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مـؤسسها ونارشها
هيثم الزبيدي

هذا العدد
يحتوي

رئيس التحرير

نوري الجراح

هذا العدد على ملفات أدبية تتناول الشعر من زوايا مختلفة ،أبرزها تحت

عنوان “هل مازال الشــعر ديوان العرب” ،والثاني تحت عنوان “بيرســفوني

األميركيــة” ُ
عـام،
شـاعرة األميركيــة لويــز غليــك الحا ـئـزة علــى نوبــل لــآداب هــذا ال ـ
وكـ ّرس لل ـ

والثالــث تنــاول ـبـوب ديــان وقصيدتــه الطويلــة “قصيــدة إلــى جوانــي” ،والرابــع قــدم مــن
خالله الشاعر األوسترالي بيتر النغفورد بمقدمة وقصائد ،وكان قد سبق لـ”الجديد” في
سنتها الثانية أن حاورت الشاعر وقدمت نماذج من شعره إلى القارئ العربي.

إلــى جانــب هــذه الملفــات ،احتــوى العــدد علــى حواريــن أجرتهمــا “الجديــد” .األول مــع
شـرقة والمترجمــة اإليطاليــة فرانشيســكا كــوراو تحــت ع ـنـوان “أمميــة الثقافــة”
المست ـ
حـول البعــد المتوســطي للثقافتيــن
جـراه رئيــس تحريــر المجلــة ـ
حـوار الــذي أ ـ
ويــدور ال ـ

العربيــة واإليطاليــة ،وأهميــة بنــاء جســور جديــدة تفتــح أ ـبـواب الثقافتيــن المتجاورتيــن
حـوار الثانــي مــع المفكــر الفرنســي دور ـيـان أســتور الــذي صــدر لــه
علــى بعضهمــا البعــض .وال ـ

شـاعر
جـراه ال ـ
حـوار الــذي أ ـ
هــذا الشــهر كتــاب جديــد تحــت ع ـنـوان “الشــغف بالاليقيــن” ،وال ـ
التونســي بالفرنســية أيمــن حســن يــدور مــن خــال هــذا الكتــاب مــع أفــكار أســتور الطليعيــة.

وفــي العــدد مقــاالت وقصــص وآراء أدبيــة وعــروض كتــب إلــى جانــب رســالة باريــس الثقافيــة
بقلــم الروائــي التونســي أبوبكــر العيــادي.

سـؤال حملتــه “الجديــد” إلــى عــدد مــن حملــة األقــام
عـرب؟ ـ
هــل مــازال الشــعر د ـيـوان ال ـ
عـرب مــن نقــاد وشــعراء وحتــى روائييــن ،مشــيرة ،فــي الوقــت نفســه إلــى دعــوة جابــر
ال ـ
عصفــور فــي التســعينات التــي اعت ـبـرت أن الزمــن اإلبداعــي العربــي بــات زمــن الروايــة،
ّ
مغلبــة جنسـ ًـا أدبيـ ًـا علــى جنــس أدبــي آخــر ،عا ـبـرة علــى
ولــم يعــد ،بالتالــي ،زمــن الشــعر،
حقيقة أدبية تمثلت في انهدام الجدران بين أشكال الكتابة اإلبداعية ،وانفتاح النثر على
حـول الشــعري إلــى ملمــح أساســي فــي فنــون القصــة والروايــة
الشــعر والشــعر علــى النثــر وت ـ
طـرة األدبيــة ،وغيرهــا مــن فنــون الكتابــة.
سـرحية والخا ـ
والم ـ

سـؤال تصــدر عــن الحاجــة المســتمرة إلــى إعــادة ـقـراءة الظواهــر واألفــكار
إعــادة ط ــرح ال ـ

والصيــغ التــي حكمــت التفكيــر الثقافــي العربــي ،انطالقــا مــن وعــي نقــدي ي ــرى ضــرورة فــي
عـام فــي القضايــا الثقافيــة واإلبداعيــة
طـرأ علــى التفكيــر ال ـ
ط ــرح األســئلة واستكشــاف مــا ـ
الكب ــرى.

سـاهمة عربيــة احتفــاء بالشــعر
ويمكــن اعتبــار هــذا العــدد الممتــاز مــن أعــداد الخريــف م ـ

ومكانتــه التــي لــم تهتــز فــي وجــدان البشــر
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كلمة

هل مازال الشعر ديوان العرب؟

“لم

يعــد هنــاك شــعر”“ ،انتهــى زمــن الشــعر مــع رحيــل
(الشــعراء الكبــار)” ،و”مــا يكتــب اليــوم هــو عبــث لغــوي

يسمّونه الشعر” .بمثل هذه اإلعالنات وكثير غيرها يشبهها تخرج

زمــن شــعري أو أدبــي كل مــا فيــه مثيــر لإلعجــاب ،إنمــا أســتطيع
ال ـقـول ،بــكل ثقــة ،إننــي أقيــم اعتباراً لــكل جديــد ال يقطــع صلتــه

بــاإلرث الثقافــي ،وال يتعالــى علــى المرجعيــات التــي تحـ ّـدر منهــا،
وال يغلــق ،بالمقابــل ،النوافــذ التــي تهــب منهــا هــواءات التجديــد

الذا ـكـرة ،قبــل أن تضيــف الســياب ومحمــود درويــش .وبعــد ذلــك ال

العربــي يرقــى اليــوم إلــى أفضــل الشــعر فــي العالــم ،وإن كانــت لــي

أسماء أخرى يمكن االعتداد بها في حاضر الشعر العربي.

ظـرة عيــن غاربــة ،تنتمــي إلــى ثقافــة “الشــاعر الفحــل” نظيــر
إنهــا ن ـ

“الزعيــم الفحــل” ،الدكتاتــور بوجهيــه وقــد مــأ ،بحضــوره الملهــم،
كل ثغرات الحياة في المجتمع ،وتكون لصوته في القصيدة ،كما

لصوتــه فــي الخطــاب السياســي ،رنــة ورجــة وت ـهـدج ســلطة مطلقــة
تغزو األذن وتأسر الوجدان ،ولها في نبرة الكالم صلف طاووسي.
شــيء فكاهــي حقــاً ،لكنــه ال ـيـزال يفعــل فعلــه فــي وجدانــات لــم
تبــرح تــرى فــي الشــاعر صــوت النــاس ،وقصيدتــه المتنزلــة عليهــم

مــن قدســية القضيــة المشــتركة بيــن الشــاعر والجمهــور هــي األثــر

الــذي ال يجــوز تعريضــه لشــمس الذائقــة ،أو المســاس بقيمتــه

المطلقــة .

***

األدبــي مــن كل لغــة وثقافــة فــي األرض .وأظــن أن بعــض الشــعر
مالحظات ترى ،من جملة ما تراه من مثالب ،أن األفق الفلسفي

يــكاد يغيــب عــن القصيــدة العربيــة الحديثــة ،ويختفــي الميتافيزيــق

مــن لغــة الشــعر وم ـيـول الشــعراء وتطلعاتهــم ،وهــذا مــن شــأنه أن
يلحــق ضــرراً كب ـيـراً بقيمــة الشــعر.
وكذلــك أالحـ ُ
ـظ أن لغــة الشــعر وتراكيبــه باتــت تميــل أكثــر فأكثــر
إلــى التشــبع بلغــة الشــعر المترجــم وتراكيبــه اليســيرة ،غالبــاً ،وهــي
عمليــاً ث ـمـرة اجتهــادات مترجميــن بعضهــم مترجمــون متأنــون،

لكونهــم شــعراء ،وكثرتهــم أدركتهــم العجلــة .ومــن ثــم فــإن لغــة
الشــعر المترجــم وتراكيبــه التــي نــادراً مــا كانــت ملهمـ ًـة ومج ّنحـ ًـة،

تســللت إلــى لغــة الشــعر العربــي ،وباتــت دليــل الشــاعر العربــي
الجديــد إلــى لغــة القصيــدة ،وهــي غالبــا تلــك التــي يســمونها
“قصيــدة النثــر” .وهــذه معضلــة حقيقيــة مســكوت عنهــا فــي الحيــاة

نــادراً مــا يواجهنــا ســؤال ذكــي فــي الشــعر .هــذه أيضــاً حقيقــة عربيــة
لألســف .العمــل الصحفــي فــي مــا يتعلــق بالشــعر يبــدو لــي علــى

نحــو مــا ،طبيعــة تلقــي الشــعر اليــوم ،وتشــير إلــى تدنــي المســتوى

أن نتوصــل مــن خاللهــا إلــى مطابقــة جليــة بيــن حيــاة القصيــدة

علــم لهــم بتطــورات الشــعر فــي جغرافياتــه العربيــة ،ولــو امتحنــت

كلمــا ـقـرأت حــواراً مــع شــاعر ،إلــى أيّ تيــار ،أو لغــة شــعرية انتمــى،

العــام لل ـقـراءة ،والتخبــط فــي فهــم األشــياء .مــن المؤكــد أن ثمــة

الســؤال ،أو يناقضــه ،أو يتعالــى عليــه ،أو يبتعــد عنــه ،حتــى لــكأن

***

حجم معرفتهم باألصوات والتجارب الشعرية الجديدة المنتشرة

علــى خارطــة الشــعر العربــي ،خــال ربــع القــرن األخيــر ،لكانــت
النتيجــة مؤســفة .ومــع ذلــك فــإن ل ـهـؤالء آراء فــي مســتقبل الشــعر!
***

ليــس مــن اإلنصــاف أن نضــع كل مــا يُكتــب ويريــد أن يكــون شــعراً
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وجدت السائل في ميل والشاعر في ميل ،ووجدت الجواب يراوغ

جـاء مــن عالــم ،والثانــي مــن عالــم آخــر ،وهــا همــا يلتقيــان فــي
األول ـ
بــرزخ مــن االحتمــاالت وااللتباســات ،ال دافــع لهــا وال عاصــم منهــا.
هــذه مســألة صعبــة ،ومزعجــة غالبــاً ،لكنهــا حقيقيــة .والواقــع أننــا

***

درجــة فاقعــة مــن الجهالــة والبــؤس .هنــاك أســباب وأســباب .إنمــا

ّ
البكائيــن علــى الشــعر ،وبعضهــم
الطريــف فــي األمــر ،أن جــل

***

سـراره.
صـوالً إلــى كنهــه العميــق ،وكنــوز أ ـ
أســتار تجلياتــه و ـ
ال يقيــن فــي الشــعر ،ليمكــن لفصاحــة فــي لغــة نقديــة ملهمــة أن

الشــعرية العربيــة.

ينتمــي ،نظريــا علــى األقــل ،إلــى مــا يســمى بـ”حركــة الحداثــة” ،ال

4

فــي ســلة كب ـيـرة نســمّ يها “المشــهد الشــعري” ،فلــم يكــن هنــاك

علينــا مــن حيــن إلــى آخــر أصــوات تقيــم علــى الشــعر صــاة الغائــب
ً
متحسرة على الغائبين من أساطينه،
وتنصب له سرادق العزاء،
فهــم شــوقي وبــدوي الجبــل وســعيد عقــل و ـنـزار قبانــي .تتلــكأ

حسني جمعان

المسافة المشوشة بين شاعر األمس وشاعر اليوم

ال بــد مــن االع ـتـراف أن هــذه العالقــة البائســة إنمــا تعكــس ،علــى

ســوء فهــم كبيــر بيــن الكتابــة الشــعرية الجديــدة والنــاس.

الشــعر ،بداهـ ًـة ،ليــس ِعلمــاً محروســاً بقواعــد صارمــة .الشــعر

مغا ـمـرة فــي اللغــة ،وشــطح فــي الخيــال ،وهــو حمّ ــال أوجــهٍ وبئــر
غوامــض .ال الشــاعر وال القــارئ ،مهمــا ُق ّيــض لــأول مــن موهبــة

وللثانــي مــن معرفــة ،بقادريــن علــى تفكيــك لغــة الشــعر ،وهتــك

تحيــط بغوامضــه ،وال توجــد ،فــي حوزتنــا ،أداة منظــورة يمكــن
وحيــاة شــاعرها ،وليــس بــا عواقــب مــا رأينــاه مــن أعمــال الناقــد

العربــي بروكريســت بســريره المخيــف ،ومنشــاره الحــاذق وهــو
يشـ ّـد ويمـ ّ
طـول
ـط ،أو ينشــر بالمنشــار ليطابــق بيــن قامــة القصيــدة و ـ

الســرير .ال بــد أن نعتــرف بــأن الشــعر ليــس بعلــم ،وال هــو وثيقــة
نلزمهــا بــأن تنطــق بحقيقــة صاحبهــا ،بــل حلــم وخيــاالت وظــال

غـزة .ومــن ثــم فــإن مغا ـمـرة مــن هــذا
حـرة وحــواس مل ـ
وشــطح رؤى ـ

ال ـنـوع يليــق بهــا بالمقابــل ،فــي حيــز ال ـقـراءة ،مغا ـمـرات متعــددة
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كلمة

الســبل أساســها البحــث عــن المتعــة قبــل البحــث عــن المعنــى أو
المغــزى أو الخالصــة.

ما من خالصة في الشعر ،فالشعر خالصة ذاته ،مغامرة جمالية
متعــددة األوجــه واالحتمــاالت .علينــا إذن أن نؤمــن ال بال ـقـراءة ،بــل
بتعدد القراءات.

***

مــا مــن مـ َّرة عــدت إلــى الحديــث عــن قصيــدة لــي أو لغيــري ،أو
طرقــت ف ـك ً
حـول الشــعر ،ســبق وتطرقــت إليهــا ،إال وذهبــت مــن
ـرة ـ

مغريــة .والشــاعر ليــس نجمــاً فــي فلــك ومــن حولــه الكواكــب،
وليــس طاغيـ ًـة يلعــب باأللفــاظ ،ويغــزو الغرائــز ليخضــع ضحايــاه
ويتحصــن بالمسـ ّبحين باســمه ،وال هــو صاحــب طريقــة يجمــع مــن
حولــه المريديــن الهائميــن بهالتــه.

الشــاعر فــرد متمــرد ،ســارق نــار مــن محفــل اآللهــة ،وباعــث جمــال

فــي كينونــة اإلنســان وكينونــة الوجــود ،صــوت العوالــم الخفيــة

طريــق مختلــف ،ولربمــا خالفــت كث ـيـراً أو قليـا ً قراءتــي الســابقة،
ليأتــي كالمــي مختلفــاً ،بصــورة مدهشــة ،عمّ ــا ســبق ورأيـ ُ
ـت ومــا

حيــاة جديــدة فــي الكلمــات ،خالــق لغــة .هــل يشــتغل خالــق عنــد

قراءة الشاعر لشعره هي أيضاً قراءات متعددة ،ال قراءة واحدة،

***

ســبق وقلــت فــي األثــر نفســه.

ويمكن أن تكون قراءات متعارضة.

***

يفضــل أن نســأل الشــاعر لمــاذا تكتــب؟ بــدل أن نســأله لمــن يكتــب،

فالشــاعر ال يشــتغل عنــد أحــد ،وال حتــى عنــد نفســه ،وهــو إذ يكتــب

إنمــا يكتــب خروجــه عليهــا.

ربمــا كنــت أكتــب ألكتشــف نفســي ،كمــا ي ـقـول البعــض ،لســت
متأكــداً مــن ذلــك .لكننــي متأكــد مــن حقيقــة أعرفهــا وهــي أننــي أكتــب

فــي النفــس اإلنســانية ،وصــوت الوجــود العميــق ،وهــو باعــث
مخلوقا تــه؟

سـول السياســي
سـول القـ ّراء كمــا يت ـ
ليــس خليقــاً بالشــاعر أن يت ـ
الجمهــور الــذي ســيرفعه علــى األكتــاف ويوصلــه إلــى غايتــه .وعندمــا
ـب شــاعر مــا يتطلبــه سياســي ،إنمــا يمتهــن كرامــة القصيــدة،
يتطلـ ُ

ويهين الكلمات ،يحوّل القصيدة إلى خادم ألغراضه الالشــعرية،
حـول إلــى أيديولوجــي ـمـراوغ وجــاد فــي اللغــةّ .
إذاك ،مهمــا
ويت ـ
بلــغ الشــاعر مــن الموهبــة والبراعــة فــي صنعــة الشــعر ،ســتصيب

قصيدتــه الســويداء ،وتذبــل براعــم أزهارهــا مــن قبــل أن تتفتــح.

ّ
ولعلي بعد رحلة شيقة مع الكتابة أجد في
لفرط حبي للكلمات،
اللغــة كيانــاً موازيــاً لكيانــي ،وأختبــر فــي الكتابــة أشــياء جديـ ً
ـدة ،ألــج

خيانــة الشــعراء للشــعر أعظــم الخيانــات .والشــاعر الخائــن للشــعر

فــي تشــكيل الكلمــات علــى نحــو وغ ـيـره.

شــيخوخة الزمــن.

عوالــم ال قبــل لــي بهــا ،وال وجــود لصــورة لهــا عنــدي قبــل أن أغامــر

هــل يعنــي هــذا أننــي أكتــب لنفســي؟ ربمــا ،لكننــي أشــعر ،أحيانــاً،
أننــي أكتــب ألعثــر علــى شــيء مــا ضائــع منــذ زمــن بعيــد ،و ـمـرات

فاللغــة فــي الشــعر كائــن حــي ،ينصــت ويــرى ويزهــو ويتألــم.
قصيدتــه مثلــه ملفقــة ومراوغــة تخفــي وراء أزيائهــا العصريــة

ولعــل مأســاة الشــاعر الخائــن الكلمــات تصبــح أكبــر عندمــا تصطــدم
كائنــات المســتقبل بأشــباح الماضــي ممثلـ ًـة بطغــاة المجتمعــات.
وإذ يهرب الشاعر من شوارع الحرية إلى عتمة الذات ،فهو يخون

جـول
أشــعر أننــي أكتــب ألســمِ ع صوتــي ألحــد مــا ،لكائــن أشــعر بــه يت ـ
فــي عالمــي ،كيــان غائــم المالمــح .أحيانــاً أفكــر بأننــي أكتــب ألخرجــه

توقعــات مــن رأوا فيــه شــاعر وجدانهــم العميــق ،مــن اعتبــروه يومــاً

وفــي ـمـرات أشــعر بأننــي أراوغ نفســي إذ أحــاول أن أصــل إليــه،

***

مــن ذلــك الضبــاب ،ليمكننــي ،مــن ثــم ،أن أتعــرف علــى مالمحــه.

وأســاله أن ينــزع الق ـنـاع عــن وجهــه ،فمــا وراء ذلــك الضبــاب ليــس
ســوى وجهــي يــوم كنــت صبيــاً فــي دمشــق.
هل كنت أكتب لنفسي طوال الوقت؟

ليــس فــي همــي أن أرضــي قـ ّراء .وإننــي فــي دخيلــة نفســي ألشــفق
علــى الشــعراء الذيــن يكتبــون لينالــوا رضــى ال ـقـراء ،فيضطــرون فــي

مراحــل مــن حياتهــم إلــى مداهنــة ـقـراء مفترضيــن ،فيــزرون بالشــعر
ويــزرون بأنفســهم.

6

الشــاعر ليــس خطيبــاً ُيســمع جمهــوره مــا يحــب أن يســمع ليضاعــف
مــن عــدد أنصــاره ،وليــس نائبــاً فــي برلمــان يداهــن جمهــوره بوعــود
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صــوت المســتقبل ،ورأوا فــي قصيدتــه عــروس الحريــة.

خالصة القول ،وبالعودة إلى مبتدأ الكالم ،هل يمكن لمن أسروا
أنفســهم فــي زنازيــن الماضــي أن يصفــوا للذاهبيــن إلــى المســتقبل

شــعر المســتقبل؟

نوري الجراح
لندن  1نوفمبر/تشرين الثاني 2020

حسني جمعان
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مقال

بهرام حاجو

أصول القناع الشعري
قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر
عبدالرحمن بسيسو
َّ َ
ـاعي اإلجابـ ِـة َعـ ْـن ُّ ـ َ
ت ُّ
بالدوا ِفــع امل ُ َ
الشــعرا َء إىل َّ
ال امل َُت َع ِّلــق َّ
َك َ
الت َق ُّنــع ْ
أن ُت َم ِّك َن َنــا مــن اإلطــال عــى شــبكة
تشــابِ ِك ِة
ان لِ َ َ ـ
التــي أ َخـ َـذ ِ
س ِ
السـؤ ِ
ِ
ً
َّ َ
ـوي ْ
اعــل ْ
ال َح َيـ ِّ
ال ُ َجـ ِّـد ِد ،كمــا أفضــت إىل تعـ ُّرف طبيعــة العالقــات القائمــة
املتناقضــات التــي تتخلــل الواقــع العربــي مكبوحــة عــن التف ُ ِ
ِّ
التاريخــيَ ،
ـاعر مــن جهــة ،وبــن واقعــه االجتماعــي َّ -
والشـ ْـعر ،مــن جهــة ثانيــة؛ وذلــك عــى اعتبــار َّ
أن موقــف
وذاتِـ ِـه،
بــن َّ ـ
الش ِ
خـراق شــبكة املتناقضــات ل َِفـ ِّ
ِّ
ـاس لطبيعــة عالقاتــه التــي َت ْع ِكـ ُ
ـك كوابحهــا ،وتفعيلهــا ،هــو املُحـ ِّـد ُد األسـ ُ
ـس،
املتوجــه نحــو ا ـ
ـاعر؛
َّ ـ
الش ِ
ـف َ ِّ
ص َ
الت َق ُّنــع ِف ْ
ص ْيـ َـدة ،والوظائـ َ
وم َوا ِقـ َ
ـلوكَ ،د َوا ِفـ َـع َّ
سـ ُـه ِمـ ْـن َخ َ
ائـ َ
ـات َ
ـص ُ
ـف التــي ُي ْط َلـ ُ
ـات ُ
ض ْمـ َـن مــا َت ْع ِك ُ
ـب ِمـ ْـن
وت َجل َيـ ِ
وم ُك ِّو َنـ ٍ
سـ ٍ
ال َق ِ
ِ
َ
ِّ
ً
ً
ْ
ال ِق َـنـاع ْ
أن ُيؤد ْيهــاَ :جما ِل َّيــا و ِف ْكريَّــا ،فيهــا(.)1

فإذ

خـراق شــبكة
تســتدعي عمليــة ا ـ

ـات
املتناقضــات نســجَ شــبكة عالقـ ٍ
فاعل ٍة ومؤثرةٍ؛ فإنَّ لهذه َّ
ُ
الشبكة أَنْ
تنهض

بدورهــا عــى شــبكة دوافــع مُ َت َ
ضا ـفـر ٍة
ٍ
َّ
ـاعر،
ـ
الش
ـراءة
ومتفاعلـةٍ ،تنبــعُ مــن ـق
ِ
نسـ ِيجَ
اث جَ ـ ْـذ ِريٍّ َ ،
املســكون بِمَ و ِقـ ٍ
ـف حَ ـ َـد ِ ٍّ
شــبكة املتناقضــات ،ومــن اكتشــافه عالقاتهــا

املمكنــة؛ بغيــة تفعيلهــا ،وفتــح أقطابهــا
املتناقضــة َعـ َـى َت َف ُ
ـوح
اعـ ٍـل جـ ٍّ
ـديل حـ ٍّر ومف ـت ٍ
ِّ
والشــعْ ر،
ي ُْفـ ِـي إىل تجديــد الـ َّـذات،
ـف
واملجتمــع َعـ ْ َ
ـر ْ
االسـ ِتجا َبةٍ ْالح َي ِويَّــة ل ِْلمَ و ِقـ ِ
ال َّنقـ ّـدي ْالجَ ــذريِّ َّالــذي َيحُ ُكــم َع َ
القــة َّ
الشـا ِِع ِر
طاب َش َبك ِة ْالُت َنا ِقضات .أَو ُربَّما َعىل َنحْ ٍّو
بِأ ِق ِ
مُ َغايـ ٍـر ،بِ َدرَجَ ـ ٍة أَو بِأُ ْخــرىِ ،ل َي َظـ ُّـل مُ َتجاو َبــاً،
ـف هَ ــذا
ـال ،مَ ــع َطبيعــة مَ و ِقـ ِ
ِف ُك ِّل حَ ـ ٍ
َ
ِلك ّ
َّ
اب ت َ
اع ِر ،أو َ
الش َب َكة.
الش ِ
ذاك ،مِ نْ أ ْق َط ِ
***

وألنَّ َّ
ـف ْالوجُ ــوديِّ ال َّن ْقــديِّ
الشـ ِ
ـاع َر َذا املوقـ ِ
ْالجَ ـ ْـذريِّ َ ،
وذا ال ُّر ْؤ َيـ ِة ْالسـ َتق َب ِل َّية :الفكريَّــة
ْ
والجَ ما ِل َّيـ ِة
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واالجتماع َّيــة
ِ

واشــجَ ة،
ْال َُت ِ
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واملْفتوحَ ــة ،أَ َبــداًَ ،عـ َـى ْالح َيــا ِة وال َّنــاس ،
هُ ـوَِ ،ف ْال َبـ ْـدءِ ْ
وال ُ ْن َتهــى ،كائــنٌ اجتماعـ ٌّـي،
ات مُ بْدِ َعـ ٌـة َتو َ
َ
وذ ٌ
َّاقـ ٌـة إىل َتجْ دِ يــدِ ْالح َيــا ِة

ـكُ ،
وإثـراء ْالوُجُ ــودَ ،ف َّإنــه ،إِ َل َذ ِلـ َ
ـب
ْـ
الق ْطـ ُ
األصـ ُـل دا ِئــمُ الفعاليــةِ ِف ْ
ْ
اشــتباَكِهِ امل ُ ْسـ َتمِ ِّر

ـات َّالتــي
مــع جميــع أقطــاب شــبكة املتناقضـ ِ
وسـ ِـطهَا ْال َخامِ ـ ِـل ،أو
ي َِجـ ُـد َن ْف َسـ ُه مُ َتحَ ـ ِـر َكاً يف َ

ي َِجدُهَ ا مُ ْن َس ً
ربة يف داخلهَ ،ت ْكبَحُ هُْ ،فيْمَ ا هو

ُواج ُه َهــا.
ي ِ
َف َّ
ـاع ُرَّ ،الــذي هُ ـ َو َعـ َـى ال َّنحــو الــذي
الشـ ِ
َّ
ُواجـهُِ ،ف ْال ِصـ ِـل وامل ُْب َتــدأ،
وص ْف َنــا ُه ،إِ َّنمَ ــا ي ِ
واجـهُ ،بِمواجَ َه ِتــهِ إِيَّاهَ ــاُ ،ك َّل مَ ــا
َذ َاتـهَُ ،ف ُي ِ
االسـ ِتبْداديِّ
هُ ــو َقا ِئــمٌ ِف ْي َهــا ،ويف وا ِقعَ ــهِ
ْ
ْال َقا ِئـ ِـم ،ويف ِّ
ـس؛ مِ ــنْ َكوابِــحَ
الشــعْ ِر ْال َت َك ِّلـ ِ
وأَ ْغـ َـا ٍل و َُق ُيــودٍ ،و َك ِّأن بِــه ي ْ
َض ُفـ ُر َّ
الدوافــعَ

ْ
ـزات جَ مِ ْيعَ ــاً ،ويُبْحِ ـ ُر مُوغـا ً يف أعمــاق
والُحَ ِّ ـف ِ
نشــاطه ْ
ـان ،ومجالــه الحيــويِّ الــذي
اإلن َسـ ِ ّ

هــو ِّ
الشــعْ ر؛ يك ُي ـْبـدِ َع ْال َق ِص ْيـ َـدة  -ال َّتجْ ُر َبــة،
أو ْال َق ِص ْيـ َـدة  -ال ُّرؤ َيــا ،لتكــون ،بدورهــا،

مجــاالً حيويــاً ،أو عاملــاً مــن املرايــا ال ُبؤريــة

ُ
الخ ُيــوط متباينـ ُـة
الكاشــفةَ ،ت َت َبـ َّـدى فيــه
املصــادر واأللــوان ،وهــي َت ْن ُســج َّ
الشـ َبكات
َّ
الثــاثَ :شـ َبكة املتناقضــات وعالقاتهــا

الراهنــة واملمكنــةَ ،شـ َب َكة َّ
الدوافــع ،وشـ َبكة
َ
الوظائــف ،وهــي َّ
الشـ َبكات التــي تصطــرع يف

ح َّرك فيــه ْال ِق ـَن ُ
ـاع ،ويُحَ ِّركــه،
الكــون الــذي يت ـ
ـاع  -معــادالً موضوعيــاً،
باعتبــاره  -أي ْال ِق ـَن َ
أو موازيــاً شــعرياًَّ ،
للشــاعر  -اإلنســان الــذي

حـرك يف الواقــع املوضوعــي ليُجَ ـ ِّـد َد ذاتـهُ،
يت ـ
و يُجَ ـ ِّـد َد ُه .

