهوًمــا 

ســردي  نــص  أي  عــى  ينطبــق  وإنمــا  محــدد، 

كان  أّيــا  نفســه  عــن  املســتعِمر  رؤيــة  يقــّوض 

العصر الذي ُكِتَب فيه.

ه هنــا إىل أن مفهــوم أو مصطلــح  وال بــد أن أنــوِّ

“روايــة االســتعمار”  أو  “الروايــة االســتعمارية” 

ذاتــه مفهــوم اســتعماري بامتيــاز؛ ألنــه يقتصــر 

كتبهــا  التــي  الروايــات  توصيــف  أو  وصــف  عــى 

الغربيون/املستعِمرون عن الحياة يف املستمرات 

أو البلــدان التــي تعرضــت لاحتــال )باإلضافــة 

إىل املســتعمرات باملعنــى الفــردي، كمــا يف روايــة 

بطُلهــا  اســتوطن  التــي  كــروزوي”  “روبنســون 

بــه(،  خاصــة  مســتعمرة  إىل  وحّولهــا  جزـيـرة 

الروايــات  األحــوال  مــن  حــال  بــأّي  يتضمــن  وال 

والقصص التي كتبها أبناء البلدان املستعَمرة، 

إال يف حالــة كــون هــذه الكتابــات مكتوبــًة بلغــة 

الفنيــة.  رؤيتــه  مــع  وتتماهــى  ذاتــه  املســتعِمر 

وبالتــال، يســتبعُد املصطلــُح أدب هــذه البلــدان 

النظــر  يســتحق  ال  أو  موجــود  غــري  باعتبــاره 

حيثيــة  ذات  ليســت  شــعوب  كتبتــه  ألنــه  إليــه 

ــد،  متعمَّ االســتبعاد  هــذا  أن  وأرى  اعتبــار.  أو 

فـلـواله النهــارت املؤسســة االســتعمارية ذاتهــا، 

اإلمراطوريــة  عــن  مفهومهــا  أن  واكتشــفْت 

مهــده ألن  يف  مــات  مفهــوم  األنــا  صــورة  وعــن 

كتابــات أبـنـاء هــذه البلــدان تنقــض هــذا املفهــوم 

يفقــدان  وبالتــال  وتقوِّضهمــا،  الصــورة  وهــذه 

تدعيهمــا  اللذيــن  والرـسـوخ  الثبــات واالســتقرار 

املؤسســة االســتعمارية. فلــو نظرنــا إىل الروايــات 

التــي كتبهــا نجيــب محفــوظ وغــريه يف مصــر عــى 

ســبيل املثــال أو إىل األفــام التــي تــم إنتاجهــا يف 

مصــر قبــل ثــورة يوليــو 1952 )وهــو عــام الخــروج 

أن  لوجدنــا  مصــر(،  مــن  لريطانيــا  الرســمي 

عــن  تمامــا  تختلــف  الريطــاين  صــورة املســتعِمر 

مصــر  يف  لنفســه  يرّوجهــا  كان  التــي  الصــورة 

والهند وغريها من البلدان التي كانت خاضعة 

لاستعمار. ومن هنا نجد أن مصطلح “الرواية 

االســتعماري”  “األدب  أو  االســتعمارية” 

عــن عمــد، ألن  اســتبعادي وإقصــايئ  مصطلــح 

الوســيلة  هــو  االســتبعاد  هــذا  أو  اإلقـصـاء  هــذا 

االســتعمارية  األنــا  وحــدة  لضمــان  الوحيــد 

وُكلَِّيِتهــا، أي ســامتها ككل متحــد ومنســجم 

مــع ذاتــه. وأظــن أن هــذا يتوافــق مــع مــا ذهــب 

أن هويــة  مــن  بعــد االســتعمار  مــا  ــرو  منظِّ إليــه 

املســتعِمر هويــة غــري مســتقرة أو هويــة زئبقيــة 

ألنهــا ليــس لهــا وجــود إال خــارج حــدود عاصمــة 

إال  لــه وجــود  ليــس  فاملســتعِمر  اإلمراطوريــة: 

ديــار/ عــى  واســتوىل  داره/دولتــه  مــن  خــرج  إذا 

دول آخريــن. ويك ال يقــلَّ مقــداُره – إذا واصلنــا 

اســتعارة املثــل املصــري “مــن خــرج مــن داره قــلَّ 

مقداُره/َقْدُره” – يتعّمد تجاُهَل أدب الشــعوب 

يف  باســتعمارها  قــام  ألنــه  يســتعمرها؛  التــي 

األســاس باـفـرتاض أنهــا شــعوب متخّلفــة ليــس 

لديها أدب وال ثقافة وال حضارة وال علم وال أّي 

يشء، وجاء هو املتحضر الراقي املتأدب شــفقًة 

بهــا وتعاطًفــا معهــا يك ُيخرجهــا مــن الظلمــات 

إىل النور! فاالعرتاف بأدب هذه الشعوب يعني 

ــا تقويــَض فكــرة االســتعمار ذاتهــا ونْقَضهــا  عمليًّ

عليــه. تقــوم  الــذي  ونْســَف األســاس 

وإذا كان مفهــوم “أدب االســتعمار” يقــوم عــى 

فـكـرة املســتعِمر  عــى  االقتصــار  وعــى  اإلقـصـاء 

بعــد  مــا  “أدب  مفهــوم  فــإن  نفســه،  عــن 

االســتعمار” مفهــوم فضفــاض، عــى األقــل يف 

الوقت الحال بعد أن انقى عقدان من القرن 

“الحكايــات  فمفهــوم  والعشــرين،  الحــادي 

الــرؤى  أي   ،)grand narratives( الكــرى” 

الكلية املتماسكة التي تستطيع تفسري واحتواء 

كل الظواهــر املدرجــة تحتهــا مفهــوم أثبــت عــدم 

أو  الكــرى  املســتويات  عــى  ليــس  مصداقيتــه، 

عــى  حتــى  وإنمــا  فحســب،  العامليــة  التكتــات 

ذاتهــا.  واألـسـرة  واملجتمعــات  البلــدان  مســتوى 

ومــن الواضــح أن الثــورة الحاليــة يف االتصــاالت 

الرســمي  غــري  واإلعــام  والتواصــل  واملعلومــات 

قــد لعبــت دوًرا يف تقويــض القناعــات الرســمية 

الصــور  وتقويــض  والشــخصية،  واملؤسســية 

والكيانــات  الثقافــات  ترســمها  التــي  العامــة 

أن  اآلن  يمكننــا  فــا  نفســها،  عــن  والجماعــات 

إال ونحــن  عــن يشء  نتكلــم  أو  عــن يشء  نـقـرأ 

مــن  وجــه  مجــرد  فهمنــا  أو  كامنــا  أن  نــدرك 

األحــوال. أفضــل  يف  الواقــع  وجــوه 

أو  “واقعــات”  صــار  ذاتــه  الواقــع  فمهمــوم 

“وقائــع”، إذا جــاز لنــا أن نجمــع كلمــة الواقــع؛ 

هــذا  عــن  أذهاننــا  يف  ترتســم  التــي  الصــورة  ألن 

الواقــع، أو نســعى ألن ننشــرها عنــه، ال تقــوم 
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عــى أســاس يمكننــا معاينتــه أمامنــا، كمــا كان 

ذاتــه  )العلــم  قبــل  مــن  بذلــك  يوهمنــا  العلــم 

نظــر وليــس حقيقــة موضوعيــة(،  صــار وجهــة 

الشــخصية املتشــابكة  نظرتنــا  عــى  تقــوم  وإنمــا 

نظرنــا  ووجهــة  وتاريخنــا  مصالحنــا  مــع 

كــون  أننــا مجــرد نقطــة يف  وتطلعاتنــا وإدراكنــا 

يمثــل  ال  نشــاهده  مــا  وأن  حــدوده،  نعلــم  ال 

أـفـراد  إىل  الذاتيــة  أو  الشــخصية  النـظـرة  إال 

آخريــن ومؤسســات أخــرى و”علــوم” ومجــاالت 

معرفــة أخــرى، وإن هــذه النـظـرة قــد تتغــرّي أو 

تتـحـّول لدينــا يف أي وقــت. فعــى ســبيل املثــال، 

معايــري  مــن  التنويــر  عصــر  بــه  يوهمنــا  كان  مــا 

ومبــادئ  للحضــارة والتقــدم، أو مــا توهمنــا بــه 

فلســفات أخــرى مــن معايــري ومبــادئ مناقضــة 

لها، اتضح أنه مجرد نظرة للحياة لها أسس ال 

يمكــن تعميمهــا لتشــمل حياة/حيــوات آخريــن/

التعريــف  صيغــة  اســتخدام  وصــار  اآلخريــن. 

 – األدب  الثقافــة،  العلــم،  اآلخــرون،   – ذاتهــا 

التعميــم  إىل  نــا  يجرُّ ألنــه  إشــكاليا  اســتخداما 

الــذي ينطــوي عــى نظــرة كليــة أو شــمولية ليــس 

أســاس. لهــا 

مــا عاقــة هــذا بــأدب مــا بعــد االســتعمار؟ ســؤال 

أو  الكريــم  القــارئ  أيهــا  ذهنــك  إىل  يتبــادر  ربمــا 

نفســه  عــى  يطرحــه  قــد  أو  الكريمــة،  القارئــة 

جهاُز الحاسب الكريم املوجود عليه ملف هذه 

املقدمــة أو هــذا الكتــاب؛ فنحــن يف عصــر الــذكاء 

االصطناعــي عــى أّي حــال! وربمــا تنظر)يــن( إىل 

مــا قلُتــه أعــاه عــى أنــه اســتطراد يف غــري محلــه. 

عــى  االســتعمار  بعــد  مــا  أدب  أن  مــن  بالرغــم 

مســتوى املمارســة والتنظري عى حد الســواء قد 

نشأ كثورٍة عى مفهوم أدب االستعمار، وأنشأ 

التنظــرَي لــه مجموعــٌة مــن النّقــاد الذيــن ينتمــون 

خاضعــة  كانــت  التــي  الــدول  إىل  األســاس  يف 

لاســتعمار، نجــد أنــه يتشــابك يف األســاس مــع 

أدب االســتعمار ومــع نـظـرة املســتعمر لــأدب، 

حتــى لــو كان هــذا التشــابك ينقــُض، يف بعــض 

فهــذا  ذاتــه؛  االســتعماري  األدَب  جوانبــه، 

ــر أو األديــب  التشــابك تداُخــٌل وتــورٌُّط، ألن املنظِّ

دائمــا  يلعــب  أن  عليــه  االســتعماري  بعــد  مــا 

دور املتهــم الــذي يدافــع عــن نفســه لينفــي عنهــا 

التهمة التي ألصقها به املستعِمر، كما أن عليه 

ينفــي  لــيك  ذاتهــا  املســتعِمر  لغــة  يســتخدم  أن 

لهــذه  اســتعماله  كان  لــو  حتــى  التهمــة،  هــذه 

اللغة يقوِّضها أو عى األقل يزعزع  ثوابتها من 

خال إدخال تعبريات ومفاهيم لغوية يف هذه 

موضعهــا  عــن  بالتدريــج  تـنـزاح  تجعلهــا  اللغــة 

الذي كان راسًخا عى سبيل االقرتاض، لتحتل 

موقع املابن، أي أن هذه اللغة لم تعد نفسها 

التــي كانــت ولــم تتـحـّول أو تصــري لغــة أخــرى.

ربمــا كان القاســم املـشـرتك األكيــد الوحيــد بــن 

 – االســتعمار  بعــد  مــا  وأدب  االســتعمار  أدب 

حسب املفهوم الغربي لكليهما – هو اللغة التي 

ُيكَتــب بهــا، ومــا عــدا ذلــك فــكل يشء مختلــف: 

فكّتــاب  الفئــة،  لنفــس  ينتمــون  ال  الكّتــاب 

أنفســهم،  الغربيــون  هــم  االســتعماري  األدب 

يف حــن أن كّتــاب األدب مــا بعــد االســتعماري 

الســابقة )كمــا  ينتمــون إىل املســتعمرات  كّتــاب 

لــو كانــت الــدول املســتعَمرة ال وجــود لهــا إال يف 

ســياق كونهــا مســتعَمَرات!( وهاجــروا – طوًعــا 

أو كرًهــا – إىل مركــز اإلمراطوريــة الســابقة، أي 

اإلمراطوريــة  لهــا  تنتمــي  التــي  األّم  الدولــة  إىل 

ال  ذاتــه  اإلمراطوريــة  )مفهــوم  االســتعمارية 

وجــود لــه خــارج نطــاق االســتعمار أو املؤسســات 

االســتعمارية(.

االســتعمار  أدب  يتناولهــا  التــي  واملوضوعــات 

واملـشـاكل  حيــاة املســتعِمر  عــى  الضــوء  تســّلط 

الجميل”/أهــل  “ناكــري  مــن  يعانيهــا  التــي 

البلــدان املســتعَمَرة الذيــن ال يقــّدرون تضحيــات 

املستعِمر/السيد الذي تنازل عن رفاهية العيش 

يف بلــده وجــاء إليهــم لينقلهــم مــن الظلمــات إىل 

النور! يف حن أن أدب ما بعد االستعمار يتناول 

الــذي  املهاجريــن  أبـنـاء  أو  املهاجريــن  تجــارب 

مراكــز  أو  االســتعماري  الـغـرب  يف  اســتوطنوا 

اإلمراطوريات االستعمارية، أو الذين ظلوا يف 

بلدانهــم التــي تخلــت عــن لغتهــا الخاصــة وتبّنــْت 

لهــا، واســتخدموا  لغــَة املســتعِمر لغــًة رســميًة 

هــذه  كانــت  وإن  أدبهــم،  كتابــة  اللغــة يف  هــذه 

يف  املســتعِمر  تجــارب  مــن  ـثـراء  أكــر  التجــارب 

جوانــب  مــع  تتاحــم  ألنهــا  االســتعمار،  أدب 

متعــددة مــن تجــارب عصــر مــا بعــد االســتعمار 

باملعنــى التاريخــي للمصطلــح، ســواء أكان ذلــك 

ملف
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مجتمــع  وســط  بالحيــاة  معظمــه  يف  يتعلــق 

املستعِمر ذاته بعد أن عاد إىل قواعده يف مركز 

اإلمراطوريــة، أو بالحيــاة يف الــدول التــي كانــت 

خاضعــة لاســتعمار والتــي هاجــر عنهــا أو منهــا 

الكاتــب أو الكاتبــة، ويرجــع إليهــا عــى مســتوى 

ــل أو حتــى الواقــع. الحنــن أو التخيُّ

روايــات  فمعظــم  األســلوب،  إىل  بالنســبة  أمــا 

وقصص أدب االستعمار كانت تنتهج األسلوب 

“الواقعي،” وبالرغم من أن الواقعية هي التي 

يف  االســتعمار  ازدهــار  ـفـرتة  يف  منتـشـرة  كانــت 

القــرن التاســع عشــر والنصــف األول مــن القــرن 

الروائيــن  معظــم  لجــوء  أن  نجــد  العشــرين، 

االســتعمارين لهــا كان أنســب وســيلة لتصويــر 

نـظـرة  يائــم  بمــا  “املســتعمرات”  يف  الحيــاة 

املستعِمر، ألن الواقعية – كأسلوب فني ورؤية 

أي  نقديــة،  بــذوًرا  داخلهــا  تحمــل يف  فنيــة –ال 

ُك يف أســلوب التصويــر الفنــي ذاتــه.  بــذور تشــكِّ

انتـشـرت  قــد  كانــت  الحداثــة  مــدارس  أن  ومــع 

منــذ العقــد الثــاين مــن القــرن العشــرين، وكان 

االســتعمار مــا زال يف ازدهــاره، لــم نجــد كّتــاب 

األدب االســتعماري يســتخدمونها يف رواياتهــم 

نفســها  تســتجوب  الحداثــة  ألن  وقصصهــم، 

وتســتجوب الواقــع ذاتــه مــن وجهــة نظــر نقديــة 

وال يمكنهــا أن تســّلم بالواقــع كمــا هــو، كمــا ال 

غ للكاتــب أن يســتمرئ الصــورة  يمكنهــا أن تـسـوِّ

الراقة التي يرسمها عن نفسه وعن الفئة التي 

بلســانها. يكتــب 

بعــد  مــا  روايــة  أن  نجــد  اآلخــر،  الجانــب  وعــى 

االســتعمار توّظــف مختلــف األســاليب الروائيــة، 

فـكـرة  إىل  تســتند  ال  التــي  األســاليب  وخاصــة 

واقــع قائــم بذاتــه وموجــود هنــاك يف الخــارج، 

إذا استخدمنا لغة الفلسفة، فالواقع ال وجود 

له يف الغالب إال يف إطار عٍن تنظُر له ويتفاعل 

مع كل ما يمثله صاحب العن الراصدة، وهو 

يف الغالــب يــرى هــذا الواقــع حالــة فنيــة ومــادة 

متنوعــة،  فنيــة  بطــرق  للتشــكيل  قابلــة  خاًمــا 

وكلها طرق تميل إىل النسبية، أي االبتعاد عن 

فـكـرة املطلــق الفنــي أو النـظـرة اليقينيــة للعاَلــم 

والحيــاة. وبالطبــع، يمكــن ملــن يعشــق التفكيــك 

أن يفــكك هــذه النـظـرة ذاتهــا ويبــّن أنهــا تتبنــى 

نفس املنطق الذي يقوم عليه الواقع املرفوض: 

فبــدال مــن الثابــت أو اليقــن الــذي كان متمثــا 

يف الواقع، صار هناك يقن أو ثابت جديد، أال 

وهو الايقن باعتباره مبدأ راسخا يف نظرية ما 

بعد الحداثة وما بعد االستعمار، وما شابهها 

مــن نظريــات، يف حــن أن الحيــاة تحتمــل كافــة 

وتشــعباتها  َعهــا  تنوُّ ألنَّ  واملواقــف  االتجاهــات 

عــى  وتتمــّرد  والرصــد  الوصــف  تفــوق  وثراءهــا 

االحتــواء.

وهــذا مــن ضمــن الثـغـرات التــي يرصدهــا النقــاد 

باألحــرى  أو  االســتعماري،  بعــد  مــا  األدب  يف 

التنظــري  يف  فالغالــب  لــه:  التنظــري  محاولــة  يف 

ألدب مــا بعــد االســتعمار أن يتــم تقســيمه إىل 

كتــل جغرافيــة صّمــاء، وكأن كل مــن ينتمــون 

لهــذا التقســيم الجـغـرايف أو ذاك يمكــن النظــر 

ومتناســقة  مرتابطــة  جماعــة  أنهــم  عــى  إليهــم 

ومتجانســة، وهــو أمــر يخالــف الواقــع ويجعلنــا 

أو  تجانــس  أغلوطــة  بأنــه  األمــر(  )هــذا  نصفــه 

أو  األـفـراد  إىل  النظــر  أي  املجانســة:  مغالطــة 

حتــى الجماعــات عــى أنهــم صــورة مــن بعضهــم 

البعــض وعــى أنهــم جماعــة متجانســة ال توجــد 

فــروق فرديــة بينهــم، أو ال تغلــب اختافاتهــم 

تشــابهاتهم. عــى 

األدب   – الجـغـرايف  التقســيم  هــذا  أن  كمــا 

األفريقي ما بعد االستعماري، األدب الكاريبي 

مــا بعــد االســتعماري، األدب الجنــوب آســيوي 

ينــايف  تقســيم   – الــخ  االســتعماري..  بعــد  مــا 

حتــى الواقــع الجغــرايف ذاتــه، ويقــع يف مغالطــة 

هــو  األول  املســتوى  مســتوين:  عــى  املجانســة 

كانــت  التــي  الجغرافيــة  املناطــق  هــذه  أليســت 

الخاصــة؟  لغاتهــا  لهــا  لاحتــال  خاضعــة 

فلمــاذا يتــم النظــر فقــط إىل األدب الــذي يكتبــه 

أبناؤهــا باللغــة اإلنجليزيــة؟ وليــس كل أبنائهــا، 

وإنمــا أبناؤهــا الذيــن يكتبــون باللغــة اإلنجليزيــة 

داخــل النطــاق الجغــرايف ملركــز اإلمراطوريــة، يف 

بريطانيا، وليس يف الهند أو باكستان أو نيجرييا 

عــى ســبيل املثــال! أمــا املســتوى الثــاين، فيتمثــل 

املكتوبــة  اآلداب  إىل  االلتفــات  يتــم  ال  أنــه  يف 

بلغــات البلــدان التــي كانــت خاضعــة لاســتعمار 

عــى أنــه مــن صميــم أدب مــا بعــد االســتعمار، 

كمــا لــو كان منّظــر مــا بعــد االســتعمار ال يعــرتف 

إال بلغات املستعِمر باعتبارها اللغات الشرعية 

التــي ُيكَتــُب بهــا أدب مــا بعــد االســتعمار! وحتــى 

يف هــذا الســياق أو اإلطــار، ملــاذا ال يتــم النظــر إىل 

أو  األصليــون  أـمـريكا  أهــل  يكتبــه  الــذي  األدب 

أهــل كنــدا األصليــون أو أهــل أســرتاليا األصليــون 

أـمـريكا  حالــة  يف  باإلنجليزيــة  مكتــوب  )وكلــه 

وبعضــه  باإلنجليزيــة  وبعضــه  وأـسـرتاليا، 

بالفرنســية يف حالــة كنــدا( عــى أنــه أدب ينتمــي 

بعــد االســتعمار؟! مــا  ألدب 

االســتعمار  بعــد  مــا  ألدب  كان  لــو  أنــه  أظــن 

فعليــه  فعــا،  اســتعمارّي  بعــد  مــا  يكــون  أن 

تكتبهــا  التــي  اآلداب  األســاس  يف  يشــمل  أن 

خاضعــة  كانــت  التــي  والــدول  الشــعوب 

لاســتعمار، وبلغاتهــا ووفقــا لرؤاهــا وأســاليبها 

يف الكتابــة وملفهــوم األنــواع األدبيــة عندهــا. كمــا 

عــى  يقتصــر  ال  االســتعمار  بعــد  مــا  أدب  أن 

التـعـرض لاســتعمار بشــكل مباشــر، فمعظــم 

دول العالــم الثالــث اآلن واقعــة تحــت اســتعمار 

غــري مباشــر، ســواء أكان اقتصاديــا )ومــا أدراك 

متعــددة  الـشـركات  ومــا  الــدول  البنــك  مــا 

فكريــا  أم  للقــارات!(  والعاـبـرة  الجنســيات 

طريــق  عــن  سياســيا  أم  لغويًّــا،  أم  ثقافيــا  أم 

يف  الوطنيــة  السياســية  اإلرادة  اســتقال  عــدم 

أو  التنميــة  ومجــاالت  الـقـرار  وصنــع  التخطيــط 

عــن طريــق عرائــس املاريونيــت.. الــخ. فهــل يمكــن 

واآلثــار  للقضايــا  يتـعـرض  الــذي  األدب  اعتبــار 

أدبــا  غــري املباشــر  االســتعمار  هــذا  عــن  الناجمــة 

االســتعمار  معنــى  وهــل  اســتعماري؟  بعــد  مــا 

أم  مــن االســتعمار  هــذه األشــكال  عــى  يقتصــر 

عــى  املــايض  ســطوة  ليشــمل  توســيعه  يمكــن 

أو  املتجمــدة  التفـسـريات  وســطوة  الحاضــر، 

مــن  مجــال  أّي  يف  االســتبدادية  أو  األصوليــة 

مجــاالت الحيــاة عــى التفســري األكــر اتســاعا أو 

أكر عصرية أو أكر استيعابا ملستجدات الحياة 

ولتغري مفهوم الهرمية االجتماعية والسياسية 

الــخ؟ والثقافيــة..  والدينيــة  واألدبيــة 

ومن جهة أخرى، هل ُندخل استعمار اإلنسان 

لــأرض يف هــذا املوـضـوع؟ بمعنــى أن اســتعمار 

اإلنســان لــأرض – الــذي كان بمعنــى العمــارة، 

عــى األقــل مــن املنظــور اإلســامي األصــي – زيّــن 

لــه )لإنســان( أنــه لــه الحــق املطلــق يف التصــرف 

إىل  أدى  ممــا  يـشـاء،  كمــا  األرض  كوكــب  عــى 

كــوارث بيئيــة تــكاد تفتــك بــاألرض ذاتهــا؟ فهــل 

يمكن تصنيف األدب الذي يتناول قضايا البيئة 

والكــوارث البيئــة أو حتــى األدب الــذي انفتــح – 

عــن طريــق التخييــل – عــى كواكــب أخــرى عــى 

أنــه أدب مــا بعــد اســتعماري؟

هــو األســلم  الجمــع  اســتخدام صيغــة  أظــن أن 

واألفضــل لوصــف الحالــة الراهنــة واملســتقبلية: 

آداب مــا بعــد االســتعمار، فنون/أنواع/أجنــاس 

رواية ما بعد االســتعمار، فنون/أنواع/ أجناس 

الروايــة املصريــة عــى ســبيل املثــال.. الــخ. ونحــن 

عصــر  انتـهـاء  أن  فُيـفـرتض  مــأزق،  يف  اآلن 

القوميــات  لظهــور  املجــال  يفتــح  االســتعمار 

بهــا  واالحتـفـاء  القومية/الوطنيــة  الــدول  أو 

وبثقافتها وتاريخها وهويّاتها وما إىل ذلك. ويف 

العوملــة وثــورة املعلومــات  ذاتــه، ظهــور  الوقــت 

واإلنرتنــت وتزايــد قنــوات االتصــال يخلــق هويــات 

هجينة تجمع بن مكّونات متباينة تمّثل الهوية 

الوطنيــة أو القوميــة مجــرد رافــد مــن روافدهــا، 

لدرجة أن هوية الشخص الواحد تصري يف حالة 

مســتوى األســلوب  عــى  دائمــن  ل  تغــريُّ وتشــكُّ

والرؤيــة والنظــرة للــذات وللحيــاة ولآلخــر. فمثــا 

كتابــايت  النــيّص املتمثــل يف  تاريخــي  أـقـرأ  عندمــا 

أكتبهــا،  التــي  األنــواع  مــن  واحــد  أدب  ـنـوع  يف 

حمــودة  عبدالباســط  املـطـرب  أغنيــة  أســتحضر 

“أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا مش أنا”، 

ولكن باملعنى اإليجابي، وليس باملعنى السلبي 

وعــدة  رؤى،  عــدة  فأنــا  األغنيــة،  يف  الــوارد 

أســاليب، وعــدة أنــواع فرعيــة أو رئيســة داخــل 

الـنـوع األدبــي الواحــد مــن األنــواع التــي أكتبهــا.. 