صريورة القناع

فلــن كانَ َّ
ـاعر  -عــى مســتوى القصائــد
الشـ ِ
غــر امل ُ َق َّنعــة ،هو»محــور تركيــب ْال َق ِص ْيـ َـدة –

كذات مبدعة،
املوضوع»( )2وهو مُ ْن ِش ُؤهَ ا،
ٍ
أو كـ»أنا» ُتحِ ْي ُل إىل ما اصطلح عىل تسميته بـ

“املؤلف ِّ
الضمني” الذي َي ْن ُظمُ ال َّن ّ
ص ،والذي
يــروي تجربتــه ،كـ»أنــا مُ ْ
ضمَ ــرة» ال تحيـ ُـل إىل
ـاعر ك َ
َّ
ـف حقيقــي»؛ بــل إليــه َكـ “أَ َنــا
الشـ ِ
ـ»مُؤ ِّلـ ٍ
ـب تعبــر روالن بــارت؛
مــن ورق»( )3بِحَ َسـ ِ

فــإنَّ صــدور قصيــدة ْال ِق ـَنـاع عــن تجربــة ر ُْؤ َيــا
ـي ،ال ي ُْفـ ِـي إىل
داخليــة ،أو َتمَ ــا ٍه ديالكتيـ ٍّ

إبعــاد هَ ــذِ ِه َ
حـول أنــا
الق ِص ْيـ َـدة عــن ال َّتمركــز ـ
َّ
حـول هويــة مجــردة؛ هويــة مــن
ـاعر ،أو ـ
الشـ ِ
ورق ،يحيـ ُـل إليهــا َّ
الضمــر“ :أَ َنــا” ،فحســب،

ـاع الــذي ال يُطابــق أ َّيــاً
بــل َّإنـ ُه َيجْ عَ ـ ُـل ْال ِق ـَن َ
مــن القطبــن األساســن َّ
اللذيــن ي َُشـ ِّـك َل ِنهِ،

َي َت َبـ َّـدى ،يف ْال َق ِص ْيـ َـدة ،بوصفــه ر ـمـزاً ُك ِّليــاً
حِ ِّسـ َّياً َ
وع ْي ِن َّيــاً هــو محــور تركيبهــا ،وخائــض
ِّ
ومحقــق صريورتهــا؛ ومبدعهــا
تجربتهــا،
الــذي يحقــق انتماءَ هــا إليــه إذ ينطقهــا بانيــاً،

بذلـ َ
ـك ،كينونتهــا املوضوعيــة املســتقلة عــن
َّ
ـاعر؛ حيــث تتمحــور ْال َق ِص ْيـ َـدة حولــه،
الشـ ِ

ـادل مَ ُ
وعـ ٍّـي ِ -شــعْ ِريٍّ
وض ِ
ليــس فقــط َكمُ عَ ـ ٍ

ـاعر ،أو ل َتجْ ُربـ ِة َّ
ل َتجْ ُربـ ِة َّ
الشـ ْ
ـخ ِص َّية،
الشـ ِ
أو ِل َتجْ ُر َب َت ْي ِهمَ ــا مَ عَ ــاً يف ْان ِف َ
ـواز
ـال مُ َتـ ٍ
صـ ٍ
أَو ِف َتمَ ــا ُز ٍج َت َف ُ
ـتويات
ـي مُ َت َبايـ ِـن املسـ
ِ
اعـ ِ ٍّ
ادل مَ ُ
َّ
وع ٍّي ِل َتجْ ٌر َبةٍ
والدرَجَ ِ
وض ِ
ات؛ بل َكمُ عَ ٍ
ْإن َســا ِنيَّةٍ مُ ْسـ َتمِ َّر ٍة هــي ن ـتـاجُ تفاعــل كلتــا
ـن يف ر ُْؤ َيــا َّ
ـاعر ،وهــي تجربـ ُـة
الشـ ِ
ال َّتجْ ُر َب َتـ ِ
ْال ِق ـَنـاع ْالوُجُ ــودِيِّ َّ
اللمتناهــي الــذي َي َت ُ
واصـ ُـل
ِ
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مقال

حُ ُ
ضــوراً يف الحيــاة وال َّتاريــخ.
ـب َ
وإذ َّ
ولـ َـد ُ
األو ُ
َّل يف تشــكيل ْال ِق ـَنـاع:
الق ْطـ ُ
ُ
َ
َّ
سؤال َّ
محاولة
الدوافع؛ فردتنا
اعر»،
«الش ِ
اإلجابــة عنــه إىل إدراك شــبكة متناقضــات
الواقــع ،وشــبكة عالقــات َّ
ـاعر مــع ذاتــه،
الشـ ِ

ِّ
والشــعْ ر ،وإىل ب ـنـاء شــبكة
ومجتمعــه،
َّ
الدوافــع متعــددة املســتويات واألبعــاد؛
الثــاين يف تشــكيل ْال ِق ـَنـاعَ :
فــإنَّ ُ
ـب َّ
«األ َنــا
الق ْطـ َ

ْال ُ َغايـِـر»َ ،قـ ْـد َّ
السـ َـؤ َ
ال عــن امل َ َ
صــادِر التــي
ولـ َـد ُّ
اسـ َت ْد َعى مِ ْن َهــا ِّ
الشــعْ راءَ «أَ َنوَا ِت ُهــمْ امل ُ َغايـِ َر َة»
ْ
َ
ـت أســماءَهاَّ ،
التــي أ ْع َطـ ْ
كليــاً أو جزئيــاً،

َ
أل ْق ِنعَ ِت ِهــم ،؛ فـ َـكانَ الفصـ ُـل َّ
الثالــث مــن
الكتــاب َ
«تحليــل َّ
األولَ :
اهـرة» الــذي
الظ ِ ـ

ْ
ِّ
الشــعْ ري وتشــكيل
بالعُ َنوان“املــن
ُســمَ
و ِ
ـات
املصــادر” ،والــذي أجرينــا فيــه معالجـ ٍ

متعددة املســتويات واملداخل لهذه املصادر،

ظـراً ألنّ عمليــة تكويــن ْال ِق ـَنـاع كتجربــة
ون ـ
مرويــة يف ْال َق ِص ْيـ َـدة ،وكهويــة تتحقــق
فيهــا ،ال تقتصـ ُر  -كمــا ُت ْف ِصــحُ عــن ذلــك
معظــم القصائــد  -عــى املصــدر الوحيــد الــذي
اســتدعى منــه اســم َ
األ َنــا ْال ُ َغايـِـر الــذي أُ ْع ِطـ َـى
للق ـنـاع ،أو عــى املصدريــن َّ
اللذيــن اســتدعيت

منهمــا العناصــر املك ِّونــة الســمه الجديــد .كمــا
ـارق
أنهــا  -أي عمليــة تكويــن ْال ِق ـَنـاع  -قــد ُت َفـ ِ

املصــدر الــذي اســتدعي منــه االســم ،مُ فار ََقـ ًـة
بال ِق ـَنـاع عــن هُ ويَّــةِ َ
ـدةَ ،ف َت ْنــأَى ْ
بعيـ ً
األ َنــا ْال ُ َغايـِـر
ِ
املتحققــة يف ذلــك املصــدر ،وتتوجــه نحــو

ري
مصادر أخرى ،وذلك عىل ال َّنحْ و الذي يص ُ
الســمات والخصا ِئـ َ
ـص
معــه االســم مُ وَحِّ ــداً ِّ

ّ
تقدمهــا
منطلقــن مــن املعطيــات التــي

ْاله ُِويَّا ِت َّيـ ِة بِ ُ
صـوْر ٍة جُ َزا ِف َّيــةٍ ،كمــا نالحــظ يف
ـار ِّ
الدمشــقي،
ـاءَات ْ
إيْحَ ـ ِ
اسـ ِـم ْال ِق ـَنـاع :مِ ْه َيـ ِ
مقارنة بخصائص هُ ِويَّتِهِ وشبكة دالالته ،أو

عناصـ ُر منــه مــع عناصــر أخــرى َترتـ ُّـد ،غالبــاً،
إىل أَ َنــا َّ
ـاعر ،يف تكويــن اســم جديــد
الشـ ِ

و ـ
صـوغ خصائــص هويتــه ،كمــا نالحــظ يف

عناويــن القصائــد ،واملصاحبــات ال َّنصيــة

األخرى .وذلك عىل اعتبار أن عنوان قصيدة
ْال ِق ـَنـاع يتضمــنُ  ،غالبــاً ،اســم َ
األ َنــا ْال ُ َغايـِـر
الــذي صــار اســماً للق ـنـاع ،أو الــذي أُ ْدخِ َلـ ْ
ـت

ح ُ
ـاءات االســم
عــى ال َّنحــو الــذي تبــدو معــه إي ـ
وهــي ُت ْسـ ِـهمُ  ،بجــاءٍ  ،يف تكويــن ْال ِق ـَنـاع
كثــر مــن القصائــد .أو وهــي تســهم يف ذلـ َ
ـك،

للق ـنـاع ،وعــى اعتبــار أنّ املصاحبــات ال َّنصيــة
األخــرى :اســم َّ
ـاعر ،املقدمــة ،عنــوان
الشـ ِ

ـوض وخ ـفـاءٍ  ،كمــا نالحــظ يف قصائــد
بغمـ ٍ
أخــرى؛ فــإنَّ ذلــك ُك َّلــه ،باإلضافــة إىل مــا

عالقــة ُّ
الشــعَ راءِ بشــبكة مصــادر ال َّت ْســمِ يَةِ

خـرة ال تتعلــق
التكويــن؛ وذلــك ألنَّ هــذه األ ـ
باســم ْال ِق ـَنـاع بقــدر مــا تتعلــق بهويتــه التــي

ِّ
ُجـ َـد -وتاريــخ
الديــوان ،تاريــخ الكتابــة  -إنْ و ِ
ال َّنشر ...إلخُ ،ت َق ِّدم معطيات كافية لتحليل

ـور
عــى مســتويات مختلفــة ،ويف ضــوء منظـ ٍ
اع َّيــة
يتعامــل مــع قصيــدة ْال ِق ـَنـاع كظا ـهـر ٍة إب َْد ِ
جَ مال َّيـ ٍة و ِف ْك ِريَّــة ،وليــس َك ُن ُ
ـوص مُ ْفـ َر َدةٍ،
صـ ٍ
مَ عْ ُز َ
ـب.
ولــةٍ ومُ ْسـ َت ِق َّلةٍَ ،فحَ ْسـ ُ

ومَ ــا عمليــة تكويــن اســم جديــد للق ـنـاع  ،مــن
اإلســمَ َّ ،إل
حيــث البنيــة التــي َتحْ ُك َهــا وتنتــجُ
ْ
صــورة مُ َ
ص ّـ
غـرة لعمليــة تكويــن ْال ِق ـَنـاع َذا ِتــهِ؛
ذلــك َ
أل َّن َهــا ُتمَ ِّثـ ُـل الحــد األدىن الــذي يمكــن
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اعر ،وأنا َ
لتفاعل أقطابهَ :أنا َّ
األ َنا ْال ُ َغايِر
الش ِ
(أكانَ مُ ْفـ َرداً أو مُ َتعَ ـ ِّـدداً) أنْ ُي ْن ِتــجَ ِق َناعــاً
َي ْن َت ِظـ ُر ال َّت ْســمِ َ
ية.
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سيكشــف عنــه ال َّتحْ ِل ْيــل ،يؤكـ ُـد أنَّ مصــادر
التســمية ليســت  -هــي دائمــاً  -مصــادر

تتحقــق ،دائمــاً ،يف ســياق صــرورة تجربتــه
املروية يف ْال َق ِص ْي َدة ،وهو األمر الذي ي ُْف ِصحُ

ص َط َلحَ ــاً
عــن أن تكويــن ْال ِق ـَنـاع ليــس إال مُ ْ
مُ َ
ضمَّ نــاً يف مصطلــح أوســع هــو تكويــن
ْال َق ِص ْيـ َـدة ،أو ب ـنـاء ال َّنـ ّ
ـص .وعــى ذلــك ،فــإنَّ
ال َّنـ ّ
ـص هــو املجــال ْالح َيــويُّ الوحيــد الــذي

يمكــن أن نبحــث فيــه عــن مصــادر ال َّتكويــن،

الواضحـ ِة أو الخف َّيــة.

التماهي والتناص واملعنى

وال ريب أنَّ حضور اســم َ
األ َنا ْال ُ َغايِر؛ كاســم
للق ـنـاع ،أو كعنصــر ي َُشـ ُ
صـراً آخــر
ـارك عن ـ

ـات كان بمقــدور
ـوق ينطــق كلمـ ٍ
ِ
بالغ َّيــة ،أو بـ ٍ
ـاعر أنْ يقولهــا عــى لســانه َّ
َّ
الشــخيص،
الشـ ِ

صو ِتــه الخــاص ،وحَ ْيـ ُ
وبِ َ
ـث َت َت َبـ َّـدى ْال َق ِص ْيـ َـدة
وكأنمــا هــي خزانـ ٌـة ذات أدراج متسلســلة؛

يرتـ ُّـد إىل أنــا َّ
ـاعر يف تكويــن اســم جديــد
الشـ ِ
لــهَ ،سـ ُيو َِّل ُد َف ْر َ
ضــاً  -قــد يبــدو عــى هيئــة

ـال
أي متتاليــات شــعرية ،تحتــوي بانفصـ ٍ
وعىل َت ٍّ
َايئ أو مُ َت َق َّ
صدٍ  ،شذرات من
وال َع ْشو ٍّ
ـاعر ،ومــن تجربــة َ
تجربــة َّ
األ َنــا ْال ُ َغايـِـر ،أو
الشـ ِ

منـ ُه ذلــك االســم ،أو أحــد مكوناتــه ،ســيكون
مصــدراً مهيمنــاً يف تكويــن ْال ِق ـَنـاع ،أو َّأنــه،

منــه بخصائصهــا املتم ـيـزة ،وبلونهــا األصــي
الــذي يـ ُّ
ـدل عــى َّ
الثــوب الــذي اقتطعـ ْ
ـت منــه؛

ب َْد ِه َّيـ ٍة  -مــؤدا ُه أن املصــدر الــذي اســتدعى

يف أقــل تقديــر ،ســيكون أحــد املصــادر البــارزة
يف تكوينــه ،الواضحــة عــى ســطح ال َّنـ ّ
ـص،
أو الغائبــة يف نســيجه ،ويف ثنايــا طبقاتــه
العميقــة .وقــد ُيـ َـؤ ِّدي حضــور أنــا َّ
ـاعر،
الشـ ِ

ـب رئيــس ودائــم يف تكويــن ْال ِق ـَنـاع:
كقطـ ٍ
تجربــة وهويــة ،ويف تســميته أحيانــاً ،إىل

ض مُ َشــا َبهٍ يقودنــا إىل مُ َ ـ
سـاءَلةِ
توليــد َفـ ْر ٍ
ش ً
ســطح ال َّنـ ّ
ـرة
ـص عــن املكونــات العائــدة مبا ـ
إىل َّ
ـاعر وشــبكة عالقاتــه مــع واقعــه،
الشـ ِ
سـرته َّ
الذاتيــة ،وتجربتــه الحياتيــة ،وف ـكـره
و ـ

ال َّنظــري ،وخصائــص هويتــه التــي يتميــز بهــا

يف الواقــع االجتماعــي الــذي يعيــش فيــه،
والتــي نعرفهــا مســبقاً ،أو ُن َكوِّنهــا ألنفســنا
عنــه.

وعــى ال َّرغــم مــن أن هذيــن َ
الف ْر َ
ـن ال
ضـ ْ ِ
يتجاوبــان مــع املفهــوم العميــق لديَال ِْك ِتيــك

مَاهي الذي يحكم العالقة بني أنا َّ
اعر
ال َّت ِ
الش ِ
وأنــا َ
األ َنــا ْال ُ َغايـِـر ،والــذي تؤكــد نتائجــه َّأنــه
“بمجــرد أن يعــر َّ
ـاعر عــى قناعــه،
الشـ ِ
ويصبحُ هذا ْال ِق َناع َّ
الشكل الخارجي لحياته

الخالَّقــة؛ فــإن هــذا ْال ِق ـَنـاع يفقــد االتصــال
الحقيقــي كلــه مــع حياتــه َّ
يع ّيــة»()4؛
الط ِب ِ

وعــى ال َّرغــم ،أيضــاً ،مــن أنَّ كال الفرضــن
ينهـ ُ
ـور ســطحي ملبــدأ ال َّت َق ُّنــع يف
ـض عــى تصـ ٍ
ْال َق ِص ْيـ َـدة ،ولقصيــدة ْال ِق ـَنـاع كنــص ،حيــث
يتبدى ْال ِق َناع ،يف هذا ال َّت َ
صوُّر ،مجرد حِ يْلةٍ

كأنمــا هــي نســيج مُ َر َّقــعٌ احتفظــت ُّ
كل رقعـ ٍة

عــى ال َّرغــم مــن هــذا وذاك ،فــإنَّ لــكال
َ
الف ْر َ
ضــن املشــار إليهمــا إيجابيــة أساســية

تكمــن يف تمكيننــا مــن اكتشــاف َّ
الطريقــة،
َّ
مَاهي
والدرجة التي يعمل فيها ديَال ِْك ِتيك ال َّت ِ
يف هــذا ال َّنـ ّ
ـص أو ذاك ،وهــو األمـ ُر الــذي
َّ
يتوضــحُ مــن خــال إدراك القوانــن واآلليــات
التــي تحكــم “ديَال ِْك ِتيــك ال َّت َنـ ّ
ـاص” الــذي هُ ـوَ،

ٌ
اقتناص وتجسيد لنتائج
يف ال َّتحْ ِل ْيل األخري،
مَاهــي.
ديَال ِْك ِتيــك ال َّت ِ

ضـ ْـن املشــار إليهمــا مــا ِّ
وإذ نــرى يف َ
يوفــر
الف ْر َ ِ
لل َّتحْ ِليـ ِـل منطلقــاً يبــدأ منــه؛ وذلــك عــى
اعتبار أنَّ َك َل ْيهُمَ ا َي ْنه ُ
َض عىل َت َ
صوُّر َس ْطحي
ـس النبثــاق املســتوى األدىن
ملبــدأ ال َّت َق ُّنــع ي َُؤسِّ ـ ُ

مَاهــي ،وإلن ـتـاج ال َّتجـ ِّـي
لديَال ِْك ِتيــك ال َّت ِ
َ
الغـ ِّـي َّ
الل َت ْك ِوي ِنـ ِّـي
األ ْد َن ،أي ال َّتجَ ـ ِّـي ال َب ِ
لقصيدة ْال ِق َناع؛ فإنَّ يف ذلك ما يدفعنا إيل
وضع كال الفرضني ،وال َّت َ
صوُّر الذي ينهضان

عليــه ،يف دا ـئـرة االهتمــام؛ يك نتمكــن مــن

خــال املراوحــة بــن األدىن واألعــى مــن
اشـ ِت َغال َ
َات ْ
اع ِل َّيــةِ ُك ٍّل
اكتشــاف مُ ْسـ َتوي ِ
وف ِ
ِ
مَاهــي والت َّنــاص يف أي
ـي ال َّت ِ
مــن ديالكتيـ ْ
قصيــدة نحللهــا بِ َق ْ
صــدِ اكتشــاف مصــادر
تكويــن ْال ِق ـَنـاع الــذي ينطقهــا .فـ ْ
ـإذ تتبايــنُ
َ
ُ
اعل َّية ،ديَال ِْك ِتيك
طاقات
اشتغال ،وأمْ داءُ َف ِ
ِ

مَاهــي ،قــوة وضعفــاً؛ فــإنَّ انعكاســه عــى
ال َّت ِ
ال َّنـ ّ
ـص َسـ ُي ْف ِض إىل تبايــن اآلليــات الحاكمــةِ

ِديَال ِْك ِتيـ َ
ـك ال َّت َنـ ّ
ـاص ،وإىل تعـ ُّـدد مســتويات
اع ِل َّيتــه ،وذلــك عــى
اشــتغاله ودرجــات َف ِ
ال َّنحــو الــذي يفصــح عــن تبايــن درجــات
ال َّتفاعــل بــن األقطــاب املشـ ّـكلة للق ـنـاع،
وبــن ال َّتجــارب وال ُّن ُ
صــوص املتداخلــة يف ب ـنـاء

صـوغ هويتــه املتحققــة يف هَ ــذِ ه
تجربتــه ،و ـ
َّ
ْ
ْال َق ِص ْيـ َـد ِة أو ِتلـ َ
ـك مِ ــنَ َق َ
ـاع التــي
صا ِئــدِ ال ِق ـَن ِ
ُنقار ُب َهــا.
َ
ـن َكانَ ُك ُّل َنـ ٍّ
ولـ ِ ْ
ـص ،وعــى َنحْ ـ ٍـو مُ عَ مَّ ـ ٍـم،
«لوحَ ــة ُف َس ْي ِف َســا ِئ َّية مِ ــنَ االقتباســات»(،)5
أو «مجــاالً اللت ـقـاء خطابــن عــى األقــل»(،)6
أو»سلسـ ً
ـلة مــن العالقــات مــع ُن ُ
صــوص

أخرى»( ،)7وذلك يف ضوء إدراكنا أنَّ الحِ وا َر
ـرة معتـ ٌ
صــوص «ظا ـه ٌ
بــن ال ُّن ُ
طـول
ـادة عــى ـ

ـث ينهـ ُ
التاريــخ األدبــى»( ،)8حيـ ُ
ـض ال َّنـ ُّ
ـص
ب َ
الجديـ ُـد عــى َ
وتحْ ِويـ ٍـل ِل ُن ُ
ـوص
«ت َ ـ
ش ُّر ٍ
صـ ٍ
اصـر ٍة َلـهُ؛
أُ ْخــرى»(َ )9ســابقةٍ َع َل ْيــهِ أو مُ عَ ِ ـ

ب ،وهَ ـ ّـذا ال َّتحْ ِويْـ َـل ،إِ َّنمــا
فــإنَّ هــذا ال َّت َ ـ
ش ُّر َ
ان ،يف ِّ
الشعْ ر ،بطريقة بالغة الكثافة
َي َتحَ َّق َق ِ

والعمــقَ ،
وذ ِلـ َ
َان معهــا
ـك إىل درجــة ي َْغـ ُـدو ِ

ـص»( )10حيـ ُ
ضروريــن « ـلـوالدة معنــى ال َّنـ ّ
ـث
يصعب التقاط معنى أيِّ َن ٍّ
ص ،وبناء شبكة
ُ

القـاع الــذي
دالالتــه ،بمعــزل عــن إ ْدرَاك َ ـ
ـص أَو ذاك ،وهُ ـ َو ْال َ ـق ُ
ينهــض عليــه هَ ــذا ال َّنـ ِّ
ـاع
َّ
ـاف
ـزل َعـ ِـن ا ْك ِت َشـ ِ
الــذي ال يُمْ ِكــنُ إِ ْدرا ُكـ ُه بِمَ عْ ـ ٍ
َ
ُ
َْ
ـيج ال َّنـ ِّ
ال ُّن ُ
ـص
صــوص امل َت َداخِ لــة يف تكويـ ِـن نسـ ِ
وتحْ ِليـ ِـل العَ َ
اعـ ُه َالعَ ميــقَ ،
َّالــذي هُ ـ َو َق ُ
القــات
ص َّيــة َ
ال َّن ِّ
القا ِئمــةِ بــنَ
اصــر امل ُ ْسـ َت َقا ِة
الع َن ِ
ِ
صــوصَ ،
مِ ــنْ هَ ــذِ ه ال ُّن ُ
ـن طبيعَ ــةِ هَ ــذِ ِه
وتبـ ُّ ِ
العَ َ
ـات َ
تشـ ُّـكل ِِها،
القــات عــر َتعـ ُّرف َك ْيف َّيـ ِ

ـات َت ُ
ـور
ودرجـ ِ
فاع ِلهــا ،وغــر ذلــك مِ ــنْ أمـ ٍ
جَ مال َّيــة وأُ ْسـ ُـلوبِيَّةٍ ودالل َّيــةٍ َذات َ
صلــةٍ.
وإذا مــا كان هــذا هــو شــأن ِّ
الشــعْ ر عمومــاً؛

فإننــا نســتطيع ،بال ِّنســبة ِّ
للشــعْ ر العربـ ِّـي
ـدايث ،أن نذهــب مــع جوليــا كريســتيفا
الحـ ِّ
ـاص ،أو ال َّت َد ُ
يف تأكيدهــا أن ال َّت َنـ َّ
ـي،
اخــل ال َّنـ ّ ِّ

أو الحــوار بــن ال ُّن ُ
صــوص ،هــو «بال ِّن ْسـ َبة
ِّ
الشــعْ رية الحَ َدا ِث َّيــةِ قانــونٌ
لل ُّن ُ
صــوص

جوهــري ،إذ هــي نصــوص تتــمُّ صياغتهــا
عــر امتصــاص ،ويف نفــس اآلن عــر هــدم
ُ
ال ُّن ُ
ضـاء امل َُت َداخِ ــل
األخــرى للف ـ
صــوص
َن ِّ
ص َيــاً »( .)11

وإذ َي َت َبـ َّـدى قانــون ال َّت َنــاص قانونــاً جوهريــاً
ْ
ـص ِّ
بال ِّنســبة لل َّنـ ِّ
ـدايث عمومــاً؛
الشــعْ ريِّ الحـ ِّ
فإنــه بال ِّن ْسـ َب ِة لقصيــدة ْال ِق ـَنـاع ،قانــونٌ

ضــروري؛ ْ
ـيس َ
إذ ال يُمكــنُ لهــذه
َت ِ
أسـ ِ ٌّ
ْال َق ِص ْيـ َـدة أنْ تتحقــق دون أنْ تنهــض عــى
ـتغال هــذا القانــون َّالــذِ ي هــو  -كمــا
ـات اشـ
آليـ ِ
ِ

ســبقت اإلشــارة  -الوجـ ُه اآلخــر للقانــون
الجَ وهري الذي عليه تنهض تجربة ال َّت َق ُّنع،

مَاهــي».
أي « ديَال ِْك ِتيــك ال َّت ِ
ـاعر» وإىل َ
َّ
«األ َنــا
فــإنْ َنحْ ــنُ نظرنــا إىل
«الشـ ِ
ْال ُ َغايِر» ،بِ ْ
ال
وص ِف ِهمَ ا ذاتني تتفاعالن يف مَ جَ ٍ

حَ َيــويٍّ َتمُ ــو ُر ِف ِرحَ ابِــه «رؤيــا داخليــة» ُت ْفــي
َّ
قناعـ ِه ْالُحْ َتمـ ِـل؛
ـاعر إىل العُ ُثــور عــى
بالشـ ِ
ِ

مَاهــي» الــذي
فإننــا نكــون إِزاءَ «ديَال ِْك ِتيــك ال َّت ِ
ـب أنــه مصطلــح مالئــمٌ لل َّتعبــر عــن
نحسـ ُ
ذلــك ال َّت َف ُ
اعـ ِـل ْال َخـ َّـاق.
وإنْ نحــنُ وجهنــا ال َّنظــر نحــو عمليــة تحويــل

الداخليــة» إىل نـ ٍّ
«تجربــة الرؤيــا َّ
ـص ،أي إىل
قصيــدة ق ـنـاع؛ فإننــا نواجــه «ديَال ِْك ِتيــك
ال َّت َنـ ّ
ـاص» الــذي تنبنــي عليــه ْال َق ِص ْيـ َـدة
مُ جَ ِّسـ ً
َّ
ـاعر» :كتجربــة
ـدة تفاعــل أنــا
«الشـ ِ

ـص
واقعيــة ،وكمكونــات ثقافيــة ،أي كنـ ٍ
مشغول من كرثة من ال َّتجَ ارب وال ُّن ُ
صوص،
ٍ
َ
ْ
ُ
َ
َ
مــع أنــا «األنــا الغايـِـر» :كتجربــة مرويــة يف
نصــوص معينــة ،وكهويــة متحققــة يف تلــك
صــوص ،أو كنـ ٍّ
ال ُّن ُ
سـرب يف
ـص شــفاهي ين ـ
نســيج الواقــع ،أو يف الحاضــر املعيــش ،ويف

وجــدان النــاس ،وذلــك عــى ال َّنحــو الــذي
ي ُْفـ ِـي فيــه ال َّتفاعــل بــن هــذه ال ُّن ُ
صــوص إىل

تحقــق ْال َق ِص ْيـ َـدة التــي ُتجَ ـ ِّـي انبثــاق تجربــة
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مقال

صــرورة تجربتــه املتحققــة يف ْال َق ِص ْيـ َـدة.

طـول
القاعــدة أو ابتعــاده عنهــا .فــإذ يفتــح ـ
ْال َق ِص ْيـ َـدة إمــكان تعَ ـ ُّـد ِد مصــادر ال َّتكويــن،
َســع ـقـاع ال َّنـ ّ
ـص؛ فــإنَّ ِل ِق َ
صرهــا أَنْ ي ُْغ ِلـ َـق
و ََتو ُّ
ُضي َِّق مجالها ،أو َيحُ َ
اإلمْ َكا ِن َّية ،أو ي َ
ول
هذه ِ

وحــن يتجــاوز األمــر حــدود ال َّتعْ ِبــر عــن

فاعليتهمــا ،فيمــا هــي تعكــس ناتجهمــا يف
تجربــة ْال ِق ـَنـاع ،ويف هويتــه املكتســبة عــر

الظاهر والخفي

ويف هَ ـ َـذا َّ
الضــوءَ ،فــإنَّ ديَال ِْك ِتيــك ال َّت َنـ ّ
ـاص
هُ ـ َو الوجْ ـ ُه َّ
مَاهــي
الظاهــر لديَال ِْك ِتيــك ال َّت ِ
ُّل
ْال َخ ِفـ ِّـي؛ ذلــك ألنــه يَعْ ِكـ ُ
ـس عمليـ َـة َتحَ ـو ِ
َ
ْ
اع َل َتـ ِـن إىل
ـن مُ َت َف ِ
ُق ْط َبـ ِّـي ال ِق ـَنـاع مــن َذاتـ ِ
يل َتقـ ُ
ـن مُ َت َداخِ َلـ ِـن فيمــا هُ ـ َو ْ
َن َّ
ـط مــا ُت ْسـ ِف ُر
صـ ِ
ـارات لحركــة الباطنيــة التــي تمــور
َع ْنــه مسـ ِ

بهــا تجربــة الرؤيــا الداخليــةِ ،ليُجَ ِّسـ َـد نتائــج
صريورتهــاَ ،بـ ْـل وحركــة تجــاذب أقطابهــا،

اع ِلهَا ،يف جســد ْال َق ِص ْي َدة ،مُ َّ
َ
وت َف ُ
كث َفاً هُ ِوي ََّة
ْ
ـاعَ ،كه ُِويَّـ ٍة مجــرد ٍة تتحقــق عــر رؤيــا
ال ِق ـَن ِ
الداخليــةُ ،
َّ
ـاعر َّ
وت َنـ َّز ُل َتجَ ِّل َي ُات َهــا ،عــى
الشـ ِ
ـث َت ْنهـ ُ
ـن ،يف القصيــد ِة حَ ْيـ ُ
ـض
َنحـ ٍـو مُ َتعَ ـ َّ ٍ
َّ
الل َغــة َّ
ـعريَّة بِتحْ ويـ ِـل ها ِتـ ِه ال ُّر ْؤ َيــا إِىل
الشـ ِ

تجربــة حَ َيويَّــة َتجْ ــري ،مُ جَ َّسـ ً
ـال
ـدة ،يف مَ جَ ـ ٍ
حيــويٍّ هــو ال َّنـ ّ
ـص اإلب َْداعـ ُّـي الــذي ُيحَ ِّقـ ُـق لهــا
وُجُ ــو َداً حَ َيويَّــاً يف الحَ َيــاةِ ،وال َّتاريــخ.

مَاهــي ،ويك يشــتغل
ويك تتحقــق تجربــة ال َّت ِ
َ
ُّ
ـوار
ال َّت َنــاص ،البــد مــن َتوَفــر حـ ٍّـد أ ْد َن مِ ــنَ ْالحِ ـ ِ

ُّ
تحق ِق َهــا عــى َّ
الشــكل الفنــي املوائــم.
دون
وعــى الرغــم مــن املنطقيــة َّ
الظا ـهـرة لهــذه
الفــروض ،ومــن االســتخالص ال َّن ْقــدِ ي
َّ
الشــائِع الــذي مــؤداه أَنَّ «القصائــد العظيمــة
هــي دائمــاً

مــن كميــة

ـبب
قصائــد طويلــة؛ وذلــك بسـ ٍ
الواقــع التــي البـ َّـد أن تتضمَّ َن َهــا
ظاهــر»()12؛ َّ
فإن َنــا نحســب أن

ـون
كمضمـ ٍ
العوامل الخفية التي ُتحَ ِّد ُد حجم ْال َق ِص ْي َدة
هي ُ
ذاتهَا التي ُت ْف ِض إىل التصاقها بالقاعدة
أو ابتعادهــا عنهــا؛ فليــس حجــم ْال َق ِص ْيـ َـدة
إال ِن َتاجــاً لتلــك العوامــل التــي نعتقــد أنــه

الدوافــع ،وعــن َّ
َّ
الدافــع األكــر هيمنـ ًـة عليهــا.
ي يهيمن عىل َّ
اعر دافعٌ مُ عنيٌ مُ ْدر ٌ
حَ ْ َ
َك
الش ِ
َتمَامــاً مــن جانبــه ،كأَن يتحــاىش االصطــدام

ال ُّن ُ
صــوص يظـ ُّـل لصيقــاً بهــذه القاعــدة ،أو
قريبــاً منهــا ،فيمــا ينطلــق بعضهــا اآلخــر إىل

مــن اســتدعائه دوافــع أخــرى تالزمــه ،هــو
َّ
بالضــرورة ،حَ جْ ــم ال َّنـ ّ
ـص
الــذي ُيحَ ـ ِّـد ُد،
جـزءِ املـ ُ َرا َد ِة َ
إض ُ
اءَتـ ُه مــن تجربــة
بِحَ جْ ـ ِـم ال ـ

aljadeedmagazine.com

تجربــة واســعة ،إىل ُّ
خـول يف تجربــة
الد ـ
ـفي ْالوجُ ــودِيِّ
رؤيــا داخليــة ،باملعنــى الفلسـ ِّ

أو بِ ْ
العنــى ُّ
الصــويف ،وإىل َتجْ ِســيدِ هَ ــذه
ِّ
ال َّتجْ ُر َبــةِ ،يف ال َّنـ ِّ
ـص
الشــعْ ِريِّ  ،كتجربــةٍ
إنســانيةٍ ُك ِّل َيــةٍ َ
سـاع ال َّتجْ ُر َبــة
وشــامِ َلةٍ؛ فــإنَّ ِّات َ ـ

َّ
سـاع ال َّنـ ّ
ـص ،دون
بالضــرورة ،إىل ات ـ
يفــي،
أن يتطابــق كال ِّ
االت َســاعني؛ حيــث «كلمــا
َّاتســعت الرؤيــا ،ضاقــت العبــارة»( ،)13عــى
حَ ـ ِّـد ـقـول ال ِّن َّفـ ِـري.

وإذ يفيض اتساع ال َّتجْ ُربَة إىل اتساع ال َّن ّ
ص؛
فــإنَّ كال األمريــن ينهـ ُ
ـض عــى تعدديــة الفتــة
يف مصــادر تكويــن ْال ِق ـَنـاع ،فمثــل هــذه

الكامنـ َـة وراء ال َّت َق ُّنــع فيهــاِ ،فيْمَ ــا ُت ْف ِصــحُ
ْال َق ِص ْيـ َـدة ،عــر ال َّتحْ ِل ْيــل امل َُتــأَ ِّن ،عــن َت ُ
ـب
راتـ ِ

وإذ تنطلــق قصيــدة ْال ِق ـَنـاع مــن قاعــدة

املغا ـيـرة ،ويُوَسِّ ــعُ عاملــه بالحــوار املتفاعــل مــع

معينــة ،أو اقتنــاص لحظــة مــن لحظــات

رؤيــا كاشــفة ،هــي وحدهــا التــي تفتــح َ
األ َنــا
ْال ُ َغايـِـر ،الــذي اختــاره َّ
ـاعر لل َّتمَاهــي بــه،
الشـ ِ

غــر عبــارة َ
«ط ِب ْيعـ ُـة ال َّتجْ ُر َبــة» ،فال َّتجْ ُر َبـ ُـة،
كمــا َت َت َبـ َّـدى يف ْال َق ِص ْيـ َـدة ،تحتضــن َّ
الدوافــعَ

موقف أو رؤي ٍة معينة ال يستطيع،
قناع عن
ٍ

ضـاءات أوســع ،فيحتضــنُ  ،يف إطــار تجربــة
ف ـ
مَاهــي املا ـئـرة يف قاعــه ،ـك ً
ـرة مــن األنــات
ال َّت ِ

ـف مُ حـ َّـددٍ ،أو اإلشــارة الجزئيــة إىل حالــة
موقـ ٍ

مــا مــن عبــارة قــادرة عــى احتضانهــا جميعــاً

االســت ْب َدا ِديَّة
اســي ِة
املباشــر
بالســلطة ِّ
ُّ
ْ
الس َي ِ

العالقة التي يؤسســها القطبان األساســيان:
ـاعر ،وأنــا َ
أنــا َّ
األ َنــا ْال ُ َغايـِـر؛ فــإنَّ بعــض
الشـ ِ

ـص مكتــوب فــوق نـ ٍّ
وكأنمــا هــي نـ ٌ
ـص وحيــد!

ال َّتجْ ُر َبــة التــي تســعى إىل التوفيــق بــن مــا

اعــل وال َّت ُ
وال َّت َف ُ
داخــل ،وليــس هــذا الحـ ُّـد
األدىن إال حِ ـوَاراً بــن قطبــنَ ،ت َفاعـا ً بــن
ذاتــن فاعلتــن ومنفعلتــن ،وتداخـا ً بــن
َن ِّ
صــن.
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ظاهـ ٌر يف َّ
الداللــة عــى درجــة اقرتابــه مــن تلــك

وأجهزتهــا القمعيــة ،أو أن يعــر مــن خــال

لســبب أو آلخــر ،أن يبثهمــا عــى لســانه
َّ
الشــخيص؛ فــإنَّ هــذا َّ
الدافــع ،وعــى الرغــم

َّ
ضـاءَ ِة مــا يوازيــه ،أو يتجــاوب
ـاعر عــر إ ـ
الشـ ِ
معــه ،مــن تجربــة َ
األ َنــا ْال ُ َغايـِـر ،وهــو األمــر

بهرام حاجو

مَاهــي ،أو الرؤيــا الداخليــة ،وتعكــس
ال َّت ِ

نصــوص ك ـثـر ِة َقـ ْـد تربــو عــى الحَ ْ
صـ ِـر.
لطـول ال َّنـ ِّ
ص ِـرهِ ،أثـ ٌر
ـص ،أو ِق َ ـ
وقــد يكــون ُ ـ

الــذي َيحْ ُكــمُ َ
األ َعــمَّ األغلــب مــن القصائــد
القصرية ،والقصائد  -الومضة التي َت َت َب َّدى،

يتناهــى ومــا اليتناهــى ،وإىل وصــل الزمــان
باألبديــة ،واقتنــاص األزمنــة ِّ
كلهــا يف بُرهــة

أخـراً -
عــى أشــباهه ،وتصلـ ُه  -إن كان مُ َت ِّ ـ
بنموذجــه َ
األ ْ
ـي املوغــل يف القــدم ،أو تبنــي
صـ ِ ِّ
سلســلة تجلياتــه املتعــددة بتعــدد أســمائه -
إن كان هــو ال َّنمُ ــوذج َ
األ ْ
ـي األقــدمُ  -حتــى
صـ ِ ُّ
أقرب تجل له يف عصرنا ،أو يف أقرب األزمنة
إىل عصرنــا ،بحيــث يكــون ْال ِق ـَنـاع هــو التجـ ِّـي
الالنهــايئ ،املوغــل يف املــايض ،والقائــم يف
الحاضــر  -واقعــاً أو رؤيــا  -واملف ـتـوح عــى

ـوذج َ
مســتقبل مف ـتـوح ،لذلــك ال َّنمُ ـ َ
األ ْ
صـ ِـي
َّ
وتجربتــه
اللمتناهيــة ،وبحيــث َت َت َبـ َّـدى
ْال َق ِص ْيـ َـدة َن َّ
صــاً مكتوبــاً فــوق مــا ال يتناهَ ــى مــن
َ
ـوات ُ
ون ُ
املحمولــةِ عـ َـى أَ ْ
صــوص.
ـارب
صـ ٍ
ال َّتجَ ـ ِ

جدل القاع والربج

جـرب اآلن ،وقبــل أن
ولعلنــا نســتطيع أن ن ـ
نلجــأ يف مراحــل الحقــة إىل تحليــل نمــاذج

دالــة مــن القصائــد ،استكشــاف املداخــل

سـرب مــن
أو القنــوات التــي يمكــن أن تن ـ
ـوات مُ َغايـِ َر ٌة ك ـث ٌ
خاللهــا «أَ َنـ ٌ
ـرة» لتتفاعــل يف
تكويــن َ
«األ َنــا ْال ُ َغايـِـر الرئيــس» الــذي ي َتمَاهَ ــى
َّ
حـوالت
ـاعر بــه ،أو لتتفاعــل يف تجليــة ت ـ
الشـ ِ
ارب رؤىً
ْال ِق َناع نفسه إذ يدخل معها يف َت ِج ِ
داخليةٍ تجمعه ،أو توحِّ ُد ُه ،بها ،وهو األمر

ـوص متعــددة
الــذي يتمظ َهـ ُر يف حضــور نصـ ٍ

املجــاالت والح ـقـول والســياقات املصدريــة،
تنصهـ ُر يف نســيج  -أو َت َت َبـ َّـدى عــى ســطح -

َّ
تتخل ُق هُ ِويَّة ْال ِق َناع ِف مِ جْ رى
ْال َق ِص ْي َدة التي
َ
صريورتهــا كتجربــةٍ حَ َيــاة.
حــن تنهــض ْال َق ِص ْيـ َـدة عــى تجربــة ر ُْؤ َيــا
داخليَّةٍ مُ َّت ِسعَ ةٍ َ
ب هَ ذِ ِه
وشامِ َلةٍ ،وحني َت ْك ُت ُ

ْال َق ِص ْيـ َـد ُة ال َّتجْ ُر َبـ َـة َن ْف َسـهَاِ ،ف َ
ي َر ِت َهــا،
صُْ
ـب؛ فــإنَّ طبيعــة العالقــة
ال أَ َث َرهَ ــا َفحَ ْسـ ُ
بــن قطبــي هــذه ال َّتجْ ُر َبــةِ ،أيْ َّ
ـاعر وأنــا ُه
الشـ ِ

ْال ُ َغايرَّ ،إنمَ ا تفتح الباب واسعاً أمام تعددية
املكونــات التــي تعــود إىل هَ َذ ْيـ ِـن القطبــن يف

ســياق تحوالتهمــا املســتمرة التــي تنعكــس
يف َتحَ ـو ِ ْ
االســمِ َّية،
ـاع ،ويف تجلياتــه ْ
ُّالت ال ِق ـَن ِ
أو ُّ
الصوريــة املتعــددة؛ وذلــك ألن جدليــة أنــا
ـاعر  -أنــا َ
َّ
األ َنــا ْال ُ َغايـِـر التــي تتــم يف إطــار
الشـ ِ
الرؤيــا َّ
الداخليــة هــي ،دائمــاً ومــن حيــث
اإلمْ َكا ِن َّيــة املجــردة ،جدليـ ٌـة مفتوحـ ٌـة عــى
ِ

ـاب أخــرى َت ْن َ
ص ِهـ ُر مُ َكو َِّن ُات َهــا
ْ
اسـ ِت ْدعاءِ أقطـ ٍ
ْال ْسـ َت ْخ َل َ
صةِ يف مُ َكو َِّنــات أيٍّ منهمــا ،كقطــب
ِك ويف َت ُ
وه َي ،إىل َذل َ
واش ٍح مُ ْس َتمِ ٍّر،
رئيسِ .
ٍ
ٌ
ٌ
ْ
ُ
ُ
جَ َد ِل َّيــة مفتوحَ ــة عــى اســتدعاء ن ُ
ـوص تــمَّ
صـ ٍ
اصهــا يف َ
ص ُ
امْ ِت َ
صـوغ خصائــص
ـار عمليــة ـ
إطـ ِ
هُ ِويَّــةِ أيٍّ منهمــاَ ،ك َنـ ٍّ
ـوب فــوق ـكـر ٍة
ـص مكتـ ٍ
هائلـ ٍة مــن ال ُّن ُ
صــوص.

وال ريــب ،هنــاِ ،ف أنَّ جميــع املداخــل
والقنوات املحتملة النسراب َ
ات امل ُ َغايِرة،
األ َن ِ

ولِعُ ُبــور ال ُّن ُ
ـاربَّ ،إنمَّ ــا
ـوص ْالحَ امِ َلـ ِة ال َّتجَ ـ َ
صـ ِ
ـن َّ
َتعُ ــو ُد إىل هذيــن ُ
الل َذيـ ِـن ُيو َِّلــدان،
الق ْط َبـ ِ

بتفاعلهمــا ،تلــك ْالجَ َد َل َّيـ ِة املفتوحــة التــي

ص ْي ُ
ُت ْفـ ِـي َ
ورت َهــا إىل تحقــق ْال َق ِص ْيـ َـدة
ال حَ َيويٍّ ُت َخ ُ
اض ِفيْهِ ال َّتجْ ُرب َُة ْالحَ َيوي َُّة
َكمَ جَ ٍ

ويف ِرحَ ابِــه َت َتخلـ ُـق هُ ِويَّــةِ ْال ِق ـَنـاع َ
وت َتجَ ـ َّـى
ِ
ْ
ُســلوكاً ،وموا ِقـ َ
ـفَ ،
وت َ
ـوال،
ص ُّرفـ ٍ
ـات ،وأقـ ٍ

ورؤىً .

َّ
وألنَّ
ـذات مُ بْدِ َعــةٍ ،و َكأَ َنــا
ـاع َرَ ،كـ ٍ
الشـ ِ
َ
مَاعيــةٍ ،أحالـ ْ
ـت ِن ْف َسـهَا يف ْالوا ِقـ ِـع
اجْ ِت ِ
رة ،فِيمِ ــا أحَ َ
ـاع ً
ْال ُ ُ
الـ ْ
ـت
وضوعـ ِّـي َذ َاتــاً َشـ ِ
َن ْف َسـهَا ،أَمــامَ َن ْف ِسـهَاَ ،ك ْي ُن َ
ونـ ًـة وُجود َّيـ ًـة

ـال مُ حْ َتمـ ٍـلَ ،
وتتـ ُ
ـوق
ْ
تســعَ ى للعُ ُثـ ِ
ـور َعـ َـى َكمـ ٍ
َ
ـات َتحَ ُّق ِق َهــا ْ
ـان
ِل َتجْ ِل َيــةِ أ ْســمَ ى مُ مْ ِك َنـ ِ
اإلن َسـ ِ ّ

ـدارات وُجُ و ِدهَ ــا؛ َف َّإنـ ُه َيجْ عَ ـ ُـل مِ ــنْ
ِف َشـ َّتى مـ
ِ
َن ْف ِســهِ ْالوجْ َدا ِن َّيــة ْال ُك ِّل َّيــةِ مَ جَ ــاالً حَ َي ِويَّــاً َتـ ُـدو ُر
يف ْ
مَاهــي ،أَيْ َتجْ ُر َبــة
ـاق ِرحَ ابِــه َتجْ ُربــة ال َّت ِ
أعمَ ـ ِ
ال ُّر ْؤ َيــا َّ
الداخِ ِل َّيــةِ َّال ِتــي ُت ْن ِتــجُ هُ ِويَّ َتـ ُه العَ مِ ْي َقـ َـة،
ِفيْمَ ا هي ُت ْنتِجُ ْال َق ِص ْي َد َة َّالتي ي َُخ ُ
وض ِق َن ُ
اع ُه

صـ ْـر َ
َتجْ ُر َب َتهــا ،ويَ ْن ِط ُق َهــا مُ جَ ِّل َيــاً َ
ورة َتشـ ُّـك َل
ت ِْلـ َ
ـر َت َف ُ
ـض
ـك ْاله ُِويَّــةِ َعـ ْ َ
اعـ ِـل مُ َكو َِّنا ِتهــا ال َّن ِ
اهـ ِ
َعــى جَ َد ِل َّيــة ْ
أق َطـ ِ َ
ـاع ْالا ِـئـر ِة ِف َ
ـاق
أعمـ ِ
ـاب الق ـَن ِ
ِتلـ َ
ـك ال َّتجر َبــةِ ال َّرؤيَاويَّـ ِة ْال َخ َّل َقــة.

العدد  - 70نوفمبر /تشرين الثاني 2020

13

مقال

اعر هذا َ
َّ
وإىل َذلِكَ ،فإنَّ
األ َنا ْال ُ َغايِر
اختيارالش ِ ِ
أو َ
ذاك ،وهذا ال َّن ِّ
ص املصدريِّ أو ذاك ،وهو
االختيــار القائــم ،بطبيعــة الحــال ويف َت ُ
واشـ ِـج
مُ َّت ِصـ ٍـل ،عــى مَ ـ َـدى مَ ْخزو ِنــه َّ
الث َقــايف واملعـ ِـريف
َ
وت َشعُّ ِبه ُ
اتساع تجربته
وعمْ ِقه ،وعىل مَ دى َ

الحياتية و ََفراد ِتهَا ،وعىل مَ ْو ِق ِفهِ من شــبكة
مُ َت َنا ِق َ
ـات الواقـ ِـع َّالــذي يُعَ ا ِنيــه ويُعَ اي ِ ُنــه،
ضـ ِ
مَاع َّية والفكرية
االج ِت ِ
وعىل طبيعة توجُّ هاته ِ
ْ
والجَ ما ِل َّيــةَّ ،إنمَ ــا يُمَ ِّثـ ُـل َّ ـ
الشـرارة األوىل التــي
قد تختزن ،يف ضوء طبيعة االختيار ،طاقة
ـن هائ َِلـ ِة وضئيلــةَ ،
وذ ِلـ َ
ـر َـت َـراوَحُ مَ ــا َبـ ْ َ
ـك
تفجـ ٍ

ـار ،و َِو ْفـ َـق مُ حَ ِّفزا ِتــهِ
بِحَ سـ ِ
ـب َطب ْيعَ ـ ِة االختيـ ِ
املشـ َ
ـروطة بِمــا َذ َ
و َدوا ِف ِعــه ْ
كرنــا ُه ل ِل َّتـ ِّو مِ ــن

ات حَ اكِمَ ــةٍ ومَ عايــر.
مُ حَ ـ ِّـد َد ٍ
َّ
َّ
ـاعر
الضــوءَ ،فــإنَّ اختيــار
ويف هَ ـ َـذا
الشـ ِ
ـوذج أَ ْعــى ،أو لنمــط ْ
أصـ ِـي ،ليجعلــه
ِل َنمُ ـ ٍ
اســماً لقناعــه ،ومحــوراً تــدور حولــه تجربــة
ْال َق ِص ْيـ َـدةَ ،سـ ُي ْف ِض ،بِمَ ــا ي َْك َتنـ ُز ُه هــذا

ال َّنمُ ــوذج ْ
ْ
ـي ،مــن
األعـ َـى ،أو ال َّنمـ ِـط
األصـ ِ ِّ
َخصا ِئــص وم ـيـزات ،وبمــا ينطــوي عليــه مــن
إِمْ كانــات فن َّيـ ٍة َ
وطاقــات رمزيَّــة ،إىل ب ـنـاء

ال َّتجْ ُر َبــة َفــوق ـكـرة هَ ائ َِلــةٍ مــن ال َّتجَ ــارب،
َ
َّ
وإل نهــوض ال َّنـ ِّ
ـاع بالــغ
ـص الشــعْ ِريِّ فــوق ـق ٍ
ِّ
سـاع والعُ مْ ــق؛ لكو ِنـ ِه يحتضــن ـكـرة
االت ـ
صوصَ ،
وذل َ
هائلة من ال ُّن ُ
ِك عىل َنحْ ٍو يُحِ ْي ُل

جـول يف رحــاب عصرنــا ،أو
أو باســمه املت ـ

َّ
والصلــب والقيامــة ،الك ـثـرة
وال َّرفــض،

ابــن اإلنســان.
وأ ّيــاً كان اتجــاه حركــة ْال َق ِص ْيـ َـدة ،وال َّتجْ ُر َبــة
املرويــة فيهــا ،أو ال َّتجــارب التــي تثريهــاَّ ،
فإنهــا

ٌ
يف زمن قراءتها؛ َ
هابط يصل
وثا ِن ْيهُما اتجا ٌه
الحـاَّج بنموذجــه َ
األ ْ
صـ ِـي املُوغــل يف القــدم

وشــمُو ِلهَا ،مُ ِّ
ْ
اإلن َســا ِن ّية يف ُك ِّل َّي ِت َهــا ُ
وف َقـ ًـة بــن
املتناهــي َّ
واللمتناهــي ،ومُ ْف ِصحَ ـ ًـة ،يف ضــوء

لذلــك النمــط األصــي حتــى نصــل إىل أعــى
الــرج ،حيــث نلتقــي بأ ـقـرب أســمائه إلينــا،

ـور فاعـ ٍـل فيــه ،وكأنمــا
املتطلــع إىل حضـ ٍ
الق ُ
ـاع الــذي
ْال َق ِص ْيـ َـدة ،يف هــذه الحــال ،هــي َ ـ

ـات َّ
أفضــت حفريـ ُ
ضـاء
ـاعر إىل إظهــاره وإ ـ
الشـ ِ
تــه ،والــذي فوقــه تنبنــي ـك ٌ
ـرة مــن ال َّتجَ ــارب

صــوص التــي يُوحــي َسـ ْـطحُ ذ ِلـ َ ْ َ
وال ُّن ُ
ـاع
ـك ال ـق ِ
بهــا ،أو يُومُ ــئُ إَ َل ْيهــاَ ،ف َيســتدعي َّ
الذهــاب
َ
صو َبهــا ِل َتعَ ُّر َفهــا.

ح َّرك ال َّنـ ّ
ـص هابطــاً مــن قمــة الــرج
وســواءٌ ت ـ
إىل أغــواره البعيــدة ،أو صاعــداً مــن أعمــق

أغــواره إىل قمتــه؛ َّ
فإنــه مرشــحٌ يف كل حــال،
إىل املرور باألســماء املتعددة لل َّنمط األصيل،

وإىل احتضانهــا يف نســيجه عــى نحــو ظاهــر،
حـاء بغيابهــا فيــه .كمــا أنــه مرشــحٌ ،
أو إىل اإلي ـ

يف ضوء ذلك ،إىل اقتحام مجاالت مصدرية
مختلفــة ،وإىل فتــح َّ
دفــات كثــر مــن الكتــب،
ص ْ
ارب وال ُّن ُ
وص.
وإىل استدعاء َك ْث ٍة مِ نَ ال َّتجَ ِ

ويك نوضــح مغــزى أيٍّ مــن الحركتــن:
الصاعــدة والهابطــة ،ويك نكشـ ُ
َّ
ـف داللـ َـة
ُّ
الصــورة االســتعارية التــي تجســد أ ّيــاً منهمــا،

ر إىل إمــكان أن يختــار َّ
ـاعر
فإننــا نشـ ُ
الشـ ِ
مَاهي بشخصية تاريخية كالحالَّج ،مثالً،
ال َّت ِ
ُ
تبعد عنا ،من حيث الحقبة
وهي شخصية

ســطحٌ ظاهـ ٌر ل ـكـر ِة مــن ال ُّن ُ
اط َنــةِ
صــوص ال َب ِ
القابع ِة يف أَ ْطواءِ طبقا ِتهَا ال َّتحْ ِتيَّةِ العميقة.
ـاالت معينــة،
وقــد َت َت َبـ َّـدى ْال َق ِص ْيـ َـدة ،يف حـ ٍ

ممــا يعنــي أنَّ ْال َق ِص ْيـ َـدة التــي تنطــق صوتــه،
كقصيــدة «عــذاب الحـاَّج» للبيــايت ،عــى

ـاع يقبــع يف أبعــد طبقــات
كأسـ ٍ
ـاس أو ـق ٍ
ً
اســمُ
األرض غــورا ،وبخاصــة حــن يكــون ْ
ِ
َ
ُ
ْ
َّ
ْ
ال َّنمُ ــوذجُ  ،أو النمَ ــط،
ـي األقـ َـدمُ هــو
األصـ ِ ُّ
اســم ْال ِق ـَنـاع ،وتكــون تجربتــه مهيمنـ ًـة عــى
تجربــة ْال َق ِص ْيـ َـدة ،فيمــا تحتــوي ُّ
كل طبقــةٍ
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مــن َّ
الطبقــات التــي تصــل ســطح ال َّنـ ّ
ـص
بقاعه العميق ،تجلياً من ال َّتجَ ِّل َيات ال َّن ِّ
ص َّية

سار ال َّتجْ ُربَة
معها أو توازيها ،بحيث يمكنُ ِل ِ
املرويــة يف ْال َق ِص ْيـ َـد ِة أنْ َي َتحَ ـ َّر َ
ك يف ِّاتجَ اهــن:
أَو َُّل ُهمــا اتجــا ٌه صاعـ ٌـد يصــل تجربــة الحـاَّج

َ
َْ
ُرج َشاهق العُ ُل ِو َي ْر َت ِقيهِ ْال ِق َن ُ
اع
الق ِص ْي َدة إىل ب ٍ
ِف ْيمــا َتمْ َتـ ُّـد أسســه عا ـب ً
األرض صــوب
ـرة أَ ْغـوَا َر
ِ
مــا ال يتناهــى مــن َّ
الطبقــات .وكأنمــا ْال َق ِص ْيـ َـدة
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ـان اختــار أن ُيجـ ِّـي يف تجربتــه
وبآخــر إنسـ ٍ
َ
تجربة هذا اإلله امل ُ َخ ِّلصَ ،
الفادي،
الحياتية

تجربتها التاريخية التي احتضنت الواقعية،
مسـ ً
ـافة زمنيــة تربــو عــى األلــف مِ ــنَ ْ
األعــوام،

ســبيل املثــالَ ،قــدِ ْ
ـارت االنطــاق مــن
اخ َتـ ِ
طبقــة تاريخيــة بعيــد ٍة ع َّنــا ،غــر أنهــا ليســت

مُ و ِْغ ً
لة يف بُعْ دٍ َسحِ ْي ٍق ،وهو مَ ا يفتح تجربة
الحـاَّج ْ -ال ِق ـَنـاع عــى تجــارب أخــرى ســابقة
لتجربتــه أو الحقــة بِ َهــاَ ،
ول ِك َّنهــا تتجــاوب

 -إنْ تصريحــاً أو تلميحــاً  -بتجــارب ال َّتمَ ـ ُّرد

واملتعــددة ،التــي وقعــت بعــد تجربتــه ،أو يف
زمــن إبــداع ْال َق ِص ْيـ َـدة ونشــرها ألول ـمـرة ،أو

عــر املــرور بتجلياتــه امل َُتعَ ا ِق َبــةِ ،زمنيــاً ،وفــق
تسلسل يهبط من األقرب إىل األبعد ،بانياً،
ٍ
يف ســياق ذلــك ،كونــاً أدبيــاً متكامـا ً موســوماً
بعنــوان :املــوت واالنبعــاث ،وعا ـمـراً بحركــة
أبطــال تجربــةٍ ْإن َســا ِنيَّةٍ  -كونيــة ال َت َت َناهَ ــى.
ص ً
وقــد يختــار َّ
ـرة لــه،
ـاعر شــخصية معا ـ
الشـ ِ

أو قريبة ْالعَ هْدِ بزمنه .فيتفاعل مع شــاعر،

أو مفكــر ،أو قائــد ســيايس ،أو مــع شــخصية
مــن َّ
الشــخصيات التــي واجهــت املصــر الــذي
ناضلــت طيلــة تجربتهــا مــن أجــل أن ُتجنــب

الســجن وال َّتعذيــب،
اإلنســان الو ـقـوع فيــهَّ :
أو املوت غدراً
ً
وغيلة عىل يد سلطة شمولية
طاغيــة ،أو قــوة إظالميــة فاشــية ،أو ربقــة

اســتعمار خارجــي ..إلــخ .بحيــث يمكــن،
ـال هَ ــذه ،أنْ تأخــذ ْال َق ِص ْيـ َـدة اتجاهــاً
والحـ ُ

َّ
الشــخصية بنمطهــا
هابطــاً يصـ ُـل هــذه

األصــي ،ويحيلهــا ،يف ضــوء هــذه ِّ
الصلــة،
إىل تجــل مــن تجلياتــهِ الالمتناهيــةْ ،
وال َقابِ َلــة
ٍ
ضورهَ اَ ،
ِل َتجَ ديدِ حُ ُ
ـتجيب
وت ْنويْعهِ ،بِمَ ا ي َْسـ
ُ
ـاس ،وحساسـ َّيات العُ ُ
ـور
لحاجَ ـ ِ
ـات ال َّنـ ِ
صـ ِ
َ
واألزمِ نــة .
وقــد يختــار َّ
ـاعر أن يتماهــى بال َّنمَ ـ ِـط
الشـ ِ

األصــي األبْعَ ــد ،كأن ي َُســمِّ ي قناعــه باســم
اإللــه االبــن« :دمــوزي» أَو َ
«تمُّ ــوز» ،فتأخــذ

ْال َق ِص ْيـ َـدة يف تجليهــا ال َّنـ ّـي الواضــح ،أو يف
ـات متعاقبــة زمنيــاً،
إثارتهــا الحيويــة ملتوازيـ ٍ
اتجاهــاً صاعــداً يصـ ُـل دمــوزي بأشــباهه،

الث َ
صـ ْـرُور ِة َّ
ـات ْ
ـتَ ،عـ َـى َ
اإلن َســا ِن َّية،
قافـ ِ
ال ِفـ ٍ
وت َغا ُيــر َ
داخـ ِـل األحِ َيــازَ ،
األمَاكـ ِـنَ ،
وت ُ
وتــوايل
َ ِ

ْ
العُ ُ
ـاح األ ْزمَ نــة!
صــور ،وان ِف َتـ ِ

شبكة التناص وتكوين القناع

َّ
تتحقق كقصيدة قناع ،وعىل ال َّنحو َّالذي
إذ
ـر عــن ال َّتجْ ُر َبــة
أوضحنــاه ،تســتطيع أنْ ُتعـ ِّ ُ

و ِل َتداخل ال ُّن ُ
صوص امل َ ْ
ب ْان ِسرابَا ِتهَا
صدرية َع ْ َ
َ
اهـر ِة ْ
وتراب َُطا ِت َهــا َّ
َ
وال َخ ِف َّيــة ،أنْ يعتــر،
الظ ِ ـ

ذلــك ،عــن رؤيــة َعمِ يقــةٍ وَمُ مْ َتـ َّـد ٍة لإلنســان

صــوص الك ـثـرة التــي انبنــى عليهــا ال َّنـ ّ
ال ُّن ُ
ـص
الذي يعود إليه َّ
اعر ليستدعي منه اسم
الش ِ

والوجــود.