الــخ، كمــا أن هــذا ينطبــق عــّي حتــى اآلن فقــط، 

القريــب،  يف املســتقبل  ســأصري  إالَم  أعــرف  وال 

البعيــد. ودعــك مــن املســتقبل 

فمــن  الـنـوع األدبــي،  إىل مفهــوم  يقودنــا  وهــذا 

الواضــح أن األنــواع األدبيــة، وخاصــة الســردية 

منهــا، تشــهد انفتاحــا واتســاعا ال حــدود لهمــا، 

وهــو األمــر الــذي وّســع حــدوَد الـنـوع إىل أقــى 

وإنمــا  حــدوًدا،  تعــد  لــم  أنهــا  لدرجــة  درجــة 

أغشية هامية مطاطية قابلة للتحرك للخارج 

ـنـوع  باســتمرار وقابلــة للتقاطــع مــع حــدود أّي 

أدبــي آخــر أو تخومــه، لدرجــة أن مفهــوم الـنـوع 

ذاتــه يفقــد معنــاه ويصــري مجــرد عتبــة أو ُتْخــم 

أو طــرف أو بــرزخ، فنحــن اآلن يف مناطــق املابــن 

نوعيــة، أو املناطــق الرزخيــة، ال إىل ـهـؤالء وال 

إىل ـهـؤالء، ال إىل هنــا وال إىل هنــاك، وكأن كل 

ليجــد  إال  يســتقر  ال  ترانزيــت  محطــة  يف  ـنـوع 

موضــع  إىل  ولانتقــال  للســفر  يســتعد  نفســه 

آخــر، وهكــذا إىل مــا ال نهايــة.

االســتعمار  بعــد  مــا  مصطلــح  أن  أيضــا  وأظــن 

مصطلح فضفاض ومؤقَّت، فهو يدل عى كل 

يشء وال يــدل عــى يشء، ألنــه ليــس جامعــا وال 

مانعــا، مــع أن فـكـرة الجمــع وفـكـرة املنــع فيمــا 

يتعلــق باملصطلحــات قــد تكــون هــي ذاتهــا فـكـرة 

تتعرض اآلن لاختبار وللتشكيل والتكوين من 

جديــد. فــأّي نــص أو عمــل أدبــي يســعى للتحــرر 

بعــد  مــا  نــص  ضاغــط وخانــق  قائــم  وضــع  مــن 

اســتعماري، وأّي نــص يشــتبك مــع قيــم ســلبية 

نــص  وأّي  اســتعماري،  بعــد  مــا  نــص  متوارثــة 

وهــو   – األدبــي  حــدود  الـنـوع  لزحزحــة  يســعى 

نــوع مــوروث عــن االســتعمار الغربــي يف الغالــب 

نــص يســعى  نــص مــا بعــد اســتعماري، وأّي   –

الســتعمال اللغــة اســتعماال حيويــا  بعيــدا عــن 

نــص  هــو   – لغــة  أي   – اللغــة  مقــّديس  وصايــة 

مــا بعــد اســتعماري، وأّي نــص يســعى لكشــف 

واالســتغفال  والقمــع  االســتغال  سياســات 

أو  جماعــة  أو  فئــة  تمارســه  التــي  واإليهــام 

حكومة – حتى ولو يف بلد لم يعرف االستعمار 

مــا بعــد  نــص  يــوم مــن األيــام – هــو  الفعــي يف 

الــخ. اســتعماري.. 

العشــر  الســنوات  أن  أظــن  العربــي،  عاملنــا  يف 

اختبــاًرا  كانــت  الخصــوص  وجــه  عــى  األـخـرية 

ــاًرا لجميــع جوانــب حياتنــا، فثــورات الربيــع  جبَّ

نمــط  يســتطع  لــم  كـبـرًيا  ســؤاال  كانــت  العربــي 

األقنعــة  ســقطت  فلقــد  عليــه،  اإلجابــة  حياتنــا 

التي كنا نتوارى خلفها – أقنعة الهوية، أقنعة 

اللغــة، أقنعــة األدب، أقنعــة الثقافــة، أقنعــة 

الوطنيــة، أقنعــة الحضــارة، أقنعــة التجانــس، 

أقنعــة اـلـوالء.. الــخ – ومــا زلنــا ـعـراة نحــاول أن 

الســؤال  أبصــر  كان  إذا  بطريقتــه،  كلٌّ  نتدّبــر، 

الفصحــى  باملعــاين  “تـسـرتنا”،  طريقــة  الكبــري، 

ينــا أكــر  والشــعبية ملفهــوم الســرت، أو حتــى تعرِّ

القائمــة  الحيــاة  جوهــر  إدراك  إىل  نصــل  حتــى 

وســقوط  والعمــل.  والتعايــش  التـنـوع  عــى 

األقنعــة هــذا انعكــس بــدوره عــى األدب لدينــا، 

وال أريــد أن أســتخدم عبــارة “األدب العربــي”، 

ألن العبــارة صــارْت فضفاضــة جــدا، أو ضّيقــة 

الحــادي  القــرن  هــذا  يف  ســّيان،  األمــر  جــدا، 

الذيــن  األدـبـاء  بعــض  ويســعى  والعشــرين، 

يفهمون األدب بمعنى التفرُّد والهوية اللغوية 

والرؤيويــة ومواكبــة مســتجدات الحيــاة إىل أن 

كتاباتهــم،  هــذا يف  يســتوعبوا ســقوط األقنعــة 

وخاصــة يف الروايــة والقصــة، ألن الشــعر لدينــا 

متخلــف كثــريا يف هــذا املجــال، وال يــدرك معظــم 

بالفعــل. ســقطت  األقنعــة  أن  اآلن  الشــعراء 

وأـخـرًيا، اعتمــاد الكثــري مــن املــدارس والنظريــات 

فـكـرة  عــى  الــخ،  والفلســفات..  والتصنيفــات 

املصطلــح، ألن  يف  قصــور  عــى  يــدل  “املابعــد” 

“املابعــد” تــدل عــى الخــروج مــن مرحلــة وعــدم 

هويــة  خلــع  عــى  أخــرى،  مرحلــة  يف  الدـخـول 

أن  عــى  يــدل  كمــا  أخــرى.  هويــة  ارتــداء  وعــدم 

فيمــا  مثــا  االســتعمار   – قبــل املابعــد  مــا  فـكـرة 

يتعلــق بمــا بعــد االســتعمار – هــي التــي تتحكــم 

يف الحاضــر، أو أن الحاضــر ينشــغل بمناوشــة 

طريــق  إىل  يصــل  أن  دون  ومجابهتهــا،  آثارهــا 

خــاص، أو يصــل إىل أســئلته وقضايــاه الخاصــة.

هــذه طرحــت األســئلة أكــر  أن مقّدمتــي  أدرُك 

تقــدم أجوبــة،  لــم  قدمــت أجوبــة، وربمــا  ممــا 

ألننــا اآلن ال يمكننــا أن نقــدم أجوبــة عــى يشء، 

فعصرنــا عصــر األســئلة بامتيــاز، كمــا أنــه عصــر 

تعــد  لــم  حيــاة  ونـظـرات  أســاليب  بــن  انتقــال 

إليــه يف حياتنــا املعاـصـرة يف  ملــا وصلنــا  صالحــة 

ذاتــه  الوقــت  ويف  والعشــرين،  الحــادي  القــرن 

دون  أســاليب ونـظـرات جديــدة،  نـجـّرب  مازلنــا 

أن نســتقر عــى يشء أو نصــل إىل يشء محــدد. 

عــى   – عصرنــا  ويصــف  أحــد  يــأيت  أن  وأخــى 

بأنــه عصــر مــا بعــد  التوصيــف املؤقــت –  ســبيل 

األســئلة.

كاتب وأكاديمي من مصر مقيم في المملكة 

العربية السعودية

النص المنشور مقدمة لكتاب “رواية ما بعد 

االستعمار” ويضم دراسات ومقاالت مختارة 

لعدد من الكتاب الغربيين. ترجم الكتاب إلى 

العربية أشرف إبراهيم محمد زيدان.

ملف
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رسالة إلى أصدقائي البيض
فرجيني ديبونت

صاحبــة هــذه املقالــة فرجينــي ديبونــت مــن أهــم األقــالم الروائيــة الفرنســية يف الوقــت الراهــن. وهــي إىل ذلــك تمــارس اإلخــراج الســينمايئ. 

ــرغ  حصــدت أعمالهــا العديــد مــن الجوائــز وانضمــت إىل حــكام أكاديميــة الغونكــور  منــذ 2016 قبــل أن تســتقيل منهــا ســنة 2020 لتتف

للكتابــة. يشــهد مســارها اإلبداعــي والشــخيص بالتزامهــا ونضالهــا لفائــدة قضايــا املــرأة وانحيازهــا إىل فئــة املقهوريــن واألقليــات يف املجتمــع 

الفرنــي.

والنــص املنشــور هنــا عبــارة عــن رســالة حررتهــا عقــب املظاهــرة الداعمــة ألدامــا تــراوري )1( وهــو شــاب فرنــي مــن أصــول أفريقيــة تــويف أثنــاء 

مطــاردة رجــال الشــرطة لــه بإحــدى ضواحــي باريــس بتاريــخ 19 يوليــو 2016.

والرســالة موجهــة إىل “أصدقائهــا البيــض ممــن ال يفهمــون أيــن هــو املشــكل بالضبــط”، تنتفــض ضــد إنــكار العنصريــة وتوضــح كيــف أن 

“بيــاض البـشـرة” يمثــل امتيــازا.

باريس، يوم 03 يونيو 2020

ملف

يف فرنســا لســنا عنصريــن ولكننــي  نحن 
أســود  رجــا  أذكــر  مــا  يف  أر  لــم 

يشغل لدينا منصب وزير. مع أين أبلغ خمسن 

ســنة مــن العمــر وتوالــت عــّي حكومــات عديــدة. 

الســود  لســنا عنصريــن ولكــن  فرنســا  نحــن يف 

والـعـرب يشــكلون األغلبيــة الســاحقة مــن ـنـزالء 

عنصريــن  لســنا  فرنســا  يف  نحــن  الســجون. 

ولكنني أنشر كتبي منذ 25 سنة ومع ذلك فلم 

ســوى  كلهــا  الـفـرتة  هــذه  خــال  يســتجوبني 

صحــايف أســود وحيــد. وصّورتنــي اـمـرأة وحيــدة 

أصولها جزائرية. نحن يف فرنسا لسنا عنصرين 

ولكن آخر مرة رفض نادل أن يقدم ل املشروب 

برفقــة  كنــت  املقهــى  مــن  الخارجــي  الفـضـاء  يف 

عربــي. وآخــر ـمـرة طلــب رجــال الســلطة هويتــي 

الشــخص  كاد  ـمـرة  وآخــر  عربــي.  برفقــة  كنــت 

الــذي كنــت أنتـظـره أن يصــل بعــد مــرور القطــار 

ألنــه كان يخضــع لفحــص هويــة داخــل املحطــة، 

لســنا عنصريــن يف  أســود.  الشــخص  هــذا  كان 

فرنسا ولكّن األمهات اللوايت شاهدناهن خال 

الكهربــايئ  الحجــر يتعرضــن لضربــات الصاعــق 

بذريعــة عــدم توفرهــن عــى ورقــة الخــروج التــي 

ذوات  مــن  تكــن  لــم  ذاتيــا،  النــاس  يســتصدرها 

األحـيـاء  ســكان  مــن  وكــّن  البيـضـاء،  البـشـرة 

البـشـرة  ذوات  نحــن  شــوهدنا  بينمــا  الشــعبية. 

نمــارس  ونحــن  الحجــر  هــذا  خــال  البيـضـاء 

 .)2( الســابعة  نتســوق يف املقاطعــة  الركــض أو 

لسنا عنصرين يف فرنسا ولكن عندما أُعِلن بأن 

معــدل الوفيــات يف حــي ســن ســان دوين)3( هــو 

أعى بستن مرة من املعدل الوطني، لم نقابل 

وإنمــا  فقــط  االـكـرتاث  عــدم  مــن  بــيشء  ذلــك 

سمحنا ألنفسنا أن يهمس بعضنا لآلخر “ذلك 

ألنهم ال يلتزمون جيدا بقواعد الحجر”.

تعــر  املأجــورة  التغريــدات  دوي  أســمع  أكاد 

تفعــل  كمــا  باإلهانــة  إحساســها  عــن  ســاخطة 

األصــوات  أحــد  فيهــا  ينــري  ـمـرة  كل  يف  ذلــك 

الروباغنــدا  خانــة  عــن  يخــرج  كامــا  ليـقـول 

هــذا  كل  ملــاذا  ولكــن  للفظاعــة،  “يــا  الرســمية 

العنــف؟”.

وكأن العنــف ليــس هــو مــا جــرى يــوم 19 يوليــو 

2016. وكأن العنف لم يكن احتجاز إخوان آسا 

ثاـثـاء(،  يــوم  اليــوم )كان  ذلــك  )4( يف  ـتـراوري 

ســيايس  بتجمــع  حيــايت  يف  ـمـرة  شــاركت ألول 

فريــق  شــخص ونظمــه   80000 مــن  أكــر  ضــم 

من غري البيض. ولم تكن تلك الجماهري عنيفة. 

آســا  تحولــت   2020 يونيــو  مــن  الثــاين  يــوم  ويف 

تراوري بالنســبة إّل إىل أنتيجون جديدة. ولكن 

بعــد  حيــة  تدفــن  أن  ترفــض  األنتيجــون  هــذه 

أن قالــت “ال”. أنتيجــون لــم تعــد وحدهــا. لقــد 

تشــكلت جيوش لتناصرها. إن الجماهري تهتف 

“العدالــة ألدامــا”. وحــن يـقـول ـهـؤالء الشــباب 

كنــت  إذا  يرعبــك  للـشـرطة  رؤيتــك  مجــرد  بــأن 

عربيا أو أسود فهم يعرفون حق املعرفة ماهية 

يقولــون  الحقيقــة.  يقولــون  إنهــم  يقولونــه:  مــا 

آســا  أمســكت  بالعدالــة.  ويطالبــون  الحقيقــة 

تــراوري مكــر الصــوت وتوجهــت إىل مــن حضــروا 

ولــم  التاريــخ”.  دخــل  قــد  اســمكم  “إن  قائلــة 

تهتف لها الجماهري ملا تتمتع به من كاريزما وال 

لكونهــا تبــدو جذابــة يف الصــور. الجماهــري تهتــف 

لهــا ألن القضيــة عادلــة. العدالــة ألدامــا وأيضــا 

ونحــن  البيـضـاء.  البـشـرة  يحمــل  ال  مــن  لــكل 
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البيــض نهتــف مردديــن الشــعار نفســه ونعــرف بــأن مــن العــار أن ال يشــعر 

امـلـرء بالخــزي ألن األوـضـاع يف ســنة 2020 مــا زالــت تســتدعي منــا أن نــردد 

مثــل هــذه الشــعارات. العــار هــو أقــل مــا يمكــن.

أنــا بيـضـاء. وأغــادر بيتــي كل يــوم دون أن أحمــل معــي األوراق الرســمية. 

أمثــال ال يرجعــون للمنــزل إال إذا نســوا بطاقتهــم البنكيــة. املدينــة تـقـول 

ل بأننــي هنــا يف بلــدي. إن بيـضـاء مثــي يمكــن لهــا -خــارج ـفـرتة الجائحــة 

– أن تتنقــل كمــا يحلــو لهــا يف املدينــة دون حتــى أن تلحــظ أماكــن تواجــد 

الشــرطة. وأنــا عــى يقــن بــأن الدنيــا ســتقوم ولــن تقعــد إذا مــا جلــس عــى 

ظهــري ثاثــة مــن أـفـراد الـشـرطة وخنـقـوين حتــى املــوت. إن االمتيــاز هــو أن 

تكون لديك القدرة عى االختيار بن التفكري يف وضعيتك أو نسيانها. لقد 

ولــدت بيضــاء مثلمــا ولــد البعــض رجــاال. ال يمكننــي أن أنــى كــوين امــرأة. 

ولكن يمكنني أن أنى بأين بيضاء. هذا ما يمنحك إياه بياض البشرة. أن 

تفكر فيه أو ال تفكر، حسب املزاج. يف فرنسا لسنا بعنصرين، ولكنني ال 

أعــرف شــخصا واحــد، أســود أو عربيــا، لديــه هــذا الخيــار.

ترجمة عزيز الصاميدي

أثـنـاء  تــويف  أفريقيــة  أـصـول  مــن  فرنــي  شــاب  وهــو  ـتـراوري،  )1(  أدامــا 

يوليــو   19 بتاريــخ  باريــس  ضواحــي  بإحــدى  لــه  الـشـرطة  مطــاردة رجــال 

.2016

)2( واحد من األحياء الراقية يف باريس.

)3( حي شعبي يف ضواحي باريس تقطنه أغلبية كبرية من املهاجرين.

)4( شقيقة أداما تراوري وناشطة فرنسية مناهضة للعنصرية.

ملف
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أجسام منزلية تتأمل المشهد 
من وراء النوافذ

أكرم قطريب

يوميات

1

يعيــش حــوال ثمانيــة مليــارات إنســان عــى ســطح هــذا الكوكــب، وهــذا 

بحد ذاته إنجاز اجتماعي وتكنولوجي مذهل، غري طبيعي وغري مستقر. 

وعى الرغم من ذلك عندما تقع الكارثة سننتبه إىل تعقيد حضارتنا، وأن 

هذا النظام بأكمله هو ارتجال تقني يمنعه العلم دائماً من االنهيار. من 

الناحيــة النظريــة، يعــرف الجميــع كل يشء، ونعلــم أن تغيرينــا الـعـريض 

يف الغــاف الجــوي قــد يقودنــا إىل حــادث انقــراض جماعــي، وأننــا جميعــاً 

بحاجــة إىل التـحـرك بـسـرعة لتفــادي ذلــك. لكننــا ال نتصــّرف بـنـاء عــى مــا 

البنيــة القديمــة  ـجـزء أســايس مــن  نعرفــه، وال نريــد تغيــري عاداتنــا. هــذا 

للشعور وتقاليد العيش. ثم كشف الفايروس عن عدم املساواة والظلم 

غــري العاديــن يف العالــم. واآلن يــأيت هــذا الغامــض الــذي بإمكانــه أن يقتــل 

نتـحـرك ونتجّمــع  التــي  الطريقــة  بســبب  ينتشــر  ـمـريئ،  غــري  إنــه  كان.  أيــاً 

فيهــا، لقــد تغرينــا عــى الفــور، وليــس مــن الواضــح إىل أيــن تقودنــا هــذه 

األزمــة، كمــا أنــه مــن املســتحيل تجنــب التوقعــات القاتمــة للعــام املقبــل، 

وكل مــا قيــل عــن أن عمليــة اإلغــاق ســتنتهي قريبــاً، وماعــب كــرة القــدم 

واملطاعــم واملقاهــي ســتمتئ قريبــاً، إال محــض خيــال.

الخرافــة،  الخــوف،  الذعــر،  األوبئــة:  أثـنـاء  للســلوك  الثابتــة   األنمــاط 

األنانيــة، البطولــة املفاجئــة، امللــل أثنــاء الحجــر الصحــي. أعــداد هائلــة مــن 

عــى  لهــا وتغلــق  كـبـرية  غذائيــة  مخصصــات  بتخزيــن  ســتقوم  العائــات 

نفســها.

الحاجة القوية ملعرفة ما يمكن توقعه. الحكايات والتفاصيل الدرامية، 

وأرقــام اإلصابــات التــي تتزايــد باّطــراد عــى شاشــة التلفزيــون، مــع خريطــة 

وااللتباســات  بالتدابــري  تتهــاوى  وهــي  عدميــاًّ  طعمــاً  تمنــح  التــي  العالــم 

عمــا  الحيــاة  الكارثــة.  يف  كليــاً  تغــرق  وهــي  الهائلــة  مــع األعــداد  الكـثـرية، 

كانــت عليــه ســتغيب إىل غــري رجعــة. كل الســلوكيات البشــرية ســتتغري 

بشــكل مفــزع. فالحديــث ســيأخذ شــكاً إيمائيــاً مغلفــاً بنكهــة شكســبريية 

وغمــوض رهيــب.

2

مــن  الثانيــة  الســنة  القديمــة خــال  اليونــان  دّمــر املدينــة يف  أثينــا  طاعــون 

حــرب البيلوبونيــز 430 ق.م بــن أثينــا وإســرطة.. يعتقــد أنــه دخــل املدينــة 

عــر ميـنـاء برييــوس. وأن االكتظــاظ الناجــم عــن الـحـرب أدى إىل تفاقــم 

الوباء. قوة جيش إسرطة أجرت األثينين إىل اللجوء وراء سلسلة من 

التحصينــات تســمى “الجــدران الطويلــة ” التــي كانــت تحمــي مدينتهــم، 

حتــى اضـطـرت أثينــا إىل االستســام.

وبــاء وجــودي ال مجــاز بإمكانــَك أن تســبغه عليــه. فكــرة الرمزيــة يف شــكل 

ـشـراء الذعــر، وارتـفـاع معــدالت الوفيــات. األخبــار الجيــدة دائمــاً تــأيت مــن 

الكتــب، لذلــك فنقــل املعلومــات أمــر حيــوي. كل فــرتة تاريخيــة لهــا هيــكل 

إحســاس خــاص بهــا. الفايــروس يعيــد كتابــة مخيلتنــا. مــا كان مســتحياً 

بهــا إىل األشــياء: ندخــل  التــي ننظــر  الطريقــة  أصبــح مفهومــاً، إىل تغــري 

بـسـرعة هائلــة إىل عالــم وعصــر جديديــن.

املــوت  مصائــر  لتجنــب  غريبــة  بـسـرعة  اإلنســانية  الحضــارة  تتصــرف  اآلن 

الجماعــي، ألننــا نعيــش يف لحظــة ذات أهميــة تاريخيــة، ونــدرك تمامــاً مــا 

نقــوم بــه.

يف األوبئة سريعة الحركة يتدفق عدد كبري من الضحايا إىل املستشفيات، 

أو يموتــون يف املنــزل، إىل الشــاحنات املــردة الجاثمــة خلــف املستشــفيات 

تخرنــا بــكل مــا نحـتـاج إىل معرفتــه. نحــن اآلن يف أكــر أزمــة منــذ الـحـرب 

العامليــة الثانيــة.

3

أصبــح للقيــود اإلجرائيــة أهميــة ضروريــة خــال حالــة الطــوارئ الصحيــة 

العامــة، لذلــك تســتخدم الســلطات يف جميــع أنـحـاء العالــم الفايــروس 

التاجــي كذريعــة للقـضـاء عــى حقــوق اإلنســان ألـغـراض سياســية، عــى 

هنــاك  الوـبـاء.  ملواجهــة  شــك  بــا  ضروريــة  القيــود  بعــض  أن  مــن  الرغــم 

خطــر حقيقــي ماثــل مــن أن تــؤدي هــذه الجائحــة إىل تراجــع عاملــي دائــم 
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يف الحريــات األساســية. الوـبـاء يخلــق وضعــاً مثاليــاً للتضليــل، فالعديــد 

مــن الحكومــات تســتخدم هــذا التهديــد لتريــر الرقابــة الشــديدة، وإخمــاد 

مصــادر املعلومــات املســتقلة، حتــى الديمقراطيــات الليراليــة لــم تتجنــب 

قيــوداً معينــة عــى الحريــات األساســية خــال أزمــات الصحــة العامــة.