و ِل َتعَ ُّد ِد َّيــة أســماء ال َّنمُ ــوذِج َ
األ ْعــى ،أو
ال َّنمَ ـ ِـط َ
األ ْ
صـ ِـي ،الواحــد ،و ِل َتشــابه تجــارب

َّ
الشــخصيات أو الكينونــات التــي تحمــل هــذه
األســماءْ ،
ـات
ـار خصائ ِِص َهــا ومُ َك ِّونـ ِ
والن ِص َهـ ِ
َ
ـون َتجْ ُر َبــةٍ وُجو ِد َّيــةٍ مُ َّت ِص َلـةٍ،
هُ ِويَّا ِت َهــا يف أ ُتـ ِ
ويف ُ
ـات واحَ ــدٍ َت َتعـ َّـد ُد
ـب جوهـ ٍـر هُ ِويَّـ ِ ٍّ
ص ْلـ ِ
َتجَ ِّلياتِه َ
ب،
وت َت َنامَ ى ،أَنْ يُعْ َت َبَ ،يف مَ ا َنحْ َس ُ
ـاة َ
القنـ َ
األهَ ــمَّ التــي َتمُ ـ ُّر عربهــا ـكـرة مــن
َ
األ ْســمَاء وال َّتجــارب وال ُّن ُ
صــوص لتتفاعــل،
صـوغ قصيــدة تنبنــي عــى اختيــار
معــاً ،يف َ ـ

األســمَاءَ َّالتــى
ـن ْ
اسـ ٍـم واحــدٍ للق ـنـاع مِ ــنْ َبـ ْ ِ
ـت ِتلــك ال َّتج ُر َبــة فأ ْك َسـ َبهَا ًخ ُ
َخ َ
اضـ ْ
وض َهــا
رسـ َ
ـخ ْ
ت يف هُ ِويَّ ِت َهــا.
مَ المــحَ رَا ِ ـكـز ٍة َ
َ
َ
َ
ومَ ــا ِلهــذ ِه ُال ُخ َ
الصــةِ أنْ َت َتا َّســس َعــى أمـ ٍـر

أب َْلـ َـغَ ،بـ ْـل َ
وأعمَ ـ َـق َت ُّ
اصـا ً مِ ــنْ وجُ هــي املَعْ ِر َفــةِ
ْ
ـات اإلبــداع ،مِ ــنْ حقيقـ ِة
اإلن َســا ِن َّية وجَ ما ِل َّيـ ِ

أنَّ أ ّيــاً مِ ــنْ هــذه األســماء ســيكونُ مُ َر َّشــحاً
الســتدعاء شــبكة ال ُّرمــوز التــي ينتمــي إليهــا؛
يك ُيحَ ِّر َك َهــا عــى مِ حْ ـو َِرهِ ،موسِّ ــعاً مجــال

حركتــه َ
ُّ
خـول يف
بالد ُ ـ
ضـاءَ داللتــه،
وف َ ـ
مجاالتها ،وبِمُ مَاهَ ا ِة َذاتِهِ بِهَا ،وبِب َناءِ َشجرة

ـوض َتجَ ا ُربِ َهــا مَ عْ هــا،
ْان ِت َســابِه إِ َل ْي َهــا ،وبِ َخـ ِ
وبتجلية َتحَ وُّالت هُ ِويَّ ِتهِ ،ت ِْل َ
ك ْاله ُِويَّةِ ْال ُك ِّل َّية
ْالجَ امِ عَ ة ،يف ُ
ص َورهَ ا ،وأَ ْسمَا ِئهَا ،ويف َش َّتى
ْ
ـات حُ ُ
ـوحَ ،ب َت َـنوِّع تعـ ُّـدديٍّ
َتجَ ِّل َيـ ِ
ض ِ
ورهَ ــا الف ُـت ِ

يف حـ ِّـد ذاتــه ،مدخـا ً تلقائيــاً الســتدعاء

ـات مِ ــن
أنــا ُه املُغايــر( ،اســم قناعــه) ،ومُ ُكو َِّنـ ٍ
ـب
ـات تجربتــه املرويــة فيــه؛ فقــد يذهـ ُ
مُ َك ِّونـ ٍ
َّ
ـاعر إىل أحــد أناجيــل العهــد الجديــد
الشـ ِ

ـب
ليســتدعي «املســيح» ِف ارْتبـ ٍ
ـاط بِــأيِّ جَ انـ ٍ
مِ ــنْ جوانــب تجربتــه يُريْـ ُـد َ
إض َ
ـر ْال ِب ـنـاءِ
اءَتــه َعـ ْ َ
َع َليــه ،فــا يكــون ذلـ َ
ـك انفتاحــاً عــى العهــد
ـب،
الجديــد ،أو عــى أحــد أناجيلــه َفحَ ْسـ ُ
بــل َسـ َي ُكون ،مــن جهــة أوىل ،انفتاحــاً عــى

ال ُّن ُ
صوص األسطورية والدينية التي تقبع يف

قاع األناجيل ،أو تغيب يف نسيجها؛ لكونها
حو ُ
قــد َّ
ِّل تجربــة املســيح
تناصــت معهــا وهــي ت ـ

مــن الواقــع إىل ال َّنـ ّ
ـص ،ومــن ال َّتاريـ ِـخ ْالحـ ِّـي
إىل َذا ِكـ َر ِة ُّ
َشـرائ ِِح ُق َواهَ ــا ْالح َيويَّــة
اللغــةِ و َ ـ
ْالحَ ا ِف َظــة.

االسـ ِت ْدعاءِ
ومــن جهــة ثانيــةِ ،سـ َيكونُ ل ِفعْ ـ ِـل ْ
ْ
ـس
ـيح ،أَنْ َي ْن َفتــحَ  ،ل ْيـ َ
ال َّنـ ّ ِّ
ـي ِل َتجْ ُر َبــة «السـ ِ
ِّ
َعــى ال ُّن ُ
والدين َّيــة َّالتــي
ـطوريَّة
صــوص
ْ
األسـ ِ
َت ْق َبــعُ يف َـقـاع َ
ـك
اجيـ ِـل َفحسـ ُ
ـبَ ،بــل َك َذلـ ِ
األن ِ
ِ
عــى ال ُّن ُ
صــوص األخــرى التــي تختزنهــا ذا ـكـرة
ـاع ِر الثقافيــة ،أو ح َّتــى َذا ِ ـك ُ
َّ
ـرة القــارئ
الشـ ِ

صـ ُ
َّ
وهــي ال ُّن ُ
تناصــت،
ـوص التــي
َضِ ،
ْال ُ ْ ـف َـر ِ
عــى امتــداد مراحــل تاريخيــة متعاقبــة،
وغـره مِ ــنَ ال ُّن ُ
ـوص
مــع العهــد الجديــدِ َ ـ
صـ ِ
ُ
ـر هَ ـ َـذا ال َّتنـ ِّ
ـاص
األ ُ ـ
صـول ،مُوسِّ ــعَ ًةَ ،عـ ْ َ
واصـ ِـل ْ
ـات واألوجُ ـهِ،
ْال َُت ِ
وال َُتعَ ـ ِّـدد ال َّتأويـ ِ
الكــونَ َ
األدبـ َّـىَّ ،
يف،
واللهُ ــويت ،و ُربَّمَ ــا ْالَعْ ـ ِـر ِّ

ْ
والفل َسـ ِف ِّي الوجُ ــوديِّ  ،لتجربــة «املســيح»،
كعمـ ٍـل إِب َْداعـ ٍّـي ينطــويِ ،ضمْ ِن َّيــاً ،عــى
توســيع تجربــة نمطــه األصــي األبعــد ،اإللــه

 االبــن« :دمــوزي» ،أو «تمــوز» ،وتجــاربموازياتــه الك ـثـرة يف َّ
الث َقافــات ْ
اإلن َســا ِن ّية
املتعــددة؛ بحيــث نــرى إىل ْال َق ِص ْيـ َـدة وهــي

ـات مرتاكبــةٍ تنطــوي كل
تت ـ
ح َّرك فــوق طبقـ ٍ
ـات َن ِّ
ص َّيـ ٍة مُ َت َشــابِ َهةٍ،
واحــدة منهــا عــى تجليـ ٍ

وغــر مُ َت َطابِ َقـةٍ ،لشــخصية جوهريــة واحــد ٍة
ـت حُ ُ
تواص َلـ ْ
َ
ضــوراً يف حيــا ِة اإلنســان ،ويف

ضا َر ِتـ ِه َ
حَ َ
وتاريخِ ــهِ ،أو َنـ َرى إِ َل ْي َهــا (أي
َ
وه َي ُتحَ ِّر ُ
ترتاكب فوق
طبقات
ك
ُ
للق ِصيدة) ِ
ٍ
ش ً
ـرة إىل الواقــع الــذي ُتحَ ِّولـ ُه
ســطحها ،م ـ

إىل نـ ٍّ
ـرب يف نســيجه ،ويف شــبكة
ـص َت ْن َ ـ
س ُ
ـوازيات الواقعيــة ل ِْل ِق ـَنـاع ،ت ِْلـ َ
ُ
ـك
دالالتــه ،املـ

املوجــودة فــي الواقـ ِـع ْال َقائـ ِـم ،أو التــي ُي َت َط َّلــعُ
إىل انبعا ِث َهــا ِف ْيــه ،أو َّالتــي ُي َتو َّ
َخــى مِ يالدُهَ ــا

ـاس ْالوَا ِقــعَ َ
القا ِئــمَ
بل ُي َهـ ِّـيءُ ال َّنـ ُ
يف مُ ْسـ َت ْق ٍ
السـ ِت ْق َبال ِه .
ْ
َ
ولـ ِ ْ
ـارب
ـن َكانَ ِل ِفعْ ـ ِـل ْ
االسـ ِتدعاء ال َّنـ ِّـي ِل َتجـ ِ
أوسعَ
مط ْ
اآلفاق أَمام َتنويْع
َن ٍ
يل أنْ يُف َتحَ َ
أص ِّ
ِ
ـر ال َّت ُ
داخـ ِـل ال َّنـ ِّـي القائــم بِ ـنـاء
ـادر َعـ ْ َ
املصـ ِ
ب هَ َذا ال َّنمَ ُط َ
يل
ب َّالتى يُعْ َت َ ُ
األص ُّ
َشجَ َر ِة ال َّن َس ِ
األعــىَ ،ســواء أكانَ َّ
ـي َ
جَ ْذ ُرهــا ً
الشــاع ُر
األصـ ِ ُّ
وخــى ْ
َقـ ْـد َت َّ
اإلنطــاق مِ ــنْ ِع ْنــدهِ ،مُ حَ مَّ ـا ً بِــه،

ـوب آخِ ـ ِـر َت ِّ
جلياتــه ال َّن ّ
َ
ص َّيــة ،أو مــنْ آخِ ـ ِـر
صـ َ
َ
صوبَه ،أو مِ نْ أيِّ َل َ
ص َله َ
حظ ٍة ِجي ِل َّي ٍة
َتجَ ٍّل َن ِّ ٍّ
حظـ ِ َ
ـبِ ،ذهَ ا َبــاً
مِ ــنْ َل َ
ـات أجْ يــال َشــجَ رة ال َّنسـ ِ

أو إيَا َبــاً يف حَ ر َكـ ٍة ال َت َت َّ
وقـ ُ
ـف ،لِيكــونَ ال ِق ـن ُ
ـاع
امل َُت ِّ
وضــه َتجرب ِت َهــا
حقـ ُـق يف القصيــدة ،عــر َخ ِ

فض َيــة إىل تكويــن هُ ِويَّ ِتــه ،هُ ـ َو ال َّتجـ ِّـي
ْال ِ
لســال ُسـ َ
مط ْ
ل
ـالةِ هَ َذا ال َّن ِ
األص ِ ِّ
األخِ ري يف ِس َ ِ
َ
ْ
امل ُ ِ َ
ُّ
ـدم ،فــإِنَّ
لتعد ِد َّيــة اإلحــاالت
وغلــةِ يف القـ ِ
ُ
املوضوعيــة ل َِشـ ْ
ـخ ِص َّية مُ ْفـ َرد ٍة ل َِذا ِت َهــا يف
الواقــع االجتماعـ ِّـي ال َّتاريخـ ِّـي  ،كأَنْ تكــون
ـاع ُر ْ
الشــخصية التــي اختارهــا َّ
َّ
اط
لالن ْخـ َر ِ
الشـ ِ
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مَ عْ َهــا يف تجر َبـ ٍة َتمــا ٍه د ْ
ـي بِ ْ
وص ِف َهــا
ِيالكتيـ ٍّ
َ
ُ
ـخصية
آن معــاً ،شـ
«أنــا ُه ْال َغايـ ُر» ،هــي ،يف ٍ
ـاعر،
شـ ٍ

ـوف،
وفيلسـ ٍ

وفــارس ،وقائــد

ســيايس ،وعالــم فلــي ،ومتصــوف  ...إلــخ؛
ـر حَ يــاةٍ»
أيْ شــخصية
ُ
مَوســوعية َذات ِ
«سـ ِ

س َ
ـس ْ
ـاق
ال ِ ـ
ـرة حَ يــا ٍة واحِ ــدة ،أنْ ُيؤسِّ ـ َ
النبثـ ِ
ـادر بِ ـنـاءِ ال َّنـ ِّ
ـص و تكويــن
َتعَ ُّد ِد َّيــةٍ َث ِريَّـ ٍة يف مصـ ِ
ْال ِق ـَنـاع؛ وذلــك ألن مثــل هــذه الشــخصية
ـارب ،واملُت َنو َِّعــة االهتمامــات،
املتعــددة ال َّتجَ ـ ِ

تؤسِّ ســها ،وذلــك عــى ال َّنحــو الــذي يتبـ َّـدى
معــه َّ
ـاعر وهــو يعمــل خــارج مصــادره
الشـ ِ

التــي ينطلــق منهــاَ ،
وت َت َبـ َّـدى معــه ْال َق ِص ْيـ َـدة،
عىل عمق قاعها واتساعه ،وكأَ َّنمَ ا هي ،من

ـكـرة مــا ي َ
ـب ِف َن ْهرهَ ــا امل َُت َد ِّفـ ِـق مــن مَ َنابــع،
َصـ ُ
َ
َق ِص ْي َد ٌة بال مَ َنابع ،أو كأ َّنمَ ا هي َ
الق ُ
اع ،وهي

امل َنابِــعُ ْالا ِـئ ُ
ف ْ
أغــوارهِ ،وهــي َسـ ْـطحُ ال َّنهـ ِـر
ـرة ِ ْ
ات مَ ســاراتِهِ ْ
وهـ َـي َ
تشــعُّ َب ُ
ودل َتــا ُه،
ومَ جْ ــراهِ ،

والســرَ ،سـ َتكونُ
ـارف ،وال ُّن ُ
صــوص،
ِّ
واملعـ ِ
صيــاً مُ ت َنو َِّعــاً
َقـ ْـد َّ
حق َقـ ْ
ـت لنفســها حضــوراً َن ِّ

وان ِه ُ
س ْـرهِْ ،
مَاراتـهُ ،ومَ َ
ص ُّبـ ُه
وهَ ـ َـي مُ ْن َط َلـ ُـق َ ـ
َ
األخـرُ!

َ
غم
َيتجَ َّد ُد َعىل َتوايل األ ْزمِ َنةِ،
وذلك َعىل ال َّر ِ
مِ ــنْ َّأنهــا ،أي هَ ــذِ ه َّ
الشـ ْ
ـخ ِص َّيةَ ،لــم ُتحْ ـ ِـر ْز ،أو
لــم ُتع َتـرَْ ،نمطــاً أَ ْ
دات َالتــي
ص ِل َّيــاَ ِوفـ َـق املُحَ ـ ِّـد ِ

يف مصــادر ب ـنـاء القصائــد ،وتكويــن األقنعــة
التــي تخــوض تجاربهــا وتنطقهــا .غــر َّأنـ ُه َل

يف ِسـ َياقات مصدريــة متعــددة الحُ ُ ـقـول
ـاالت ،ويف مــدارت وُجُ ــو ٍد حَ َيــويٍّ ال َينــي
واملَجَ ـ ِ

ف ال َّنمَ ـ َ
ُتعَ ـ ِّر ُ
ص َطلـ ٍـح َبـ َ
ـي َكمُ ْ
ـط ْ
ـات َقــارَّاً،
األصـ ِ َّ
َ
ول مَ عر ِف َّية عديدة.
ومُ َتداوالً بِكثافةٍ ،يف حُ ُق ٍ
وفــوق ذلــك ،فــإنَّ لتوجُّ ــه َّ
ـاعر نحــو خلــق
الشـ ِ
حـرك
ْال َق ِص ْيـ َـدة  -األســطورة ،كتجربــة تت ـ

فــوق ال َّزمــان واملــكان ،ونحــو تكويــن ْال ِق ـَنـاع
َك ِوحْ ــد ِة مُ َت َنا ِق َ
اع َلــةٍ َتمــو ُر َداخِ ـ َـل
ضـ ٍ
ـات مُ َت َف ِ
ايت كإلــهٍ أســطوري ،أنْ َيكــونَ
وجْ َدا ِنــهِ الـ َّـذ ِّ
ـص َّ
َذا َأثـ ٍـر بَالـ ٍـغ يف فتــح ال َّنـ ِّ
الشــعْ ِريِّ عــى
تعدديــة الفتــة يف مصــادر بنا ِئــهِ ،وتكويــن
ْال ِق ـَنـاع َّالــذِ ي ينطقـهُ ،ويت ـ
حـرك يف مجاالتــه

وأحْ َيــازه خائضــاً ال َّتجْ ُر َبــة ْالَا ِـئـر ِه ِفيــه،
ومُ حَ ـ ِّوالً مَ َســارَات ِِها ،ومُ َتحَ ــوالً بِ َتحَ وُّالتهــا،
ومُ ُك َت ِسـ َباً يف كل محطــة مــن محطاتهــا،

صا ِئـ َ
َخ َ
ـات هُ ِويَّا ِت َّيـ ٍة جديــدة تنهــض
ـص ومُ َكو َِّنـ ٍ
صائـ َ
عــى أنقــاض َخ َ
ـات قديمــة
ـص وَمُ َكو َِّنـ ٍ
اع َّيــةٍ ك َهــذِ ه،
وتتجاوزهــا؛ َف ِفــي محـ
ٍ
ـاوالت إب َْد ِ

َّ
سـ َيكونُ
ـاع ِر أنْ يســتدعي شــخصيات
للشـ ِ
ورمــوزاً وتجــارب مــن مصــادر متعــددة
ومتباينــة ،وي ُْدخلهــا جميعــاً يف صلــب
نســيج جديــد ،ويف إطــار شــبكة رمزيــة تدخــل
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تلــك ،إذن ،هــي أهــم املداخــل والقنــوات التــي
تفتــحُ اآلفــاق واسـ ً
ُّ
ـعة أمَ ــامَ
تعدديــةٍ مُ َت َنو َِّعــةٍ

يُم ِكــنُ ِل َهــذه ال َّتعَ ُّدديــةِ ْال َُت َنو َِّعــة أنْ َت ُكــونَ
َ َ ً
َْ ً
ْ
ـاح
تِلقا ِئ َّيــة ،أ ْو ف ْيضــا يتحقــق بمجــر ِد انفتـ ِ
ـي ي ِ ْسـ ْ
َّ
ـاعر عــى مَ ْ
ـتل ِهمُ ه ،أو
الشـ ِ
ـدر َنـ ِّ ٍّ
صـ ٍ
ـي َيــرى ِفيــه «أنــا ُه ْال َغايـ ِـر»
َعــى َنمَ ـ ٍـط أصـ ِّ
تفاعـ ُـل مَ عْ ـهُ ،أو َعـ َـى َشـ ْ
ف َي َ
ـخ ِصيَّةٍ ْإن َســان َّية
ـس يف مُ َك ِّونــات هُ ويَّ ِتهــا
ـان َعظيــم ي َْلمَ ـ ُ
َذ ِ
ات َشـ ٍ

َأخــذ ُه َإل ْيهــا ل ْ
مَ ــا ي ُ
ـس امْ ِتـ َ
ـات
ِيل َتمَ ـ َ
ـاك مُ َك ِّونـ ِ
هُ ويَتــه امل َ ْن ُشــودة .و ّك َذ ِلـ َ
ـس مُ مك َنــاً ِل َهــذِ ه
ـك ليـ َ
ال َّتعَ َّد ِد َّيــة امل َُت َنو َِّعــة أنْ ُت ْف ِصــحَ َعــنْ حُ ُ
ضورهــا
ـص ِّ
يف َـقـاع ال َّنـ ِّ
الشــعريِّ  ،أو حَ َّتــى يف َن ِسـ ْي ِجه

ـات َن ِّ
ص َّيــة َشــعْ ِريَّة
وعــى َسـ ْـطحِ ِه يف َتجَ ِّليـ ٍ
صــال القــارئ بال َّنـ ِّ
َعديــدةٍ ،بِمُ جَ ـ َّر ِد ِّات َ
ـص
الشــعريِّ َ
َّ
القائـ ِـم َعـ َـى مبــدأِ ال َّت َق ُّتـ ِـع ال َتكوينـ ِّـي
املُحْ َكــمْ .

ثقافة الشاعر وثقافة القارئ

اق ،أنْ َن ْخ ُلـ َ
ـص
ومــنَ املنطقـ ِّـي ،يف هَ ـ َـذا ِّ
السـ َي ِ
وسـ ِـع
االسـتِهداءِ بحقيقـ َـة َّأنــه َليـ َ
ـس يف ْ
إىل ْ
ـاع ٍر حَ ق ْي ِقـ ٍّـي أَنْ ي َْطـو ِِّر مِ ْثـ َـل هــذه ال َّتعَ ُّد ِد َيــةِ
َشـ ِ
ـص ،أو غيابــاً
ْال َُت َنو َِّعــةِ :حُ ُ
ضــوراً يف َن ِسـ ْي ِج ال َّنـ ِّ
اعــهِ ْالعَ ميــق ،إنْ َلــم ي َُكــنْ مُ َتوَا ِ ـفـراً
يف َق ِ

ـك بِمعْ نــى أن تكــونَ يف مَوجُ ـ ً
َع َل ْي َهــا ،وذلـ َ
ـودة
حَ و َز ِتــه :وجــوداً ُ
بالقـ َّوةِ ،أو وُجُ ــوداً بالفعــل؛

ـرة يف ِذهْ ِنــهِ ،مَ ـو ً
ض ً
َّارة يف مُ َخي َِّل ِتــهِ ،أو
أي حَ اِ ـ
غا ِئ َبـ ًـة يف َذاكِر ِتــهِ َّ
الث َقا ِف َّيــة ْالقابِ َلــةِ لل َّت ْ
نشـ ِي ِط
َ
َ
ـاق ِوجْ َدا ِنــهِ َت ْن َتظـ ُر مــا
 ،أو كامِ َنـ ًـة يف أ ْعمَ ـ ِ
ُوضهــا مِ ــنْ َغ ْف َو ِت َهــا ،أَ ْو َّأنـ ُه ي َ
ي ِّ
ُحفـ ُز ُنه َ
َتوافـ ُر
َ
ُ َّ
ْ
الس ُبل
عىل
َاج ُّ
ِ
معرفةٍ كا ِفيَةٍ تمكن ُه مِ نَ ان ِته ِ
إدراك مَ َنابِ ِع َهــاَ ،
وت َتا َّبـ ِـع
املُفض َيــةِ بــه إىل
ِ
مَ َساراتِها ،وقِراءَ ِة ما َت ُق ُ
ول ُه َش َّتى َتجَ ِّليا ِتهَا،

ـايل
يف مُ َث َّقـ ٍ
ـف ،وجَ مَ ـ ٍّ
المْ ِتال َك َهــا عــى َنحْ ـ ٍـو معـ ِـر ٍّ
حَ ــا ِذق.
ـارئ ْال َي ِقـ ُ
ويك َي َتمَ َّكــن َ
القـ ُ
ـظ مــن إدراك

ال َّن ِّ
ص ،وفهمهُّ ،
دارات عوامله
والد ُخول يف مَ
ِ
الظا ـهـرة والخفيــة ،ينبغــي َلـ ُه أنْ يتوافـ َر ،أو

أنْ َيكــونَ مُ َه ِّي َئــاً َن ْف َســه لِل َّت ُ
وافـ ِـر ،عــى َث َقافــةٍ
ْداع َّيــاً
ـارب َن َّ
واســعةٍ ُتمَ ِّك ُنـهُ ،وهُ ـ َو ُيقـ ُ
صــاً إب ِ

ْ ً
َ َ
َ
ـاع َتكوينـ ٍّـي
مُ فـ َردا ،وال ِسـيَّمَ ا ق ِص ْيــدة ق ـن ٍ
ْ
شـاءِ وال َّتكويـ ِـن ،مِ ــنْ
واإلن َ ـ
مُ حْ َكمَ ــة ْال ِب َـنـاءِ
ـاع ْالعَ ميــق َّالــذي َت ْن َهـ ُ
ـص
راك مُ ك ِّونــات َ ـ
إ ْد ِ
الق ِ
هَ ــذِ ه ْال َق ِص ْيـ ُ
اســاتهَ ،
وذ ِلــك
أس َ
ـدة َعــى أَ ْعمِ ـ َـد ِة َ
َعــى َنحـ ٍـو سـيُمَ ِّكنهَُ ،تا ِل َيــاً ،مِ ــنَ ْ
ـراط
االنخِ ـ ِ
اسـ ِـع
ـون أدبـ ٍّـي َش ِ
اإلب َْداعـ ِّـي املُمْ ِتـ ِـع يف ب ـنـاء كـ ٍ
جـاءِ َ ،
الالت
مُتامَ ــي األ ـ
األر ـ
ط ِ
ـرافَ ،غزيـ ِـر الـ َّـد ِ
ْ
ْ
والعَ ــاين والـ ُّر َؤى َ
ـال ،وال
وتجَ ِّل َيــات الجَ مَ ـ ِ
س َ
ال ْال َ
ْ
ب،
عل َشءٍ ِسوَى
َتأس ُ
ي َّ
تش ِع ِ
اإليغ ِ
مِ ــنْ ِق َبــل ْالقــارئ ال َي ِقـ َ
ـظ ْال َخـ َّـا ِق ،يف ِرحَ ــاب
ِ
ِ
َ
ـاربِهِ ْال َخ ِف َّيــةِ ،ل َيكــونُ هُ ـ َو
ـاع،
َ
ومسـ ِ
ذ ِلــك ال ـق ِ
ـي ومَ ال ُِكـهُ ،وَمُ حَ ِّقـ ُـق وُجُ ـ ْو َد ُه
مُ بْدِ ُعـ ُه ال ِفعْ ـ ِ ُّ
ْالح َيــويَّ يف وُجْ دا ِنـهْ!

َّ
ـاعر إىل الثقافــة
ولعـ َّـل يف حاجــة
الشـ ِ
الواســعة لي ـبـدع ال َّنـ ّ
ـص الحــدايث ،ويف حاجــة
القــارئ إىل مثــل هــذه الثقافــة يك ُ
يفـ َّ
ـك
مغاليــق ذلــك ال َّنـ ّ
ـص ،ويفهمــه ،ويــدرك

عواملــه ،مــا يُفصــحُ عــن واحــد ٍة مــن أبــرز
َّ
تتوخــى ْال َق ِص ْيـ َـدة الحداثيــة،
الغايــات التــي

ويف إطارهــا قصيــدة ْال ِق ـَنـاع ،أن تصــل إليهــا،

وأن تحقــق حضورهــا العميــق ،يف خصائــص

هُ ِويَّا ِت َنــا ،ويف ســلوكنا اليومـ ِّـي ،ويف مجــاالت
حياتنــا بأســرهاَ .
ـت أَ ْعـ ُ
ول ْسـ ُ
ـرف مــن اسـ ٍـم ،أو
مُ ْ
ر
ـالِ ،ل َهــذِ ه الغا َيــةِ ال َّن ِب ْي َلــةِ غـ َ
ص َط َلـ ٍـح جَ مَ ـ ِ ٍّ
«اإل ْبـ َـداع» :أيْ أنْ ي ـبـدع َّ
ـاعر ال َّنـ ّ
ـص الــذي
الشـ ِ
ِ
َ
ُّ
يتجــاوز ال ـكـرة الهائلــة مــن الن ُ
صــوص التــي
َ
وفـرا َد ٍة
َي ْن َب ِنــي عليهــاِ ،ل َيكــونَ مُ َّت ِســمَ اً بِ َتمَ ُّيـ ٍـز ـ
ان ُوجــوده ،وأن ي ـقـرأ القـ ُ
ـارئ ال َّنـ ّ
ـص
ي َُسـو َِّغ ِ
ـقـراء ًة إبداعيـ ًـة يف ضــوء ثقافــة واســعة،
وعميقــة ،تمكنــه مــن إدراك عالــم ال َّنـ ّ
ـص يف

سعته وغناه ،ومن إعادة بناء الكون األدبي

الــذي ينتمــي إليــه؛ بحيــث ي ـب ُ
ـدع يف اللحظــة
التــي ي ـقـرأ فيهــا ال َّنـ ّ
ـص نصوصــاً ،ويحقــق
ـراءة إبداع َّيـ ًـة َّ
لنفســه ـق ً
خلقـ ًـة تنــأى بــه عــن
َّ
الثبــات عنــد أنمــاط ال ـقـراءة ال َّتقليد َّيــة ،التــي
ـتهلك ســالب َّ
للداللــة
ُتحِ ْي ُلـ ُه إىل مجــرد مسـ
ٍ
َّ
الظا ـهـرة عــى ســطح ال َّنـ ّ
ـص املقــروء.

ـور
ولعَ ـ َّـل يف إشــارتنا إىل اإلبــداع ،كمحـ ٍ
حـرك عليــه حركـ ُـة الحداثــة ِّ
الشــعْ رية،
تت ـ
بــل وأيُّ حداثــةٍ بإطــاق ،كمــا يف َعديــدٍ مــن

اإلشــارات املضمنــة يف الف ـقـرات الســابقة
ـأن العالقــة بــن ْال َق ِص ْيـ َـدة ومَ َ
صا ِدرهَ ــا
ِ
بشـ ِ
ال َّن ِّ
ص َّيــة ،مــا يغنينــا عــن تســليط مزيــد مــن
األضــواء عــى املنظــور الــذي نــرى مــن خاللــه
هــذه العالقــة ،والــذي ينهـ ُ
ـض عليــه تحليلنــا
ملصادر تسمية األقنعة وتكوينها يف القصائد

موضــع ال َّتحْ ِل ْيــل والـ َّـدرس .غــر أنــه يبــدو
مفيــداً أن نلفــت االنتبــاه إىل أنَّ هــذا املنظــور

القائــم عــى رؤيــة ال ُت َ
ضحِّ ــي باإلبــداع كأصـ ٍـل
إلن ـتـاج القصائــد ،ســوف ي ّ
ُمكننــا مــن االبتعــاد
عن املناهج وال َّتصورات التي اعتادت «ال َّرب َْط
بــن نتيجــة فنيــة معينــة وبــن أصلهــا»(،)14

والتي ال ترى يف ال ُّن ُ
القات
صوص اإلبداعية َع
ٍ
َقا ِئمـ ًـة بال ِفعْ ـ ِـل ،أو مُ مْ ِك َنــةِ ْالوجُ ــودِِ ،ســوى

ـات َّالتــي َت ِص ُل َهــا بِمَ َ
صاد ِِرهَ ــا
تلــك العالقـ ِ
ص َّيــة َّ
ـك عــى َنحــو أَ ْفـ َ
اهـرة ،وذلـ َ
ال َّن ِّ
ـى
الظ ِ ـ

إىل نفــي االســتقالل َّية وال َّتمايــز عــن ال ُّن ُ
صــوص
ْداع َّيــة الجديــدة ،وإدامَ ــةِ ال َّن َظـ َر إىل هَ ــذِ ه
اإلب ِ

ـض توابــعَ ً
وص ِف َهــا مَ حـ َ
ال ُّن ُ
صــوص بِ ْ
ـول
أل ـ
ص ٍ
َن ِّ
ـات
ص َّيــةٍ قديمــةٍ ،أو باعتبارهــا ِن َـتـاجَ عمَ ِل َّيـ ِ
ـف ،و َبـ ٍّ
ـث ،وإعــادة نشـ ٍـر ،تقــومُ عــى
َتو ِل ْيـ ٍ

ـات َتعُ ــو ُد،
ـات وَمُ َكو َِّنـ ٍ
انت ـقـاءِ عناصـ َر ومقتطفـ ٍ
ص َّيــةٍ قديمــةٍ َ
ـول َن ِّ
يف ُ
أكانــت
ص ْل ِب َهــا ،إىل أُ ُ ـ
ص ٍ
ـفاه َّية مَ ْر ِويَّــة أمْ مُ دو ََّنـ ًـة مَ ك ُتو َبــة.
ِشـ ِ

َهوامش وإشارات:
ص ُل َ
َ
األو ُ
الف ْ
َّل:
( )1أُ ْن ُظــر يف ذلــك ،عبــد ال َّرحمــن بسيســو:
قصيــدة الق ـَنـاع يف ِّ
اصــر
الشــعر العربــي املُعَ ِ
َّ
َ
ؤس َســةالعرب َّية
الظ ِ ـ
(تحليــل
اهـرة) ،امل ُ َّ

للدراسات وال َّنشر ،بريوتَّ ،
ِّ
الطبعَ ة األوىل،
 ،1999الفصــل َّ
الثــاين :دوا ِفــع ال َّت َق ُّنــع،
ومواضــع أُ ْخــرى مِ ــنَ
ص  165ومــا بَعْ َدهــا،
ِ

صـول الكتــاب.
ُف ُ ـ

( )2القول لـ “موخاروفسيك

لنمــوذج إنســاين معاصــر ،كتــاب ال َّنــادي
الطبعــة ُ
الث َقــايف األدبــي ( )27جَ ـ َّـدةَّ ،
َّ
األوىل،

 ،11985ص .13

( )6ال ـقـول لهودبــن ،أورده :عمــر أوكان:

لــذة ال َّنـ ّ
ـص أو مغا ـمـرة الكتابــة لــدى بــارت،
ضـاء ،الطبعــة
أفريقيــا الشــرق ،الـ َّـدار البي ـ

األوىل1991 ،؛ ص .30

( )7ال ـقـول لليتــش ،أورده :عبــد اللــه
الغذامــي :املرجــع الســابق ،ص .13

( )8جوليــا كريســتيفا :علــم ال َّنـ ّ
ـص ،ترجمــة:

فريــد ال َّزاهــي ،مراجعــة :عبــد الجليــل ناظــم،
ضـاءَّ ،
الطبعــة
دار ُتوبقــال لل َّنشــر ،الـ َّـدار البي ـ
ُ
األوىل ،1991 ،ص .79

( )9ال ـقـول لجوليــا كريســتيفا ،أورده :عبــد
َّ
الســابق ،ص .13
اللــه
الغذامــي ،املرجــع َّ
السابق :ص .79
( )10املرجع َّ
( )11املرجع َن ْف ُسهَّ :
الص َفحَ ُة َن ْف ُسهَا.

( )12كريســتوفر كودويــل :الوهــم والواقــع،
دراســة يف منابــع ِّ
الشــعْ ر ،ترجمــة :توفيــق

صـاح فضــل:
 ”Mokharoviskyأورده :ـ
نظريــة البنا ِئ َّيــة ِف ال َّن ْقــد األدبــي ،مكتبــة

األســدي ،دار الفارابــي ،بــروتَّ ،
الطبعــة
ُ
األوىل ،1982 ،ص .221

ص .62

املواقــف واملخاطبــات ،تحقيــق :آرثــر آربــري،

األنجلــو املصريــة ،القا ـهـرة ،د.ط،1980 ،

الســميولوجيا،
( )3روالن بــارط :درس
ِّ

( )13ال ِّن َّفـ ِـري ،محمــد بــن عبــد الجبــار:

تقديم وتعليق :عبد القادر محمود ،الهيئة

املصريــة العامــة للكتــاب ،القا ـهـرة ،د .ط،

ترجمــة :عبــد الســام بنعبــد العــايل ،دار
ضـاءَّ ،
الطبعــة
ُتوبقــال لل َّنشــر ،الـ َّـدار البي ـ

 ،1985ص .115

( )4نور ـثـرب ـفـراي :املاهيــة والخرافــة،
دراســات يف امليثولوجيــا ِّ
الشــعْ رية ،ترجمــة:

سـرحية شكســبري:
جـرا مل ـ
جـرا إبراهيــم ـ
ـ

ناصيــف ،دراســات نقديــة عامليــة (،)13
الث َ
منشــورات وزارة َّ
قافــة ،دمشــق ،د .ط،

ص .37

َّ
الثالثــة ،1993 ،ص .64

هي ـفـاء هاشــم ،مراجعــة :عبــد الكريــم

 ،1992ص .360

( )5ال ـقـول لجوليــا كريســتيفا ،أورده :عبــد
َّ
الغذامــي :الخطيئــة والتكفــر ،مــن
اللــه

جــي ولســن نايــت :يف الفــن
()14
الشكســبريي ،مقـ ٌ
ـال منشــور ضمــن ترجمــة
ِّ
للدراســات
العاصفــة ،املؤسســة العربيــة
والنشــر ،بــروت ،الطبعــة َّ
الثانيــة،1981 ،

ناقد من فلسطين مقيم في براتشسالفا

البنيويــة إىل التشــريحية ،ـقـراءة نقديــة

العدد  - 70نوفمبر /تشرين الثاني 2020

17

مقال

بهرام حاجو

ّ
مسلة القاص وشعلة الشاعر
أحمد برقاوي

بعــد أن ســردت لــه قصــة واقعيــة حدثــت لعائلــة فلســطينية الجئــة مــن يافــا قــال يل ملــاذا ال تتف ــرغ لكتابتهــا ،إنهــا روايــة باملعنــى
ً
مبتسما :روايات البشر ملقاة عىل قارعات الطرق ،تحتاج فقط إىل من ّ
يلمها .بل إن قصص البشر أغنى
الدقيق للكلمة .أجبته
بكثــر ممــا يقدمــه الســرديون لنــا .ولكــن هــل الكتابــة يف فــن الروايــة أمــر ســهل املنــال؟

إن

الحيــاة الواقعيــة مليئــة باألحــداث،

موجــودة يف كل األنظمــة األيديولوجيــة،

أقصوصــة.
ً
ولهذا تجد عددا من العسكريني واملوظفني

والقصــص

وشــخصية االنتهــازي يف روايــة “مريامــار”

الذيــن قـ ّرروا أن يكتبــوا ،منتمــن إىل أدب

ولهــذا فــإن عبقريــة مؤلفــي أســاطري األولــن

مليئــة

باألقصوصــات

والروايــات ،وباســتطاعتها أن تمـ ّـد األ ـفـراد

القص ،بما ال حصر له من الوقائع العادية
واملدهشة .ولهذا فإن موهبة ذهنية بسيطة

يف عالــم الشــرق واليونــان القديــم ال يماثلهــا

صـراع الخــر والشــر .األســاطري هــي
واآللهــة ،ـ

أقصوصــة وقصــة وروايــة .والتمكــن مــن

لقــد قــرر “ســن” مــن النــاس أن يصبــح
روائيــاً ،وصــار روائيــاً .إنّ األمــر كان بهــذه

جـاء العمــل
وكلمــا كان الخيــال أخصــب ـ

البساطة فعال ً لنقف عند هذه الجملة :لقد
قـ ّرر أن يصبــح روائيــاً .مــا كان األمــر ليكــون

وعواطفهم وجرائمهم وعالقاتهم وحياتهم

لألفراد والجماعات واملجتمعات يف ماضيها
وحاضرهــا متوا ـفـرة دائمــاً بوصفهــا املــادة

أخصــب وأمتــع .ولكــن مهمــا جنــح الخيــال
يظل مشدوداً إىل حوارات الناس وسلوكهم
اليوميــة .إن وقائــع روايــة “آنــا كارنينــا”،
ضـرة ،حتــى اآلن بهــذا الشــكل أو
تجدهــا حا ـ
ذاك ،يف حيــاة املجتمــع اليوميــة .وإذا كانــت
مأ ـثـرة دوستويفســي تكمــن يف الكشــف عــن

النفس البشرية ،واكتسب شهرته من وراء
ذلــك ،فإنــه لــم يخلــق مــا ال وجــود لــه مــن

األ ـفـراد .و”حــب يف زمــن الكو ـلـرا” تنطــوي

aljadeedmagazine.com

ب ـقـرار.

سـرة األحــوال .وانشــغال النقــاد بتمييــز
ل ـ

ملحمــة الكــون املتخيلــة.

الكائن العادي إىل روايئ إن أراد.

املتقاعديــن يف بالدنــا يتحولــون إىل روائيــن،
ومــن أجــل تحديــد أدق لهــذا العالــم املنتمــي

يحيك قصة الخلق املتخيلة ،وصراع اآللهات

القدرة عىل السرد شروط كافية ألن يتحول

ينطــوي عــى إمكانيــة كاتــب قصــة أو روايــة أو

أيّ نــص روايئ عــى اإلطــاق ،وآيــة ذلــك أن
الخيــال هنــا قــد خلــق عاملــاً ال ـغـرار لــه ،عاملــاً

قــادرة عــى التقــاط األميــز مــن األحــداث،
وحظاً من الخيال بسيطاً باستطاعته القيام
بعمليـ ٍة إل ـثـراء هــذه الوقائــع وتحويلهــا إىل
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عــى خيــال أعــاد للحــب القديــم رونقــه.

ويعرفهــا .إن أيّ كائــن بشــري ،بهــذا املعنــى،

بهــذه البســاطة لــو لــم تكــن الســر الذاتيــة

لــأدب ن ـقـول :إن الفــن القصــي هــو ســرد

ســرد األحــوال بــن واقعــي ورومانــي

وتاريخــي ونفــي ..إلــخ ،أمــر ال قيمــة نقديــة
ومعرفيــة ك ـبـرة لــه.

شعبيته فتتأىت من كونه يوفر لألغلبية التي

األوســع مــن ال ـقـراء ذات ارتبــاط ببنيــة

سـرة األحــوال هــو فــن شــعبي وشــعبوي .أمــا
ـ
ت ـقـرأ وتهتــم بشــؤون األحــوال أن تتســى،

حـول ،قصــة
وتجــد ضالتهــا يف ســردية األ ـ
صـرة ،قصــة ،روايــة .ففــي هــذه األصنــاف
ق ـ
يحصــل القــارئ عــى متعــة وتســلية مــن

فداخــل كل كائــن واع وصــل حــداً مناســباً

ثانيــة.

وقائع معيشــة ،عاشــها هو ،أو عاشــها غريه

فيهــا ،وال تح ـتـاج إىل جهــد لفهــم معانيهــا،

مــن العمــر الزمنــي يمتلــك تجربــة تقــوم عــى

فاملتعــة التــي تولدهــا الروايــة للشــريحة

جـزات الحداثــة.
من ـ

إن هــذا الفــن الســردي الــذي ســميته ســرد

ال تتعــدى الحديــث عــن شــخصية واقعيــة.

الخــام التــي تح ـتـاج إىل خيــال ،ســواء كان
محــدوداً يف قدرتــه عــى التأليــف والرتكيــب،

أو ثريــا خالقــاً يف إبداعــه.

حتــى ولــو كانــت الروايــة رمزيــة ،فــإن رمزيتهــا

الريف واملدينة ،قد خلق جمهوراً من الق ّراء

جهــة ،وعــى معرفــة باألحــوال ،مــن جهــة

وكل ذلــك مكتــوب بلغــة بســيطة ،ال تعقيــد

الشــعورية ملعرفــة أحــوال النــاس .وزادت
أهميــة الروايــة والقصــة واألقصوصــة عندمــا

لم تعد حك ًرا عىل سرد أحوال املدينة فقط،
بــل إن أصــل الروايــة املدينــي أوربيــاً وانتقالــه
إىل املدينة العربية لم يعد َذا أهمية يف فهم

الســرد الــروايئ .فهجــوم املثقــف الريفــي عــى
كتابــة أحــوال القريــة وفالّحيهــا ومثقفيهــا
وعســكرها ..إلــخ ،وهمــوم مراوحتهــم بــن

خارج عالم املدينة املثقفة ،والتي تحوز عىل
وال يحســن القارئ بأن الســرد الشــعبي هذا
غاية الكاتب ،ال بل إن ماهية السرد الروايئ

هي باألســاس شــعبية.

فلغــة

الف ـقـراء

والفالحــن

والعمــال

سـاكر
واملشــردين وســتات البيــوت والع ـ
واألثر ـيـاء والعشــاق والخائنــن ال يمكــن أن

يفســر
تكــون إال لغــة شــعبية .وهــذا الــذي
ّ

هجــوم الريفيــن والريفيــات العاصــف عــى
كتابة الرواية والقصة ،اعتقاداً عند األكرثية

منهم بأن األمر ال يعدو سرد وقائع قروية،
مع إضافة خيال دارج جداً ،وبلغة بسيطة،

لغــة الحيــاة اليوميــة ،ولهــذا يختلــط عندهــم
الفصيح مع املحيك .وللسبب نفسه ،أيضاً،

من الصعب عىل من توافر عىل ثقافة عالية

ورفيعــة أن يحتمــل ع ـنـاء ـقـراءة مــا يصــدر
اليــوم مــن الروايــات تعــد باملئــات ســنوياً .هــذا

ال يعنــي بــأن ســرديّي املدينــة أحســن حــاالً
بكثــر ،لكنهــم أحســن حــاالً.
جـزاء
حــن أهــداين عبدالرحمــن منيــف أ ـ
روايتــه “مــدن امللــح” بذلــت جهــداً ك ـبـراً يك

أنهــي أجزاءهــا ،ولــم أســتطع التواصــل
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يف أم يف الروايــة؟ كان
حينهــا هــل العلــة ّ
جوابــي يف الروايــة ،فلقــد ـقـرأت لــه “شــرق

املشــكالت والســمر.

بالشــرق ،لكــن هــذه الحــال ليســت معيــاراً

املتوســط” بمتعــة .و ـقـرأت نجيــب محفــوظ
مشــدوداً إىل نصــوص بــا أدىن ملــل .وبقيــت

سـوالفة هــي نمــط مــن الــكالم
والحــق أن ال ـ

للحكــم عــى املكتــوب العربــي عمومــا.

“آالم السيد معروف” لغائب طعمة فرمان.

ومــا شــابهها وبــكل أشــكالها ،كالم يخضــع

جــداً ،الشــعر يح ـتـاج إىل عقــل عبقــري ألنــه

طــوال يومــن وأنــا أ ـقـرأ دون توقــف روايــة

دون أن أتحدث عن عالقتي بروايات أوروبا.

حـول الحيــاة املعيشــة يف القريــة
الشــفاهي ـ
غـاء.
لنمــط متعــارف عليــه مــن الســرد واإلص ـ

هــذا يعنــي ليــس لــدي موقــف مســبق مــن فــن

بــل وتغــدو ســوالف املضافــة قصصــا يتداولهــا
األ ـفـراد ويتوارثهــا النــاس زمنــاً طويـاً.

هــي العلــة يف “مــدن امللــح”؟ والتــي هــي علــة

بالســماع ،كمــا يجــري
واألســاطري مــا يغــري
ّ

الروايــة.

إذا كانــت العلــة كامنــة يف الروايــة ،فمــا

وهــي يف الغالــب ســوالف فيهــا مــن النــدرة

معظــم الروايــات .وبخاصــة روايــات الريفيــن

فيهــا توثيــق مــا جــرى لفــرد أو جماعــة عــر

والريفيــات .إنهــا الواقعيــة الفجّ ــة حيــث

يقــوم القــاص والــروايئ بعمليــة ســرد لوقائــع
معيشــة ال تنجــب الدهشــة لــدى القــارئ.

وســرد الوقائــع املعيشــة ال تعطــي فرصــة

للخيــال لي ـبـدع مــا ليــس بمألــوف ،وكثــر
مــن كتــاب القصــة والروايــة عربيــاً ال يميــزون
العمــل الــروايئ والقصــي عــن الســوالف.

تشــر كلمــة الســوالف عنــد فالحــي بــاد

الشام وبدوهم وعند أهل جزيرة العرب إىل
أحداث ووقائع ومشكالت ُتسرد عادة فيما

العنعنة ،والحديث عن شخصيات قوية أو

هزليــة ،وعــن مصادفــات ســعيدة أو حزينــة.
سـوالفة أو الســالفة أن
وال ينــى راوي ال ـ
ً
يضيــف إليهــا بعضــا مــن خيالــه بدواعــي

التشــويق ليشــد انتبــاه الســامعني.
ّ
توفر هذه السوالف ،وأحداث القرية لكتاب

ب ـمـاء خيالــه وأفــكاره .ويغنيهــا بوقائــع
يدهــش ويســبغ عليهــا أســلوبه الســردي

وعــى الرغــم ممّ ــا لهــذه الكلمــة مــن انتشــار

الــذي يمنحــه شــخصيته اإلبداعيــة املم ـيـزة.

ـان متعــددة باســتثناء
كلمــة ســافة بمعـ ٍ
املعنــى املتــداول آنــف الذكــر .وربمــا اشــتقت

روح الباحــث وروح التجربــة وروح الصانــع،

ويصــدر عــن هــذه الــروح عملــه األدبــي.

أو روايــة قصصهــم .أمــا املضافــة ،فهــي بيــت

الذيــن هــم أ ـقـرب إىل روح الشــاعر.

الضيافــة عنــد أهــل القــرى والبــدو ،وهــي
مجلــس يلتقــي فيــه عــدد مــن النــاس كتقليــد

مســايئ أساســا ،ومــكان الســتقبال الضيــوف.

aljadeedmagazine.com

إنّ الخيــال الشــعري قــدرة العقــل عــى منــح
الوجــود الروحــي واملــادي نوعــاً مــن التعبــر

اللغــوي الجمــايل صـ ً
ـورة ال وجــود لهــا يف
الواقــع أصـاً .إذن هــو ترابــط لغــوي مُ ْخ َتلــق،
فالفــنّ بــكل أشــكاله خلــق ،والخلــق هــذا
يكــون دائمــا خــارج التوقــع ألن الشــاعر كمــا
عـرب ينطــق بلســان ج ِّنيــه.
وصفتــه ال ـ
إذن هي عملية تتم يف الذهن لصياغة معنى

جـول
جمــايل صــرف ،وكل ذلــك تعبــر عمّ ــا ي ـ

يف النفس من قلق وتأفف وعاطفة وموقف

فالـ ّروايئ والقــاص إنمــا يســتمد مــن الواقــع،

الطويلــة ولرواياتهــم .وهــذا أمــر طبيعــي،

الحوار بني الحاضرين .ومفردها سوالفة أو

الكلمة من السلف والروايات املنقولة عنهم

عــدم.

مــن ســلم الفنــون عنــد هيجــل ،فهــو متحــرر

صـرة أو
وأساســية لكتابــة قصصهــم الق ـ

وحــوارات ،ويضفــي عليهــا مــن الغرائــب مــا

بهــذا املعنــى غــر أن القامــوس العربــي يشــرح

إبــداع صــرف ،واإلبــداع بالتعريــف إيجــاد مــن

القصــة الريفيــن – عــادة – مــادة غنيــة وثريــة

ُيســمّ ى باملضافــة .إن شــئت قــل هــي قصــص

سـولف.
سـولف وي ـ
ســالفة ،والفعــل ـ

أمــا الشــعر والشــاعر فأمرهمــا مختلــف جــداً

ون ـ
ظـرة اىل العالــم .فالجمــايل هنــا متحــد
ً
ً
اتحــادا مطلقــا بالفكــري.

األحــداث ،والشــخصيات ،ويعيــد عجنهــا

صـرة تفــي إىل نمــط مــن
معيشــة مخت ـ
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ويف كل األحــوال هــي مــكان الســوالف وحــل

عاملــه ويندهــش بهــا كاندهــاش مستشــرق

شـرة أو ثــري،
مختــار أو وجيــه أو زعيــم ع ـ

بمــا فيهــا مــن وقائــع غرائبيــة بالقيــاس إىل

إنّ ك ّتــاب القصــص والروايــات يتوافــرون عــى

صـرة
باســتثناء نــدرة مــن كتــاب القصــة الق ـ
حــن يغلــب التوثيــق يف القصــة والروايــة عــى
الخيــال ،فإننــا نكــون ّ
سـوالفة
إذاك أمــام ال ـ
املكتوبــة بلغــة عربيــة فصيحــة.

بهرام حاجو

سـاءلت يف
العقــي والروحــي معهــا .وقــد ت ـ

وغالبــا مــا تكــون املضافــة مرتبطــة باملكانــة:

قــد تســتهوي هــذه الســوالف الوعــي الغربــي

والخلق الفني يف الشعر يقع يف مرتبة أعىل

مــن املــادة التــي يخضــع لهــا النحــت والرســم.
ومــادة الخلــق الشــعري هــي اللغــة.

إن الخيــال الشــعري بوصفــه خلــق الوقائــع
الروحيــة أو الوقائــع املاديــة عــر اللغــة أرفــع

بمــا ال يقــاس مــن الفــن الــروايئ والقصــي
الــذي يظــل مشــدوداً لوقائــع ال تخلــق

الشــعر املباشــر عــى ف ـكـرة عظيمــة.

والخيــال عــى أنــواع ،خيــال حــي وخيــال

غـزال وقدهــا بشــجرة الحــور وشــعرها
ال ـ
بالليل ..إلخ .خيال حيس فقري جداً ،بل قل

شـرة ال يســمح لخيــال املتلقــي أن
ومبا ـ
ّ
يحلــق يف تصـوّرات متنوعــة أو تأويــل يتجــاوز

شـرة بــن عــن ا ـملـرأة وعــن املهــا والليــل
املبا ـ
َ
والشــعَ ر .التشــابه هنــا بــن عــن وعــن ،بــن

ميتا-حــي .الخيــال الحــي الصــرف هــو

الدهشــة .فــإذا كان هــذا الخيــال الشــعري
عاديــاً ،وصــادراً عــن عقــل عــادي فهــذا اعتــداء

حســية جــدا،
إيجــاد ترابطــات بــن وقائــع ّ

نتحــدث عــن خيــال شــعري عبقــري.
ملـ ّـا كان الشــعر يتوســل الخيــال تع ـبـراً عــن

الوصــف املحــدد ،وهــذا ـنـوع مــن تشــبيه

عىل ماهية الشعر .ولهذا نحن ،كما أشرنا،

شـرة يف الشــعر
التجربــة املعيشــة ،فــإن املبا ـ

تخرجــه مــن دا ـئـرة الشــعر حتــى لــو انطــوى

عيــون حبيبتــه بعيــون املهــا وجيدهــا بجيــد

واقعة حسية بواقعة حسية أخرى ،تشبيه

ال يحيــل إال إىل ذاتــه :فالشــاعر الــذي يشــبه

خيال عامي .فاملتلقي هنا ال يتجاوز العالقة

طـول ،وقــس عــى
طـول و ـ
لــون ولــون ،بــن ـ

ذلــك ـقـول الجواهــري:

حَ ّي ُ
ك عن بُعْ دٍ فحَ ِّييني
يت سفحَ ِ

َ
البستاتني.
الخري ،يا أُ َّم
دجلة
يا
ِ
ِ

فهــذا ال ـقـول العامــي خيــال حــي بســيط،
وليــس شــعراً يف معايــر الخلــق الفنــي –

الشعري .ولكن تجب اإلشارة بأن استخدام

الوقائــع الحســية وإيجــاد الرتابــط بينهــا ال
يعنــي أ ـمـراً مذمومــاً ،بــل ـنـوع الرتابــط هــو
ّ
الخلقــة.
الــذي يحــدد الصــورة

لكــن تأمــل معــي هــذا البيــت للشــاعر الضليــل

امــرؤ القيــس:
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وليل كموج البحر أرخى سدول ُه

العــادي واملتوســط ،مــا خــا القليــل جــداً جــداً

الليــل و ـمـوج البحــر واقعتــان حســيتان،
ليــس بينهمــا أيّ تشــابه حــي أبــداً .الليــل

عــدد مــن كتــاب القصــة الق ـ
صـرة إىل روح

عيل بأنواع الهموم ليبتيل.
َّ

غيــاب الشــمس وح ـلـول الظــام و ـمـوج البحــر

حركــة ا ـملـاء يف البحــر ،ومــا خلــق هــذا الرتابــط

شـرك
بــن واقعتــن ليــس بينهمــا أي يشء م ـ

إنمــا هــو خيــال لوصــف حالــة نفســية عاشــها
الشــاعر ،ولهــذا فهــو خيــال حــي – مجــرد،

وخالــق.