فجــأة يكــون للوقــت لــون بشــرة مختلــف، وأكــر مــا يقلقنــا هــو الحاجــة إىل 

البقــاء عــى قيــد الحيــاة.

يتم تذكرينا باستمرار أننا ضئيلون بشكل ال يصدق، كما لو كان بإمكاننا 

دون  ترتــّد  التــي  الصـغـرية  الجزئيــات  أنفســنا ورؤيــة  إىل  فــوق  مــن  النظــر 

معنى. من يستطيع تفسري الخوف الجديد الهائل الذي يسري فينا؟ من 

كان يظــن أننــا ســنكون بــا صــوت؟ هــا نحــن نبقــى يف املنــزل إلنقــاذ العالــم.

4

مــن الصعــب تخيــل املســتقبل بعــد هــذه الجائحــة، لكننــا معــاً ســنحاول 

هــذه،  الهلــع  دروس  مــن  نتعلــم  الوقــت يك  حــان  أنــه  أظــن  نشــكله.  أن 

تكفــي  إذ  واالهتمــام.  والتعاطــف  التحمــل  عــى  قدرتنــا  مــدى  ونكتشــف 

املشاهد املثرية لبعض العروض املوسيقية التي حدثت عى الشرفات من 

قبل أشخاص يسعون إىل جلب قليل من الفرح واالبتسامة لجريانهم، 

ثــم مخاطــرة البعــض بحياتهــم لرعايــة اآلخريــن، وليــس بالســهولة مــا تمــّر 

بــه العديــد مــن العائــات، لكــن الــذي يبقــى مقلقــاً هــو مواجهــة املجهــول. 

إذ لــن يعــود العالــم إىل مــا كان عليــه يف الســابق، لكــن الفرصــة قــد تكــون 

متاحــة إلعــادة تشــكيله وجعلــه حّيــزاً أفضــل لـسـاكنيه، مــع القــدر الكبــري 

مــن الثقــة والـجـرأة واالنتبــاه والحــب.

ما فقدناه لن يعيده السحر، ثمة يشء من وداع ما، وأكر ما نتوق إليه 

اآلن تلــك الصــور القريبــة لبعضنــا البعــض يف الشــوارع واملقاهــي وأماكــن 

العمل واالختاط مع الغرباء يف الحانات، ألرواحنا الهائمة، لأرصفة، 

وللبــاد التــي حلمنــا أن نزورهــا يومــاً مــا.

اتجــاه صغــري يف معضلــة الخســارة، وارتـفـاع معــدالت االكتئــاب  مجــرد 

النفســية. واالنتكاســات  واملخــاوف،  واالنتحــار، 

هنــاك يشء مــا يحــدث يف بيوتنــا الحديثــة، موطــن الســعادة الخالصــة، 

أيــام اإلجــازات، بينمــا األجســام  التــي ســيغرقها البــطء بمتعهــا الخاصــة 

املنزليــة تتأمــل املشــهد كلــه وراء النوافــذ.

مــاذا عــن مخيمــات الاجئــن الســورين، وعــن فـكـرة املــأوى والبيــت. عــن 

الــدروب التــي تتشــقق يف عيــون األطفــال العرايــا، عــن الطــن الــذي أتينــا 

منــه، عــن امللــح واملــاء الــذي كنــا نشــربه يف الجحيــم. ال تضاريــس للبيــت إال 

يف الحلــم. الاجــئ وطنــه جســده.

5

يصــرخ أحدهــم “إذا ـسـاءت األمــور وانتهكــت حقوقنــا بمــا فيــه الكفايــة، 

نراهــا  طريقــة  وبــأي  أنفســنا،  عــن  للدـفـاع  بأجســادنا  نقــف  أن  يمكننــا 

مناســبة”.

واجهت القيود الشاملة التي تهدف إىل احتواء الفايروس تمرداً صريحاً 

يف بعض الواليات األمريكية التي تواجه طفرة مقلقة.

األمريكيــون الســود أكــر عرضــة للوبــاء، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إىل التفاوتــات 

االجتماعية الراسخة.

بكنســاس  الســجناء  انتفاضــة عـشـرات  أحبــط مســؤولو ســجن النســينغ 

وســط مخــاوف مــن ارتفــاع حــاالت اإلصابــات بينهــم. قامــوا بدورهــم بنهــب 

املكاتــب وتكســري النوافــذ وإشــعال حرائــق هنــا وهنــاك. ثــم يف وقــت متأخــر 

مــن املـسـاء سيستســلمون، ويعــودون إىل زنازينهــم.

تأيت هذه االنتفاضة مرافقة الحتجاج النزالء يف جميع أنحاء أمريكا ضد 

حالة تفيش الفايروس يف العديد من مرافق الســجون. ســريفعون الفتة 

مكتوبة بخط اليد، متوسلن املساعدة من نوافذ زنازينهم.

6

اندلعــت املظاهــرات يف معظــم الواليــات األمريكيــة عقــب وفــاة رجــل أســود 

يف مينابوليــس، الــذي كان ضحيــة للقتــل عــى يــد الشــرطة. جــورج فلويــد 

بــن  االشــتباكات  واشــتدت  الشــارع،  غضــب  أجــج  األـمـرييك  هــذا  اســم 

إىل  الســلمية  االحتجاجــات  بعــد  فيمــا  لتتـحـول  واملتظاهريــن،  الـشـرطة 

الـحـرس  تــام، وانتشــار  العنــف والفــوىض، وســط حظــر تجــوال  مســارب 

الوطنــي، حيــث صّعــدت الـشـرطة اســتخدامها للقــوة، وتــم إطــاق الغــاز 

نهــب  عمليــات  عديــدة.  عــى املتظاهريــن يف واليــات  والرصــاص املطاطــي 

النطــاق. واســعة 

سُيدين رئيس أساقفة واشنطن ويلتون غريغوري زيارة ترامب إىل ضريح 

العاصمــة، لتكريــم البابــا يوحنــا بولــس الثــاين، والتكتيــكات املســتخدمة 

لفرصــة التقــاط الصــور يف كنيســة ســانت جــون األســقفية، حيــث أصــدر 

األخري قراراً بضرورة إخاء املتظاهرين ألحد شــوارع واشــنطن ليتســنى له 

زيــارة الكنيســة.

أثـنـاء اإلحتجاجــات. صــوت  الـشـرطة  ُيعتقلــون، وتضربهــم  الصحافيــون 

التاريــخ يخــرج ثانيــة مــن أحـشـاء هــذه القــارة الفريــدة، وثمــة قلــق واضــح 

مــن الكيفيــة التــي ســتتغري فيهــا أـمـريكا.

التغيري الديمغرايف قوة هائلة ليس من السهل إيقافها، يف حن يتصارع 

القادة وصناع السياسة مع التحديات الحقيقية ملسار الباد.

لديهــم  فاملهاجــرون  تنوعــاً،  وأكــر  بياضــاً  أقــّل  أـمـريكا   ،2020 العــام  يف 

األطفــال. مــن  الكثــري 

شاعر من سوريا مقيم في نيوجرسي

يوميات
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طيران عكس الجاذبّية
الراقص والمصمم مراد مرزوقي 

وجماليات األداء العمودي

عّمار المأمون

بدأت مسيرة الراقص الفرنسي مراد مرزوقي في التسعينات، حينها كان اهتمامه 

محصوراً بالهيب – هوب وأسس إثر ذلك فرقته الراقصة األولى “أكرو راب”، وبعد 

أقل من عشرين عامًا، أصبح واحداً من أشهر األسماء في فرنسا، إذ توّسع مجال 

اهتمامه فيما يخص الحركة والرقص واألداء وأصبح أسلوبه مزيجا من أنواع مختلفة 

يتداخل فيها رقص الشوارع وتقنيات السيرك وفنون القتال، طارحاً أسئلة على فنون 

الفرجة التي توظف المهارة الجسدّية وعلى مفهوم المكان بخصائصه الفيزيائّية، كما 

في عرضه ما قبل األخير “بيكسل”، الذي يعيد فيه اكتشاف أبعاد خشبة المسرح 

وإمكانيات التحرك ضمنها مستغالً مفاهيم الضوء والظّل واإلسقاط ثالثي األبعاد.

فنون

ـعـرض  مشــاهدة  الشــهر  هــذا  أتيح لنــا 
مــا  ضمــن   )Vertikal( “عمــودي” 

الفرنســّية،  الرقمــي  النشــر  منصــات  وفرتــه 

ضمنهــا  مــدن  عــدة  بــن  تنقــل  الــذي  الـعـرض 

باريس هو محاولة جديدة من مرزوقي إلعادة 

النظــر يف الجاذبيــة وأســلوب الحركــة ضمنهــا، 

“الـحـركات  ومهــارات  جماليــات  موظفــاً 

الجســد  فيهــا  يحــاول  التــي  تلــك  الهوائّيــة”، 

شــكله  تضبــط  التــي  القــوى  أشــد  مــن  التحــرر 

وأســلوب حركتــه وتســارعه، واألهــم، ثقلــه عــى 

األرض، مستكشــفاً باســتخدام خيــوط وجــدران 

مهــارات  وبــن  الشــعريّة  بــن  تتـحـرك  مفاهيــم 

الحركة كالتوازن، واالرتقاء والطفّو، تلك التي 

فيــه  يتحــرر  قديمــاً،  إنســانياً  حلمــا  تخاطــب 

مــن  بــّد  ال  الــذي  اـلـرتاب  ســطوة  مــن  اللحــم 

التماهي معه يوماً ما.

وكأنهــا  تتـحـرك  أجســاٌد  ببــطء،  الـعـرض  يبــدأ 

دون  الجاذبّيــة  مــن  تباعــاً  تتحــرر  تطفــو، 

أســاك، يســتعرض الراقصــون أثـنـاء ذلــك أول 

أســلوب لتحــدي الجاذبّيــة، القفــز واالتــكاء عــى 

وأبطــأ،  أـطـول  الخطــوات  لتصبــح  “اآلخريــن” 

وتمتــد يف الزمــن، ويحــاول كل راقــص يتكــوم أو 

يرتفــع فــوق زمائــه ليبتعــد عــن “األرض” التــي 

ال يمكــن الفــكاك منهــا بشــكل فــردّي، يف ذات 

الوقــت هنــاك أســئلة تطــرح عــى اـلـرتاب ذاتــه، 

الدفينــة،  وقــواه  لجــدواه  عضلّيــة  اختبــارات 

احتمــاالت  يفقــد  يتزحــزح  حــن  أنــه  خصوصــاً 

االستقرار ليصبح الراقصون كمن يتمّرنون عى 

الطفّو فاألرض ذاتها ال يعّول عليها، لُتستبدل 

بالجماعــة التــي ترتقــي بــكل فــرد تحــاول منحــه 

العاقــات  مــن  جديــد  ـنـوع  الطفــّو،  لحظــات 

عــى وحــدة األجســاد يف ســبيل خــاٍص  يراهــن 

حــن. كل  يتبــدل  لشــخٍص  مؤقــٍت 

هــذه العاقــة مــع “الجمـهـرة” أساســها الجهــد 

املبــذول للحفــاظ عــى تماســك الكتلــة البشــرية 

مــن  ومنعهــم  أفرادهــا  إرادة  لضبــط  والســعي 

ذاتــه  الطفــّو  مفهــوم  يهــدد  الــذي  “االنفــات” 

ترتكــب  وهنــا  األرض،  جاذبيــة  ضــد  واالرتـقـاء 

عــى  للحفــاظ  الجماعــة  بــن  جديــدة  عاقــات 

دومــاً  يرتبــط  “األعــى”  يف  فالثبــات  الحركــة، 

التـقـاء  نقطــة  مــن  بــد  ال  بلمــس شــخص آخــر، 

بــن جســدين يطفــو أحدهمــا، يف حــن أن مــس 

التقليــدّي  اإليـقـاع  إىل  الجســد  يعيــد  األرض 

واليومــّي الــذي يضبــط الزمــن وأســلوب تدفقــه.

السيرك وألعاب البهلوان
يســتعري مرزوقــي مــن عوالــم الســريك والرياضــة 

ضمــن الـعـرض، فأزـيـاء الراقصــن أشــبه بتلــك 

التــي يرتديهــا متســلقو الجبــال إىل جانــب وجــود 

يف  توجــد  التــي  لتلــك  مشــابهة  جــدران  أربعــة 

ترتقــي  األدوات  هــذه  الرياضّيــة،  الصــاالت 

أو  التســلق  مهــارات  عــر  أعــى  إىل  بالراقصــن 

بهــم، وكأنهــم  املربوطــة  الخفيــة  األســاك  عــر 

ُمختريــن  “األعــى”،  جغرافيــات  يكتشــفون 

مهارات التوازن والوقوع أعى دون مّس األرض 

بشكل كّي، ما يهّدد طبيعة العاقات بينهم، 

“تحــت”،  هــم  ومــن  “فــوق”  هــم  مــن  هنــاك 

خــال ذلــك يتلمــس مــن هــم “فــوق” تكوينــات 

يباعدونهــا  حولهــا،  يتحركــون  الجــدران، 

ويلصقونهــا، وكأن جغرافيــا األعــى غــري ثابتــة، 

تختلــف بعــد كل زيــارة لهــا، ال عاقــات ثابتــة، 

الامتناهيــة،  الهــواء  عــى احتمــاالت  رهــان  بــل 

مــّس  دون  بينهــا  االنتقــال  مهــارة  وتوظيــف 

األرض، خصوصــاً أن تســلق الرياضيــن يعتمــد 

عى الصمود والتحّمل باالعتماد عى نتوء ما، 

يف حــن أن الراقصــن يــرون يف كل نتــوء مجــرد 

حافة مؤقتة لرتك الجسد حراً، يف تناقض مع 

وســطوته. اـلـرتاب  أســرى  “تحــت”،  هــم  مــن 

تمارين الجسد الواحد
الفردّيــة،  الرقصــات  مــن  عــدد  الـعـرض  يتخلــل 

التــي  أســلوبها والجماليــات  والتــي وإن اختلــف 

تحويهــا تـشـرتك جميعهــا بأنهــا تســائل الجســد 

إن  التــي  اـلـرتاب،  ســطوة  غيــاب  ظــل  نفســه يف 

تاشــت ُيصبــح “قــوام” اللحــم مائعــاً، تماســكه 

فقــط،  الداخلّيــة  مكّوناتــه  أســاس  عــى  قائــم 

وال يشء يشــّكل وحدتــه ســوى الجلــد واللحــم 

لتتـحـول كل واحــدة مــن هــذه الرقصــات ســواء 

كان جسد الراقص معلقاً بخيط أو عى األرض 

مــع  تتطابــق  التــي  “األنــا”  لضبــط  إىل اختبــارات 

ليظهــر  الـفـرار،  مكوناتــه  تحــاول  الــذي  اللحــم 

ســؤال: كيــف تمكــن الحركــة إن كان كل عضــو 

مفهــوم  نســتعيد  وهنــا  باالنفــات؟  مهــددا 

الجســد  مكونــات  “تـحـّرك”  التــي  تلــك  الرغبــة، 
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فنون

ويف  الوعــي،  عندهــا  يرتكــز  واحــدة  نقطــة  نحــو 

حالــة العــرض هــذه “الرغبــة” تتمثــل بـ”األعــى”، 

عقــال  مــن  تنفلــت  ألن  خلّيــة  كل  يف  بميــل 

جّديــة  أقــل  أخــف،  مســاحة  نحــو  الجاذبّيــة 

وعنفاً، يف استسام لفيزياء التحليق وأشكاله.

مهارات السقوط
واحــدة مــن العناصــر التــي يركــز عليهــا الـعـرض 

هــي مهــارات الســقوط وأســلوبه، أي كيــف نقــع 

أو ننجو من الوقوع، سواء كان الراقص ُمعلّقاً 

بــإدراك  ترتبــط  املهــارات  هــذه  دونــه،  أو  بحبــل 

عميــق للجســد وأســلوب حركتــه، وانفتــاح عــى 

الوقــت  ذات  يف  والّســهو،  الخطــأ  احتمــاالت 

املرتبــط  الســقوط  عــن  نفســه  ُمتخّيلنــا  ُتســاِئُل 

بالرعــب والخــوف مــن أن نفقــد التــوازن، لكــن، 

هناك شعريات دفينة ترتبط بالتسليم لأقى 

تَرُقــِب  الحتمــاالت املجـهـول يف مداعبــة لَنشــوة 

يف  تظهــر  والتــي  حصــل،  إن  االرتطــام  لحظــِة 

العــرض بإيقاعــات مختلفــة، فتســارع الســقوط 

يتــئك  األرض،  عــى  إصبــع  بلمســة  ينتهــي  قــد 

الجســد إثرها عى أصغر نقطة تماس ممكنة، 

أو قــد نشــاهد ســقوطاً بطيئــا تظهــر فيــه حريــة 

الهــواء املؤقتــة. الــدوران والتمــدد عــى أســطح 

حيُل الدمى
تحيلنا الخيوط والحبال املستخدمة يف العرض 

عــادة  تكــون  التــي  الدمــى  مســرح  تقنيــات  إىل 

أســلوباً لإشــارة إىل ميكانيكيــة الجســد والقيــود 

التــي تضبطــه لكــن الـعـرض يتـحـرك بينهــا وبــن 

تلــك املســتخدمة يف الـسـريك متجــاوزاً يف ذلــك 

مــا  واالنضبــاط”،  الحركــة  “مثالّيــة  مفاهيــم 

جديــدة  ركائــز الحتمــاالت  إىل  الخيــوط  يـحـّول 

الطبيعّيــة  مهاراتــه  الراقــص  فيهــا  يتجــاوز 

الزمــن  وامتــداد  املؤقتــة  الاجاذبّيــة  مكتشــفاً 

لــدى  انطباعــاً  يخلــق  مــا  للحظــات،  الهــواء  يف 

املشــاهد التــّواق للتحليــق خصوصــاً أن املعّلقــن 

قوانــن  الزمــن وحتميــة  ســطوة  مــن  يتحــّررون 

يمكــن  التــي  املعــدودة  و”الـحـركات”  الفيزـيـاء 

يرتامــون  لراهــم  هيمنتهــا،  ظــل  يف  إنجازهــا 

األكروبــات  تقنيــات  ويوظفــون  “األعــى”  يف 

التوتــر  إلـبـراز  بــل  املهــارة  الســتعراض  فقــط  ال 

تختزنهــا  التــي  وتلــك  الحبــال  احتمــاالت  بــن 

حتمــي  هــو  مــا  بــن  ـصـراع  هنــاك  الجاذبّيــة، 

وبــن  التقليديــة  الجســد  بحركــة  املتمثــل 

الحركــة  تختزنهــا  التــي  املفتوحــة  االحتمــاالت 

بالحبــال، هــذا التوتــر ينســحب عــى الراقصــن 

أحيانــاً  الدمّيــة  دور  يمارســون  الــذي  أنفســهم 

أخــرى. أحيانــاً  الـسـريك  العــب  ودور 

يف  كمــا  الـعـرض،  هــذا  يف  مرزوقــي  يراهــن 

خفّيــة  قــوى  عــى  ســبقه،  الــذي  “بيكســات” 

واضــح،  أثرهــا  الوقــت  ذات  ملموســة، يف  غــري 

ويف كا العرضــن “التصديــق” هــو الــذي يدفــع 

تلــك  هــو  بالتصديــق  لأمــام، ونقصــد  الـعـرض 

العاقــة بــن الراقــص ومكونــات الفـضـاء الــذي 

أو  أو املوســيقى  الضــوء  كانــت  ســواء  يشــغله، 

الجاذبيــة، تلــك املكونــات التــي تخاطــب حواســنا 

دومــاً والتــي تمرّنــا عــى “تلقيهــا” منــذ الصغــر، 

لتــأيت عــروض مرزوقــي محاولــة ملســاءلة الذاكــرة 

واختبــاراً  الراقــص  يمتلكهــا  التــي  الجســدية 

التخّيــل.  عــى  األخــري  وقــدرة  لحدودهــا 
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

»ليسبوس، عار أوروبا« كتاب للمناضل السويسري جان زيغلر، الذي شغل عدة مناصب دولية، آخرها 

منصب مستشار لدى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وقد وضعه بعد معاينته أوضاع الفارين 

باآلالف من الجحيم السوري والعراقي واإليراني واألفغاني في جزيرة ليسبوس، وهي أوضاع تتنافى مع 

أبسط حقوق اإلنسان، حيث األكل على قّلته فاسد، والمخيمات مطّوقة بأكداس النفايات، واألمراض 

المعدية متفشية، والضعاف عرضة للتحرش الجنسي، أي كل ما يفقد الفرد كرامته. والكاتب ال يكتفي 

بوصف معاناة أولئك البشر المكّدسين في رقعة ضيقة تنعدم فيها الحياة الكريمة، بل يصف أيضا معاناة 

الفارين من الحرس البحري التركي واليوناني والممّررين، وما يواجهونه من نهب وتعذيب وغرق وتشتت، 

دون أن يلوح في األفق انفراج، إذ غالبا ما ترفض أوروبا استقبالهم، ومنحهم تأشيرة دخول، وهو ما يشكل 

في نظر زيغلر وصمة عار على جبين أوروبا 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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 )The crime story( الجريمــِة  روايــة  ُتعتبُر
مــن  تّتخــُذ  األدبّيــة  الكتابــة  مــن  ضْرًبــا 

الجريمة – التي عادًة ما تكوُن جريمَة قْتٍل – ماّدة خاما 

للكتابة اإلبداعّيًة مع إضفاِء بعِض الّتخييِل عليها إثارًة 

لفضول القارِئ وتشويقِه. وقد شّكل األدب اإلنجليزي 

الجريمــة  أدب  لنشــأِة  هاّمــًة  حاضنــًة   19 القــرن  خــال 

وترعرعــِه، إْذ يُرِجــُع الكثــري مــن النّقــاد نشــأة هــذا الفــنِّ 

 Edgar(  ”إدغــار آالن ب الكاتــب األـمـرييك  إىل  الــروايئ 

Allan Poe 1809-1849(  مــن خــال قّصتــِه “جرائــم 

 The Murders in the Rue( مــورغ”  شــارع 

.)Morgue1841

وانتشــارها  نضجهــا  أوج  الجريمــة  روايــة  عِرفــت  وقــد 

ـفـرتة مــا بــن الحربــْنِ بــروز عــدد مــن األســماء األدبّيــة 

كالكاتبــة  الكتابــات،  مــن  الـنـوع  هــذا  يف  اختّصــت  التــي 

أّلفــت  التــي   )1976-1890( كريســتي  أجاثــا  اإلنجليزيــة 

“لغــز  أشــهرها  لعــّل  بوليســّيًة  روايــة  الـــ60  يناهــز  مــا 

 The Mystery of the Blue Train ”القطــار األزرق

 Hercule Poirot’s(  ”عيــد امليــاد 1928(( و”جريمــة 

Christma

هاميــت”  داشــيل  صمويــل  األـمـرييك   1938( والكاتــب 

-Samuel Dashiell Hammett 1894(

وبلــغ  البوليــي”  األدب  بـ”عميــد  ُلّقــب  1961(  اّلــذي 

 Red(  أوج ُشــهرتِه مــن خــال روايتــه “الحصــاد األحمــر

أفضــل  قائمــة  ضمــن  ُصّنفــت  Harvest 1929(  التــي 

أدبّيــة  مرجعّيــة  أّســس  مــا  وهــو  إنجليزيــة.  روايــة  مئــة 

وغــري  اإلنجليــز  الكّتــاب  كّل  إليهــا  يســتنُد  ظــّل  هاّمــًة 

اإلنجليز عند خوض غمار تجربة كتابة رواية الجريمة.