جمهــور الشــعر ،وهــذا أمــر طبيعــي ،ألن

الروايــة فــن جمهــوري شــعبي ،فيمــا الشــعر
فــن نخبــوي إال مــا انحــدر منــه للخطــاب

حســية والنهــر واقعــة حســية ،لكــن نهــر

مجــرد لوصــف حالــة شــعورية.

الخيــال الخالــق ،امليتا-حــي املجــرد خيــال

صـرة أنمــاط شــاعت
والقصــة والقصــة الق ـ

فيما الشــعر حافظ عىل نخبويته ،وبخاصة

ال شــك بــأن جمهــور الروايــة أوســع مــن

الشعر هو السحر

ال وجــود لهمــا يف الواقــع ،خيــال حــي-

والشــعر يف عاملنــا العربــي ،فــإن الروايــة

وانطــواء تجربــة ال ـقـراء عــى مــا هــو مألــوف يف

وقــس عــى ذلــك ـقـول ـنـزار :عينــاك كنهــري

حـزان ونهــر املوســيقى واقعتــان متخيلتــان
األ ـ

وإذا مــا جــرى الحديــث عــن حضــور الروايــة

الشــعر ال إىل الفــن القصــي ،مــرده إىل قــوة
الخيــال كمــا أملحنــا ســابقاً.

الســيايس واملدائحــي واملبتــذل.

حـزان ،نهــري موســيقى .العينــان واقعــة
أ ـ

بفعــل بنيــة الثقافــة الشــعبية للمتلقــن،

الروايــة.

صـرة التــي بــدأت
بعــد الثــورة الشــعرية املعا ـ
مع الســياب .والثورة الشــعرية هذه املتمردة

ضـوع والــوزن والقافيــة تح ـتـاج إىل
عــى املو ـ

زمــن ضــروري ليعتــاد الــذوق الشــعري

العربــي عليهــا .فمــازال الــذوق الشــعري
العربــي ،يف الغالــب ،ذوقــاً كالســيكياً.

يحلــو لبعــض نقــاد األدب مــن غــر املبدعــن
أن يصــدروا أحكامــاً عامــة صارمــة يف قضايــا

لكــن هــذا لــم يمنــع ـنـزار قبــاين مــن أن يحتــل

اإلبــداع ـنـوع مــن الخفــة غــر املحمــودة.

أحــد مــن كتــاب الروايــة ،وحضــور درويــش ال

األدب عمومــاً ،واألحــكام العامــة يف مســائل

مكانــة يف عالــم الثقافــة العربيــة لــم يحتلهــا

املعنــى حتــى لــو ربــط بــن الحــي والحــي أو

فال ـقـول بعصــر الروايــة وانت ـهـاء زمــن الشــعر

عـرب.
يوازيــه حضــور أي مــن كتــاب القصــة ال ـ

ضحكــت أمواجــه منــي وقالــت لســت أدري.

والشــعر يف الحيــاة الثقافيــة للنــاس.

لــدى الــذوق الفنــي.

ربــط بــن الحــي واملعنــوي:

ضحــك وبحــر و ـمـوج و ـقـول يف ترابــط مذهــل
تع ـبـراً عــن الســخرية والشــك والالأدريــة.

ضـرب مــن ســوء فهــم لحضــور الروايــة
ـ
فالحكايات ،وهي أصل فن الرواية ،قديمة

قــدم وعــي اإلنســان بالعالــم ،وهــي أقــدم

وبالتــايل مــازال عالــم الشــعر العالــم األثــر
إن القضيــة ليســت يف االنحيــاز للشــعر أو

للروايــة ،وإصــدار األحــكام ب ـنـاء عــى ذلــك،

الخيــال املجــرد ،الــذي قــال ـقـوالً مجــرداً

مــن الشــعر ،والشــعر انفجــار عبقريــة اللغــة
يف الشــاعرَ ،
ولــم تخــل ثقافــة مــن الثقافــات

إطــار صنــوف األدب التــي تشــكل وعــي النــاس

ف ـكـرة ،عــن موقــف.

اإلبــداع اللغــوي.

ال يمكن أن يقوم الشعر بوظيفة الرواية ،وال

بإقامــة ترابــط بــن وقائــع حســية ومعنويــة
ليخلــق حالــة جماليــة ّ
خلبــة تع ـبـراً عــن

البشــرية مــن حضــور هذيــن الصنفــن مــن

ال شك بأن الشعر أكرث من هذا بكثري ،لكنه

غــر أن مكانــة الشــعراء ظلــت ومازالــت أرفــع

هنــاك نقــد.

ولهــذا فهــو أخلــد مــن ـغـره مــن فنــون ال ـقـول.

دون هذا ليس بشعر ،بل قل دون أن يكون
هــذا معيــاراً مــن معايــر الشــعرية ال يكــون

يف عالــم اإلبــداع ،بســبب أنــواع ســحر البيــان
الــذي ينطــوي عليــه ،فضـا ً عــن موســيقاه.

بوصفها أرشــيف الحياة األدبي ،فإن الشــعر

وال شــك بأنــه ال تجــوز املقارنــة بــن فــن

ومــازال الشــعراء املبدعــون لــدى كل أمّ ــة

العبقريــة ،بينمــا الروايــة تنتســب إىل العقــل

الشــعوب ،بــل مــن حيــث هــم صورتهــا

الرواية وفن الشعر ،ألن الشعر ينتسب إىل
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وإذا كانــت الروايــة ث ـمـرة العصــور الحديثــة،
هــو ابــن العصــور كلهــا.

مــن األمــم حاضريــن ال بوصفهــم ذا ـكـرة

بــل النظــر إىل هذيــن العاملــن مــن اإلبــداع يف
الجمــايل واملعــريف.

تســتطيع الروايــة أن تقــوم بوظيفــة الشــعر.
ولهــذا مــازال الشــعر والروايــة يتعايشــان يف

وقــت واحــد ،وإن كان الــذوق العربــي مــازال
حتــى هــذه اللحظــة مســحوراً بالشــعر ،وهــو

مــا ينطبــق ايضــاً عــى حضــور الشــعر يف ســائر

اللغــات ويف الثقافــة اإلنســانية بأســرها.
الشــعر هــو الوجــدان ،والشــعر هــو الســحر.

بهرام حاجو

فــا يتكــدر خاطــر أحــد إذا وجــد بعــد هــذا بــأن
من ظنه شاعراً كبرياً يوماً ما ليس إال شاعراً
عاديــاً لــم يتجــاوز خيالــه عيــون املهــا.

22

مــن كتبــة الروايــة .وهــذا الحكــم ال يســري
عىل ك ّتاب القصة القصرية جميعاً ،فانتماء

الجماليــة التــي ال تبــى.

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات
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أصوات

النجم بوصفه سلطانا
ً
أسماال
والنديم بوصفه
محمد صابر عبيد
ّ

هل

يمكــن ملصطلــح “أزالم الســلطان” أن يعــادل موضوعيـ ًـا
وجدليـ ًـا مصطلــح “حريــم الســلطان” مــن حيــث املعنــى
والداللــة والقيمــة واملفهــوم؟ وحــن يذهــب مصطلــح
الرتفيهي الذي
الخدمي
“حريم السلطان” نحو الجانب
ّ
ّ

يقـ ّـدم للســلطان مــا يريــد ومــا يرغــب ومــا يهــوى ،ـف ّ
ـإن مصطلــح
“أزالم الســلطان” عــى هــذا النحــو ال يبتعــد ك ـثـراً يف ســياقات

أخ ــرى مشــابِهة عــن ســياقات املصطلــح النظــر ،وال يقتصــر
مصطلــح “الســلطان” عــى أ ـفـراد الطبقــة الحاكمــة التــي تســيطر
عــى ز ـمـام األمــور يف بلــد مــن البلــدان التعيســة التــي ابتليــت

الوعــورة ،وال شـ ّ
ـك يف أنّ الســفوح الو ـعـرة للمشــاهري والنجــوم هــي
أكرث السفوح املعروفة يف الحياة والطبيعة والبشر اشتباكاً وغموضاً

ً
وخطورة ،والسيما حني تكون هدفاً ملن يدركون أنّ ضعف تجاربهم

ّ
بالتوغــل يف متاهــة هــذه الســفوح –
ال يمكنهــا مــن تقويــة ســمعتها إال
ً
حقيقة أم ا ّدعاءً  ،-ومحاولة التش ّبث بها للفت نظر اآلخرين ،عىل
يتوسل بسمعة النجم املشهور مللء ما لديه
أنّ ضعيف التجربة هذا
ّ
مــن فراغــات ،والنجــم بــدوره يســتثمر هــذا التشـ ّبث لسـ ّـد الشــواغر يف
دا ـئـرة حاشــيته املحــدودة املـ ِـاك عـ ً
ـادة.

بالدكتاتوريني ،وتفرض عىل املحيط أحوالها وحاجاتها ورغباتها
ولذائذهــا ،بــل تنفتــح عــى ّ
ح ّـول
كل أشــكال النجوم ّيــة حــن يت ـ

ادعاء الحقيقة

سـواء أكانــت هــذه النجوم ّيــة “فن ّيــة” أو
النجوم ّيــة والشــهرة ،ـ

كأنْ يقــوم أحدهــم بنشــر وقائــع يضــع نفســه مــع النجــم صاحــب

ّ
يتمتــع بفضــاء ســلطنة
النجــم فيهــا إىل “ســلطان” مــن نــوع آخــر

ثمّ ــة مــا يمكــن أن نســمّ َيه “ا ّد ـعـاء الحقيقــة” أو “الحقيقــة امل ُ ّدعــاة”،

“رياضيّة” وهي األغلب ،أو “أدبيّة” وهي األندر ،أو أنواع أخرى

يوهم باملساواة واملضاهاة واملحايثة،
السفح الوعر يف مقام مشرتك ِ

تتســاوى الحالــة لــدى الجميــع حــن ي ـفـرض “الســلطان/النجم”

ـاط مــن متسـ ّـلقي الســفوح املسـ ّ
ـتعدين ألنــواع
هــو بحاجــة دائمــة ألنمـ ٍ
ُ
ـس
الخدمــات كافــة ،يك يقومــوا بخدمتــه وتوفــر مــا يحتاجــه مــن أنـ ٍ
وفرفشـ ٍة يف رحالتــه وزياراتــه ونشــاطاته وصوالتــه ،وقــد يســتأنس
لهم أحياناً ويهديهم بعضاً من مديحه يف لحظات مزاجه الرائق بال

من النجوميّة.

قوانينــه عــى املحيــط ويســعى إىل اســتثماره واحتاللــه و ـفـرض أجندتــه
عليــه ،وثمّ ــة مــن يتكالبــون كالجراثيــم عــى الصحــون الدســمة

ّ
ويقدمــون فــروض الطاعــة وا ـلـوالء ويسـ ّبحون بحمــد ســلطانه

ـتثنايئ ،وعــى الرغــم مــن أنّ الســلطان
ويتغ ّنــون بشــخصه االسـ
ّ
قــد يــدرك عــدم إخــاص ـهـؤالء ّ
وأنهــم ق ّناصــو ـفـرص لك ّنــه يقبلهــم

الســتكمال “برســتيجه” واالســتجابه لرغباتــه ،يف حــن تقتنــص هــذه
ّ
الثلــة مــا يتــاح لهــا مــن ـفـرص للكســب واغتنــام املناســبات املفيــدة

عــى أســاس الصحبــة أو املشــاركة أو التفاعــل بصــرف النظــر عــن
قيمــة ذلــك ودرجــة أهم ّيتــه لشــخص ّية النجــم ،فالنجــم – أ ّيــاً كان –

حســاب وال تدقيــق أصيــل ومســؤول ،وقــد يصـ ّـدق ـهـؤالء ذلــك ّ
ألنهــم
ـس الحاجــة لحشــد مــا أمكــن مــن نثــار مديــح النجــم لوضــع نتفــةِ
بأمـ ّ

ـوم قــد
ع ـ
طـاءٍ يف ســالهم الفارغــة ،ووضعهــا يف خزائنهــم الخاويــة ليـ ٍ
تتحـوّل فيــه إىل ثــروة بوســعهم اســتثمارها والكســب منهــا.

ومســامراته وحاجاتــه إىل األبــد ،يزيــح مـ ّـد البحــر “ ـهـؤالء” بدبقهــم

العالقــة الشــائكة “غــر النظيفــة” يف طبقــة مركزيّــة مــن طبقاتهــا.
تمتــئ الســفوح الو ـعـرة باملغريــات التــي تشــجع البعــض عــى التسـ ّـلق

ســوى حفنــة ذكريــات تركهــا لهــم النجــم ناشــفة بــا ـمـاء ،فيجتهــدون
مــا وســعهم ذلــك يف نفخهــا ّ
طـرات ـمـاء مــن هنــا وهنــاك،
علهــا تــد ّر ق ـ
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وليد املرصي

وحــن يغــادر النجــم الدنيــا وتختفــي رحالتــه وســفراته وفنادقــه

وسرقة ما يمكن سرقته من أشياء السلطان الشخص ّية ،لتسويقها
فيمــا بعــد بوصفهــا كنــوزاً ثمينــة ال تقـ ّـدر بثمــن ،بمــا يجعــل املصالــح
الدفينــة “غــر الســليمة” املتبا َد َلــة بــن الطرفــن ّ
تمثــل قانــون هــذه

24

حــن يجــد أنّ النقــص الــذي يعيشــه قــد يحتمــي يف حومــة هــذه

املزعج عىل شاطئ فارغ أجرد ،وحني يتلمّ سون أنفسهم ال يجدون
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يك يؤسطروا ّ
كل قطرة منها لتصبح نهراً ض ّيقاً يعتزمون

وإذا كانــت مقولــة “حريــم الســلطان” تعـ ّـر عــن ثقافــة اســتحواذيّة

يهيمن فيها السلطان “مع ّ
تعدد وتنوّع صور هذا السلطان ،ومنها

سـاء ال هــمّ لهــنّ ســوى
ـايف ،عــى قبيلــة مــن الن ـ
الســلطان األدبـ ّـي والثقـ ّ

ضـرة وينابيــع وســحر ســوى قصائــد
أطايــب وجمــاالت وخ ـ
و ـعـرة يصعــب تسـ ّـلقها ،وإذ ال منــاص لـ” ـهـوالء” مــن تسـ ّـلقها فــإنّ

ضـرة يف بعــض مرافــق ثقافتنــا حيــث ينتشــر عــى
“أزالمُ الســلطان” حا ـ
ســفوح هــذا الســلطان الو ـعـرة منافقــون ،يبتكــرون أصنافــاً هجينـ ًـة

أصوات

عبــوره بقــوارب مثقوبــة ،يف غفلــة مــن الحقيقــة التــي
يســتحيل إثباتهــا يف ظـ ّـل غيــاب النجــم ،إذ لــم يعــد مــن
ســفوحه التــي كانــت مــأى بـ ّ
ـكل مــا تعرفــه الطبيعــة مــن

سـرعان مــا تنكشــف للرائــن أســفل الجبــل.
عوراتهــم ـ

كان النجــم يســتخدم “ ـهـؤالء” ألجــل اسـ
ـتكمال لذائــذ ِه وشــهواتهِ
ِ
ومُ َت ِعــهِ بأشــكالها املتن ّوعــة بحســب ا ـملـزاج ،فــا بـ ّـد مــن نديـ ٍـم يتم ّتــع
بخصائــص الندامــة يخضــع خضوعــاً تمامــاً للحظــات النجــم ويذعــن

ضـاء نــوازع الســلطان ورغباتــه ودكتاتوريّتــه وفحولتــه ،فــإنّ مقولــة
إر ـ

ضـاء
مــن النفــاق لتغذيــة روح النجوم ّيــة يف ذات الســلطان/النجم وإر ـ
نزواتــه العا ـبـرات ،يلعبــون دور الدمــى العم ـيـاء التــي تجتهــد بـ ّ
ـكل مــا
أوتيت من حيلة يك يرىض عنها ويبقيها يف حاضرته ،وهم يخرجون

ّ
ويقدمــون أنفســهم بوصفهــم أصد ـقـاء الســلطان/النجم،
عــى املــأ

إذعانــاً مطلقــاً لشــطحاته وثماالتــه ،وهــو قــد أتــمّ حفــظ مــا يحتاجــه
النجــم ومــا يــروق لــه يف ّ
وآن ،ليقـ ّـدم خدماتــه عــى النحــو
كل لحظــة ٍ

وعىل درجة مناسبة من الكفاءة والتوازن مع شخص ّيته ،ويدركون
كــم هــم مجــرد َت َبــع وحاشــية وظــال وفضــات ال قيمــة حقيقيــة لهــم

سـرار النجــم ويعــرف مــا ال يعــرف ـغـره ويحتفــظ
أخــرى نحــو موطــن أ ـ
بــه كجو ـهـرة تسـ ّـدد فاتــورة نقصــه املُبــن فيمــا بعــد ،وهــو مــا يســمح

طـاء الحديــديّ الضاغــط عــى هاماتهــم إال حــن يمــوت
ال يــزول الغ ـ

ّ
والدقــة ،ولي ـقـرب خطــوة
املطلــوب واملشــهود لــه باإلتقــان والك ـفـاءة

لــه أن يزعــم صداقتــه للنجــم أو قربــه منــه أو ّأنــه مركــز ثقتــه الــذي ال

يدانيه فيه أحد غريه ،ومن ثمّ يشرع بتدوين ذكرياته أو أسراره مع
ِسـراً مــن يوميــات أو ذكريــات أو غريهــا،
صديقــه امل ـق ّرب يــروي فيهــا ك َ ـ

س ّرب مــن بــن ســطورها أخبــاراً أو ا ّد ـعـاءات أو محك ّيــات يحــاول
وي ـ
فيهــا أن يرمّ ــم شــيئاً مــن فراغــات ذاتــه ،لك ّنهــا تظـ ّـل ألغلــب القـ ّراء

صعــوداً خائبــاً عــى ســفوح و ـعـرة ال يمكنهــا أن تثمــر شــيئاً أخضــر كمــا

يرســم أو يحــاول إيهــام مجتمــع ال ـقـراءة.

أسمال الظالل
ً
يبقى النجم يف الحسابات املعروفة ّ
كلها واحدا يف ساحة النجوم ّية

خــارج مــا يجتهــدون يف ابتــكاره مــن خدمــات للســيد.

ســلطانهم فتظهــر حجــوم رؤوســهم وألــوان شــعورهم وعيوبهــا،
ّ
بالتنطــع واال ّد ـعـاء والخــوض
وتطفــو مضمراتهــم عــى الســطح وتبــدأ

يف التفاصيــل التــي ال يعرفهــا أحــد عــن النجــم الغائــب ســواهم،
ّ
ّ
سـرار
وكأنهــا أ ـ
خاصــة أودعهــم إياهــا تع ـبـراً عــن تلــك الصداقــة التــي

سيجتهدون يف تكبريها وتوسيعها كما يشتهون ،يف مزايدات تافهة

جـوع وال تنفــي نقصهــم وال تمــأ فراغهــم بــيء،
ال تغنيهــم مــن ـ
غــر ّأنهــم يسـ ّ
ـتغلون املناســبة لرتويــج بضاعتهــم مــن اللحــم امل ّيــت
وتســويقها بمــا يشــبه الســرقة أو الكســب غــر املشــروع بصفاقــة ّ
وقلــة
ذوق.

يذكر أحدهم مجموعة شذرات وملحات والتقاطات من سرية النجم
أو جمـا ً يقولهــا – جـ ّـداً أو ـهـزالً – عــى ّأنهــا ُلقــى ثمينــة ال نظــر لهــا،

التــي يشــتغل فيهــا ،ويتكالــب “اآلخــرون” عــى أســمال الظــال التــي

طـاء جملــة أو اثنتــن مسـوّقاً
س ّرب مــن تحــت الغ ـ
ثــمّ مــا يلبــث أن ي ـ
ً
ً
ً
ظـرا معــه عــى نحـ ٍـو مــا،
نفســه بداللــة النجــم تســاويا أو توازيــا أو تنا ـ
وهي لعبة مكشوفة قليلة الحيلة ال تنطيل عىل أحد ،ألنّ الشمس
ال ّ
سـرعان
تغطــى بغربــال والنملــة مهمــا تــمّ نفخهــا لــن تصبــح فيـاً ،و ـ

سالح
بعد ذلك للحفاة وهم ال يتورّعون يف ذرع شوارع الحلم بغري
ِ
كاف يضمن سالمة أقدامهم بعد انتهاء الحفل ،لك ّنهم قبلوا ّ
بكل
ٍ

ل ـهـؤالء إال أوهــام الزبــد.

تتناثــر منــه بحســب قـوّة أشــعة الشــمس وزاويــة تأثريهــا ،غــر أنّ

سـرعان مــا تختفــي فينتهــي “ ـهـؤالء” وهــم يحطبــون الليــل،
الظــال ـ

وأقدامهــم قــد تو ّرمــت مــن وعــورة الســهول التــي لــم يعــد ينمــو فيهــا
سوى الحىص النائت والتي تخدش األقدام وتشوه األصابع ،وال عزاء

ـاس عــى تاريخهــم ،إذ اســتعذبوا املهانــة
يتبخــروا بأكذوبــة ثمنهــا قـ ٍ
وأذعنــوا ملصــر قــد يمنحهــم لـ ّـذة ّ
مؤقتــة زائفــة غــر ّأنهــم بــا مســتقبل

ناقد من العراق مقيم في أنقرة

وليد املرصي

مــا يعكســه هــذا الســلوك املشــن مــن انحطــاط يف شــخص ّياتهم ح ّتــى

مــا تهــدأ مثــل هــذه الفرقعــات ويهنــأ النجــم يف ـقـره البعيــد وال يبقــى

حـرم.
م ـ

26

aljadeedmagazine.com

العدد  - 70نوفمبر /تشرين الثاني 2020

27

شعر

قصائد
زاهر الغافري

شمس صغيرة
أجلس اآلن وحدي أمام النافذة
قرب األشجار
يف األرض املُعشبة يسابق الحلزون
نفس ُه للوصول حتى النهاية
لكن من أين تبدأ النهاية طاملا
أفك ُر بطرق ٍة عىل الباب
ً
كلمة تأيت من
منك
وأنتظ ُر ِ
أبعد الضفاف
تعلمّ ُ
منك أسرا َر
ت ِ
الصرب الطويل
ُ
بلدات
تعلمت أن أتن ّزه يف
ٍ
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موت ُمضاعف
ٌ
ٌ
ميت يف السرير
ُ
سأترك
لكنني أرى ،لهذا
لكم الشع َر
يكفيني أن أرى تلويحة اليد
من أعىل السحابة
وأن أرى خيط الحلزون
ممر الصالةِ مُ ضاء
يف ِ
بشمس الشتاء
هذه الظالل تنمو كما ينمو الكر ُز فوق شجرة
الكف.
ال بد أن هناك من كان يرمي
خفية ً
ً
ً
مغموسة يف الفريوزات
إبرة

يف الخزان الكبري،
يا للخسارة
لقد وصلنا جميعاً إىل األرض املُحرمة
أرض الذكرى والينابيع الجافة
وصلنا جميعاً بلغة اإلشارات

حسني جمعان

تطفو فوق املتاريس
لكن ها أنا أنتظ ُر وحدي شعلة
يف البيت
ً
طرقة عىل الباب
شمساً
ً
صغرية فوق املائدة
للبحث بني األيقونات املكسورة
تدعوين
ِ
ُ
أضعت البوصلة
ربما
أنهار مُ لطخ ٍة برسائل
يف
ٍ
ال تصل إىل أحد
ً
ُ
تبحث يداي
مصادفة أن أكون هنا بينما
ليس
عن دليل الوصول
إىل
ظهرك العايل يف املايض السحيق
ِ

كأن الذكرى موطنٌ أول يف مدينة
مقصوفة
حيث ُتهاج ُر إىل أصقاع العالم
َ
تختارك املدينة لتجث َو عىل ركبتيك
ويف األخري
وتصادق الحلزون.
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مرثية مروين
آه أين َ
أنت اآلنَ يا مروين
َ
َ
تحت
بعدك انطفأ القم ُر
الستائر املُغلقة ولم تعد السماءُ
ً
مُزهرة بالطيور
َ
مع ذلك كأنني أسمعُ
صوت
الناسك يُغني فوق الشجرة
ِ
ُ
بينما ينامُ بحّ ارت َ
ك عىل
الشاطئ
َ
األكاليل يف الحديق ِة
أذك ُر
خلف بي ِت َ
ك يف هايكو يف هاواي
َ
استقبلتك
الفنارات التي
أذكر
ِ
يف سفن الرياح
ُ
اليابسة موضعَ
عندما كانت
شكوك كثرية.
ٍ
ُ
ُ
ينعقد الخيط يف الغاب ِة
خوف
دون
ٍ
ُ
َ
تستيقظ
عىل األرجح
هناك أرواحٌ
برئ مهجور ٍة
أمامَ ٍ
ُ
يتدفق
تحت الجسر الخشبي
ماءُ النارنج
وذلك اليشءُ انحد َر
إىل داخل القاعة
ً
َ
مروحة
صوتك
هل كان
يف الظالل
ً
ُ
صافية
األمسية
هل كانت
إىل ذلك الحد بني النجوم؟
ثم قل يل كيف التقينا يف
مطر الليل فوق املصطبة
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تحجب رما َد الكوكب
ُ
َ
َ
وحدك تنتظ ُر عىل
كنت
حافة الجرف قطاراً لن يأيت
ذهب الذين ودعوا أنفسهم
َ

حسني جمعان

ُ
بأنوار جريح ٍة
العودة إال
ولن تكون
ٍ
محمولةٍ فوق األيدي
َ
األمواج مسبوقاً بلذ ٍة مريرة
أرى
الخوف يف
ِ
بينما البح ُر قد اختفى كلياً.

الفارغة
َ
ُ
وحشرات
تودعك الطيو ُر
بينما
األرض
ِ
َ
تودعك نيويورك بفقراءِ
ناطحات السحاب
ُ
املوت يف العينني الحزينتني
منْ يدري ربما كان
ُ
َ
املالك
أخذك
عندما
إىل بالده الحرة
ْ
شكراً للكلمة التي
عربت
ْ
واستقرت
األنها َر
يف طني الضفاف
سيكون علينا اآلن
َ
أن نرفعَ
ب مجهولةٍ
الربق من ُر َك ٍ
بربيع يُهاج ُر
دون أن نكتفي
ٍ
ال الساللمَ
من قبضةِ ع ّت ِ
ُ
َ
كأنك َ
تعرف حانة
كنت
آه يا مروين
غاري سنايدر [ ]1يف املحيطات
املليئة باألوبئة
ُ
يخلق
هذا هو الجسد عندما
لنفسهِ عمراً إضافياً
ُ
فصل الشتاء
إنه
ُ
يسقط الثلجُ فوق شاهدة
القرب لتطرية العظام
ِ
لم تعد َ
يدك تنسجُ غري الرتاب
الشاعر
تكلموا أيها الغرباء عن
ِ
النائم تحت الظالل
انطفأ القم ُر كما لو لم ينطفئ
من ُ
قبل
ٌ
منارات ُتدي ُر قبابها ناحية الالمكان
ٌ
هناك
سهرت يف
أقدام بنات امللوك
العشب أمام
ِ
ِ
لكنّ آالماً
ً
كثرية يف ريح املساء

وناموا
ال ـ
عـراة يف الســاحات يتأملــون القمــر كمــا لــو كان ـكـرة مــن
أنت وحيداً
وبقيت َ
َ
البالســتيك
والشقوق
طاسات صدئة
يشربون من النهر يف
تفك ُر يف الخالءِ
ٍ
ِ
عىل األرجح لن ي ّ
التي تظه ُر يف أعماق البحر
ُخلف موعداً مع صيحة
ـس تعبــاً مــن حيــاة املسـ ّرة ولكــن مــن دم الحجــارة يف ال َن َفس األخري يف صدورهم
ليـ َ
ـمـزارع الحــروب
لن يهرب امللوك بعد أن سرقوا
آه يا مروين أرقد اآلن فالعالم لن ي َ
ُنقذ
الهواء
.نفس ُه
ليس يف بريوت بح ٌر
ٌ
نص َ
علينا أن ّ
فق لألشجار
كثرية يتم مسحها بالجرافات
آالم
حيث ما كانت
زجاجٌ ومعدنٌ ويف األفق أجسا ٌد متطايرة
ً
َ
لؤلؤة فوق حجرة
.ونرتك
يتسرب
ُ
يف املرفأ دخان نوويٌ
إىل النوافذ واألبواب
تنتعل حذاءً ممزقاً
ُ
عروس الشرق
المرفأ
بينما ذراعاها تتطوحان يف الهواء
بال جسد
يركض امللوك يف ممرات الصالة الكبرية
لقد أىت الربابرة من الداخل والخارج
الغبار ال يُرى من بعيد كما ال ترى اليد بالخاتم املذهّ ب
والفينيقيون املجازفون يبعرثون حكمتهم عىل السفوح.
يف إصبع واحدة
شاعر من عمان
فقراء العاصفة وحدهم يحملون النار يف الربد القارس
[ ]1شــاعر أ ـمـريك مــن جيــل مرويــن مــازال يعيــش وقــد بلــغ
بأعني زجاجية جائعة ينظرون إىل نوافذ القصور
عمره فوق التسعينات.
فوق التالل
شاعر من عمان
يُسمعُ الضجيج من بني األكواخ والحجارة
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كوراو
فرانشيسكا ماريا
ّ
أمميةالثقافة
فرانشيسكا ماريا كو ّراو مستشرقة وباحثة ومرتجمة ،أستاذة اللغة والثقافة العربية بجامعة لويس بروما ،عضو يف عدد من
الهيئات واملنظمات العلمية ،منها املنظمة اإلسالمية والعربية يف إيطاليا ،املنظمة األوروبية لداريس األدب العربي الحديث،
منظمة املستعربني ،معهد الفلسفة الشرقية (جامعة أوساكا بطوكيو) .تدير ماسرت للدراسات اإلسالمية بجامعة لويس .وهي
رئيسة اللجنة العلمية يف مؤسسة “أوريستيادي” بمدينة جيبيللينا ،مستشارة لدى “املجلس العلمي للحوار بني املؤمنني وغري
املؤمنني” يف املجلس البابوي للثقافة يف الفاتيكان  .قامت بنشر العديد من األبحاث والدراسات يف التاريخ ،الثقافة ،والشعر
العربي .لديها دراسات يف ثقافات البحر املتوسط .من مؤلفاتها وترجماتها “الشعراء العرب يف صقلية” (ميسوجيا ،)Mesogea
“نوادر جحا” (املجلس األعىل للثقافة بالقاهرة)“ ،الثورات العربية” ( Mondadoriموندادوري)“ ،إسالم ،دين وسياسية” (
ً
إرهابا” باالشرتاك مع لوتشانو فيوالنتي (املولينو) .أنطولوجيا
جامعة لويس “ ،)LUISS University Pressاإلسالم ليس
شعرية “ال تبحثوا عني يف الحرب – الشعر العربي للثورات وما بعدها” ،نشر باللغتني العربية واإليطالية (موندادوري)،
“الفرسان ،الوصيفات والصحراء .تاريخ الشعر العربي” (معهد الدراسات الشرقية) وغريها من األعمال.
يف هذا الحوار معها لـ”الجديد” ،تجيب عن عدد من األسئلة الشاغلة بالنسبة إىل القارئ العربي ،يف فضاء العالقة بني الثقافيتني
العربية واإليطالية ،ويف مجاالت اهتمامها ،السيما ترجمة الشعر والحوار الثقايف بني العرب واألوروبيني.
جرى الحوار يف ظل املأساة التي عاشتها إيطاليا ،يف تصديها لجائحة كوفيد –  19التي هزت الحياة يف العالم ،وكانت إيطاليا منذ
البداية بؤرة للوباء ،جعل اإليطاليني يضربون عىل أنفسهم حصاراً شامالً عزلهم عن أوروبا ،قبل أن ينتشر الفايروس ،ويقود
دول أوروبا ومن ثم العالم ككل إىل العزلة.
ولكن يف قلب العزلة ،كان هناك ،حتى يف أكرث األماكن خطورة من يفكر ويحلم ويتخيل ويعمل .فرانشيسكا بدورها كانت هناك،
مطالبة بدورها بيشء ضروري من العمل املشرتك االستثنايئ بني األمم والثقافات ،بل إنها تطالب بإحياء أممية ثقافية لتربهن
من خاللها عىل تنوع الثقافة ووحدة املصري البشري.

قلم التحرير

الجديد :أنت تضعين اآلن كتابا عن المتوسط من منطلقات

أنه عبر األندلس وصقلية انتقلت إلى أوروبا بواسطة الثقافة العربية

دراستك؟ وما الذي تتطلعين إلى تحقيقه من خالل هذا

الحضارات الشرقية.

ثقافية وفكرية وحضارية .ما هي المراحل التي ركزت عليها

الكتاب؟

كوراو :بدأت دراستي،ألجل الكتاب ،من القرون الوسطى ،ألشير
ّ

إلى أهمية التبادل الثقافي الذي تم في تلك الحقبة .من المعروف
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ولغتها الثروة المعرفية التي أنتجتها الحضارات القديمة ،وباألخص
بعد ذلك تناولت فترة من القرن الثامن عشر إلى اليوم من وجهة

نظر التبادل الثقافي الذي تم معه ازدهار اهتمام الغرب بالشرق أوال
ومن بعد مرحلة االستعمار ظهرت النهضة العربية .مما ال شك فيه
أن ظاهرة االستشراق ببعدها االستعماري َّأثرت على العالقات بين
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التاسع عشر في مصر وفي الخمسينات في لبنان وفي أماكن

 )Battista Basileفإننا نجد قصصاً متحدرة من األدب

اليهودي (جينيزا) في مصر ،حيث تم العثور على مستندات تثبت

أدب المنتصر.

وفترات تاريخية أخرى .تمكن اإلشارة هنا إلى أرشيف المعبد
التعايش السلمي والتعاون بين اليهود والمسيحيين والمسلمين.

وفي عصرنا هذا أشير مثال إلى الفيلم التونسي “صيف حلق الواد”

للمخرج التونسي فريد بوغدير.

المهزوم في المنتصر
الجديد :يشكل المتوسط وثقافاته مركز الثقل في الثقافة
اإلنسانية عبر العصور ،الحروب والطاعون ّ
شكال عنصرين

أساسيين في انكسار حلقة التواصل الخالق بين الشعوب

واألقوام الموجودة على ضفاف المتوسط ،بخالف ذلك فإن

التواصل التجاري والثقافي له محطات بارزة وعظيمة ،السيما
في ظل اإلمبراطورية الرومانية ،كيف انعكست العالقات بين

مازلتم هنا
الجديد :هل يمكننا الحديث عن مزاج متوسطي مشترك

لمختلف األقوام التي تعيش حول البحيرة ،بغض النظر عن

التنوع العرقي واللغوي لهذه األقوام؟

كوراو :في التسعينات ّ
نظ ُ
مت عدة مؤتمرات عن الحوار
ّ

المتوسطي وأنت اشتركت في أحد هذه المؤتمرات ،وعند

افتتاحه تحدث السيناتور كورّاو ( )Corraoالذي أنشأ مؤسسة
“أوريسيادي” ( ،)Fondazione Orestiadiمخاطباً الضيوف
العرب المشاركين عن تأثير حضارتهم في الثقافة األوروبية

واإليطالية بصورة خاصة ،بقوله “أنتم لم ترجعوا ألنكم لم ترحلوا

الغرب والشرق بطريقة سيئة وهذا ال يجعلنا ننسى أهمية الميراث

استيعابها من قبل األمويين ومن سالطين وأمراء الفترة المتأخرة

وبحثك الخاص؟

كما هو الحال في الحاضر.

تتضمن الثقافة أشكاال كثيرة من المعرفة بدءا من القانون؛

َ
التاريخ وغالبا ما يهمل المهزوم وثقافته.
كوراو :يكتب المنتصر
ّ

فيه أن الفترات المهمة بالنسبة إلى التاريخ المشترك والتبادل

والناتج الثقافي ،لمعرفة من عمل من وراء الكواليس ،وبعيداً

ليست عربية وال شرقية بل إنسانية؛ وأنت في شعرك عن مأساة

عندما خرج العرب من جنوب أوروبا ظلت التقاليد الشعبية في

تكتب أن قوة اإلنسان أن يبدأ من جديد بعد مآسي الحياة ،وهذا

العلمي والثقافي الذي نتج عنه تبادل تلك الحضارات في الماضي

من الحكم العباسي.

الشريعة؛ العلوم؛ الفنون؛ والتقاليد االجتماعية .مما ال شك

تاريخ مشترك
الجديد :ما هي في نظرك أبرز المراحل وأهم المحطات في الثقافي كانت في بعض مراحل الحكم الروماني (اإلمبراطور
التاريخ المشترك لشعوب المتوسط من منظور ثقافي؟

سيبتيموس سيفيريوس القادم من لي ْبتىس مانية في ليبيا ،أو

كوراو :هناك مشكلة في أننا عندما ندرس تاريخنا في الشرق
ّ

األخرى الالحقة هي مع وجود العرب في األندلس وفي صقلية.

أو في الغرب فنحن ندرس التاريخين كما لو

اإلمبراطور فيليبوس العربي القادم من حوران في سوريا) والفترة

نفكر في تاريخ الرومانية الغربية ،مثال،
غالباً ما نحن نعتقد بأنها مختلفة تماما
عن الرومانية الشرقية (البيزنطية) ونعتقد
أحياناً أنه مع نهاية كل حقبة تاريخية تنتهي

معها القوانين والتقاليد والعادات بين يوم
وليلة ،وهذا اعتقاد غير دقيق ،ألنه توجد
دراسات حديثة مهمة تشير إلى أن القوانين

الالتينية واليونانية مازالت حية إلى حد
ما في التقاليد والعادات في بلدان البحر

األبيض المتوسط ،وهذه القوانين جرى
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من المعروف أن الشاعر الشهير في
بالط الفاطميين في مصر كان الصقلي

كانا منفصلين عن بعضهما البعض .فعندما
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الضفاف على الصعيد الثقافي من خالل قراءتك الشخصية

الشعبي العربي .وهذا يشير إلى وجود أثر المهزوم في

علي البالنوبي .كما هو معروف أن جوهر

ظاهرة االستشراق ببعدها
االستعماري َّأثرت على
العالقات بين الغرب
والشرق بطريقة سيئة

الصقلي أسس القاهرة وبنى مسجد

األزهر.

ولذلك عندما نقرأ التاريخ علينا أن نأخذ في االعتبار االقتصاد
عن الضوء ،للمساهمة في نجاح الدول وتألقها .على سبيل المثال

العمل الريفي؛ الحرف اليدوية وفي القصص الشعبية على سبيل

المثال ،أتذكر حكايات “جحا العربي” و”جيوفاء الصقلي” في

الحياة اليومية .ظلت طرق الريّ العربية
موجودة في صقلية حتى الخمسينات من
والطاعون اللذين ال بد أنهما شكال عنصرين

أساسيين في انكسار حلقة التواصل بين

األطراف الجغرافية والثقافات المتقابلة

نحن نعرف القليل عمّ ا حدث في فترة

الحال بالنسبة إلى المغرب ،بسبب هجرة

( )Decameronللكاتب اإليطالي جيوفاني

اليهود والمسلمين من األندلس وصقلية
ما بين القرنين الحادي عشر والخامس

عشر .وفترة التبادل الثقافي في القرن

التبادل الذي تحقق منذ آالف السنين؛ والشاعر التركي أوزفينير

أنجيه ( )Ozdemir Inceكان يقول إن الثقافة المتوسطية هي

حتى في األكل والموسيقى؛ وأدونيس كان يقول إن الثقافة
“جيبيلينا” التي وقعت فيها هزة أرضية مهولة في السبعينات،
ُ
قمت بعمل دراسة عن “نوادر
شيء مشترك بين البشر .وعندما

جحا” كنت أريد أن أشير إلى ثقافة الحاكم واألحمق وحكمة
األدب الضاحك تظهيراً للخصال التعبيرية
المشتركة في اآلداب بين الشرق والغرب.

القرن الماضي .أما بالنسبة إلى الحرب

في المتوسط ،هذا صحيح إلى حد

المماليك والفاطميين في مصر ،كما هو

أصال” ،وكان يعني أن ثقافة البحر األبيض المتوسط هي نتيجة

ما ،إال أننا لو قرأنا كتاب “ديكاميرون”
بوكاتشو

((Boccaccio

Giovanni

وكتاب “بينتاميروني” ()Pentamerone
للكاتب جيوفاني باتيستا باسيلى (Giovan

الري العربية
ظلت طرق
ّ
موجودة في صقلية حتى
الخمسينات من القرن
الماضي

ريف ثقافي جديد
الجديد :هل تظنين أن باإلمكان إقامة

عالقات أفضل وأوسع بين النخب

المثقفة األوروبية والعربية ،إن من
خالل الترجمة أو من خالل أشكال أخرى
مباشرة من التواصل بين الطرفين؟

كوراو :من الضروري أن نستمر في
ّ

عمل الترجمة واللقاءات حتى وإن كان
ذلك في هذه الفترة الراهنة التي نشعر
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معها بصعوبة االتصال بسبب فايروس كورونا .قمنا قبل ذلك
بعمل مهم في مجال الترجمة في إيطاليا وأوروبا عموماً بفضل

مساعدة التمويل األوروبي وكانت تقود هذه المهمة المستعربة

إيزابيال كاميرا دافيلتو .أما أنا فقد بدأت الترجمة في الثمانينات
وكنت أنظم أمسيات شعرية وأنت كنت من أحد المشتركين

فيها باإلضافة إلى سعدي يوسف ،أدونيس ،محمد بنيس،

فاطمة قنديل ،ملكة عاصمي ،عبد الوهاب المؤدب ،إيتيل عدنان

الحالية الترجمات المنشورة ليست كافية ،بطبيعة الحال ،لذلك

لنا بناء شبكة عالقات بين المؤسسات الخاصة والعامة لكي

من تجديد نظرتنا إلى األدب العربي من خالل تجديد

معضلة التمويل فال بد من البحث عن مؤسسات خاصة تلتزم

أوسع من القراء ،أظن أن علينا جميعا بذل جهد أكبر لبناء مثل

األخرى من الكتابة.

يجب بذل جهد أكبر لكي نترجم ونوزع أكثر من ذي قبل .أما عن

بفكرة خلق ثقافة جديدة تجيب على احتياجات العالم في فترة ما
بعد كورونا .ثقافة تبني مزيداً من الجسور بين الشعوب وتحترم

االنسان والبيئة.

هذه الشبكة ،إذ يمكن أن تكون الشبكة الذهبية لتحقيق تواصل
ثقافي فعال.

صبغة قروسطية متخلفة تتزيّى بأزياء الحداثة ،من باب

تنتجها إليصالها إلى اللغات األخرى ..هل تعاني حركة

تستجيب لمطالبهم في التمثيل البرلماني والحقوق المدنية

ومؤسسات لدعم ترجمة األعمال األدبية والفكرية التي

على صعيد اهتمامه باألدب العربي ما الذي يتوقعه هذا

الترجمة من العربية إلى اإليطالية من غياب مثل هذه

وفي األيام األخيرة كنت أشترك عن طريق تطبيق “زوم” مع

في اإليطالية ،وما هي الموضوعات األبرز للقارئ اإليطالي

يشبه حال الكاتب اإليطالي جيوفاني بوكاتشو في القرون الوسطى

القارئ ،عادة ،من العنوان العربي في لغة دانتي؟

عندما حدث الوباء لجأ مع أصدقائه إلى الريف لكي يعيشوا في

منطقة نقية ويواصلوا التعاون الثقافي ،وهناك ألف كتابه الشهير
“الديكاميرون” الذي جمع فيه عدداً من القصص القصيرة التي

كانت تروى في تلك الفترة.

كوراو :لكي نتوقع شيئاً جديداً ال بد من خلق حوار يبحث
ّ

كبيرة وعلينا ايجاد فرص للتمويل جديدة

ونشر الكتب عن طريق “أي بوك” .من
المهم التركيز على الدعاية الن من دونها

يصعب انتشار الترجمات .في الفترة
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رؤيتهم للعالم .يتمثل التحدي اليوم في تعزيز ثقافة تحترم أولئك
الثقافتين العربية واإليطالية ،ال يمكن بناء حضارة إنسانية جديدة

من دون حوار متعدد المستويات بين الثقافات المختلفة.

على هذه الخلفية كيف تنظرين كمثقفة ومترجمة إلى هذه
لك الصورة المستقبلية لبلدان هذه البحيرة انطالقا من

التاريخ المأساوي الراهن ،خصوصا في ظل موجات الهجرة

الشبكة الذهبية
الجديد :ما الذي يحكم حركة الترجمة من اإليطالية وإليها

ولو كنت سأفكر في ظل الجائحة التي نحن فيها ،فهذا يقودني

والموت المأساوي في البحر؟

التي دخلنا فيها ،في ظل انتشار وباء كورونا وما فعله .وهذا

كوراو :إن سوء التصرف في تستر الحكومات الغربية يحتاج
ّ

حيث تصبح مؤثرة أكثر مما هي في الوضع الحالي؟

من الممكن أن نتغلب على هذه الصعوبة باستخدام شبكات النت

في اعتقادك ،وكيف يمكن في تصورك تطوير هذه الحركة

كوراو :من المعروف أن معظم من
ّ

تناسب الذوق اإليطالي وعلى أيّ حال فإن

ألعمالهم .اآلن نحن في أزمة اقتصادية

صفو هذه البحيرة بفعل موجات الهجرة من الضفاف الشرقية

شيء من العمل الجماعي في الترجمة ،على سبيل المثال عندما

العرب .وبعد ذلك أختار القصائد التي

المؤلفين الذين يجدر تقديم ترجمات

ومصالح سياسية وتتستر على طرائقها القمعية ،غير عابئة
ّ
يعكر
بالنتائج الوخيمة لسياساتها داخليا وخارجيا ،وال بما

الذين لديهم فكرة مختلفة عن ثقافتنا وإقامة حوار خالق بين

هنا سوق إيطالية اليوم للكتاب المترجم من العربية؟

والمترجمون لديهم فرص جيدة الختيار

القائمة على الضفة الغربية تمالئ هذه االنظمة لغايات

المعادلة الصعبة القائمة اليوم بين الضفتين ،وكيف تتراءى

إلى اإليطالية ،ما هي المعايير التي يتأسس عليها اهتمامك

الترجمة منتشرة اليوم أكثر من ذي قبل،

كوراو :هذا هو تاريخ العالم ،أولئك الذين يحكمون والذين
ّ

وتمثيل المرأة وحريات التعبير .مع ذلك نجد أن الديمقراطيات

لديهم قوة اقتصادية يروّجون للثقافة التي تمدح أفعالهم وتعزز

اإليطاليين الذين اختاروا معي النصوص المناسبة لثقافتنا.

من االختيار أقرأ كثيرا وأخذ آراء أصدقائي

أدب في ظل وضع كهذا؟

االستهالك ،وفي كلتا الحالتين أنظمة ال تنصت للناس وال

وعبرها نحو الضفاف الغربية كثمرة مرة للسياسات الفاشلة.

فرص جديدة
الجديد :كيف تختارين النصوص التي ترغبين في ترجمتها ترجمت الشعراء العرب في صقلية اشتركت مع عدد من الشعراء

كوراو :عادة ما أبدأ بعد فترة جيدة من التحضير ،ولكي أتمكن
ّ

المؤسسات والصناديق العربية؟ وكيف تتصرفون كمترجمي

أنظمة فاسدة وركيكة هي إما ذات طابع شمولي ،أو هي ذات

عن أطر ومناسبات وموضوعات جديدة للتعاون بين األدباء
والمثقفين اإليطاليين والعرب ،هذا أمر ضروري جداً لكي يكون
في وسعنا أن نجد صيغا مناسبة للوقت الحاضر .وأنا أعوّل على

بالنصوص وما هي المراحل التي يعبرها النص حتى يصبح
ً
كتابا ،وكيف تجري عملية االختيار والتمويل والنشر؟ وهل

مراجعة الذات
الجديد :تعاني شعوب الضفة الشرقية للمتوسط من تحكم

نظرة جديدة
الجديد :نحن نعرف أن الثقافات المختلفة لديها صناديق

وآخرين من المثقفين اإليطاليين والدوليين .علينا أن نستمر في عمل جماعي
الحوار وفي الترجمة مع استعمال التكنولوجيات الجديدة.
الجديد :هل يمكن الحديث عن حضور معقول لألدب العربي
مثقفين مغاربة .وبهذه المناسبة جاءتني فكرة أننا اليوم حالنا
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يجري تقديم الكتب المترجمة والمساهمة في نشرها على جمهور

اكتشافنا لألصوات الجديدة في الشعر والرواية واألشكال

يشتغل في مجال ترجمة األدب يعمل في

ً
ً
جديدا
شيئا
لكي نتوقع
ال بد من خلق حوار
يبحث عن أطر ومناسبات
وموضوعات جديدة

مجال التدريس الجامعي ،وقليل منهم
من يتمكن من نشر أعماله من خالل دور
نشر مشهورة .هذه نقطة مهمة ألنه من

دون الوصول إلى دور نشر كبرى ومن
دون توزيع جيد بالتالي للكتب المترجمة

ودعاية مناسبة من الصعب أن نصل إلى

نطاق قرائي أوسع ،سنبقى في دوائر
متخصصة وضيقة .أظن أنه من الضروري

إلى التصور بأننا سنواجه تحديات كبيرة بسبب األزمة االقتصادية
سيؤثر بشكل كبير على اإلنتاج الثقافي والفني .مع ذلك ،أعتقد أن

لتنظيم أمسيات شعرية وندوات ثقافية

عابرة للحدود .نحن اآلن أمام بحر من
المعلومات والنصوص واإلمكانات أيضاً،

ولو كنت سأتحدث في حقل الشعر فمن

واجبنا انتقاء األعمال الجيدة ،وخصوصا
تلك التي تصدر عن المبدعين الشباب

ممن يملكون مواهب وإنجازات شعرية
عالية القيمة ،ليكون في وسعنا نقل

نماذج من أعمالهم إلى اللغة اإليطالية.
ليس علينا أن نقصر ترجماتنا للشعر
العربي على الشعراء المشهورين .ال بد

إلى موقف حازم من المثقفين في الشرق والغرب على حد سواء.

ال يكفي أن نشتكي أو ن ّتهم اآلخرين ،يجب أن نبدأ بأنفسنا،
كمثقفين ،ال بد أن نبني حواراً جاداً في

هذه القضية وقضايا أخرى ،من دون تحيز.
أنا مؤمنة بفكر الفيلسوف الياباني دايساكو

ال بد من تجديد نظرتنا إلى
األدب العربي من خالل
تجديد اكتشافنا لألصوات
الجديدة

إيكيدا عندما يقول إن التعليم هو أساس
االحترام والتسامح .نحن المثقفون علينا

واجب االنخراط في الحوار ،ونشر ثقافة
منفتحة تصل إلى قلوب أكبر عدد ممكن
من الشباب وعقولهم .أعتقد أن العقبة

األولى في هذا االتجاه هي في استعداداتنا،
ولعلها في رؤيتنا التي تقسم الخير والشر
وتوزعه على جانبين متعارضين جوهرانيا.
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وطموح اقتصادي هائل قد يتحول مستقبال إلى طموح

البوربوينت لكي يتمكن طالبي من تمثل الصور وتأسيس

في مواجهة وضع كارثي كهذا؟

والغريبة ،حضارته القديمة وصور األشخاص المؤثرين في

إمبريالي .ما الذي يمكن للفكر في أوروبا ان ينتجه من أسئلة

كوراو :األوروبيون وحدهم ال يستطيعون عمل أيّ شيء
ّ

بمفردهم ،علينا أن نشرك النخب المختلفة من مثقفي البحر
بالمعلومات والموضوعات والمسائل .كلنا مواطنون على هذه

أغ ّير مكان جلوسي باستمرار ،وبشكل منتظم ،من غرفة النوم

األرض ،يجب علينا أن نتحمل بعض المسؤولية تجاه جيل
المستقبل .علينا المشاركة في بفاعلية هذه اللحظة من الحياة

على األرض .على الشعراء والفنانين والمثقفين أن يفتحوا العيون
والقلوب المغلقة تجاه ألم هذا العالم .علينا أن نعمل على

التثقيف بكيان اآلخر لنرى ونفعل ما هو جميل وجيد ومفيد لنا
ولآلخرين.

• هل أصدق تقارير غير مؤكدة من دون

فحصها أوال؟

• هل سمحت لنفسي بشكل غير متعمد أن

أصبح متحيزا؟

• هل حقا استوعبت هذا الموضوع؟

كبير وعي منهم يمكن أن يتحدثوا مع الناس من الثقافات األخرى

وقت عميق
الجديد :كيف تبدو لك يومياتك خالل هذا اإلقفال ،عملك

ألتبضع من السوبرماركت ،الخضار واللحم والحاجيات األخرى.
ّ
أصلي كثيراً ،وأقرأ كثيراً وأسمع الموسيقى وأشاهد األفالم .هناك

زمالئك األكاديميين ،كيف تقضين وقتك العائلي ،كيف
ً
عموما في ظل حركة أضيق
تتصرفين

أتابعه ليال ،عندما أكون قد تعبت وأحتاج إلى شيء من الراحة.

أقوم بتمارين رياضية ،وأنام .ليس كثيراً،

وضع إنساني غير مسبوق في العصور

في تنظيم البيت وخالل تنظيفه وترتيبه

بسهولة أكثر من هؤالء الذين يقتنعون بأنهم ليس لديهم أفكار
متحيزة .الحوار الذي يمكن أن يخلق تبادالً ثقافياً جدياً وسالماً مع
اآلخرين ،يجب أن يبدأ بحوار داخلي منفتح.
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علينا أن نرى أنفسنا
في مرايا جيراننا .يجب
أن نستمع إلى أصوات
جيراننا بتواضع

مرآة اآلخر
الجديد :في ظل اللحظة المأساوية

الراهنة التي فرضها وباء كورونا هل

تظنين أن أوروبا يمكن أن تلعب دوراً
مؤثراً في خلق توازن عالمي في ظل
بوادر صراع وحشي بين قوتين عظميين

هما أميركا والصين ،من جهة قوة

• هل تأكدت بنفسي من حقيقة األشياء؟
• هل ملت صوب اإلشاعات الخبيثة

أخرى قوة صينية ذات بنية شمولية
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بالتدريس ،لكنني أرجع باستمرار إلى الصالون حيث توجد

إيكيدا يعتقد بأن هذا النوع من الحوار الداخلي حاسم ألن الناس

أميركية نيوليبرالية ذات تفوق عسكري

• هل استعمت إلى ما لديهم من أقوال؟

الموجودة في غرفة نوم ابني ،هناك أكتب موضوعات مرتبطة

مؤمنة بقوة بشيء اسمه أممية الثقافة.

• هل أقبل من دون شك الصور التي تقدم
لي؟

عن البحر المتوسط ،من وجهة نظر تاريخية وثقافية .والطرابيزة

الصيني ،العربي .يعني كل يوم تكون لدينا زيارة لمطعم مختلف،

مثل هذه النزعات في التفكير ،لذلك نحن في حاجة إلى التعليم

األسئلة البسيطة التالية:

التالي :المنضدة الموجودة في الصالون أشتغل عندها على كتابي

جداً ،لوجودي في البيت ،فعادة ما أكون خارج البيت ،في

الذين يدركون بأنهم قد يكوّنون أفكارا مسبقة مجحفة من دون

كم مرة خالل قراءة نص أو االستماع إلى شخص نسأل أنفسنا

أكثر من طاولة وطرابيزة أشتغل عليها .وزعت عملي على النحو

علينا أن نرى أنفسنا في مرايا جيراننا .يجب أن نستمع إلى أصوات
جيراننا بتواضع .إن تغييراً عظيماً في موقف حياة فرد واحد لقادر

من الواضح أن الخير موجود تمامً ا مثلما يوجد الشر ،في كل

مصاعب كثيرة للغاية ،ولكن يجب أن نحاول .على سبيل المثال،

إلى غرفة ابني الذي في كندا ،بعد ذلك أنتقل إلى الصالون .عندي

الوطن مهم ولكن أهمية الوطن ليست أهم من اإلنسانية .نحن

والماكرة؟

توسيع آفاقنا الفكرية وكسر جمود معتقداتنا .أعلم أن هناك

مؤخرا ،لم أخرج من البيت لمدة أسبوع ،لكنني في هذا الوقت

طرابيزة أخرى مخصصة ألعمال الترجمة ،ترجمة الشعر.

ال نستطيع رؤية ظهورنا وال وجوهنا لهذا نحتاج إلى مرآة ،يجب

الحترام الحياة .أعتقد أن الجهد األكبر يجب أن ينصرف إلى

تاريخه وثقافته مرفقة بسيرهم.

بيتي جميل ،والحمد لله ،ولديّ شرفة كبيرة فيها نباتات وأزهار
أهتم بها كلما وجدت وقتاً.

األبيض المتوسط ،لكي ال نترك الناس يعيشون في جهل

واحد منا ،والمشكلة تكمن في مدى تمكننا من السيطرة على

مخيلة خاصة بالعالم العربي ،صوره ،أماكنه الجميلة

هائل وجشع اقتصادي ،ومن جهة

على تحويل مجتمع بأسره ال بل على تغيير البشرية جمعاء .أنا

في ترجمة األدب ،تواصلك مع طالبك في الجامعة ،ومع

أتواصل مع أصدقائي من خالل برنامج “زوم” أو عبر برامج
اإلنترنت “واتس آب” .أطبخ كثيراً ،أكالت طيبة ،وزوجي سعيد

الجامعة غالبا ،وال وقت للقيام بالطبخ .أطبخ الطعام اإليطالي،
من دون أن نخرج من البيت .أخرج مرة واحدة في األسبوع

أيضا ،في التلفزيون اإليطالي برنامج ثقافي مهم جداً أحب أن

بين الصالة والشرفة والغرف ،وفي ظل
الحديثة؟

كوراو :في هذا الوقت الصعب على
ّ
ً
الجميع ،أشتغل كثيرا ،أكثر من ذي قبل،
ألنني أُدرِّس من خالل اإلنترنت ،أشتغل
أكثر ليكون الدرس أفضل .ويجب أن ّ
أحضر
العديد من النقاط والمالحظات مستعملة

الكثير من الصور المصاحبة للدرس عبر

لم أخرج من البيت لمدة
أسبوع ،لكنني في
أغير مكان
هذا الوقت ّ
جلوسي باستمرار

لكنني أنام .أيضا ،كسيدة بيت أشتغل
أكتشف رغبتي في الترتيب .ال أشعر أنني

في سجن .الوقت الذي أقضيه مع نفسي
في القراءة والكتابة هو وقت عميق جداً،

إلى أبعد الحدود .وألعترف أنني اكتشفت
مؤخراً أنني قضيت وقتا طويال في البيت
من دون أن أنتبه إلى انصراف الوقت.