بيد أّن هذه الوفرة يف كتابة رواية الجريمة بأصنافها يف 

األدب الغربي عامة واإلنجليزي باألساس قابلتها ُندرٌة 

العربــي،  الــروايئ  الـنـوع األدبــي يف املُنجــز  إنـتـاج هــذا  يف 

ويُعــزى ُضعــُف ُحضــور الروايــة البوليســّية العربّيــة إىل 

عــّدِة أســباب ُيمكــُن إجمالهــا يف الّنقــاط التاليــة:

• عدُم جاهزيِّة فضاء املدينة العربّية الحتضان أحداث 

القّصــة البوليســّية بــُكّل تفاصيلهــا ودقائقهــا ال حضاريًّــا 

ــا، فـ”مــن خصوصيــات الســرد  وال سياســيًّا وال اجتماعيًّ

البوليــي أن يرفــق فـضـاءه املــكاين بإـجـراء تقنــي يمنحــه 

املــكان  تحويــل  أي  ’التطويــع’،  يســمى  بوليســياً،  لونــاً 

مــن بنيــة ســردية عامــة إىل بنيــة بوليســية خاصــة تغــذي 

مرجعــي  إشــكال  يعرتضنــا  أنــه  غــري  وتؤـطـره.  املخيــال 

للمغامرة البوليسية العربية التي يفرتض فيها أن تقع 

يف مدينــة مــا، تتوفــر عــى أدىن شــروط البوليســية. فهــل 

تستجيب املدينة العربية ملتطلبات هذا الجنس 

عليــه  ُيبنــى  أن  يمكــن  لواقــع  فـضـاًء  تصلــح  أو 

عاملــي؟”  مســتوى  يف  بوليــي  ســردي  تخييــل 

الســرد  يف  البوليــي  بحــري،  األمــن  )محمــد 

القــدس  واملخيــال،  املرجــع  مـسـاءلة  العربــي… 

.)2016/10/  24 العربــي، 

الُكّتــاب  عــى  ُيمــارُس  اّلــذي  الّتضييــق   •

واملُبدعــن مــن قبيــل منعهــم مــن ااِلّطــاِع عــى 

والّســرقة  القتــل  جرائــم  يف  الّتحقيــق  ملّفــات 

انتشــاِر  مــن  حــدَّ  مــا  وهــو  للمنوعــات  والرّتويــج 

البوليســّية )قّصــة أو روايــة أو  األعمــال األدبيــة 

مــن مقّومــات  لغيــاب أهــمِّ مقــّوم  مذّكــرات…( 

تحريّــات  مــن  ومــا يصاحبهــا  )الجريمــة  الكتابــة 

ومحــاوالت لفــّك ألغازهــا(، إْذ ُيشــرتُط يف كاتــب 

“اِّطــاع واســٍع  عــى  يكــون  أن  البوليــي  األدب 

بُطــرق الّتحقيــق والُقــدرِة عــى فــكِّ األلغــاز وتتّبــع 

أـصـول  مــن  ويشء  الجنــايئ،  والطــّب  اآلثــار 

القوانــن وعلــم اإلـجـرام ودوافــع الجريمــِة لــدى 

اإلنسان، مع خرٍة عميقٍة بالنوازع البشريّة” ) 

ممــدوح فــّراج الّنابــي، أهــو األدُب غــري الّنظيــف، 

مجّلــة الجديــد، العــدد 51، أفريــل 2019، ص 
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الّنـظـرة  بذلــك  ونقصــُد  التلّقــي،  مســتوى   •

الكتابــِة  مــن  الّنمــط  هــذا  ُتجــاه  للنّقــاد  الســلبّية 

الروائّية باعتباره درجة ثانية من اإلبداع وضربا 

إْذ  مــن األدبّيــة،  الخــال  واللعــب  التســلية  مــن 

العربــي  العالــم  يف  البوليســّية  الروايــة  القــْت 

الكثــري مــن التحقــري والتجاهــل باعتبارهــا “أدًبــا 

غــري نظيــف أو أّنهــا أدب املراهقــن” كمــا يذهــب 

النابــي. ولشــّدما حوربــت الروايــة البوليســية مــن 

بعــض املحســوبن عــى الشــّق املحافــظ الّداعــن 

نظيــف  ألدب  والتأســيس  األدب  طهوريّــة  إىل 

خال من املجون واإلجرام العتبار ذلك مفســدة 

ألذواق الناشــئِة وتدـمـريا ســريعا لقيــم املجتمــع 

وثوابتــِه.

األخــرى  الكتابّيــة  األجنــاس  بعــض  هيمنــة   •

املخاـبـرات  كأدب  الجريمــِة  ألدِب  املتاخمــِة 

الروايــة  حســاب  عــى  الجوسســة  وروايــات 

الكتابــة  الـنـوع مــن  البوليســّية، وقــد عــرف هــذا 

نذكــر  أن  وحســبنا  مصــر  يف  خاّصــة  انتعاشــًة 

هنــا “الصعــود إىل الهاويــة” و”دـمـوع يف عيــون 

وقحــة ” لصالــح ـمـريس. األمــر الــذي وّلــد فراغــا 

الحديــث  العربــي  األدب  يف  وملموســا  كـبـريا 

بعــض  البوليســّية، رغــم  الروايــة  يخــصُّ  مــا  يف 

املحــاوالت هنــا وهنــاك عــى غــرار تجربــة محمــود 

يومّيات كاتب يسكنه 
هاجس االنتحار

“البيريتا يكسُب دائًما ” لكمال الرياحي

ضو سليم

تأيت هذه الرواية “البريتا يكسب دائمًا” لكمال الرياحي، الصادرة 

مؤخراً، متّممة ملسار إبداعي كان انطلق فيه الكاتب منذ سنوات حيُث 

ال تقرأ رواياته كنصوص منفردة معزولة عن بعضها البعض وإّنما 

يف سياق قرايئ متشابك ومتواصل، وتتعدد األصوات فيها –الرواية 

– إذ ال ُيحكم الراوي قبضتُه عى السرد بل ُيفسُح املجال أمام عديد 

الشخصيات إن حضورا أو غيابا لسرد أجزاء متفّرقة من قّصة املسدس 

الضائع، حتى اكتملت قّصة فّك اللغز. وقد كشفت لنا هذه القصص 

الفرعية عن شبكة من العالقات االجتماعية املرّكبة واملعقدة أحكم 

الكاتب تشكيلها وبناءها وفق نسق ُمربٍك لكّنه ممتع طريف.

كتب

ملر
ح ا

صال
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الشــهرية  الّسلســلة  تلــك  أصــدر  الــذي  ســالم 

الخاّصــة باألطفــال “املغامــرون الخمســة” التــي 

لــوزة،  )نوســة،  أوالد  خمســة  ببطولتهــا  يقــوم 

ثــّم  زنجــر(  وكلبهــم  محــب  عاطــف،  تختــخ، 

إىل  ينضــاف   ”13 “الشــياطن  بسلســلة  أعقبهــا 

توظيــف  يف  نجــح  الــذي  محفــوظ  نجيــب  ذلــك 

ثيمة الجريمة يف مؤلفه “اللص والكاب”. دون 

أن ُنغفــل ذكــر الكاتــب اإلذاعــي التونــي ـصـاح 

الدين بلهوان اّلذي أّلف للتلفزة التونسّية تلك 

معنــا”  “ابحــث  الشــهرية  البوليســّية  السلســلة 

املــايض. القــرن  ثمانينــات 

لكن وخال العشــريّة األخرية بدأت ترُز بعض 

الســاحة  عــى  الجــاّدة  البوليســّية  الروايــات 

العربّيــة نذكــر عــى ســبيل املثــال “لغــز الجريمــة 

الـنـراوي  يونــس  رائــد  للمصــري  الغامضــة” 

بوشــارب،  أمــل  للجزائريــة  نجمــة”  و”ســكرات 

هــاين  محمــد  للفلســطيني  الحـمـراء”  و”املأدبــة 

للتونــي  دائمــا”  يكســُب  و”البرييتــا  زيــاد،  أبــو 

إصداراتــِه. آخــر  وهــي  الرياحــي  كمــال 

-1  في تقديم األثر 
ا ومحاولة استقرائه عتباتيًّ

للكاتــب  روايــة  عنــوان  دائمــا”  يكســُب  “البرييتــا 

 )1974 مواليــد  )مــن  الرياحــي  كمــال  التونــي 

إيطاليــا”،   – املتوّســط  “منشــورات  عــن  صــادرة 

ُتزيّــُن  صفحــة.   237 تُضــمُّ  أنيقــة  طبعــة  يف 

الفــن  إىل  تنتمــي  صــورة  الخارجــي  الغــاف 

 )Configuration libre( الُحــّر  التشــخييص 

ـتـزاوج بــن اللونــن األســود والرتقــال وُتجّســُد 

صــورة رأس والنصــف العلــوي مــن ـجـذع رجــل 

منــه  تــرز  ال  والّســمات  التفاصيــل  واضــح  غــري 

آثــار خــدوش أو جــروح مرتوقــٍة، وُرســم  ســوى 

يحيــل  مــا  وهــو  مخاطــة  ندبــة  شــكل  يف  الفــم 

لغــة  هيمنــة  ُمقابــل  الحــوار  بــاب  إغــاق  إىل 

يرمــز  الــذي  الدـمـاغ  موضــع  باحتالهــا  البرييتــا 

للعقــل والتفكــري مــا يجعــل مــن هــذا الشــخص 

التــي  والدـمـاء  القتــل  دوامــة  إال  يــرى  ال  عدائيــا 

ترجمتهــا العــن املرســومة يف شــكل لولبــي ممــا 

والــذي  بالشــخص  يحيــط  الــذي  املــكان  جعــل 

الدـمـاء  اىل  يرمــز  محيطــا  األحمــر  اللــون  ســاده 

ُقــّدت  فقــد  اـلـّرأس  شــعر  حاقــة  أمــاّ  والقتــل. 

عــى هيئــة مســّدٍس أســود اللــون، يحمــُل إيحــاًء 

بمــا أشــار إليــه العنــوان وبمــا قــد يجــده القــارئ 

ــا  . وهــي صــورة تمســح حّيــزا جغرافيًّ طــيَّ النــصِّ

هامــا مــن فـضـاء الورقــة املطلّيــة باللــون األحمــر 

القــاين بمــا يكتـنـزه مــن معــان ومدـلـوالت تقــرتن 

ومــا  القتل/االغتيال/االنتحــار..  بفـكـرة  أساســا 

يرتّتــب عنهــا مــن نتائــج، وهــي فكــرة الزمــت كافــة 

الشخصيات التي تناوبت الحضور داخل النص 

غربــال،  دجو/يوســف  ســتيا،  كاب،  )عــي 

دايفيــد(. وقــد ورد اللــون هنــا عامــة ســيميائّية 

تهّيئنــا لوـلـوج عالــم الروايــة الــذي تحكمــه ثيمــة 

القتــل إّمــا انتقامــا أو نشــدانا للراحــة وبحثــا عــن 

الخــاص.

ضّمــت الصــورة كذلــك اســم املؤّلــف الــذي ُكتــب 

تحقيقــا  اـلـرأس  أعــى  األبيــض  باللــون  اســمه 

)شــعر  األســود  بــن  الـضـويئ  التبايــن  لبعــض 

املؤّلــف(  )اســم  واألبيــض  الرأس/املســّدس( 

يلفــت  ومــا  الرقبــة.  أســفل  الكتــاب  وعنــوان 

تقنيــة  راســمها  اعتمــاد  الصــورة  هــذه  يف  النظــر 

الّتذكــري )Technique du rappel( يف توزيــع 

ُتعتمــُد  تقنيــة  وهــي  )األســود/األحمر(  اللونــن 

اللوحــة،  عــى  فنّيــة  الرســم إلضـفـاء وحــدة  يف 

فاللــون األحمــر وهــو اللــون الطاغــي عــى كامــل 

للرســم  كخلفيــة  وروده  إىل  إضافــة  الصــورة 

والخيــط  املســّدس  لزنــاد  لونــا  الّراســم  اعتمــده 

الذي أحكم غلق الفم وكأننا إزاء عاقة ســببّية 

إذا فتحــت فمــك ضغطــُت عــى زنــاد مســّديس 

إضافة إىل إحدى كلمات العنوان “يكسُب” أما 

اللــون األســود فــكان مــن نصيــب املســّدس وثلثــي 

العنــوان ورتــوق الرقبــة وتلــك الخطــوط اللولبيــة 

املنحنيــة التــي تحيــط بمســاحة العــن، وهــو مــا 

تتـجـول  وهــي  اـلـرايئ  عــن  يريــح  أن  شــأنه  مــن 

الصــورِة. فـضـاء  داخــل 

فقــد  دائمــا”  يكســُب  “البرييتــا  العنــوان  أّمــا 

مــن  تكّونــت  مرّكبــة  اســمّية  جملــة  نحويّــا  ورد 

إليــه اســم  نــواة إســناد أصليــة مبــدوءة بمســند 

جنــس “البرييتــا” وهــو اســم مشــتق مــن الكلمــة 

األســلحة  مــن  ـنـوع  وهــو   )Beretta( اإليطاليــة 

 Beretta( الناريّــة نســبة ملُصّنعهــا بييــرتو برييتــا

Pietro( وقــد ورد تعريــف هــذا الـسـاح تعريفــا 

مــن   131-130 الصفحتــن  يف  ُمفّصــا  دقيقــا 

فعلّيــا  إســناديًّا  تركيبــا  ورد  وُمســند  الروايــِة، 

ومفـعـول  )يكســُب(  وفاعــل  فعــل  مــن  تكــون 

مطلــق )دائمــا( وهــو مــا ُيمّثــل النــواة اإلســنادية 

أحــال  وقــد  الُجملــة،  يف  الثانويّــة  أو  الفرعّيــة 

صــوت  غــاب  كّلمــا  الســائد  املنطــق  عــى  ــا  دالليًّ

العــدل أي منطــق القــّوة والبطــش حيــُث البـقـاء 

الرتكيــب  عليــه  دّل  مــا  وهــو  لأقــوى  والغلبــة 

الروايــة  هــذه  يف  والعنــوان  دائمــا”.  “يكســُب 

عــاوة عــن كونــه ُيشــّكُل العتبــة النصّيــة األوىل 

التــي ُتغــري باقتحــام مجاهــل النــصِّ فإّنــُه كذلــك 

الروايــة  مــن  األخــري  املشــهد  يف  منتهــاه  ُيشــّكُل 

الذي أسدل الستارة عى نهاية الصراع الباطني 

شــخصيات  مــع  القــارئ  اقتســمه  الــذي  الحــاد 

الرواية وهو صراع وجودي يتنازع طرفاه قّوتان 

تتقارعــان ضمنّيــا )البقاء/الفـنـاء، الخري/الشــر(.

-2 في بنية الرواية وتعّدد أصوات السرد
عــى  دائمــا”  يكســُب  “البرييتــا  روايــة  تتأّســُس 

تأليــف  الكتابيــة وتفاعلهــا يف  تداخــل األجنــاس 

تقنيــات  مــن  وهــي   ، للنــصِّ الحــكايئ  النســيج 

الكتابــة الروائيــة الحديثــة الافتــة لانتبــاه والتــي 

تحّولــت عرهــا الروايــة إىل نــصٍّ جامــع أو نــصٍّ 

مفتوح تستوعب يف بنائها كاّفة أشكال الكتابة 

األدبّيــة، وتمّخــض عــن هــذا شــكل روايئ يقــوم 

الروايــة  عــن  مختلًفــا  األصــوات،  تعــدد  عــى 

وبذلــك  واحــدا  راويــا  تحمــُل  التــي  الكاســيكّية 

صوتــا واحــدا. وهــو الشــكل الــذي يتــواءُم خاّصــًة 

وشــروطها  البوليســية  الروايــة  مقتضيــات  مــع 

اّلتــي  “تلــك  قّصتــن  عــى  تقــوم  فهــي  البنائّيــة 

تشــكيلها  إعــادة  ويجــُب  الجريمــِة،  إىل  قــادت 

يّتبــُع  التــي  التحقيــق  وقّصــة  تمثيلهــا،  أو 

القــارُئ تفاصيلهــا خطــوة بخطــوة” )عبدالعزيــز 

جديــر، متــى ُتشــرُق شــمس الروايــة البوليســّية 

أفريــل   ،51 العــدد  العربّيــة؟، مجّلــة الجديــد، 

2019،(، وهــو مــا اســتجابت لــه روايــة “البرييتــا 

يكسُب دائما” إذ يجُد القارُئ نفسه ينوس بن 

زمانــن مختلفــن وبــن قصتــن أو ضربــن مــن 

الكتابــة:

كاب”  “عــي  املُفّتــش  بطلهــا  تحقيــق  روايــة  أ- 

الــذي ُيحّقــُق يف جريمــة قتــٍل ويحــاول الكشــف 

مــن  عليــه  العثــور  وقــع  مــا  عــر  عــن مابســاتها 

البوليســية  فالروايــة  ارتكابهــا،  مــكان  يف  أدّلــة 

تنهــض عــى ثــاث دعائــم هــي الجريمــة واملفّتــش 

أو املحّقق أو ضابط الشرطة وطريقة فّك ألغاز 

بــن  الّربــط  إحــكام  الكاتــب  ومهّمــة  الجريمــِة. 

نــصٍّ  لتأســيس  بينهــا  والجمــع  العناصــر  هــذه 

اِقتحــاِم  بمشــهِد  الروايــُة  تنفتــُح  إْذ  متماســٍك. 

ضابــط الـشـرطة عــي كاب مصحوبــا بخمســة 

موقعهــا  أو  صاحبهــا  نعلــم  ال  لشــّقٍة  رجــاٍل 

عملّيــة  يف  وينطلقــون  داخلهــا  ويتوّزعــون 

ـسـاكنات  إحــدى  مــن  ـبـاٍغ  تلّقــي  إثــر  الّتفتيــش 

بمشــاهدتها  فيــه  ُتعلــم  بّيــة”  “اآلنســة  العمــارة 

الجّثــة  مــواراة  يحــاول  وهــو  الجريمــة  مرتكــب 

وإخفاءهــا، وُتســفُر عملّيــة الّتفتيــِش عــن بقايــا 

عظام ُجّثٍة مدفونٍة يف أحواض الّزينِة بالّشرفِة 

وهاتــف سامـسـونغ يحتــوي تســجيات صوتّيــة 

الشــّقة(  ـسـاكني  )أحــد  “مــاك”  بــن  لحــوارات 

األوراق  مــن  وكومــة  )صديقتهمــا(  و”مــاري” 

ســُتمّثل  صـغـرية،  فوالذّيــة  بخزانــة  موضوعــة 

هــذه الجريمــة الـشـرارة التــي توقــد فتيــل الّســرد 

. النــصِّ الرئيــس ألـجـزاء  الروايــِة واملـُحـّرك  طيلــة 

عــى  ذلــك  خــال  الّنظــر  الرياحــي  كمــال   يرّكــز 

ُضّبــاط  وأعنــف  أخطــر  كاب  عــي  الضابــط 

الّشــرطة بتونــس عــى اإلطــاق، مســّلطا الّضــوء 

بعــد  املهـتـّزِة  شــخصّيتِه  جوانــب  مختلــف  عــى 

يحميــِه  كان  الــذي  الســابِق  النظــام  ســقوط 

غــداة  الـشـرطة  ســلك  يف  العمــل  واســتئنافه 

إثــر  ـفـرتة مــن ااِليقــاف واملحاكمــات  الّثــورة بعــد 

توّرطه يف مقتل ذاك الشاب األسود بطل رواية 

بــرج الســاعة صائفــة  “الغوريــا” عندمــا تســّلق 

2009 فتفــنّن يف تعذيبــه وتســّبب يف موِتــه عــر 

مــن  محاولــة إلنزالــه  يف  الكهربائّيــة  الصعقــات 

القضّيــِة  تلــك  يف  توّرطــه  فبعــد  الســاعة.  أعــى 

مــّدة  يرتــاُد املحاكــم  وظــلَّ  عــدل  ــع  لتتبُّ تـعـّرَض 

سنتن هاجمه خالها السّكري و”عاَش تجربة 

يحميــه،  اّلــذي  الّنظــام  ســقَط  فقــد  مرـيـرًة، 

وســقطت معــُه أســناُن فّكــِه الّســفي. لــم يتصــّور 

أّنــُه ســيأيت يــوٌم ُيـضـرُب فيــه عــى قفــاُه أو ُيتفــُل 

عــى وجهــِه. الغريــُب واّلــذي قهــر عــي كاب أّن 

من كان يفعُل به ذلك هم تاميذُه من الضّباط 

وهــو  يف ُرتبهــم”،  فجــأًة  قفــزوا  اّلذيــن  الّصغــار 

مــا ُيفّســر الحــاالت الهســترييّة التــي ُتباغتــه بــن 

الحــن واآلخــر. ويــيء الكاتــب يف األثنــاء بعــض 

بـ”عــي  فيــه كســرِّ تســميته  الغامضــة  الجوانــب 

العاقــة  إىل  ذلــك  الكاتــب  أرجــع  وقــد  كاب” 

العدائّية التي تربط “عي” بالكاب إثر تعّرضِه 

لعّضــة كْلــٍب لخصيتيــِه خــال حصــص الّتدريــب 

لديــه  فتولّــدت  الّشــرطِة  بســلك  التحاقــِه  أّول 

نزعــة انتقامّيــة ترجمتهــا الجرائــم الفظيعــة التــي 

كان يرتكبهــا يف حــّق الــكاب الّســائبة بُمسّدســِه 

وتكديسها أكواما أمام باب السوق املركزيِّة مع 

تعّمــد تركهــا مكّومــًة هنــاك حّتــى تـفـوح نتونــًة. 

عــى  أيًضــا  الكاتــُب  ُيطلعنــا  القّصــة  هــذه  عــر 

ســّر ُمســّدس “البرييتــا” الضائــع مــن عــي كاب 

وقــد  للــكاب  املاحقــة  عملّيــات  إحــدى  خــال 

الّصيــد “عندمــا شــُعَر  ليلتهــا تحــت نشــوة  كان 

أّنــُه يف حاجــٍة إىل ســاح أكــر للتخّلــِص مــن تلــك 

الكائنــات النابحــِة يف رأســِه. شــُعَر أّنــُه يف حاجــٍة 

إىل رّشاٍش، ليحصد املزيد من الرؤوس. اِلتقَط 

يطــرُق  وراَح  املــازِم  مــن  الّصيــِد  ُبندقّيــَة  وقتهــا 

رؤوسها واحدة واحدة. كانوا كّلهم يتصايحوَن 

الّرمايــِة. رصاصــة  يف  بدّقتــِه  إعجاًبــا  حولــِه  مــن 

واحــدة لــكلِّ كلــٍب. ال يْذكــُر ســاعتها أيــن قــذف 

باملُسّدِس. كان يْعتقُد أّنُه أعادُه إىل غمدِه. لكْن 

يبــدو أّنــُه ســقَط منــُه يف العربــِة أو ســّلمُه ألحــد 

اّلذيــن كانــوا يهتفــون باْســمِه”  أولئــك الحمقــى 

)املرجــع نفســه، ص 17(. وهــو ُمســّدس تحّصــل 

عليــه عــي ُصدفــة مــن شــاب جزائــري التقــاه عنــد 

عودتــه مــن الجزائــر يف منطقــة مهجــورة قريبــة 

مــن الحــدود وأرغمــه عــى اقتنائــه بعــد ترويعــه 

قتلــُه  إاّل  كاب  عــي  مــن  كان  فمــا  بثعبــان، 

بطريقــة موحشــة وســادّية عــر إرغامــه عــى أكل 

ذلــك الثعبــان بعــد وضعــه داخــل رغيــف خبــٍز.

عــي  فوبيــا  ســّر  نكتشــُف  القّصــِة  هــذه  وخــال 

الســرُّ  فــإذا  الحمــام ولعــن صاحبهــا  مــن  كاب 

هــو توّرطــُه يف بــرت ســاق املاكــم الســابق “محمــد 

معــُه  التحقيــق  عمليــة  خــال  املنصــوري”  عــي 

مــا ســّبب لــه إعاقــة دائمــًة أقعدتــه عــى ـكـريس 

يرعــى  بالعاصمــة  الفتــح  جامــع  أمــام  متـحـّرك 

بـشـرائط  وزيّنهــا  اـشـرتاها  التــي  الحمــام  أـسـراب 

ملّونٍة. ونفهم إّذاك سّر ارتباك بّية أول التقائها 

بعي كاب عندما اقتحم الشّقة، عندما ُيتبّنُ 

مــع  الجريمــة  هــذه  أّنهــا كانــت متواطئــة يف  لنــا 

عــى  زائفــًة  شــهادة  قّدمــت  عندمــا  كاب  عــي 

اغتصــاب هــذا املاكــم لهــا.

املتعّلقــة  والّتفاصيــل  الحيثّيــات  هــذه  إّن 

املقاطــع  عنهــا  كشــَفت  كاب  عــي  بشــخصّية 

السردّية التذكريّة التي عمد من خالها الّسارد 

إىل كســر نســقّية الســرد وخطّيتــه عــر االرتــداد 

بنــا إىل املــايض إزالــًة لــكّل مــا يداخــل األحــداث مــن 

دار  الــذي  الحــوار  عــن  ناهيــك  وإبهــام.  غمــوض 

بــن ضّبــاط الّشــرطة )زمــاء عــي(، فالّســرد يف 

هــذه الروايــة ينحســُر انحســارا واضحــا لحســاب 

املســتجّدة  الفنّيــة  الظواهــر  مــن  وهــي  الحــوار 

لكمــال  الــروايئ  املنجــز  يف  لانتبــاه  والافتــة 

الرياحــي.

إىل  اليومّيــات  هــذه  ُتمّثــُل  ب- اليومّيــات: 

عليهــا  ُعــر  التــي  الصوتيــة  التســجيات  جانــب 

ورســالتان مــن زوجــة يوســف )كاتــب اليوميــات( 

إىل صديقتهــا مريــم أدّلــة لفــّك ُلغــز الجريمــة، 

البعــض. بعضهــا  تكّمــل  فثاثتهــا 

ــا مــن الروايــة  تمســُح هــذه اليومّيــات قســًما هامًّ

)مــن الصفحــة 51 إىل الصفحــة 233( وهــي 40 

ــا عــى مــا ُيقــارُب الثاثــة أشــهٍر  يومّيــة تمتــدُّ زمانيًّ

مــن  أوت/أغســطس   10 إىل  مايو/أيــار   16 مــن 

منتظمــة،  غــري  يومّيــات  وهــي  نفســها  الّســنة 

)اليــوم  كتابتهــا  بتاريــخ  يومّيــٍة  كلُّ  ُعنونــت 

والّشــهر( وســاعته دون ذكــر الّســنِة. واســتغرق 

إذ  كاملــة  ليلــة  كاب  عــي  مــن  قراءتهــا  أمــُر 

انطلــق يف ذلــك إثــر اِنتـهـاء الــّدوام مـسـاء ليفــرغ 

التــال، بعــد أن وجــد  اليــوم  مــن قراءتهــا فجــر 

هــذه  عــن ســرِّ  بحًثــا  قراءتهــا  نفســه متوّرطــا يف 

الُجّثــة املدفونــة يف شــرفة الشــّقة. وهــي يومّيــات 

مــا  عــى املُذّكــرات، ضّمنهــا كاتبهــا أهــّم  تنفتــُح 

مــن  أّرقــه  أو  مـشـاكَل  مــن  اعرتضــُه  أو  عاشــُه 

الّتدويــن ذاك، وتتضّمــُن  يــوم  هواجــس خــال 

هــذه اليومّيــات إضافــة إىل ذلــك مقاطــع ســردّية 

منها ما ينتمي إىل محيك الطفولة كحديثه عن 

عاقته الجنســّية بأســتاذة الفلســفة التي كانت 

مــا  ومنهــا  يوليــو(  جويليــة/   11 )يوميــة  تدّرســه 

ينتمــي إىل أدب الرســائل كالرســائل اإللكرتونيــة 

الفلســطيني”  “الحّشــاش  بهــا  يبعــث  التــي 

رئيــس تحريــر صحيفــة “الواشــنطوين العربــي” 

يوميــة  جوان/يونيــو،   22 )يوميــة  يوســف  إىل 
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كتب

جويلية/يوليــو،   05 يوميــة  جوان/بونيــو،   23

يوميــة 09 جويلية/يوليــو(، ومنهــا مــا ينتمــي إىل 

املقــال الصحفــي )مقطــع مــن يوميــة 23 جــوان/

يونيو( والبعض اآلخر خّصصه الكاتب )يوسف 

غربــال( لكتابــة مخطــوط قّصــة انتحــار “دايفيــد 

واالس”. فوســرت 

مــن  هامــة  جوانــب  اليوميــات  هــذه  لنــا  تُــيُء 

املشــبوه  املســّدس  وـسـرية  الجريمــة  مابســات 

الــذي يتنّقــُل بــن األيــدي كمــا تكشــف لنــا شــبكة 

معقــدة جــدا مــن العاقــات االجتماعّيــة يؤّلــف 

التقــّدم يف فعــل  ُيّتضــُح مــن  بينهــا “مســّدس”. 

الـقـراءة الــذي يقــوم بــه عــي كاب أّن صاحــب 

ُيدعــى  تونــي  ُصحفــي  هــو  اليومّيــات  هــذه 

“يوســف غربــال” ويُكّنــى بـ”دجــو” نكتشــف عــر 

التقّدم يف سر أغوار النصِّ أّنُه أحُد ضحايا عي 

كاب تســّبَب يف بــرْتِ إبهــام ســاقِه الُيمنــى عندمــا 

العربــي”  “الواشــنطوين  بجريــدة  مقــاال  نشــَر 

يتحــّدُث فيــه عــن الّســاح املُســتخدم يف جريمــِة 

فتــّم  )البرييتــا(  بالعيــد  ُشــكري  الّشــهيد  قتــِل 

اِّتهامــه بالّتخابــر مــع جهــات أجنبّيــة وكان عــي 

ســّر  بذلــك  لنْفهــم  معــُه  حّقــق  مــن  هــو  كاب 

الجوارب الكثريِة املنشورة فوق حبل الغسيِل – 

التي تحّدثت عنها “بّية” عندما أدلت بشهادتها 

“يوســف” يف  مــن  – رغبــًة  الجريمــة  بخصــوص 

إبهــام ســاقِه املبتــوِر. إخـفـاء 

عــى  الطــارئ  التغيــري  اليومّيــات  كاتــُب  ُيصــّورُ 

إىل  “البرييتــا”  ُمســّدَس  وـصـول  منــُذ  حياتــه 

يديــه ُصدفــًة إْذ يـقـول متحّدًثــا عــن ذلــك “ُمنــُذ 

يف  آالم  مجنونــا.  ـصـرُت  الكيــِس  يف  اِكتشــْفتُه 

الرأِس طوال الوقِت. هناك من جهة دماغي”، 

موّضحــا كيفّيــة عثــورِه عليــه وســط كيــس جرائــد 

وملفــات قديمــٍة ألقتــُه زوجتــُه يف وجهــه عندمــا 

أّننــي  يـقـوُل “تذّكــرُت يومــا  البيــِت،  طردتــُه مــن 

عندمــا التقطــُت منهــا الكيــس بالــّدرج، ورأيتهــا 

ُتغلــُق البــاب بُعنــٍف. حاولــُت أن أعــّدَل البنطــال 

صْلًبــا  شــيًئا  فلمْســُت  قليــا،  تراخــى  الــذي 

الغرفــِة.  نحــو  الّصُحــِف. ركْضــُت  غــري  بالكيــِس 

أحكمــُت غلــق البــاب حّتــى ال يدُخــَل عــّي أحــد، 

ومّزقــُت الكيــَس… بــرز بالكيــِس مقــصٌّ ضخــٌم، 

كنُت أستعملُه يف قصِّ أخبار ديف… يف لحظٍة 

اّلــذي أبحــُث  أّنــُه هــو الجســم الّصلــُب  تصــّورُت 

عنــُه. لــوال أنَّ صرصــارا خــرج مــن لّفــٍة أخــرى مــن 

آملتنــي  بكّفــي.  قويّــة  ضربــًة  ضربتــُه  الجرائــد… 

الّصحيفــَة  نفْضــُت  ســحقتُه.  لكّننــي  الّضربــُة، 

يف  ملفوفــا  هنــاك  كان  الّصرصــاِر.  ُجّثــِة  مــن 

االنتصــاِر  اِبتســامَة  مّنــي  يْســرُق  أبيــَض.  منديــٍل 

عــى الّصرصــاِر. فككــُت مــن حولــِه املنديــل بحــذٍر. 

مــن  األول  كاليــوم  ثقيــل  مســّدس  مســّدس.. 

نحــو  شــكوكه  مــن  ضاعــف  مــا  وهــو  جريمــٍة”. 

زوجتــه التــي كان يازمــه إحســاس عميــق بأنهــا 

عــى  قاطعــا  دليــا  املســّدس  فأضحــى  تخونــه 

زوجتــه  تخونــه  مــن  مهنــة  عــى  وأمــارة  ذلــك 

معــُه وقــد كان تخمينــه يف محلــِه ففــي إحــدى 

تفتيــش  خــال  عليهمــا  ُعــر  التــن  الرســالتن 

الشــّقة كتبــت صاحبتهمــا إىل صديقتهــا مريــم 

“أخــذ يســتجوبني بُعنــف. أيــن ذهبــت باملُســّدس 

الذي تركتُه عندك؟ ال أعرف. ال أعرف فعا، يا 

مريــم… نســيُت أّننــي خّبأتــُه يف الكيــِس ونســيُت 

عندما ألقيُت الكيَس يف وجه الحيوان. كان كلُّ 

مــا بقــي لــه عنــدي مــع كرتونــة الُكتــب. لــم يبــَق 

عندك هنا يشء. اذهْب إىل الجحيم. أذكر ذلك 

اآلَن. رميتــُه يف وجهــه الكيــس. نســيُت. نســيُت، 

) املصــدر  هنــاك”  البرييتــا  خّبــأُت  أيّن  مريــم،  يــا 

هــذا  يُكــن  ولــم   .)139-138 ص  ص  نفســه، 

الّشــرطيُّ ســوى “ســتيا” أحــد زمــاء عــي كاب 

وقد أّكد يوسف كاتب اليوميات ذلك يف يومية 

07 جويلية/يوليو عندما اسرتجع واقعة إيقافه 

ليلــًة مــن طــرف أعــوان الشــرطة وتذّكــر مــا توّجــه 

بــه إليــه أحــد األعــوان مــن كام “ملــاذا طّلقتهــا؟ 

فرُجهــا لذيــذ، كمــا رأيــُت، ال أدري ملــاذا تمّلــوَن 

بُســرعة مــن الفــروج التــي آوتكــم؟ ُعــْد إىل فرجــك 

أنــا  أردَت.  متــى  لــَك  ســأتركُه  دجــو.  يــا  األّوِل، 

الكنغــر الــذي ُيضاجــُع زوجتــَك. أنــا الــذي رأيتنــي 

تحت الّدرج، وتخى أن تكتب ذلك إىل اليوم. 

الــذي دّوخ العالــم كّلــُه. اســأل جّبــار  أنــا ســتيا 

عّنــي. أنــت ال تعــرف جّبــار. أنــت ال تعــرُف شــيئا. 

ليــس  اآلَن.  تنتهــي  لــن  بعــد.  تنتــه  لــم  مهّمتــي 

قبــل أن أجــد البرييتــا، وأســتّل روحــك “)املصــدر 

.)178 ص  نفســه، 

لقد ساهمت هذه اليوميات يف إماطة اللثام عن 

الــّدرس فــإذا برفــات الجّثــة  ســّر القضّيــة محــّل 

ُيشــّكل  صــار  لكلــٍب  أّنهــا  يّتضــُح  عليهــا  املعثــور 

اضطرابــات  ُيعــاين  الــذي  لصاحبــه  قلــق  مصــدر 

نفســّية حــاّدًة، فقــرر أن يضــع حــّدا لحيــاة كلبــه 

يجــد  بحوزتــه ولــم  الــذي  بهــذا املســّدس  فقتلــه 

طريقــة يتخّلــص بهــا منــه ســوى تقطيعــه وردمــه 

وهــذه  بالشــرفِة.  والنباتــات  الزينــة  أحــواض  يف 

القضّية لم تكن يف الواقع سوى مفتاح لقضّية 

ســنوات وكادت  عــي كاب  أّرقــت  أهــمَّ  أخــرى 

ُتذهــب عقلــُه وهــي قضّيــة مسّدســه الــذي ـضـاع 

فكشــفت  املاحقــة  عمليــات  إحــدى  يف  منــه 

ســارقه ورحلتــه التــي قطــع وإىل أّي يــد وصــل.

أداًة  كونهــا  عــن  زيــادة  اليوميــات  هــذه  إنَّ 

حــّل  عــى  املفّتــش  ســاعدت  الجريمــة  لكشــف 

ُلغــز قضّيتــن وصــّورت للقــارئ حجــم الجرائــم 

البشــرية التــي تُرتكــب يف حــّق املواطــن والوطــن 

تحــت شــعار تطبيــق القانــون، فقــد صــّورت لنــا 

بعــض تفاصيــل حيــاة كاتــب مســكون بهاجــس 

االنتحاِر، شديد التأّثِر بالكاتب األمرييك دايفيد 

فوســرت واالس )1962 – 2008( ُمعـتـرا حياتــه 

امتــدادا لــُه ملــا بينهمــا مــن تقاطعــاٍت ففــي حيــاة 

كّل منهمــا امرأتــان تختفــي األوىل لتحــّل الثانيــة 

الّشــاعرة  “مــاري”  عشــيقتُه  فلدايفيــد  محّلهــا 

التــي اختفــت فجــأًة وظـهـرت بــدال منهــا “كاريــن 

أربــع  مــّدة  بهــا  عاقتــه  اســتمّرت  التــي  غريــن” 

ســنوات وكانــت كفيلــة بــأن يضــع دايفيــد بعدهــا 

ا لحياتــِه بعــد أن تخّلــُت عنــُه أو هكــذا كان  حــدًّ

كذلــك  امرأتــان  حياتــه  يف  وليوســف  لــُه.  يتهّيــأُ 

أن  بعــد  عنــه  االنفصــال  قــرّرت  التــي  زوجتــه 

ســئمت العيــش معــه وصديقتهــا “مريــم” التــي 

الّتماثــل  أوجــه  ومــن  بــِه.  عاقــة  عــى  صــارت 

ويوســف  دايفيــد  مــن  كل  حيــاة  أّن يف  األخــرى 

صديق )ماك/جونثان( تحوم حولُه الّشــبهات.

جريمــة  مرتكــب  غربــال”  “يوســف  يوميــات  إّن 

قتــل الكلــب تنطــوي عــى صنــف آخــر مــن الكتابــة 

دايفيــد  مقتــل  ـحـول  تحقيــق  قّصــة  يف  متمثــا 

 – الّصحفــي  هــذا  يحــاول  إْذ  واالس،  فوســرت 

يوســف – اختــاق قّصــة انتحــار دايفيــد فُيعمــل 

خيالــُه يف نســِج خيــوط حكايــٍة ُمتخّيلــٍة ورســم 

ُمتخّيــل  واآلخــر  واقعــي  بعضهــا  شــخصّيات 

لســبك نســيج النــّص الــروايئ، فيجمــُع ُجــذاذات 

الّصحــف التــي تحّدثــت عنــُه وعــن وفاتــه والتــي 

يحــاول  وعبثــا  ســنوات.  منــذ  تجميعهــا  بــدأ 

دون  موتــه  لغــز  فيــه  يكشــف  ســيناريو  صياغــة 

دايفيــد  بشــخصية  التأثــر  هــذا  ويبلــغ  جــدوى. 

والبحــث يف ســّر وفاتهــا حــّد التفكــري يف االنتحــار 

مثله وكثريا ما تخامره فكرة اإللقاء بنفسه من 

النافذِة، يقوُل “عندي نافذة، نافذة عالية بما 

بنجــاٍح”. أتهّشــم  لــيك  يكفــي 

ســبب  عــن  غربــال”  “يوســف  بحــث  قّصــة  إّن 

ُتشــبُه إىل حــدٍّ كبــري روايــة “مــن  اِنتحــار دايفيــد 

قتل أسعد املروري” للحبيب السائح إْذ يحاول 

متابعــة  معــاود”  “ُرســتم  الّصحفــي  خالهــا 

بجامعــة  الجامعــي  األســتاذ  مقتــل  حيثيــات 

وـهـران “أســعد املــروري” ويغــدو الســؤال “مــن 

قتل أسعد؟” إىل قلق يقض مضجع الصحفي. 

ويف هــذا الســؤال تتقاطــع رحلتــا بحــث يوســف 

معــاود. ورســتم  غربــال 

الرواية البوليسّية قناع أم توثيق
كمــال  عنــد  البوليســّية  الروايــة  كانــت  لقــد 

الرياحــي قناعــا أراد مــن ورائــه كاتبــه إثــارَة عــدد 

االغتيــاالت  كموجــة  السياســّية  القضايــا  مــن 

 2012 ســنة  تونــس  اجتاحــت  التــي  السياســّية 

مــرورا  بالعيــد  شــكري  الشــهيد  باغتيــال  بــدًءا 

إىل الشــهيد محمــد الراهمــي، ناهيــك عــن إثــارة 

قضية العدالة االجتماعية إْذ “تتناول الجريمة 

املُجتمعــي  العــدل  مفهــوم  العمــل  يف  املُرَتكبــة 

ومــداه مــن خــال ســرِد آثارهــا يف فــرتة زمنيــة مــا. 

حيُث يمكنك من خال القراءة االستدالل عى 

مــدى ســامة املجتمــع وعدالتــه يف تلــك الحقبــة 

فيــه  والجرائــم  الشــرور  وعــن طبيعــة  الزمنيــة، 

ذلــك،  عــى  وبـنـاًء  عليهــا.  الســيطرة  وطــرق 

يــزّود  الخصــوص  وجــه  عــى  الجريمــة  فــأدب 

الُقــرَّاء بلمحــة مــن املواقــف الســائدة عــن طبيعــة 

املجتمــع،  يف  القانــون  تطبيــق  ومــدى  العدالــة 

وتلفت االنتباه إىل الجرائم التي يمكن أن تهدد 

األمــن العــام والوعــي الجماعــي” )هبــة خميــس، 

أدب الجريمــة: حــن يكــون الغمــوض هــو ســيد 

املوقف، “الباحثون املصريون”- موقع إلكرتوين 

( فنجــح بذلــك يف التخّلــص مــن مــأزق التوثيــق 

ــا  تخييليًّ طابعــا  العمــل  وأكســب  والتأريــخ 

اِمتاعيــا.

لقــد ُوّفــَق كمــال الرياحــي عــر هــذه الروايــة بمــا 

تضّمــُه مــن أجنــاس كتابّيــة متنّوعــة يف تشــريح 

يف  الغــارق  الثــورِة،  غــداة  الســيايس  الواقــع 

باالنشــقاقات  واملُثخــن  السياســية  التصفيــات 

األيديولوجّيــة التــي أثقلــت كاهلــه وســاهمت يف 

مزيــد انحــداره نحــو الهاويــة واملجـهـول وهــي إىل 

ذلــك تمّثــل شــهادة هاّمــة مــن مثّقــٍف لــم يتنّصــل 

الواقــع  تحليــل  يف  التاريخّيــة  مســؤوليته  مــن 

مفصلّيــة  مرحلــة  يف  هناتــه  ونقــده وتشــخيص 

هاّمــة تتنازعهــا التجاذبــات مــن كل صــوب حتــى 

الديمقراطــي  االنتقــال  بثـمـرة  تعصــُف  تــكاد 

القهقــرى. بنــا  وتعــود 
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واقعنــا  عــن  السياســّية  الروايــة  اختفاء
يكشــف يف  العربــي، مؤشــر حقيقــي 

املقابــل عــن غيــاب الحريــة، وهــي التيمــة التــي تتغنــى بهــا 

ينتِقــُد  أجلهــا  ومــن  السياســّية،  الروايــة  تنشــدها(  )أو 

الُكتَّــاب أنظمــة الحكــم، بــل يضعــون أنفســهم َموضــع 

التنكيــل،  مــن  ِحصتهــم  فينالــون  لهــا،  املُعــاِرض 

واإلقصــاء. لكــن ال ُننِكــُر أن جــزًءا مــن هــذه الكتابــات، قــد 

تشــّكل يف املنــايف، ويف بــاد املهجــر، حيــث تنّســَم الُكتَّــاب 

الحريــة، وراحــوا يجــأرون بصيحاتهــم املعارضــة  نســيم 

لأنظمة االستبدادية، والتنديد بآلياتها الدكتاتورية يف 

الروايــة  شــهدت  مــا  نحــو  عــى  لهــا،  املعارضــن  قمــع 

العراقية يف ِحقبة صدام حسن، وإن كان قوبلت هذه 

أشــكال  مــن  وغريهــا  واملصــادرة،  بالرفــض  األعمــال 

قمعّية أوقفْت انتشارها، للحّد من تأثريها.

وطأة االستبداد
مــن  واحــًدا  الهنــداوي،  ســالم  الليبــي  الكاتــب  ُيعتــر 

املعارضن لنظام القذايف يف ليبيا، بل كان أحد الوجوه 

التــي نــّددت بالسياســات الباطشــة، ومخاطــر اســتحواذ 

أفــراد بعينهــم عــى الســلطة، وقــد تصــّدى لهــذا بالقــول 

والكتابــة عــى الســواء. لــذا تميّــزت كتاباتــه عــى اختــاف 

الجانــب  بطغيــان  روايــة،  قصــة  مقالــة،  أنواعهــا؛ 

السيايس، والنبش يف سرادق السياسة وتأثري هذا عى 

الحيــاة االجتماعيــة كمــا ُوِصَفــْت أعمالــه مــن قبــل. فهــو 

يســعى بكتاباتــه إىل تفكيــك الواقــع العربــي، ومــا يحيــط 

به من أقانيم ُتعرقل تطّوره، وتجعل من نخبته املثقفة 

تفكريهــا،  عــى  يـعـّول  ال  بــل  فاعلــة،  وغــري  َنــة،  ُمَدجَّ

بــكل بســاطة صــار تفـكـرًيا عقيًمــا، ال يحــّل األزمــة  ألّنــه 

لــه مــع مجلــة  يــرى )يف حــوار  ُدهــا، فكمــا  بقــدر مــا ُيَعقِّ

ــلطة دائمــاً آثمــة وتتســيَّد بأدواتهــا عــى  نــزوى( أن “السُّ

املجتمــع دفاًعــا عــى مصالحهــا وبقائهــا، فيمــا الثقافــة 

تقوم عى املعرفة بجوهر النظام الديمقراطي، وشكل 

إدارة الُحكــم عــى قاعــدة التعايــش الّســلمي والعدالــة 

واملواطنــة… هــذه هــي املبــادئ الســامية التــي ُينــادي بهــا 

لطة يف سبيلها… حتى األحزاب عى  املثّقف ويقارع السُّ

ــق هــذه الغايــة، ألنهــا دائمــاً  اختــاف شــعاراتها لــم تحقِّ

لطة، هو الضمان  لطة.. املثّقف، خارج السُّ تسعى للسُّ

الفكري الوحيد ملستقبل األمة.. الفكر هو َمن ينري عقل 

النــاس، وليســت الشــعارات لُحكــم النــاس”.

ـنـوح  “رحلــة  همــا  روائيــان؛  عمــان  مؤّخــًرا  لــه  صــدر 

األـخـرية، وليــل بيزنطــي” )صــدرا عــن املؤسســة العربّيــة 

للدراســات والنشــر(. أّول مــا يلفــت االنتبــاه بعــد 

أن  بيزنطــي”  “ليــل  روايــة  ـقـراءة  مــن  االنتـهـاء 

املؤلــف يشــري يف نهايــة الروايــة إىل زمــن كتابتهــا، 

)تحديــًدا  التســعينات  نهايــة  إىل  يرجــع  الــذي 

ويف  ـقـرص.  يف  اغرتابــه  أثـنـاء   ،)1998 عــام  يف 

حــوار لــه، أشــار إىل أنــه كان عــى وشــك نشــرها 

يشــرف  كان  التــي  السلســلة  يف  القاـهـرة،  يف 

حالــت  ظــروف  ـلـوال  أصــان،  إبراهيــم  عليهــا 

ُمهّمــة  اإلشــارات  وهــذه  ذلــك.  تحقيــق  دون 

بمــكان، فالنــص أشــبه باستـشـراف النتفاضــات 

الشــعوب العربيــة التــي بــدأت شــعلتها مــع ثــورة 

الياســمن يف تونــس، ومــا زال صداهــا يحــوم يف 

كثــري مــن البــاد العربيــة التــي أنَّــْت وَضِجــرت مــن 

أُتيــح  ولــو  الدكتاتوريــات.  وفســاد  مســاوئ  )بـــ( 

للروايــة نشــرها يف زمــن كتابتهــا لصــارت روايــة 

تعرية االستبداد
وهيمنة القيم القروية

سالم الهنداوي ينبش سرادق السياسة 
في “ليل بيزنطي”

ممدوح فّراج الّنابي

غابت الرواية السياسية عن النتاجات األدبية يف العالم العربي يف 

الفرة األخرة، مع استثناءات قليلة. ويف حضورها لم تعمد إىل املُباشرة 

بقدر ما توارت خلف أقنعة التاريخ تارة، والرمز تارة ثانية، واالستعارة 

)األليغوريا( تارة ثالثة. لكن الرواية السياسّية املُباشرة التي تنتقد 

أنظمة الُحكم، وُتعّري بجرأة بطش أجهزتها األيديولوجية، وتظهر 

إخفاقاتها عى النواحي االقتصادية والتعليمية واالجتماعية، وغرها، 

توارت تماًما، فالظرف السيايس وتعقيدات الُحكم يف العالم العربي، 

ال تسمح بوجود مثل هذه الرفاهية يف الكتابة، وكذلك ال الجّو العام 

د  )لو استعرنا عنوان كتاب إبراهيم داوود( املُحيط يتسع لالختالف وتعدُّ

الرؤى، ولو بالخيال.
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كتب

النبــوءة بالخــاص مــن هــذه األنظمــة. أو الروايــة 

املانيفســتو التــي رســمت الطريــق إلســقاط هــذه 

الخاشــمة. األنظمــة 

ال  )حيــث  الصغــري  حجمهــا  يف  الروايــة  تبــدو 

الصـغـرية(  القطــع  مــن  صفحــة   82 تتجــاوز 

يف  يـضـرب  مــا  وهــو  قـصـرية،  بنوفيــا  أشــبه 

يراهــا  التــي  الروائيــة”  “البدانــة  مفهــوم  مقتــل 

ســعيد يقطــن “مــرض العصــر”، وإن كان يراهــا 

البعــض هــي املعيــار يف كتابــة الروايــة، كمــا هــو 

ماحظ اآلن. عى كّل نحن أمام رواية سياسية 

مــن  ُتفصــح  بــل  تــوارب،  أو  تداهــن  ال  بامتيــاز، 

نقــد  يف  مضمونهــا  عــن  االفتتاحيــة،  جملتهــا 

األنظمــة الحاكمــة، وبــؤس الواقــع االجتماعــي، 

بهــا  تجــأر  التــي  واملبــادئ،  الشــعارات  وزيــف 

واالنتخابــات  الديمقراطيــة  عــن  الحكومــات 

اســتهاكّية  مـقـوالت  مــن  وغريهــا  والرـخـاء، 

مــن  الشــعوب،  لتخديــر  القــادة  بهــا  يســعى 

أجــل الظفــر بأصواتهــم أمــام لجــان االنتخابــات. 

روايــة تكشــف عــن بــؤس الواقــع الســيايس الــذي 

البــؤس  هــذا  وأثــر  العربيــة،  الشــعوب  تعيشــه 

يف الوحــل الــذي تتعــر فيــه الشــعوب، ويُْثِقــُل 

قدرهــا  وكأن  والتنميــة،  التقــدم  نحــو  ُخَطاهــا 

تحيــا  ســيزيف، وأال  تحمــل صـخـرة  أن  األبــدي 

الحيــاة. لهــا  وتطيــب  تســتحق  كمــا 

األوـضـاع  كافــة  اســتهالها  منــذ  الروايــة  تنتقــد 

بــدأت املدينــة غــري  النــاس، حتــى  التــي يعيشــها 

إشــارة إىل كونهــا مدينــَة رـمـزا، ألي  املُســماة يف 

مدينــة تتشــابه معطياتهــا مــع هــذا املنــاخ الكابــي 

الــذي هــو حاضــر ومهيمــن عــى أجــواء الفصــل 

األول برمتــه. فيقــدم الــراوي مدينــة بــا مامــح، 

ضــّد  مدينــة  أو  األمــوات  بمدينــة  أشــبه  مدينــة 

الحيــاة “فــا صــوت لفــريوز يف هــذه املدينــة، ال 

ناعســة، ال رفيــف  العصافــري  للصبــاح،  صــوت 

ألجنحــة بــن البنايــات القديمــة، ال زقزقــة عــى 

عــى  الكهرـبـاء، وال شقشــقة  النوافــذ وأســاك 

األشــجار”.

المدينة الّشبح
رواية مثل الطلقة التي تخرج لتصيب هدفها، 

حكايــة  تعتمــد  فــا  احتيــال،  أو  مواربــة  دون 

املعارضــة  اـلـراوي  رؤى  خلفهــا  تمــّرر  معينــة، 

يعــّري  ثــوري  بيــان  بمثابــة  هــي  بــل  لأوـضـاع، 

يف  وســطوتها  وفشــلها  ــلطة،  السُّ اســتبدادية 

الوقــت ذاتــه. كمــا ال توجــد شــخصيات باملعنــى 

يقــّدم  وإنمــا  الروائيــة،  للشــخصيات  املألــوف 

وطوائفــه  للمجتمــع  تمثيليــة  ـشـرائَح  اـلـراوي 

واقعهــا  مــع  األبــدي  عراكهــا(  )أو  صراعهــا  يف 

الجامعــي  كاألســتاذ  آٍن؛  يف  واملــزري  البائــس 

والطالــب  الفلســفة(،  أســتاذ  )عبدالــودود، 

)محمــود الــذي يعــّد رســالة دكتــوراه عــن أخــاق 

)خليــل  العمــارة  صاحــب  والرأســمال  القريــة( 

والفاحــة  )ـبـركات(،  املقهــى  وصاحــب  الـجـّزار( 

املدينــة  أضــواء  تســرقها  التــي  )زينــب(  القرويــة 

بكافــة  الدولــة  ورجــال  داـعـرة،  إىل  فتتـحـّول 

الذيــن  العّمــال  إىل  إضافــة  وغريهــم،  فئاتهــم 

عملهــم. أماكــن  إىل  الُخطــى  ثقــال  َيســريون 

التــي تعيشــها  ُعمــق املأســاة  اـلـراوي إىل  يأخذنــا 

عليهــا  تبــدو  التــي  َــوات  امل َمعالــم  أو  املدينــة، 

بــا  “مدينــة  بأّنهــا  فيصفهــا  الشــبح،  املدينــة 

طــن وال طحــن وال عجــن، مدينــة عارمــة يف 

الرذيلــة، ال هــي أصيلــة وال هــي بديلــة، مدينــة 

معاـصـرة برئتــْن مــن إســمنت وإســفلت وقلــب 

من حجر”. وتارة أخرى يصفها بأّنها “تميش يف 

غموضهــا إىل غــري ســبيل”. صــارت أشــبه باملدينــة 

كالقطعــان  يتماوجــون  وهــم  فأُناســها  املســخ؛ 

الشــكل  يف  بعًضــا  بعضهــم  “يشــبهون  التائهــة 

واللون والكدر”، بل إن كابها ال تنبح بل تهيم 

عــن  بحًثــا  مهزومــة  مشــاة  “ككتيبــة  املدينــة  يف 

اللحــم”. دكاكــن  فضــات 

بــا  املدينــة  هــذه  إىل  “ـجـاءوا  قــد  أنهــم  األـغـرب 

أصيــب  يشء  كل  الزحــام”.  يف  وتاهــوا  ســبب، 

بالتبلُّــد والجمــود فــا يتغــرّي فيهــا – كمــا يـقـول 

العجــوز الضريــر – يشء ســوى كام املبصريــن، 

وهــم يجــأرون بالشــكوى مــن “جحيــم العيــش 

الطحــن  “غــاء  يصفــون  وهــم  البــاد”  يف 

والدـجـاج والحليــب”. وقــد شــاخوا عــى عتبــات 

املدينة، بوهم االنتظار بعد أن وئدت أحامهم 

وملهــى  االســتقال  وســينما  الرملــان  “بافتتــاح 

الســام أو بافتتــاح املدرســة املختلطــة وحديقــة 

الحيــوان”.

الروايــة ال تشــري إىل أحــداث أو وقائــع بعينهــا، 

باستثناء احتجاجات الطاب عى ارتفاع أسعار 

اللحوم، وإنما هي تصف حالة عامة مستشرية 

كالفــريوس؛ حالــة مــن الفســاد يف كل يشء، 

عنــد  تنتهــي  وال  الســيايس،  الفســاد  مــن  تبــدأ 

األخاقــي  الفســاد  عــن  فتســرد  معينــة،  نقطــة 

حيــث يــأيت األجانــب والغرـبـاء الغامضــون، إىل 

كاألشــباح،  ويدخلونهــا  الـجـّزار،  خليــل  عمــارة 

بــاب  فتحــن  “قــد  املُجنــدات  العاـهـرات  وتكــون 

العقــل  بفســاد  مــروًرا  ألـسـرارهم”.  الليــل 

وجموده دون أن يتصدى ملواجهة أي مشكلة، 

يف تأكيــد إىل الرتابــط الشــرطي بــن ســيادة منــاخ 

أو  واملـبـدع،  الخــّاق  الفكــر  ورعرعــة  الحريــة، 

العكــس. حــدوث 

التنويــر،  منــارة  تعــدُّ  التــي  العلميــة  فالعقليــة 

الجامعــة  يف  الفلســفة  أســتاذ  عقليــة  وهــي 

ولــه  يشء  كل  يف  يحاضــر  الــذي  عبدالــودود، 

نظريــة يف الجنــس ـشـرحها للطلبــة داخــل قاعــة 

الجامعة توازي بن الفياغرا و”شرش الزلوع”، 

التــي  الغــاء  موجــة  ملواجهــة  ذهنــه  ويتفتــق 

مفادهــا،  اقتصاديــة  بنظريــة  املدينــة،  تـضـرب 

تربيــة املاعــز يف البيــوت واملــدارس والجامعــات، 

ثــروة  فقــد دخــل املاعــز عقلــه. ويــرى أن “املاعــز 

مــن  الدولــة  تدعمهــا  أن  يجــب  وطنّيــة وقوميــة 

أن  يف  يفكــر  كمــا  الغــذايئ”.  االســتقال  أجــل 

يطلــب مــن طالبــه الباحــث )محمــود( أن يتنــاول 

موـضـوع “أزمــة البطاطــا وتأثــري محصولهــا عــى 

“أخــاق  موـضـوع  مــن  بــدالً  املدينــة”،  ســكان 

القريــة”.

ال تكف الرواية بلغتها الّساخرة عن انتقاد كافة 

األمــور،  يف  املشــن  لهــا  وتدخُّ الحكــم،  أنظمــة 

فينتقــد األـحـزاب السياســية والرملــان، وأجـهـزة 

الدولــة الســيادية، بــل يـطـول انتقــاده إىل رأس 

السياســة  هــذه  تأثــري  عــن  تكشــف  كمــا  الدولــة. 

الخاطئــة عليهــم. فأـفـراد املجتمــع وســلوكياتهم 

سياســات  نـتـاج  هــي  بعضهــا  يف  وتشــوهاتها 

الدولــة وأجهزتهــا التــي تســعى لخلــق نموذجهــا 

هــذه  تعــّري  ثــم  ومــن  الشــرفاء،  مــن املواطنــن 

إىل  الحاكــم  النظــام  يلجــأ  حيــث  السياســات 

العمــل  ـفـرص  مــن  املســحوقة  الطبقــة  حرمــان 

الشــعارات  يرفــع  انتخابيــة،  حمــات  ليؤمــن 

يف  املســحوقن  أحــام  لتحقيــق  الديمقراطيــة 

بــكل  ُر  يقــرِّ ولــذا  واملســاواة.  والعــدل  الحريــة 

أريحيــة أنــه “ال يوجــد يف العالــم العربــي نظــام 

ديمقراطــي واحــد يمكــن أن يلتقــي مباـشـرة مــع 

مصلحــة الشــعب، حتــى لــو كان نظــام الخليفــة 

الخطــاب!”. بــن  عمــر 

قيم القروي الفاسدة
الــداء  ُص  تشــخِّ وهــي  بعيــًدا،  الروايــة  تذهــب 

قاطبــًة،  العربيــة  الشــعوب  منــه  ُتعــاين  الــذي 

يف  الرؤيــة  فســاد  القبيلــة  نظــام  ُتحّمــل  فهــي 

إدارة الدولــة، فقــد زحفــت القريــة عــى املدينــة 

املأســاة  فمصــدر  والبغــال“،  الحمــري  “بحوافــر 

كمــا يــرى طالــب الدكتــوراه محمــود “أن القــروي 

الغنــم”  راعــي  برؤيــة  املدينــة  يحكــم  الجاهــل 

فبصفة عامة «القبيلة يف الباد العربية ليست 

ُمنتجــة لأخــاق الحميــدة، بــل إنهــا كانــت عــر 

التاريــخ ُتنتــج األخــاق الفاســدة، فمنهــا ـجـاءت 

ومنهــا  األـحـزاب،  ـجـاءت  ومنهــا  الطائفيــة، 

جاءت الحكومات، ومنها أيضاً نشبت املعارك 

مفـخـرة  اإلبــل،  ومــن  الحــروب،  واندلعــت 

الجاهليــة،  يف  البســوس  ناقــة  كانــت  الباديــة، 

وكانــت واقعــة الجمــل يف مطلــع اإلســام، ومــا 

املعارك السياسية التي تزخر بها الباد العربية 

إالَّ نتاج ثقافة داحس والغراء املتأصلة يف هذه 

التاريخيــة». القيــم 

ســاد  الــذي  القبــي  الفكــر  هــذا  نـتـاج  مــن  وكان 

أو  ُتْحتَكــُر  ال  ــْلطة  السُّ صــارت  أن  واستشــرى، 

ُتْخَتزُل فقط يف األجهزة الّسيادّية، بل ُيمارسها 

كّل َمــن يملــك النفــوذ، فخليــل الجــّزار صاحــب 

سلطة؛ “ألنه صاحب العمارة وصاحب اللحم 

صاحــب  ـبـركات  وباملثــل  الكلــب”.  وصاحــب 

املقهــى، فهــو صاحــب الســلطة، فمارســها عــى 

الشعب املقهور، بأن “أغلق الراديو عى كوكب 

الشــعب؛  أبـنـاء  عــى  النــور  وأطفــأ  الشــرق، 

األرجيلــة  وثمــن  الشــاي،  ثمــن  يدفعــوا  حتــى 

أـضـاءت  التــي  الكهرـبـاء  وثمــن  دخنوهــا،  التــي 

وجوههم املعتمة، وأمتعتهم بست الكل وهم 

مســاطيل”.

ســهام  تقــف  ال  الجميــع،  الروايــة  تعــّري 

الجميــع  بــل  مقــام،  أو  منصــب  عنــد  التعريــة 

يســقطون؛ الخونــة والقــوادون وعمــاء الغــرب 

االســتخبارات  وكالــة  مــع  يتعاملــون  الذيــن 

األســلحة…  لصفقــات  كوســطاء  األمريكيــة 

دعًمــا للجماعــات األصولّيــة ضــّد أحــد األنظمــة 

املناوئة، وما نتج عن هذه السياسات من انهيار 

اإلباحيــة،  األغــاين  فســادت  والــذوق،  القيــم 

العاريــات،  واملطربــات  الخليعــة،  والرقصــات 

التعليــم،  مســتوى  بتدهــور  األخــاق  وانهــارت 

“فالبنات يخرجن للهو عى ناصية الشجرات”. 

والّشــباب ذوو األســماء الغريبــة كســمري لوكــة 

ابن وزير الشباب وأصدقاؤه “يتتبعون الفتيات 

الســوداء  بنظاراتهــم  الطرقــات  ويغلقــون 

النظــام وقانــون  الناريــة” رغًمــا عــن  ودراجاتهــم 

العــام” عــى نحــو مــا كشــف يف  اآلداب واألمــن 

نمــوذج الدكتــور عبدالــودود وتلميــذه محمــود، 

وانشغال االثنن بما ال نفع منه، وهو ما يؤكد 

والّســلع  الثقافــة  واستـشـراء  التــام،  االنهيــار 

والهامرغــر،  ماكدونالــدز  حيــث  االســتهاكّية 

الَهَمــر. والّســيارات  الّناريــة،  والدرّاجــات 

توقــف  التــي  باالحتجاجــات  الروايــة  تنتهــي 

مسرية الحياة يف املدينة، والرواية بهذه الرؤية 

الســيناريو  ُتقــّدم  كأنهــا  وقتهــا(،  )يف  الفنتازيــة 

ثــورات  مــن  العربيــة  البــاد  يف  حــّل  ملــا  الحــريف 

وســوء  الفســاد  عــى  واحتجاجــات  غضــب 

االجتماعيــة.  العدالــة  وغيــاب  والغــاء  اإلدارة 

بالتناقــض  يكشــف  أن  أراد  الكاتــب  أن  املفارقــة 

بــن املظاـهـرة الســلمية وبمــا أحدثتــه مــن دمــار 

شــامل، ومــا كشــفت عنــه مــن خونــة وعمــاء، 

أجهزتهــا  ُتــول  التــي  األنظمــة  هــذه  هشاشــة 

األيديولوجيــة قبضتهــا عــى الشــعب، فمجــرد 

الجامعــة،  أمــام  ِســْلِمّية  صـغـرية  مظاـهـرة 

شــعار  رفــع  خالهــا  عبدالــودود  األســتاذ  أراد 

شــعار  رفــع  الطالــب  أراد  حــن  يف  التيــوس، 

حقوق اإلنســان، أســقطت الدولة كاملة، وهنا 

هــذه  كانــت  وإن  الســوداء.  الكوميديــا  تكمــن 

النهاية التي انتهت إليها األحداث بحلول حالة 

الدمار التي أحدثتها املظاهرة السلمّية، ومقتل 

زينب عى يد الذئب، كأنهما تأكيد عى الرغبة 

الفاســد  مــن وجــه املدينــة  الخــاص  الكاملــة يف 

لُيعــاد  واألخاقــي،  الســيايس  مســتوييه؛  عــى 

واألحــام. األمنيــات  تلــك  وفــق  املدينــة  تشــكيل 

الخارجــي/ اـلـّراوي  بصــوت  ــرُد  السَّ م  ُيقــدَّ

يضــع  وكأّنــه  يســرد  الــذي  الغائــب،  اـلـّراوي 

هنــا  أنــه  إال  يســرد،  مــا  عــى  زمكانيــة  مســافة 

ومندمــج  ــس  ُمَتَلِبّ فهــو  تماًمــا،  العكــس  عــى 

ويصــف  الشــخصيات،  يَْرَقــُب  الّســرد،  يف 

األحــوال، وكأنــه شــخصية داخــل النــص ال مــن 

بنــا  فيطــوف  بعينيــه؛  يشء  كل  نــرى  خارجــه. 

الجامعــة  وأروقــة  الشــوارع،  ويف  الحــارات  يف 

عــى  وتأثرياتهــا  العوملــة  يشــرح  األســتاذ  حيــث 

ثقافات مجتمعات العالم الثالث، ويدلل عى 

حمــام  إىل  معــه  ونذهــب  الجنــس.  يف  نظريّتــه 

مــن  البخــار  “ســحابات  معــه  ونشــاهد  زينــب 

نافــذة حمــام زينــب العاريــة”، ونصعــد معــه إىل 

السطح لرى التيس وهو “يرتيُّض مع الكلب، 

يتفــّرج”. وكذلــك  الكبــري  القفــص  يف  والدـجـاج 

بنايــة  يف  املعــارك  شــقة  داخــل  إىل  بنــا  يدخــل 

الــدوالرات املبـعـرة  خليــل حيــث زينــب “تجمــع 

يف قهقهــات عاليــة” وغريهــا مــن صــور ينقلهــا يف 

ـقـرب. وعــن  حّيــة،  مشــاهد 

تنقــل  كاـمـريا  بعــن  أشــبه  اـلـراوي  عــن  فتبــدو 

التوقــف  مــن  يمنعهــا  حاجــز  دون  وتتـحـرك 

عــن الرصــد، دون حياديــة الضمــري ذاتــه. فمــع 

مــن  بــه  يتمتــع  ومــا  الغائــب  الضمــري  اختيــاره 

صفــات حياديــة، وانفصالــه عــن مرويّــه، إال أنــه 

يتــورط يف التعليــق عــى مشــاهداته وأوصافــه، 

وأيًضــا باعتمــاده عــى لغــة ســاخرة، تجعــل مــن 

صوت املؤلف الحقيقي يعي من نرة السخرية 

واالســتهجان.

فثمــة  باـلـراء،  الســاخرة  النــص  لغــة  وتتميــز 

الّرصينــة؛  اللُّغــة  بــن  مزاوجــة  أو  مراوحــة 

حيــث الباغــة والصــور البديعــة، وهــي تجســد 

تميــل  وأيًضــا  وأحوالهــا،  الشــخصيات  مــآل 

املقامــات،  بـنـاء  مــن  وتـقـرتب  الســجع،  إىل 

الفســاد  حيــث  ُمشــابًها؛  تاريًخــا  فتســتدعي 

واحتــكار الســلطات وغلبــة النــاس عــى أمرهــم. 

كما تتجّى الكوميديا السوداء يف النص، حيث 

يف  وكذلــك  للتيــس،  الـشـرطة  رجــال  اعتقــال 

التفكــري يف انتخــاب التيــس رئيًســا للجمهوريــة، 

كـنـوع مــن التحايــل عــى صــورة الواقــع البائــس.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا
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 Voyage autour(   ”في أن كتاب “رحلة حول غرفتي ال مراء 
العسكري  للكاتب/الضابط   de ma chambre( 1794

غزافيي دوميستر )Xavier de Maistre 1763 – 1852(، ُيعد من أشهر 

ما ُكتب في هذا الباب. ُفرض على الكاتب االنعزال في غرفته لمدة اثنين 

وأربعين يوما ألسباب ترتبط بمخالفته للقوانين العسكرية ودخوله في 

مبارزات شخصية؛ فاستغل هذه المدة في تحبير صفحات ُكَتيِِّبِه ذاك، 

وعرضا  وميوالته،  وأذواقه  لعاداته  وصفا  اآلن  نفس  في  لنا  مقدما 

ألفكاره التي وصفت بالعميقة، حتى أنها تضاهي ما جادت به قريحة 

أكثر الفاسفة تألقا. ولم يكتف صاحبنا بما كتب، بل إنه أتبعه بجزء ثان 

 L’Expédition( غرفتي”   حول  الليلية  “الحملة  مثير  بعنوان  وسمه 

nocturne autour de ma chambre(. لم يكن دوميستر معزوال 

ِلَعْين سبب عزلتنا نحن في هذا الزمان، غير أن القاسم المشترك يكمن 

في أن اإلنسان بإمكانه أن يتحمل قيود هذا الحجر إن نجح في إقناع 

نفسه أن راحته يمكن أن توجد في تحرير ذاته وتركها حرة طليقة تسافر 

الوجهة التي تريد. سفر روحي.. سفر داخلي.. سفر أدبي.. ال يهم، األهم 

أن النفس تتحرر من الجدران )جدران المنزل، والغرفة، بل والجسد 

أيضا( لُتحلِّق باحثة عن االنعتاق واالنطاق.

ورغم أن الرِّحلة والكتابة حولها كانت فنا ذائع الصيت في مختلف بقاع 

الكلمات  وساطة  عبر  االنتقال  متعة  من  للقارئ  تقّدمه  لما  العالم؛ 

والجمل إلى أماكن لم تطأها قدماه من قبل، فضا عن أنها تعتبر بمثابة 

وثائق ناطقة عن الحياة االجتماعية واالقتصادية والفكرية… للشعوب 

بغض النظر عن المكان أو الزمان، إال أنها لم تكن بالنسبة إلى عدد من 

الُكتَّاب هدفا في حد ذاتها، بقدر ما كانت فرصة من أجل إعادة كتابة 

الفرنسية  الكاتبة   )George Sand( صاند  جورج  فهذه  أدبيا.  الواقع 

أن   )Lettres d’un voyageur( ُمسافر”  “رسائل  في  تؤكد  الشهيرة 

بليز  وهذا  نفسها”.  ذاته  حول  السفر  إلى  الحقيقة  في  يرنو  “الكاتب 

سوندرار )Blaise Cendrars( يذهب بعيدا عندما يحاول أن يقنعنا أن 

السفر يقتضي إغاق العينين. وعلى هذا األساس، تغدو مغامرة الكتابة 

وتصوير  المغامرة  كتابة  من  بكثير  أهم  الكاتب  أحاسيس  وتوصيف 

الواقع والحكي عنهما.

لقد كانت هذه العزلة التي فرضتها السلطات العسكرية على دوميستر 

عقابا له بسلبه حريته الجسدية مؤقتا، فرصة بالنسبة إليه من أجل 

إعادة اكتشاف فكره وروحه خارج حدود الزمان والمكان.

الجهاز  نفس  مستعما  غرفته  داخل  رحلته  في  دوميستر  انطلق 

الة؛ فهو تارة يتجه شماال وتارة جنوبا،  َحّ المصطلحي والمفاهيمي للرَّ

وتارة يتوغل إلى جانب المكتبة الحائطية، وتارة على جنبات السرير.. 

بشكل جعل هذه الطريقة في السفر تقوم على مبدأين اثنين: األول 

الذاكرة  والثاني  الصور،  من  ينضب  ال  خصبا  منبعا  بوصفه  التخييل 

أصبحت  األساس،  هذا  الماضي. وعلى  ذكريات  فوقها  تنطبع  التي 

عوض  الماضي  في  والغوص  الواقع،  عوض  الخيال  تعتمد  الرحلة 

مناقشة إشكاالت الحاضر. وبهذا، يكون لوميستر قد أسس لونا ِرْحِليًّا 

جديدا َيْعَتِبر أن االنغاق واالنعزال فرصة سانحة لانعتاق، أما التحرر 

الجسدي فهو السجن عينه؟

من  المقاطع  بعض  يلي  فيما  نسوق  أكثر  الصورة  تتوضح  وحتى 

“رحلته”؛ وهي المرة األولى التي يتم فيها نقل أجزاء من هذا النص 

إلى اللغة العربية:

في أسباب كتابة هذه الرحلة
“لقد انخرطُت في رحلة لمدة اثنين وأربعين يوما حول غرفتي. وبالنظر 

إلى أهمية الماحظات التي أبديتها، وإلى عظيم المتعة التي أحسست 

أيام العزلة
استعادة كتاب “رحلة حول غرفتي“

نص قديم بروح معاصرة

نبيل موميد

في ظل ظروف العزل/ الحجر الصحي الذي يعيشه في هذه اآلونة أزيد من نصف سكان العالم بسبب تداعيات فايروس كورونا 

19(، أقبل عدد كبير من المثقفين على إعادة قراءة كتب غاية في الطرافة تتحدث عن ِرْحالت ليست كباقي الرحالت؛   – )كوفيد 

رحالت داخل حدود جدران الغرف المنزلية.
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بها طيلة الطريق، فإني ارتأيت أن أتقاسم ما 

عشته مع العموم”. )الفصل األول/ص1(

“يمتلئ قلبي برضى عارم عندما أفكر في كل 

ضد  معينا  لهم  م  أُقدِّ الذين  البؤساء  أولئك 

الملل، ودواًء لألم الذي يكابدونه”. )نفسه/

ص2(.

وجهة الرحلة
درجة   45 العرض  خط  على  غرفتي  “تقع 

ذات  وهي  بيكاريا”.  “األب  لحسابات  تبعا 

توجه ُمحاٍك لمسار الشمس في رحلتها من 

الشروق إلى الغروب. غرفتي مستطيلة الشكل 

الرابع/ )الفصل  قدما”.   36 الـ  تناهز  بمساحة 

ص8(.

مسار الرحلة
أتبع  ما  فنادرا  غرفتي،  في  أسافر  “عندما 

من  أنطلق  قد  أنني  ذلك  مستقيما،  طريقا 

طاولتي نحو لوحة فنية تشغل ركنا من أركان 

الغرفة، ومنها أتوجه في مسار ُمنحٍن ناحية 

الباب، غير أنني قد أتوقف لبرهة إذا صادفت 

أريكتي في طريقي؛ وهي بالمناسبة على قدر 

عظيم من األهمية بالنسبة إلى شخص يمارس 

ل، بل إنها تغدو في ليالي الشتاء الطويلة  التأمُّ

وأوراق”.  وريشة  كتاب  رفقة  للملل  دواء 

)الفصل الرابع/ص9(.

الشمال،  ناحية  وتوجهنا  أريكتي  تركنا  “وإذا 

الغرفة.  المتموقع في عمق  نكتشف سريري 

)الفصل الخامس/ص11(.

أشعة  تحت  للتأمل  مائم  مكان  “سريري 

فرجات  عبر  المتسللة  الدافئة  الشمس 

الستارة”. )الفصل الرابع عشر/ص32(.

والشاق  الطويل  طريقنا  في  نتسلى  “وحتى 

اللوحات  وصف  من  بأس  ال  مكتبي،  ناحية 

التي تزين جدران غرفتي”. )الفصل العشرون/

ص47(.

أنني  اقتربت كثيرا من مكتبي، حتى  “وأخيرا 

كنت قادرا على لمس ركنه األقرب إلى يدي” 

)الفصل الثامن والعشرون/ص68(.

أنهي  أن  األحوال  من  حال  بأّي  يمكنني  “ال 

من  لي  وقع  ما  أحكي  أن  شئت  إن  كامي 

أحداث غريبة عندما اقتربتـ ــ أثناء رحلتيـ ــ من 

مكتبتي”. )الفصل الثامن والثاثون/ص96(.

بعٌض من تأمالت الكاتب وأفكاره
“لقد توّصلت عبر ماحظات عدة إلى أن الذات 

أن  إلى روح وجسد. ورغم  اإلنسانية مقّسمة 

الطرفين متمايزان إال أنهما متداخان أحدهما 

فوق  أحدهما  التعبير  صح  إن  أو  اآلخر،  في 

اآلخر؛ ذلك أن الروح يجب أن تحظى بالسلطة 

العليا”. )الفصل الرابع/ص ص14 – 15(.

عن  منفصلة  روح  لديك  تكون  أن  “جميل 

المادة، إلى درجة بعثها بمفردها في رحلة”. 

)الفصل الثامن/ص20(.

قلبه  مع  يتوافق  صديقا  يجد  من  “سعيد 

وروحه، صديق يشاركك في األذواق والمشاعر 

واألفكار، صديق ال تحركه المطامع والمصالح 

الشخصية”. )الفصل العشرون/ ص48(.

بينما  الرائجة،  للموضة  الموسيقى  “تخضع 

 ،]..[ والمكان  الزمان  قيود  من  الرسم  يتحرر 

مثلما  أبناءنا  سُتدهش  “رفاييل”  فلوحات 

الرابع والعشرون/ )الفصل  أسافنا”.  أذهلت 

ص58(.

القارئ  ُتبهر  التي  المقاطع  من  ذلك  وغير 

غرفته  حول  نص  إنتاج  على  صاحبها  بقدرة 

المعزول فيها، ُيضاهي نصوص كبار الرَّحالة 

نه  المشهورين. وليس هذا فحسب؛ بل إنه َضمَّ

واالجتماع،  الفلسفة،  في  تأماته  خاصة 

والفن، واألدب.. والحياة عامة.

صدى  تجد  الرحلة  هذه  أن  إذن،  شك،  ال 

ظل  في  السيما  هذه،  أيامنا  في  لها  عميقا 

االنغاق وراء الجدران، والملل الذي بدأ يغزو 

القراءة ماذا  تبقى  العموم،  النفوس. وعلى 

آمنا ُتغني بُِدَرِرها عن مآسي الواقع المعيش.

كاتب ومترجم من المغرب
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المختصر
كمال بستاين

ليسبوس، وصمة العار األوروبي
جان  السويسري  للمناضل  كتاب  أوروبا»  عار  «ليسبوس، 

منصب  آخرها  دولية،  مناصب  عدة  شغل  الذي  زيغلر، 

مستشار لدى مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وقد 

الجحيم  من  باآلالف  الفارين  أوضاع  معاينته  بعد  وضعه 

السوري والعراقي واإليراني واألفغاني في جزيرة ليسبوس، 

أبسط حقوق اإلنسان، حيث األكل  تتنافى مع  وهي أوضاع 

النفايات،  بأكداس  مطّوقة  والمخيمات  فاسد،  قّلته  على 

للتحرش  عرضة  والضعاف  متفشية،  المعدية  واألمراض 

يكتفي  ال  والكاتب  كرامته.  الفرد  يفقد  ما  كل  أي  الجنسي، 

بوصف معاناة أولئك البشر المكّدسين في رقعة ضيقة تنعدم 

من  الفارين  معاناة  أيضا  يصف  بل  الكريمة،  الحياة  فيها 

الحرس البحري التركي واليوناني والممّررين، وما يواجهونه 

األفق  في  يلوح  أن  دون  وتشتت،  وغرق  وتعذيب  نهب  من 

انفراج، إذ غالبا ما ترفض أوروبا استقبالهم، ومنحهم تأشيرة 

دخول، وهو ما يشكل في نظر زيغلر وصمة عار على جبين 

أوروبا.

المطاردة االستباقية للفيروسات
بعنون  كتاب  كيك  فريدريك  األنثروبولوجيا  عالم  جديد 

للجوائح،  الدورية  الصبغة  فيه  يبين  الجوائح»  «حراس 

1918، و»اإلنفلونزا اآلسيوية»  فبعد اإلنفلونزا اإلسبانية عام 

إيبوال  1968، وحّمى  و»إنفلونزا هونغ كونغ عام   ،1957 عام 

النزفية عام 1976، والمتازمة التنفسية الحادة الوخيمة عام 

هذه  كل  أن  الكاتب  ويرى   .19 كوفيد  العالم  اجتاح   ،2003

األحداث تجبر السلطات الصحية العامة على السيطرة على 

المخاطر لمواجهة العواقب الصحية واألخاقية واالقتصادية 

والجيوسياسة ألزمات الجوائح في عالم تسوده تحوالت رهيبة 

في إعمار المدن والتربية الصناعية للمواشي والدواجن، وإزالة 

الغابات والتغير المناخي. والحراس الحيوانيون، المرابطون 

على جبهة «الحروب ضّد الفيروسات» يكتسون أهمية بالغة 

ألنهم يستشعرون ظهور األمراض المعدية عبر عامات إنذار 

مبّكر. وعملهم يقوم على بحث إثنوغرافي داخل ثاث بلدان 

مجاورة للصين هي هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة، بالتعاون 

من البياطرة ومراقبي الطيور لكي يتعقبوا تحوالت فيروسات 

اإلنفلونزا بين الطيور البرية، والدواجن والبشر.  

استعادة العقالنية
ياحظ عالم االجتماع جيرالد برونر في كتابه الجديد «انحطاط 

ونظريات  الكاذبة  األخبار  تسوده  اليوم  عالم  أن  العقانية» 

اآلراء  وتصّلب  االجتماعية  المواقع  على  والكراهية  المؤامرة 

والمواقف داخل األسرة وفي الشارع والعمل 

والطريق، ما يعني عدم احترام اآلخر، أيا ما 

صار  التدهور  من  حّدا  الوضع  بلغ  وقد  يكن. 

العام  الجدل  في  العقانية  عن  الدفاع  معه 

غير مسموع بل غير وارد. والكاتب يقترح أن 

نفهم عجزنا المعاصر أمام ما يسميه بعضهم 

«مجتمع ما بعد الحقيقة»، ويدعو قارئه إلى 

كواليس هذا الجنون الجماعي، مثلما يدعوه 

إلى ماحظة انحراف النخب المثقفة. ويسرد 

ما قام به ميدانيا لـ»إعادة العقل» إلى فئة من 

متشددة،  وصارت  الطريق،  ضّلت  الشباب 

نمط  إلى  للولوج  واجهها  التي  والصعوبات 

تفكيرهم وانتزاعهم من األيديولوجيا. فالغاية 

تنبئ  أوضاع  تحليل  مجرد  ليست  يقول  كما 

في  ضوء  عن  البحث  محاولة  بل  باالنفجار، 

نهاية النفق.

ما وراء نظريات المؤامرة   
كتابه  في  رايشستاد  رودي  الباحث  يربط 

المؤامرة  بنظرية  اإليمان  األغبياء»  «أفيون 

فيه  وتثير  باإلنسان  تستبد  التي  بالنزوات 

البخل واألنوية المركزية وكره البشر والخوف 

والحسد والحقد. وانتشاره، الذي قد يساعد 

على التئام جرح نرجسي مفتوح على الدوام، 

ثلبهم، ليس  الخصوم أو  أو يستعمل لجرح 

من أعراض أزمة ديمقراطية ليبرالية فقط، بل 

هو أيضا عامل استفحال لها أيضا. فنظريات 

الذي  الحماس  بنفس  تبادلها  يتم  المؤامرة 

المزعومة  والعلوم  التطير  فيه  ُيتبادل 

واأليديولوجيات  الجديدة  والروحانيات 

الراديكالية. وصف الكاتب ازدهار هذه الظاهرة 

في األعوام األخيرة، التي ال يراد منها تكذيب 

حتى  الحقائق،  كل  تكذيب  بل  ما  حقيقة 

يصيب الناس شّك في كل ما ينشر، لغايات 

تقف وراءها مختبرات، وممولون، ومروجون، 

حتى  مدمنون،  أو  عرضيون  ومستهلكون 

أفيونا، ولكنه  المؤامرة  بنظرية  االعتقاد  بات 

«أفيون األغبياء» كما يصفه الكاتب.

أسباب صعود اليمين الشعبوي
تأليف  من  كتاب جماعي  الشعبوية»  «أصول 

كوهين،  ودانيال  بيزلي  وإليزابيت  ألغان  يان 

نتجت عن هزتين:  الشعبوية كظاهرة  يتناول 

األحزاب  ضّد  واسع  كره  صعود  األولى 

اليمين  فشل  وأمام  السياسية.  والمؤسسات 

حّطمت  الرأسمالية،  تغول  صّد  في  واليسار 

التوافقات  للمنظومة»  المناهضة  الراديكالية 

التي توصل إليها اليسار واليمين. والثانية نهاية 

مجتمع الطبقات وظهور مجتمع أفراد ينظرون 

ذاتية.  إلى مركزهم االجتماعي من منطلقات 

الواثقين  تفصل  استقطابية  ذلك  عن  نتجت 

والمؤسسات  النخب  من  المرتابين  عن 

عند  الشعبوي  اليمين  انبثق  وقد  السياسية. 

المؤسسات  إزاء  مضاعف  ارتياب  تقاطع 

على  وازدهرت  كافة.  والمجتمع  السياسية 

أنقاض االنحدار الديمقراطي ولكن مع تجديد 

الحّد الفاصل بين اليمين واليسار. كتاب هام 

غنى  ال  مسبوقة،  غير  معطيات  إلى  يستند 

الديمقراطية  المجتمعات  حاضر  لفهم  عنه 

ومستقبلها.

العالقة الجدلية 
بين السلطة والرّيع

لعالم  «الشعب والسلطة والمكاسب» كتاب 

االقتصاد األمريكي جوزيف ستيغليز، المتوج 

اإليمان  بشدة  فيه  ينتقد  نوبل،  بجائزة 

ويدين  الحرة،  واألسواق  بالليبرالية  المطلق 

النامية، وانتقال  البلدان  التي تخنق  العولمة 

رؤوس األموال الذي يؤدي إلى أزمات مالية، 

وينبه إلى تزايد التفاوت بكل أشكاله. مبينا أن 

الشركات الكبرى وراء كل تلك التطورات، فهي 

مستخدميها  وتستغل  السوق  سلطة  تملك 

وزبائنها لتكديس مكاسب تشتري بها السلطة 

القوانين حسب رغباتها  تسّن  لكي  السياسية 

سئمت  التي  الشعوب،  لمصالح  اعتبار  دون 

سوء  من  ولكن  التغيير.  ورامت  الوضع  هذا 

الغضب  استغلوا  الدوغمائيين  أن  حظها 

كان  للعولمة  نقدهم  أن  غير  المتصاعد، 

سطحيا، إذ انبنى على معاداة األجانب وفرض 

الحمائية، وإن وجد صدى لدى ضحايا تفكيك 

في  يحظون  الشعبويين  أن  ذلك  الصناعة. 

فهم  الكبرى،  الشركات  بمساندة  الواقع 

بتخفيضات  ويمتعونها  لصالحها،  يعملون 

الشعوب  أن  رأيه  وفي  الضرائب.  في  ضخمة 

السلطة  جابهت  متى  إال  األوضاع  تغير  لن 

ومكاسب الشركات الكبرى، فذلك وحده هو 

ما يضمن لها حياة كريمة.

 التغيير المثير للقلق
الشعوب،  الشغل، واحتجاج  عالم  هستيريا 

من  نوع  في  الجديدة  األجيال  وانغاق 

الحاضر المتكرر هي من عواقب انهيار حضارة 

المجتمع الصناعي. ذلك ما يستخلصه دانيال 

الزمن  بأن  اإلقرار  «ينبغي  كتاب  في  كوهين 

اليسار  طوباويات  أن  كيف  فيه  بين  تغير»، 

«المجتمع  واقع  جدار  على  تكسرت  واليمين 

من  سلسلة  إلى  حّولنا  الذي  الرقمي»، 

برمجية معالجتها  باستطاعة أي  المعلومات 

العمل  ترك  فهل  العالم.  من  نقطة  أي  في 

اللوغاريتمات؟  لدكتاتورية  مكانه  المتسلسل 

وهل المواقع االجتماعية وسيلة قولبة جديدة 

سنة  خمسين  ارتدادات  خال  من  للعقول؟ 

مدير  كوهين،  دانيال  يفيدنا  الوراء،  إلى 

قسم االقتصاد بدار المعلمين العليا، وعضو 

مؤسس بمعهد االقتصاد بباريس، بأن أسئلة 

العالم القديم تعود لتنبثق في صميم العالم 

هل  تتغير، ولكن  األزمنة  ويتساءل:  الجديد. 

تسير في االتجاه الّصحيح؟ كتاب يفكك بذكاء 

األحداث التي يغيب عنا معناها أحيانا، ويعبر 

القيم  عن  الدفاع  على  صاحبه  حرص  عن 

اإلنسانية التي بني عليها العالم الجديد.

عولمة الغد
يعتقد عالم االقتصاد نيكوال بوزو أن العولمة 

مسار ثقافي ال يقتصر على االقتصاد وحده، 

فقد شّكل منذ القدم الحضارة الغربية حسب 

رأيه، وأن أزمة الكورونا ال تلغي هذه العولمة، 

وال تضعها موضع رهان، فما ينبغي أن يراجع 

هو الخلل الحاصل في «العولمة االقتصادية 

والمالية». وفي رأيه أننا ال يمكن أن نصّححها 

عن طريق االنغاق والقومية، بل بإعادة تسلح 

متعددة  العاقات  وتدعيم  أوروبي  اقتصادي 

األطراف. ذلك ما جاء في كتابه «لنبتكر عولمة 

كتب
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كتب

«وبعد»  سلسلة  ضمن  يندرج  الذي  الغد» 

الصادرة عن منشورات لوبسرفاتوار بباريس. 

قد ال يكون عالم ما بعد الكورونا هو نفسه 

وهل  حينها؟  للدولة  دور  فأي  اليوم،  عالم 

نعيد النظر في العولمة؟ وهل نحذر العلماء 

أم نعتمد عليهم؟ هذه األسئلة وغيرها كثير 

تحاول السلسة من خالها خلق جدل فكري 

بنصوص  الجائحة»  بعد  ما  «عالم  حول 

جريئة.

ألجل اقتصاد سليم
حتى وقت قريب، كانت الدولة/ األمة تنازع، 

بعد أن أفقدتها قوى العولمة والتكنولوجيا 

مبرر وجودها، ثم عادت بقوة بفضل موجة 

شعبوية عارمة انداحت عبر العالم. في كتاب 

رودريك  داني  ينتقد  الميزان»  في  «العولمة 

هارفارد  في  السياسي  االقتصاد  أستاذ 

دهاقنة العولمة، ليس لكونهم فضلوا العلم 

بل  أخرى،  قيم  حساب  على  االقتصادي 

الرديء  للعلم االقتصادي  استسلموا  ألنهم 

المادة،  بهذه  الخاصة  الفروق  وتجاهلوا 

الحذر.  على  تحملهم  أن  يمكن  كان  التي 

تعددي  عالمي  اقتصاد  إلى  رودريك  ويدعو 

تحافظ فيه الدول/ األمم على ما يكفي من 

استقالية لتصوِر عقدها االجتماعي الخاص، 

قدر  على  اقتصادية  استراتيجيات  ووضِع 

الحدود  بغلق  المطالبة  وبدل  حاجاتها. 

والدفاع عن الحمائية، يوضح المؤلف كيف 

الحوكمة  بين  معقول  توازن  إعادة  يمكن 

ويرسم  العالمية،  والحوكمة  الوطنية 

تجديدية  وسائل  باقتراح  مستقبل  طريق 

جهة  من  الحالي  التفاوت  بين  يوفق  لكي 

االقتصاد والتكنولوجيات، وبين الديمقراطية 

واالندماج الشعبي.

أشكال الهيمنة 
العالمية الجديدة

تفضيلها  ترامب  أمريكا  أعلنت  أن  منذ 

اتجهت  أوال!(  )أمريكا  الخاصة  مصالحها 

األنظار إلى الصين: هل ستحل محل الواليات 

للهيمنة  جديدا  شكا  وتتقمص  المتحدة 

إلى  العالمي  النظام  يحتاج  أال  العالمية؟ 

الكتاب  بهذا  أمكن؟  إن  عطوف  رفيق  قائد، 

بادي  برتران  يتنبأ  فيها»  المطعون  «الهيمنة 

العاقات  في  القديم  المفهوم  هذا  بزوال 

أسطورة،  إليه  بالنسبة  فالهيمنة  الدولية. 

ألن تفترض انضماما فعليا عن رضا واقتناع، 

على غرار رابطة ديلوس التي شكلتها األحياء 

اليونانية حول أثينا. والحال أن دراسة واعية 

دون  أبدا  تتم  ال  الهيمنة  أن  تبين  للتاريخ 

تجاهل  إلى  األقوياء  تقود  إنها  بل  التباس، 

الحركات  يغذي  ما  ياقونه،  الذي  الرفض 

اعتبار  عدم  إن  تكنسهم.  أن  يمكن  التي 

الموقف الطاعن المحتج، كما يفعل بوتين 

الهيمنة بل  نهاية  وأوردوغان مثا، ال يمثل 

النظر  قارئه على  هشاشتها. هو كتاب يحث 

إلى فوضى العالم برؤية جديدة.

اإلنسان في مواجهة جنسه
تطورها،  من  جديدا  طورا  البشرية  دخلت 

عن  تحملها  التي  النظرة  جهة  من  سواء 

عن  استفساراتها  جهة  من  أو  ماضيها 

هذا،  المضاعف  األفق  تغير  مستقبلها. 

الواحد  القرن  الذي يطرح نفسه منذ مطلع 

التي  االكتشافات  عن  ناتج  والعشرين، 

والجينات  الجديدة  الحفريات  بها  جاءت 

خلفية  في  تقع  التي  الرقمية  والثورة  القديمة 

الذي  والسؤال  الواسع.  واإلعمار  البيئة  تدمير 

علم  في  المتخصص  بيك  باسكال  يطرحه 

األصول وتطور الجنس البشري في كتابه األخير 

التالي:  هو  سابينس»  مواجهة  في  «سابينس 

هل يمكن لجنس هومو سابينس أن يتكيف مع 

النتائج المذهلة لنجاحه منذ أربعين ألف سنة 

وتضخمه غير المسبوق منذ نصف قرن؟ وهل 

يستطيع تأقلُم اإلنساِن القديم أن يساعد على 

تأقلمنا نحن في عالم مكتظ بالمباني، مرتبط 

األنظمة  م  ومحطَّ ملّوث،  اإلنترنت،  بشبكة 

لتاريخ  التراجيدي  البعد  هو  ذلك  البيئية؟ 

اإلنسان، ألن نجاحه يجعله المسؤول الوحيد 

عن مستقبله.

الحياة بال نمّو 
كتاب  عنوان  نمّو»  با  أفضل  حياة  «نحيا 

البيئة  عن  المدافع  الفاحي  للمهندس 

رابحي،  بيير  جزائرية  أصول  من  الفرنسي 

في  مركزية  قضية  النمو  صار  كيف  فيه  يبين 

الدول  عليه  تلح  الحديثة،  األنظمة  سياسيات 

دون أن تراعي أثره على كوكب األرض، ويؤكد 

أن كل تحول إيكولوجي ال يمكن أن يتم بمنأى 

أن  يرون  آخرين  أن  رغم  النمو،  مسألة  عن 

على  بالمحافظة  النمو  تربط  التي  التكنولوجيا 

من  األمثل.  الحل  هي  تكون  أن  يمكن  البيئة 

خال لقاءات أجراها رفقة جولييت دوكين مع 

علماء اقتصاد يؤمنون بنمو أخضر يحافظ على 

سياسيين  وباحثين  اجتماع  وعلماء  الطبيعة، 

ومواطنين من شتى القارات، يقدم بيير رابحي 

نحيا «حياة  أن  الممكن  أن من  تثبت  شهادات 

زهيدة سعيدة» بفضل «قوة االعتدال»، وهما 

الشعاران اللذان يدافع عنهما رابحي منذ نصف 

قرن.
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ليست  كورونا  أزمة  أن  ما من شّك 
ستكون  آثارها  وأن  عرضية، 

يتكهن  أن  يستطيع  أحد  وأالّ  األمد،  طويلة 

بالضبط بما سوف تكون عليه تلك اآلثار، فقد 

وتغّول  البيئية  األنظمة  تقلبات  عن  نجمت 

أزمات  وخلقت  النيوليبرالية،  العولمة 

واجتماعية  واقتصادية  صحية  متداخلة، 

وإيكولوجية، وقد تخّلف أيضا أزمة سياسية، 

فوضى  بعض  مع  بعضها  تضافرها  يتولد 

مكان، وال  في أكثر من  ثورات  عارمة، وربما 

يمكن حّل تلك المشاكل مجتمعة إال بتضافر 

فالّنوايا  العالم.  في  األطراف  شتى  جهود 

الحسنة، وقَت الّشّدة، ليست هي نفسها بعد 

زوال دوافعها.

ما يمكن ماحظته أّن هذه األزمة لها وجهان: 

وجه فردي ذاتي، ووجه عالمي تاريخي.

هذه  من  نستشف  الفردي  المستوى  على 

أرغمتنا  األزمة  أن  أولها  أبعاد،  ثاثة  التجربة 

القيم  أّي  فردّيا  والتساؤل  دواخلنا  سبر  على 

هو  ما  إلى  أعادتنا  وبذلك  حياتنا،  تسّير 

أساسي، أي الصحة وصات الرحم والعاقات 

الوعي  إلى  دفعتنا  أنها  وثانيها  االجتماعية. 

بالتكافل اإلنساني وبأن البشر كما قال المعري 

وأن  خدُم”،  يشعروا  لم  وإن  لبعض  “بعٌض 

الحيوانية  بالفصائل  البشري  الجنس  عاقة 

أنها  أي  عليها،  غبار  ال  حقيقة  والفايروسات 

جعلتنا نفّكر في إطار أوسع، ال يخّص واقعنا 

إلى  يتجاوزه  بل  وحده،  والمحّلي  األَسري 

الواقع اإلنساني برّمته. وثالثها أنها حملتنا على 

التفكير داخل إطار صّحّي شامل ال يخص فئة 

بعينها وال مجتمًعا بذاته، وإنما يخص كافة 

سكان المعمورة.

أما المستوى العالمّي فتتجلى فيه أبعاد ثاثة 

أيضا.

األول بيئّي، فالفايروس نتج عن عاقة اإلنسان 

بالحيوان، الذي لم يعد يجد ماذا بعد تدمير 

بيئته الطبيعية، فخالط اإلنساَن في محيطه، 

ما وّلد هذا الوباء الذي ما لبث أن تحّول إلى 

عالم ما بعد كورونا.. 
بين الليبرالية واالستبداد

أبوبكر العيادي

منذ بداية العزل الّصّحي، أو الكرنتينة كما كان أسالفنا يقولون، سارع عدة مثقفين 

 .19  – يكون عليه العالم بعد جائحة كوفيد  إلى رسم الخطوط العريضة لما سوف 

نهاية العولمة الليبرالية والتبادل الحّر والعودة  منهم من اعتبر أن األزمة إعالن عن 

إال  منها  نجاة  ال  التي  العالم  نهاية  نبوءات  تحقق  فيها  من رأى  الحدود. ومنهم  إلى 

باتباع حياة بسيطة منسجمة مع الطبيعة، بعيدا عن صخب المدن وتلوث أجوائها. 

للحريات  تسلط وتقييد  يحمله من  ما  النموذج الصيني رغم  تفّوق  أعلن  ومنهم من 

على فوضى الديمقراطيات الغربية التي تشكو من أزمة اقتصادية ساهمت في صعود 

زعماء شعبويين في أكثر من مكان. وكّلها مواقف تكشف عن رفض اإلنسان القبول 

بالطارئ، وعدم االستسالم لمصير لم يتوقعه، حيث يحّول نظره عن الحاضر ليهرب 

إلى مستقبل يضع فيه آماله وتصوراته، ويلّونه بألوان اليوتوبيا في أغلب األحيان.
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غير  أزمة  وخلقت  العالم،  شّلت  جائحة 

مسبوقة، ال من جهة عدد ضحاياها، بل من 

حيثما  الناس  وعزلها  السريع  انتشارها  جهة 

ال  بما  وكشفت  بعض،  عن  بعضهم  كانوا 

يدع مجاال للشّك أن األرض لم تخلق لإنسان 

له،  يحلو  كما  فسادا  فيها  يعيث  كي  وحده 

بل ثمة كائنات أخرى ال بّد من احترامها، وإال 

عادت عليه بالوبال.

إلى  تتحول  قد  التي  الصحية،  األزمة  هذه 

أزمة اقتصادية خطيرة، فّندت وعود العولمة 

عن  والعدالة  الحرية  بتحقيق  النيوليبرالية 

واالستهاك،  والتنمية  الحّر  التبادل  طريق 

على  المال  رأس  تقّدم  التي  فالنيوليبرالية 

العمل وتعمل على زيادة اإلنتاج واالستهاك 

البيئة  دّمرت  نهاية  يعرف  ال  مّطرد  بشكل 

وجففت  األوبئة  النتشار  الظروف  وهيأت 

الموارد ولّوثت الطبيعة وحّورت المناخ، فضا 

عن التفاوت الفظيع الذي أحدثته عبر العالم.

قرينة  أمام  اليوم  يقفون  القرار  وأصحاب 

كلفة  أن  ينكر  ناحية ال أحد  ذات حّدين. من 

بايين  من  مقنطرة  قناطير  ستكون  الجائحة 

لمقاومة  الوحيدة  الوسيلة  وأن  الدوالرات، 

توخي  التجاري هي  البطالة والتداين والعجز 

الطاقة وحتى  سياسة تقوم على زيادة تنمية 

إعادة التصنيع، ولكن ذلك سيمثل من ناحية 

ثانية أخطر قرار ُيّتخذ بشأن كوكب األرض.

وللتوفيق بين هاتين الفرضيتين المتناقضتين 

نصائح  إلى  باإلنصات  بعضهم  ينصح 

المتخصصين في مجال الصحة والبيئة، مثل 

 )planetary health( ”تيار “الصحة الكونية

وهو تيار طّبي وعلمي ظهر عام 2015، ُيعنى 

بصحة كوكب األرض ويضع اإلنسان والطبيعة 

صحة  بأن  ويؤمن  اهتماماته،  صميم  في 

اإلنسان ينبغي أن ينظر إليها كملك مشترك، 

فهًما  أعضاؤه  ويقترح  والمناخ.  كالجّو  تماما 

موّسعا لشروط صحة اإلنسانية جمعاء، فقد 

أثبتوا علميا أن صحة البشر لها عاقة وطيدة 

البيئي  التلوث  وأن  الطبيعية،  باألوساط 

كّل  شخص  مايين  تسعة  وفاة  في  يتسبب 

عام، ما يمثل نسبة 16 في المئة من الوفيات 

أضعاف  ثاثة  عن  يزيد  ما  أي  العالم،  في 

ضحايا اإليدز والسل والماريا مجتمعين، وأن 

مواصلة تدمير النظام البيئي سوف يكون له أثر 

كبير في تفشي األمراض المعدية، بشكل قد 

يلغي ما حققه الطب الحديث من تقّدم. ولئن 

كان تعّطل االقتصاد العالمي باهظ الثمن فإن 

التغير المناخي وانهيار النظام البيئي سيكلفان 

البشرية كل عام جائحة ربما أفظع من كوفيد 

– 19. فتلوث الجّو يضاعف االحتباس الحراري 

ويقّلص  الغابات  بدوره  بزوال  يعّجل  الذي 

الخبراء  رأي  في  وكّلها  البيولوجي،  التنّوع 

تعد  لم  الحدود  تجاوز  تّم  ما  فإذا  مترابطة، 

إنسانية محتَملة على  لحياة  الظروف مائمة 

هذا الكوكب.

ومن عجب أن قادة الدول، المصّنعة بخاّصة، 

للمخاطر  توّقًيا  الحجر  تطبيق  على  أجمعوا 

واختلفوا في الحّد من انبعاث غاز ثاني أكسيد 

البيئة  تلويث  في  دوره  ثبوت  رغم  الكربون 

هذه  تكون  أن  فعسى  الحراري.  واالحتباس 

االقتصادية  الماكنة  لتعديل  فرصة  الجائحة 

المسعورة والعناية بالكائن الحي والطبيعة.

اقتصادي، والخبراء مختلفون  الثاني  والبعد 

في تصور ما ينبغي تعديله أو تغييره أو إبقاؤه 

يلتقون  يكادون  انجاء كورونا، ولكنهم  بعد 

في نقطة هاّمة وهي أن األزمة لن تمثل نهاية 

أنها  هو  توقعه  يمكن  ما  وأقصى  العولمة، 

وأيديولوجياتها  مساراتها  بعض  ستراجع 

فتح األسواق،  النيوليبرالي:  الثالوث  وخاصة 

يؤكده  ما  وهو  والخصخصة.  الدولة  تراجع 

يدعو  الذي  بادي  برتران  السياسي  الباحث 

األمن  على  يقوم  العولمة  من  ثاٍن  فصل  إلى 

البشري والحاجيات االجتماعية المرتبطة به، 

ألن العولمة في نظره قامت دون رقيب، وهي 

في حاجة اليوم إلى تأطير ومرافقة وقوانين.

فالدول سوف تتدخل بقوة عبر استراتيجيات 

مضبوطة لدفع التنمية، وإعادة توطين أنشطة 

حيوية، إضافة إلى سياسة صحية أكثر طموحا 

ولكن  المنتوجات.  تخزين  إلى  االعتبار  تعيد 

الليبرالية  فتزداد  أيضا،  العكس  يحدث  قد 

يحتّد  عميقة  أزمة  حدوث  حال  في  تشددا، 

فيها التداين وتفاقم البطالة وانهيار العملة، 

البلدان  في  خاّصًة  جياٍع  بثورات  يدفع  ما 

االقتصادية  المشاكل  انضافت  حيث  الفقيرة 

تعاني  التي  الصحية  المشاكل  إلى  والبيئية 

منها، فالمسار التاريخي ال يزال في بدايته وال 

أحد يستطيع أن يتكهن بمآله ونتائجه.

مثل  اليسار،  مثقفي  بعض  ظن  ولئن 

 – كوفيد  أن جائحة  زيغلر،  السويسري جان 

19 سوف تضع حّدا لعهد التبادل الحر، هذا 

مقاس  على  ُجعل  الذي  االقتصادي  النظام 

والبيئة  بالشعوب  وألحق  الخاص  القطاع 

األعمال  رؤوس  كبار  فإن  فادحة،  خسائر 

تدعو  قد  العالم  في  العماقة  والشركات 

إلى  ورائها  من  تسعى  أزمة”  “رأسماليِة  إلى 

أمام  خصوصا  معتادها،  إلى  األمور  إعادة 

لغياب  إما  البديل،  اقتراح  عن  الحكام  عجز 

الشجاعة الكافية أو لكونهم خاضعين لسلطة 

الضمني  تأييدهم  أبدوا  أنهم  حتى  األعراف، 

وتيرة  على  للحفاظ  العجائز  من  للتخلص 

النمّو االقتصادي. أي أن الدعوة إلى اقتصاد ال 

يخضع لقوانين السوق، بل لقوانين الطبيعة، 

وال يعتبر النمو غاية في حّد ذاته، ال يزال حلما 

عسير المنال.

أما البعد الثالث فهو سياسي، فالمفارقة أن 

الدول  قادة  أذهان  عنها  تفتقت  إجابة  أهّم 

باألساس.  أمنّية  كانت  أزمة صحية  لمواجهة 

ضّد  ترياق  إيجاد  عن  الدول  عجز  فأمام 

وروائز  اإلنعاش  أسّرة  وتوفير  الفايروس 

الوقاية جعلت من شعوبها  الكشف وكمائم 

تهديدا، بحجة حمايتها من نفسها. وهي في 

ذلك إنما تسير على خطى األوائل، فالمعروف 

أن األوبئة عبر العصور مثلت حلقات مفصلية 

األساليب  وتعميم  الدولة  نفوذ  لتوسيع 

المشتبه  أو  المصابين  تعقب  في  البوليسية 

في  رافقتها  الجائحة  أن  إصابتهم. ذلك  في 

العادة  تبدو في  العالم إجراءات  أنحاء  شتى 

من ديستوبيات الخيال العلمي، فالبرلمانات 

مدّجنة وأحزاب المعارضة مكّممة والتجمهر 

األفراد  لتعّقب  الرقمي  واالقتفاء  محظور 

قدم  على  جاٍر  عليها  يترددون  التي  واألماكن 

من  بترخيص  إال  ممنوع  والتنقل  وساق، 

الحكومة، كل ذلك صار أمرا مقضيا بدعوى 

مقاومة كورونا، وحماية األفراد، في جو يرين 

عليه غياب االحتجاج.

وقد تعالت أصوات شعبوية تزعم أن السلطة 

القادرة على تقديم إجابة  القوية هي وحدها 

التي  القرارات  وفرض  الجائحة  عن  مناسبة 

عن  مجتمعاتها  وتراقب  الحريات  من  تحّد 

كثب بحجة منع انتشار الفايروس، ويضربون 

منذ  استطاعت  التي  بالصين  ذلك  على  مثا 

فبراير/مارس السيطرة على كورونا، بينما ظل 

نهبا  المتحدة  الواليات  ثم  أوروبا  من  جانب 

ومراكمة أخطائها.  ترددها  بسبب  للفايروس 

الحوكمة  أن  الرأي  ذلك  أصحاب  ويستنتج 

الرشيدة ليست في األنظمة الليبرالية بل في 

أن  ويأملون  الحديدية  القبضة  ذات  األنظمة 

تقتنع الشعوب بطرحهم وتصّوت لصالحهم 

ياشا  السياسي  الباحث  أن  غير  االقتراع.  عند 

مونك الحظ أن البلدان التي يقودها شعبويون 

فشلت في تقديم الجواب المناسب، يستوي 

المكسيكي  اليساري  الشعبوي  ذلك  في 

الجائحة ستضع حدا للتبادل الحر - جان زيغلر

نحو فصل جديد من العوملة - برتران باديياشا مونك -الشعبويون فشلوا يف احتواء الجائحة
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أندريس مانويل لوبيس البرادور، والشعبوي 

اليميني البرازيلي جايير بولسونارو، والشعبوي 

جونسون،  بوريس  البريطاني  المعتدل 

والشعبوي المتشدد األميركي دونالد ترامب.

وأغلب  والبرازيل  الصين  عن  النظر  وبصرف 

الديمقراطيات  فإن  الشرقية  أوروبا  بلدان 

األوروبية العريقة تشهد هي أيضا تآكل أسس 

ثنائية سوق  أن  الليبرالية، ذلك  الديمقراطية 

في  تفاوتا  أوجدت  المالية  واألسواق  الشغل 

الدخل والممتلكات وتراجعا في وزن الطبقات 

ال  التي  الليبرالية  فالديمقراطية  الوسطى. 

يعيش فيها سوى من يملكون الثراء الفاحش 

ومن هم في فقر مدقع ال يمكن لها االستمرار 

ما دامت مصالح الطرفين متناقضة ألنها في 

لحكومة  ماكرة  واجهة  سوى  ليست  الواقع 

أثرياء )بلوتوقراطية(. وهو ما وّلد شعورا لدى 

أصواتهم  بأن  الديمقراطيات  تلك  شعوب 

اللوبيات  وأن  حساب،  لها  ُيحسب  يعد  لم 

الجنسيات  متعددة  والشركات  االقتصادية 

تشتري من ورائهم القراَر السياسي لمنتَخبين 

االقتصادي  الوزن  بتعزيز  يقومون  فاسدين 

تلبي  تشريعات  بفضل  الشركات  لتلك 

أهواءها. أي أن الديمقراطية استحوذت عليها 

رجال  السيما  االقتصادية  األقوياء  مصالح 

االجتماع  عالم  أن  حتى  المعولمة.  المالية 

بأنظمة  وصفها  في  يتردد  لم  كورش  كوالن 

“ما بعد الديمقراطية”. بل إن االتحاد األوروبي 

نزع عن الديمقراطيات الوطنية جانبا كبيرا من 

إمكانيات اختيار سياساتها العامة، ولم يترك 

لها إال الخيارات التي تسمح بها النيوليبرالية، 

أي تلك التي وردت في االتفاقيات.

وأّيا ما تكن المنطلقات األيديولوجية فالثابت 

أن هذه األزمة ستمثل اختبارا سياسيا لأنظمة 

تكشف  التي  هي  األزمات  ألن  الديمقراطية، 

للمجتمعات قّوتها وضعفها. وقد بدأت بعض 

الدول األوروبية مثا في تصّور مرويات سياسية 

لتهيئة المستقبل، ثاثة منها تتنافس في ما 

بينها: شعبوية واستبدادية وديمقراطية. تبدو 

الثاثة  أكثر  الشعبوية،  أي  األولى،  المروية 

كشفت  ألنها  أسلفنا،  كما  باألزمة،  تضّررا 

أهمية العقانية ورأي الخبراء والمعرفة، أي 

انتقادها  على  الشعبويون  دأب  التي  المبادئ 

أنهم  ولو  وُتَهم،  كمآخذ  بالنخب  وإلصاقها 

قد يحّملون األجانب نشر الفايروس، وكذلك 

العولمة، وهما العنصران اللذان يقوم عليهما 

الفرصة  ويغتنمون  الشعبوي،  خطابهم 

عدائهم  وتأكيد  الحدودية  الحواجز  لتشديد 

للمهاجرين. وتبدو المروية االستبدادية قريبة 

المشاكل  تبسيط  جهة  من  الشعبوية  من 

أن  تعتقد  فهي  واحد،  تفسير  في  واختزالها 

وحدها  هي  االستبدادية  المركزية  األنظمة 

الكفيلة بقهر الجائحة من خال استنفار كل 

هذا  تثبت صحة  وطاقاتها، ولم  الباد  موارد 

القول حتى اآلن إال في الصين وروسيا، ولكْن 

والعلمية  التقنية  الوسائل  تمتلك  كلتاهما 

الازمة لمكافحة الفايروس، وهو ما ال يتوافر 

لدى األنظمة الشمولية األخرى. وأما الثالثة أي 

المروية الديمقراطية، فهي األعسر بناء، ألنها 

تقوم على الشّك والتساؤل والتداول والطعن، 

ما يعّطل اتخاذ إجراءات سريعة وفّعالة، غير 

بعد  أحكامها  تصدر  أن  للشعوب  تتيح  أنها 

انجاء األزمة لتثيب حّكامها سلًبا أم إيجابا.

في  فوكوياما  فرنسيس  رأى  قرن  ربع  منذ 

والرأسمالية  الليبرالية  الديمقراطية  تحالف 

الديمقراطية  هذه  رياح  وأن  التاريخ،  نهاية 

بفضل  مكان  كل  على  ستهّب  الليبرالية 

أنظمة  ذات  وبلدان  الصين  ولكن  العولمة، 

تستفيد  أن  يمكن  أنها  أثبتت  أخرى  شمولية 

وإذا  الديمقراطية.  قبول  دون  العولمة  من 

كان المتفائلون يعتقدون أن ارتفاع المستوى 

التعليمي لدى مختلف شعوب العالم سيؤدي 

إلى فرض الديمقراطية، فإن المتشائمين يرون 

والمعاقبة،  المراقبة  تكنولوجيات  تعزيز  أن 

حتى  الخاصة  والشركات  الدول  طورتها  التي 

في الديمقراطيات الغربية، سوف تقودنا إلى 

كابوس أورويلي ليس له نهاية.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

األميركي  الرئيس  مشروع  استيحاء  عن  اآلن  الغرب  يتحدث 
الراحل فرانكلين روزفلت في ثاثينات القرن العشرين 

والمسمى “االتفاق الجديد” إلنقاذ العالم من الهاوية االقتصادية والنفسية 

التي يعيش فيها اليوم. وباء كورونا بدد اآلمال في التعافي من األزمات 

 – السياسية  واألزمة   2008 عام  المالي  االنهيار  عن  الناتجة  االقتصادية 

العراق عام  ثم غزو   ،2001 التي نجمت عن هجمات سبتمبر  األخاقية 

تصدى  روزفلت  قبل.  من  يحدث  لم  كما  اإلرهاب  غول  وإطاق   ،2003

لـ”الكساد الكبير” باالستثمار متعدد األوجه في رفع عبء البطالة والفقر 

عن الناس، واستعادة حركة االقتصاد من قبضة الكساد، وإصاح النظام 

المالي لمنع تكرار الكارثة. كان تغير التوجه السياسي للواليات المتحدة، 

التيار الجمهوري المحافظ إلى االنفتاح نحو التحالف الديمقراطي،  من 

جزءا مكما أو نتيجة تكميلية للمبادرة. مبادرة روزفلت أنقذت الواليات 

باندالع  وانتهينا  أوروبا  إنقاذ  في  تأخرت  نعرف،  كما  لكنها،  المتحدة، 

الحرب العالمية الثانية.

يبديها  التي  الحماسة  لكن  التاريخي.  االسترجاع  هنا  الهدف  ليس 

السياسيون اليوم لضخ األموال في االقتصاد تحتاج في بعض منها إلعادة 

الدول  الكساد وأن تضخ  يعالج حالة  أن  يحتاج  العالم  إن  نعم  توجيه. 

المال في مفاصل قطاعات األعمال، بل وفي جيوب الناس، ولكن بالحكم 

على تجارب سابقة فإن هذا لن يكفي. ثمة حاجة حقيقية لتكييف نفسي 

الناس. ضخ  لها  التي تعرض  الهزات  يتناسب مع حجم  وثقافي وفكري 

للثقة وضخ للمال سوية في أبعاد إضافية وحيوية. الحديث عن الثقافة 

ودعمها أساسي وجوهري.

أيديها من  العربي،  عالمنا  الدول والمؤسسات، وخصوصا في  سحبت 

دعم المشاريع الثقافية. يجب أالّ نتوهم ونقول إن المشاريع اإلعامية هي 

مشاريع ثقافية. المشاريع اإلعامية بوجهين: سياسي وترفيهي. السياسي 

كان  إذا  قيادتها.  نظر  وجهات  ويدعم  السياسية  البلد  توجهات  يخدم 

موضوعيا، فيحقق غايات مهمة. وإذا كان دعائيا، فربما من دونه أفضل. 

مشروع شركة ترويج وعاقات عامة قد يكون أكثر فائدة.

المشروع اإلعامي الترفيهي مهّم. الترفيه واحد من أكبر صناعات العالم 

اليوم. اإلنتاج السينمائي صناعة بعشرات المليارات. اإلنتاج الدرامي، سواء 

الموجه للتلفزيون أو الفضائيات أو البث التدفقي، هو األكثر سخونة في 

عامات  من  والمهرجانات  الغنائية  الحفات  اليوم.  الصاعدة  المشاريع 

المدن الفارقة، يقصدها الناس للترويح عن أنفسهم. لكنه يبقى ترفيها. 

في كثير من أوجهه ينهل من النتاج الثقافي، من أدب وشعر ومسرح، 

لكن ال أحد يأخذه محمل الجد كعنصر مؤثر في المسيرة الثقافية القادرة 

على رفع مستوى الحس النقدي والفكري لدى الناس.

هناك  الدول.  لدى  الثقافية  الحياة  في  لاستثمار  موحد  إطار  يوجد  ال 

قواسم مشتركة بالطبع، مثل دعم الفنون التشكيلية والمسرحية ورعاية 

األدباء والشعراء. لكن التغير الكبير الذي يشهده العصر، وحالة االلتباس 

الفكرية السائدة مع صعود المشاريع الدينية، وانكشاف عدد كبير من 

الفكر  ناقلين عن  أفضل األحوال مجرد  بأنهم في  المثقفين واالستنتاج 

الغربي أو مترجمين لنصوص بعيدة عن الواقع، كل هذه العوامل تحتاج 

الحكومات  للثقافة، سواء  التقليديين  الرعاة  قبل  تأملية من  وقفة  إلى 

الدعم  ينبغي توجيه  الموارد، كيف  المؤسسات: في عالم تشح فيه  أو 

للحركة الثقافية ولمن على حساب من؟

ال بد من قبول مساحة من الخسائر. مهما كان كرم الحكومات أو المتبرعين 

من المؤسسات، ال يمكن أن يجاري قدرات المؤسسات الدينية وإمكانياتها 

المادية. أوقاف وتبرعات وخمس وعائدات من زيارات العتبات المقدسة 

واستثمارات دول في التدين السياسي، كلها تصب في صالح المشروع 

الديني المسالم أو العنيف، العام أو الطائفي. لن يتمكن أّي إنفاق على 

الثقافة من المجاراة. هنا التعويل سيكون على النوعية. طالما ال تستطيع 

أن تبسط فرشا واسعا ليضم كل مناحي الثقافة، فإن الخيار البديل هو 

االنتقائية والتركيز على بعض المشاريع. هناك قائمة األساسيات طبعا من 

مجمعات ثقافية ومنتديات. لكن شهدنا كيف تّم قطع الدعم عن المنابر 

ألن  للبعض  الدعم  استمر  وندوات.  ومهرجانات  مجات  من  الثقافية 

القائمين عليها رفضوا االستسام، وحاربوا لكي يستمروا. لكن األغلبية 

ذوت واختفت وأصبحت في كتب التاريخ. حتى الكّتاب ممن كانوا يعملون 

في وظائف أخرى ويوّفرون المال لطباعة كتبهم أو دفع أجرة القاعات التي 

تستضيف لقاءاتهم، يئسوا أمام اإلهمال الحكومي والشعبي أو التحدي 

على  قدرة  لديه  إنسان  وهو  وأعزل،  فرد  المثقف  النهاية،  في  الديني. 

االحتمال والمطاولة لزمن قبل أن يستسلم للواقع.

حياتية  وسياسية  اقتصادية  مناٍح  على  التركيز  في  الخلل  شهدنا  مثلما 

وإهمال الثقافة والفكر في الثاثينات وقد قاد إلى كارثة الحرب العالمية، 

اليوم ال يختلف كثيرا. الغرب متعجل في تحريك عجلة  نقول إن عالم 

االقتصاد، ويضخ األموال والمنح وكثيرون يعقدون اآلمال بأن ال ينسى 

الثقافة. لكن هل عالمنا العربي، وهو أساسا غارق في الحروب وال يحتاج 

إلى من يشعلها، يعتبر أن استثناء الثقافة من أّي مشروع إنقاذي، “اتفاق 

جديد” أو “عقد جديد”، مقبول؟ 

كاتب عراقي مقيم في لندن

ال تنسوا المثقفين 
في “االتفاق الجديد“