الجراح
أجرى الحوار :نوري
ّ
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الضفة األخرى من الجنة
شعر من أجل غيابها
فاروق يوسف

ريش

غـاء خالــص.
نحــو حريتــه .الحريــة هــي ث ـ
5
ولدت قبل الشمس بدقيقتني .كان الطقس صاخبا.

1
بعــد النهــر هنــاك غابــة .وبعــد الغابــة هنــاك نافــذة تطرزهــا
الفراشــات بأجنحتهــا.
لم تكن هناك ديكة تكفي إلطالق صيحة مســموعة .بعد
حني أصل إىل تلك النافذة مثل موجة ـ
سـراين الفراشــات ســنوات وحــن تســلقت جــدار املدرســة هاربــا مــن درس
عيل.
باعتباري شجرة مطرودة من الغابة وتشفق ّ
األح ـيـاء رأيــت شــعوبا تذهــب إىل موتهــا بــرؤوس طواويــس
مرفوعــة ولــم يكــن الفجــر مل ّونــا بصيحــة ديــك.
2
ما الذي يسميه الحطاب يده إذا كانت الفأس مكسورة؟ 6
هنــاك ســناجب تضحــك ألن ا ـملـاء أغــرق بيوتهــا مــن غــر ذلــك الصبــاح الــذي لــم يعــد مــن نومــه مــأ مخدتــه بريــش
أن ـيـرك أ ـثـرا عــى جــذوع األشــجار .يشــم الحطــاب عصــاه مــاك وتركنــي تائهــا أبحــث عــن الشــجرة التــي حــن ملســتها
ويتنفــس هــواء حيــاة لــم يعشــها مــن قبــل ويبــي.
انبثقــت منهــا صيحــة فتــاة أغرقــت الشــهوة عينيهــا بميــاه
3
تلــك قبلــة تنبــت مثــل ز ـهـرة ،تســتيقظ الشــجرة بعيــدا عــن
زقزقــة عصفــور“ .أنــا تائــه يف خريــف لــم يســبقه ربيــع ولــم
يثنه الصيف عن البكاء عىل ريش أجنحته التي استسلمت
لشــتاء لفهــا بصمتــه” تلــك قبلــة ،صمتهــا ســاخن كاأللــم.

ارتجت حني اخرتقت مرآتها أجنحة نوارس هربت ببياض
ظاللهــا إىل الضفــة األخــرى مــن الجنــة.
فاكهة النهار
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أزاندا يعقوب

انزلق النهار عىل صحن الفاكهة
4
وظلت قشوره عالقة بالهواء
لــن يتمكــن الرعــاة مــن التعــرف عــى خرافهــم يف ظــل هنالــك ضــوء وز ـهـرة بنفســجية وحيــدة تتـ ّ
ـدل مــن رقبتهــا.
العاصفــة .ربمــا ســتعيد ّأنــة نــاي ال ـ
خـراف إىل حظائرهــا غــر تلــك ا ـملـرأة ،حافيــة القدمــن تقــف عنــد البــر يف انتظــار
أن ذلــك ال يعنــي أنّ خروفــا ضائعــا ســيجد الطريــق ســالكة يو ســفها.
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ال يكفــي أن تــرى .مــا ال ـتـراه يقيــم تحــت أهدابــك مثــل ليلــة ليحلم بورقة انزلق عىل خضرتها
لــم تعشــها.
ذلك الصبي أغلقت عينه قطرة مطر بدموعها
إذا انفتح الباب ولم أجدك جالســة تقرأين يف كتاب فألنّ لو أنه لم يبك لكان ملكا.
الســماء قــد محــت مــن أعــايل األشــجار طيورهــا وزينــت
أقداح الشــاي بزهور يابانية وألصقت جناحني لكل كتاب
ضـرب
مــن كتبــك التــي تتلفــت بحثــا عنــي يف الريــح التــي ت ـ
تحت الورقة يغفو مالك
النافــذة.
ً
خفة ذرة الرمل تخفي صحراء من الدموع.
هو اآلخر ال يعرف أن يدا سرتاه يف حلمها
إذا كانت يدك فارغة فألنّ النهار لم يُسقط فاكهته بعد .لقد هلك االثنان قبل أن تتعرف عليهما الورقة.
ال تزال الورقة خضراء كما لو أن مالكا لم يغف تحتها
غرباء ينتحلون وجوها لعابرين
في مرآة الوردة
نهبط من قطارات ،س ُيقال لنا إن أحدا لم يرها
وحني نلتفت ال نجد أثرا لسكة
كمــا لــو أن نجمــة شــقت طريقهــا يف العتمــة ورفســت كل ما رأيناه أطفال يرسمون بالطباشري خطوطا تمحوها
بضوئهــا أهدابــي وشــهقت “يــا فتــاي”.
الريح
كان حصــاين يحلــم بربيــة يلمــع رملهــا فيمــا كنــت أردد تلك فكرة عن سفر لم يقع ،قضينا سنوات ونحن ننتظر
أغنيــة تركهــا الفجــر عــى شــفتي.
أن يصل بنا إىل مكان ما.
ُ
لست الفتى املفعم بالريح.
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أزاندا يعقوب

قدمي أال تقويان عىل حميل؟
قدماي .آه يا
ّ
لــو أن وردة وضعــت رأســها عــى ركبــة الفجــر لضعــت يف
شارع يحن إلى أرصفته
مرآتهــا.
“الشظية أنت” “وأنت الجرح”.
لمَ ال تغفو املدينة قبل صياح ديكتها؟
يف ظ ـهـرة يــوم غامــض ســنميش تائهــن بقدمــي بجعــة لمَ ال تفتح الفتاة نوافذ غرفتها قبل أن يصدأ قلبها؟
طــوت بالدهــا الغيــوم.
لمَ ال يخرج املسافر من الغابة قبل يأكل الصفري عينيه؟
لــمَ ال يســمح النهــر ألســماكه بالرحيــل قبــل أن يميتهــا
عشــبه الضــار؟
مطر بعد غيمتين
لمَ ال تخرب املرأة عينها اليسرى عما تراه عينها اليمنى؟
ّ
لمَ ال
يتخل الحارس عن عصاه وقد أكلها النمل؟
يف املطر القادم
لمَ ال تعود األرصفة إىل شوارعها بعد كل تلك األقدام؟
ستكون األرجوحة جاهزة لجلوس فراشة
لمَ ال يحن شارع إىل أرصفته وقد فاض هذيان حصاه؟
مثل زجاج ُتكسر األجنحة
لــمَ ال يطبــق عصفــور منقــاره عــى زقزقــة ينتظرهــا
يف عتمة املطر.
ا لصيــا د و ن ؟
ما بني سطرين
لمَ ال يرجع النهر إىل طفولته يف النبع؟
يتسلل املطر إىل خريفه
يضع رأسه عىل الوسادة وينام
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فؤاد حمدي

مامة محمود وأغنيته الخالدة
ِص َ
حجاج أدول

كنا مجندين يف الجيش ويف أصعب األوقات .سنوات طالت ما بني

بعــد مــرور حــوايل عــام كامــل ،ونحــن نســتمع ألغنيتــه التــي ال تتبــدل،

فكلنــا مــا بــن العشــرين والثالثــن عامــا .ويف األحــوال الصعبــة يكــون

يف ربوع مصر ،ومعشوقا للبنات والسيدات ،ال يجاريه أيّ بحراوي

قتال شرس وتدريب قاس ،سنوات صعبة ونحن يف عمر الشباب،

الناس يف أحوج ما يكون ،ملن يمتلكون ظرفا وتفاؤال فيخففون من

شـرة يمتلكــون
قســوة األيــام .ويف كتيبتنــا املقاتلــة كان بيننــا حــوايل ع ـ
هــذه الــروح الطيبــة التــي تســاعدنا عــى تحمــل مــرور األيــام البطيئــة.

ومــن أشــهر ـهـؤالء الظر ـفـاء كان محمــود الســيد ،ومــن حســن حظــي
كنــت مــع محمــود يف نفــس الفصيلــة ،أي قريبــا منــه طــوال أيــام

التجنيــد.

قاهــري كان أو ســكندري ابــن ســتني يف ســبعني ،أم ألنــك مقيــم
يف الصعيــد البعيــد ُك ِتــب عليــك أن تكــون مغمــورا؟ محمــود ّ
يدعــي
أنــه صدقنــا ويندمــج يف التمثيــل ،فيلعــن الظــروف التــي وضعتــه يف
الصعيــد املنــي ،وأبعدتــه عــن القا ـهـرة حيــث نصــار ،أو عــى األقــل يف
اإلســكندرية حيــث أتواجــد أنــا.

حوايل سنتني كان موقعنا الحربي عىل ضفة قناة السويس بالقرب

الجنــدي محمــود ..ظريــف الــروح ســماره خفيــف بلــون الــدوم .ورغــم

مــن مدينــة اإلســماعيلية ،ومجموعتنــا كانــت تحتــل لســان التمســاح

وتشــدده وقــت اللــزوم .مشــهور هــو ببنديــن يُضحــكان طــوب األرض،

حـرة التمســاح وخلفهــا املدينــة .بســبب أن عــددا مــن
يســاره ميــاه ب ـ

شـره ،فهــو يمثــل الصعيــد املصــري بعزمــه
بســاطته وحســن مع ـ
أولهمــا عندمــا يتشــبث بأمــر مــا ،يصــر حجريــا ال يلــن .ي ـقـول وهــو

ينظــر إىل أعــى وعينــاه كامل ـكـوك تذهبــان شــماال ويمينــا ..أنــا عنــدي

ِصمامــة أين ســأفعل كــذا ،أو عنــدي صمامــة لــن أفعــل كيــت .حينهــا

نوقــن بأنــه يعــود عــن رأيــه مهمــا كانــت األســباب .للعلــمِ ..صمامــة

محمــود معناهــا التصميــم.

حـراء ســيناء ،وعــى
املمتــد طوليــا ،وعــى يمينــه ميــاه القنــاة ثــم ص ـ
الســفن الضخمــة املعطوبــة ملقــاه عــى جانــب ،فــإن هــذا املوقــع وقــت
االشتباكات ،يصري يف منتهى الخطورة .خطري ألنه قريب من العد ّو

ويمكن التســلل إليه ليال ،وأيضا حني ضرب مدفعية العدو علينا،

ضـرب فيهــا
طـرا مضافــا علينــا ،فالشــظايا ت ـ
تصــر الســفن املقلوبــة خ ـ
وتتوزع علينا يف صرخات متباينة ،خطورتها ال يتصوّرها إال من كان

البنــد الثــاين بنــد يفرحنــا ويدفعنــا للضحــك .محمــود يعشــق فريــد

بال ـقـرب منهــا وقــت املعــارك الشرســة .اللســان بــه مناطــق زرعــت فيهــا

يعشق لفريد أغنيته “بقى عايز تنساين” فقط ال غري ،وال يطرب أليّ

ليلة صيف والقمر ساهر يلقي بضوئه اللجيني عىل لسان التمساح.

األطرش ،لكن ال يعشق كل أغانيه ،أو عددا من أغانيه ،ال .محمود

ح ـقـول ألغــام غــر مســورة ،فنحــن نعــرف تلــك الح ـقـول تمامــا.

طـرب
أغنيــة أخــرى مهمــا كان ومهمــا كانــت .وليــس لــه دخــل بــأيّ م ـ

جـوع دفعــة اإلجــازات ومنهــم محمــود.
هــذه الليلــة كانــت موعــد ر ـ

طـرش لــم
طـرش ،وكأن فريــد األ ـ
مــن أصلــه! فــا تواجــد إال لفريــد األ ـ

غـرة ،وعــى الطريــق عشــة خشــبية
موقعنــا ،مــر عــى قريــة ص ـ

عـرب لــم يغنــوا ،بــل لــم يوجــدوا
آخــر ،وكأن كل مطربــي مصــر وال ـ

وقتهــا كانــت هدنــة وال معــارك تنشــب .محمــود قبــل أن يصــل إىل

صاحبهــا يبيــع الشــاي والقــوة للماريــن ،وأيضــا يبيــع أشــياء أخــرى يف

محمــود والثالثــة قضــوا ســاعة ـمـزاج ،أكل الدجاجــة والبطاطــس

نــاس محرتمــة ونحــن ال.

بــل هــو يغنيهــا يف انســجام واند ـمـاج غريبــن .أنــا وزميلنــا نصــار أهــم

شـرب
ثالثــة مــن الفالحــن يشــربون الجــوزة بالحشــيش .عزمــاه ف ـ

بعدها إنه لم يحرمهم من أغنيته الخالدة “بقى عايز تنساين” وأكد

مــع الحشــيش الــذي يمــأ صــدره واختلــط بدمــه ففعــل أفاعيــل يف

طـرب العاملــي الــذي ليــس لــه مثيــل.
ضـره نفســيا ليكــون امل ـ
تح ـ

بــه أمــه لــه ولزمالئــه .دجاجــة ثمينــة مح ـمـرة مــع بطاطــس مح ـمـرة.

يغــن يف حياتــه ســوى أغنيــة واحــدة يتيمــة هــي بيضــة الديــك“ ..بقــى

عايــز تنســاين”! وال يعشــق “بقــى عايــز تنســاين” كمســتمع فقــط ،ال.

مشجعيه ،وأهم من يقومان بعمل تجمعات لالستماع إليه ،بعد
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أقنعنــاه بــأن حظــه تعــس ،وإال فــكان يجــب أن يكــون مطربــا عظيمــا
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الســر .محمــود عــرج عــى الكشــك وطلــب كــوب شــاي ثقيــل ،ووجــد
معهمــا وانســجم .فتــح الحقيبــة التــي معــه ،وفيهــا زواد طعــام أتــت

وشرب الشاي والجوزة بالحشيش تدور عليهم دون توقف .وعرفنا
طـرش ذات
أنهــم أحبــوا األغنيــة أكــر ممــا يســمعونها مــن فريــد األ ـ
نفسه ،وأنهم لم يضحكوا ويسخروا منه مثلما نفعل نحن ،ألنهم

محمود آيت إىل اللسان يف هذا الليلة البدرية .الهواء العليل تداخل

رأسه“ .بقى عايز تنساين .وتزود حرماين ،طب إنىس وأنا حنىس .أنا

خـرا ويغنــي يف
مــش حرجــع لــك تــاين .تــاااا .ـتـرالالالال تــاا” يمــي متب ـ
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رقة وبصوت منخفض غاية يف النعومة ،فهو مسطول .والنسطاله

العقربــن دهســا ،وفــورا أخــذ يف العــدو الســريع هابطــا مــن الربــوة

إليــه ووقــف عنــد حــدود الحقــل املميــت ،وزعــق فيــه بأنــه داخــل حقــل

ا ـلـرأس حــايف القدمــن .املســافة حــوايل كيلومــر .العــدو عــى الرمــال

دخل يف حقل ألغام .جندي الخدمة الليلية سمع دندنته ،فأسرع

األلغــام .محمــود ينظــر إليــه ولــم يســتوعب بلوتــه إال عندمــا كــرر لــه

الجندي مقولته لثالث مرة .هنا انتبه محمود وطار دخان الحشيش
من رأسه .أتينا له عدوا .شبحه داخل حقل األلغام أرعبنا وبالطبع
هــو أكــر رعبــا منــا .صرنــا نهــدئ أعصابــه التــي عــى وشــك االشــتعال.

نصــار أقربنــا إليــه ،صــار يرشــده كيــف يخــرج مــن الحقــل ،عليــه أن
حـرص ،ثــم يعــود ويف كل خطــوه ،عليــه أن يضــع قدمــه
يتلفــت يف ـ

تمامــا يف املــكان الــذي وضــع فيــه قدمــه وهــو يدخــل .عليــه أن ينظــر يف

الرمــال بتمعــن حتــى ال يحيــد .يعــود محمــود خطــوة خطــوة ويف كل

خطــوة األعصــاب تتوتــر ،ونحــن خــارج الحقــل مســتعدين لالنبطــاح
أرضا يف حال انفجر لغم حتى ال تنالنا شظايا اللغم ،أما محمود إن

داس عــى اللغــم ،فســيتحول إىل أشــاء صعــب تجميعهــا .بســامة
ضـرب م ّنــا غضبــا
اللــه خــرج محمــود مــن حقــل األلغــام ونــال شــظايا ال ـ

صعــب .وصــل للمركــز منهــكا وفانلتــه ولباســه مبلــان مــن العــرق.
أخــذ يصــرخ ..عقربــان عقربــان .أخــذوه لخيمــة اإلســعاف ولحقــوه
عـاج وأرقــدوه عــى ســرير وهــو يف تعــب شــديد.
بال ـ

عدنــا يف الغــروب مــن التدريــب مرهقــن تمامــا .مررنــا عــى املركــز.

سـرعنا داخــل خيمــة اإلســعاف .محمــود
وهنــاك ســمعنا بمــا حــدث فأ ـ
عىل سرير مستلق عىل ظهره ووجه لم يعد أسمر بلون الدوم ،بل

أصفــر قريبــا مــن لــون الكركــم .طمأننــا الطبيــب عليــه وتأكدنــا أنــه لــن
يمــوت .هنــا بدأنــا يف ســبه ســباب ا ـملـزاح ،ومنــا مــن ا ّدعــى غضبــا مــن
الحظ الذي تركه حيا ،وكان يجب أن يموت لرنتاح منه ومن أغنيته

“بقى عايز تنســاين” .محمود وهو مســتلق يضحك ســعيدا بما يناله
مــن ســباب ودعــوات باملــوت .وأ ـ
خـرا قبــل أن نرتكــه ليقــي ليلتــه يف
خيمة اإلسعاف ،طلبنا منه أن يغني لنا ،لكن عليه أن يغني أغنية
صـرار ،لكننــا ألححنــا عليــه وتوســلناه ،وحلفنــاه
ألم كلثــوم! رفــض بإ ـ

وفرحــا بنجاتــه ،فهــو حبيبنــا أوال ،وثانيــا هــو مطربنــا املفضــل وأحــد
باعثــي املــرح يف ُ
الغلــب الــذي نعيشــه.

برتبة أمه وأبيه اللذين لم يموتا بعد ،حتى ريض أن يغني لنا أغنية

أهايل املنطقة ،وأنه بدال من يأيت لنا بالدجاجة املحمرة والبطاطس

سـرعان للجانبــن وغنــى لنــا ..بقــى عايــز تنســاين.
وعينــاه صارتــا ت ـ

يف الصبــاح التــايل اعــرف لنــا كيــف أنــه دخــن الحشــيش مــع ثالثــة مــن

ألم كلثــوم .اعتمــد عــى كوعيــه ورفــع جذعــه قليــا ،نظــر إىل أعــى

املقليــة ،أخرجهــا مــن الحقيبــة وأكلهــا مــع الثالثــة هنيئــا مريئــا ،ألنهــم

جـاء موعــد تســريحنا مــن
حـرب و ـ
عربنــا القنــاة وانتصرنــا وانتهــت ال ـ

منــا مــن هــذه الحقيقــة ،عليــه أن ي ـ
ضـرب رأســه يف الجــدار الحديــدي

عــدد مــن زمالئنــا الذيــن استشــهدوا ،واثنــن مصابــن .ال ،لــم نكــن

أفضــل منــا خلقــا وأحســن منــا استحســانا لغنائــه ،وعــى مــن يغضــب
أليّ مــن الســفن املقلوبــة.

الجيــش .كنــا يف فــرح عميــق ،ويف نفــس الوقــت يف أىس ..فقــد فقدنــا

زمالء ،بل أصدقاء ،ففرتة التجنيد التي طالت ،واملواقف العصيبة

جـراء منــاورات
وتمــي ســنوات وننتقــل إىل منطقــة صحراويــة إل ـ

التــي ـمـرت بنــا ،عمقــت فينــا صداقــة ال تنــى.

فصيلتنــا خيامهــا عــى ربــوة ص ـ
غـرة .يف الصبــاح الباكــر نذهــب

وحــزن عميــق وتوتــر ال يهــدأ .نحتضــن بعضنــا مو ّدعــن .ال نعلــم هــل

حـراء.
منهكــة .الحــر نــار ،خاصــة أننــا يف قلــب الصيــف وقلــب الص ـ

للتدريبات ،ونرتك أحدنا ليكون حارســا عىل خيامنا .الحارس يفرح

لحظــات ال ـفـراق .كلنــا يف تشــكيلة ســاخنة مــن املشــاعر .فــرح عــارم
ســنلتقي بعــد ذلــك؟ ال نعلــم .بعضنــا يحبــس الد ـمـوع يف عينيــه،

جـاء الــدور
فرحــا عظيمــا ألن ب ـقـاءه معنــاه راحــة نهــار يــوم كامــل .و ـ

ونصــار أفلتــت منــه دمعتــان ،أمــا الــذي بــى بــكاء هائــا وهــو يودعنــا،

لنــا محمــود الحادثــة التــي ـ
جـرت .بقــي طويــا باملالبــس الداخليــة.

أنســه وموقــن أن كل أصدقائنــا لــن ينســوه ،ولــن ينســوا “بقــى عايــز

عــى محمــود الســيد .يف مناوبتــه كان الحــر أشــد مــن املعتــاد .حــى

سـرة ،وهــي
خــارج الخيــام ،الشــمس جبــارة ،فعــنّ لــه أن يرتــدي ال ـ

القطعــة العلويــة مــن األفــرول امليــداين .رفعــه مــن األرض وارتــداه،
سـرة .فأخــذا
غـران رابضــان داخــل ال ـ
وبحظــه العاثــر ،كان عقربــان ص ـ

سـرة
يف لســعة أحدهمــا يف الظهــر والثــاين يف الصــدر .صــرخ وخلــع ال ـ

سـرة بقدمــة الحافيــة حتــى دهــس
وألقاهــا أرضــا وصــار يــدوس ال ـ
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فكان الصعيدي صاحب الصمامة ،بىك بكاء م ّرا .وافرتقنا ..وأنا لم

تنســاين” .تــرى يــا محمــود الســيد ،هــل تزوجــت وأنجبــت؟ يف الغالــب.

هل أنت حي أم انتهت أيامك؟ ال أعلم ..إذن ،رحمك الله حيا وميتا

فؤاد حمدي

فانلــة حمــاالت واللبــاس الداخــي .ويف الظ ـهـرة عليــه أن يــؤدي شــيئا
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متجهــا ملركــز الكتيبــة ،يعــدو باللبــاس والفانلــة الداخليــن عــاري

يــا مــن أبهجتنــا حيــث كنــا يف أشــد االحت ـيـاج ملســاحات مــن البهجــة.

كاتب من النوبة مقيم في اإلسكندرية
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هل مازال الشع ر
ديوان العرب؟
سـؤال حملتــه “الجديــد” إىل عــدد مــن حملــة األقــام
عـرب؟ ـ
هــل مــازال الشــعر د ـيـوان ال ـ

شـرة ،يف الوقــت نفســه إىل دعــوة جابــر
عـرب مــن نقــاد وشــعراء وحتــى روائيــن ،م ـ
ال ـ

عصفــور يف التســعينات التــي اع ـتـرت أن الزمــن اإلبداعــي العربــي بــات زمــن الروايــة ،ولــم
ّ
مغلبــة جنسـ ًـا أدبيـ ًـا عــى جنــس أدبــي ،عا ـبـرة عــى حقيقــة
يعــد ،بالتــايل ،زمــن الشــعر،
أدبيــة تمثلــت يف انهــدام الجــدران بــن أشــكال الكتابــة اإلبداعيــة ،وانفتــاح النــر عــى

حـول الشــعري إىل ملمــح أســايس يف فنــون القصــة والروايــة
الشــعر والشــعر عــى النــر وت ـ

طـرة األدبيــة ،وغريهــا مــن فنــون الكتابــة.
سـرحية والخا ـ
وامل ـ

سـؤال تصــدر عــن الحاجــة املســتمرة إىل إعــادة ـقـراءة الظواهــر واألفــكار
إعــادة ط ــرح ال ـ
والصيــغ التــي حكمــت التفكــر الثقــايف العربــي ،انطالقــا مــن وعــي نقــدي ي ــرى ضــرورة يف

ط ــرح األســئلة واستكشــاف مــا ـ
عـام يف القضايــا الثقافيــة واإلبداعيــة
طـرأ عــى التفكــر ال ـ

سـؤال م ــرور أكــر مــن ربــع ق ــرن عــى هــذه الدعــوة
الك ــرى .ولقــد عــزز مــن جــدارة ط ــرح ال ـ
صـرف النظــر عمــا مــا لقيتــه يف حينــه مــن اســتنكار مــن
التــي تســمح باملراجعــة النقديــة ،ب ـ

عـرب عــى اختــاف أعمارهــم وتجاربهــم ومرجعياتهــم ،هــذا مــن جهــة،
قبــل الشــعراء ال ـ
مـام بالشــعر يف العالــم لــم
ومــن جهــة أخ ــرى مــا الحظنــاه يف الســنوات املاضيــة مــن اهت ـ

يتوقــف ،وذلــك عــر نشــر األعمــال الشــعرية يف كربيــات دور النشــر ،وإقامــة األمســيات

والنــدوات واملهرجانــات الك ــرى التــي ال يمكــن للــروايئ مهمــا اشــتهرت روايتــه ،ومهمــا
صـرف
شـاعر مــن حضــور عاملــي ،ب ـ
تعــددت طبعاتهــا ،أن يحظــى كاتبهــا بمــا يحظــى بــه ال ـ

النظــر عــن عــدد طبعــات ديوانــه .ولــم تغفــل الجوائــز األمريكيــة واألوروبيــة الك ــرى عــن
تكريــم الشــعراء وتتويجهــم بالجوائــز ،وهــو مــا درجــت عليــه نوبــل التــي اختــارت لجائزتهــا

شـاعر ومغــن أ ـمـريك هــو ـبـوب ديــان.
يف غضــون خمــس ســنوات فقــط ثالثــة شــعراء بينهــم ـ
هل مازال الشعر ديوان العرب؟

مقاالت امللف املنشور هنا تحاول اإلجابة عن هذا السؤال.

قلم التحرير
شارك يف إعداد امللف
يسرى اركيلة ،عواد عيل ،يسرى الجنابي
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هل مازال الشعر ديوان العرب
فادي يازجي

ال زمن للشعر
وائل فاروق
منــذ قرابــة الق ــرن كتــب نجيــب محفــوظ مقـ ً
ـال يدافــع فيــه عــن فــن الروايــة واصفــا إيــاه بــ” شــعر الدنيــا الحديثــة” ،هــذه العبــارة التــي
ً
عـريف
عـرب” ،ســجلهم امل ـ
عنوانــا ملقالــه تطالــب للروايــة بالــدور املســتقر للشــعر منــذ القــدم وهــو أنــه “د ـيـوان ال ـ
اختارهــا محفــوظ

والتاريخــي والجمــايل“ ،الدنيــا الحديثــة” ،بعبــارة محفــوظ ،تحتــاج إىل صيغــة إبداعيــة جديــدة تتســع ملــا ال يتســع لــه “قالــب”

سـره نمــط ،كان محفــوظ نجي ًبــا عندمــا أدرك أن الشــعر يف حاجــة إىل الروايــة ،يف
الشــعر ،فقــد جــاء زمــن عــيٌّ عــى اإلي ـقـاع ،ال يأ ـ

جـراه فيســقي مــا وراء
هـره ليتح ــرر مــن أســر تاريخــه الجمــايل ،وليفيــض ن ـهـره عــن م ـ
حاجــة إىل آخــر يدفعــه لتأمــل ذاتــه واســتكناه جو ـ
ضفــاف ألفتــه .وإين أل ّدعــي أن هــذا هــو مــا حــدث.

لقد

كان الرواج األول لفن الرواية يف

كان الشــعر يف أوج اشــتباكه مــع واقعــه،

الشعر ..األلفة والزمن

أحــد أهــم الدوافــع الجماليــة لثــورة الشــعر

الشــعرية الفريــدة ،عندمــا أطلقــت مقولــة

ـي يف هــذا
“زمــن الروايــة” التــي مــن الجـ ّ
الســياق أنهــا لــم تكــن ،كمــا ا ّدعــى املر ّوجــون

الشــفاهية كان الشــعر محاولــة للقبــض عــى

الالمتناهــي إال الالمنتهــي ،إال الــذي يولــد يف

كالزمــن الــذي يتــاىش مــع كل لحظــة تكتمــل

الــذي ينقــص يف لحظــة االكتمــال ويكتمــل يف

فنــون الســرد الــروايئ بينمــا الشــعر مكتــف

الكتابــة تــم تقييــد الصــوت وبتقييــد الصــوت

النصــف األول مــن القــرن املــايض

التــي بــدأت قلقــة متطرفــة يف التجريــب يف
حـراك الجمــايل الغربــي
بدايتهــا متأ ـثـرة بال ـ
الســيما يف فرنســا ،ولكنهــا مــا لبثــت أن
اســتقرت عــى مقوالتهــا الجماليــة الجديــدة،

كمــا وجــدت يف راهــن التحــرر مــن االســتعمار

ً
موضوعــا الشــتباكها مــع واقعهــا،
ومــا بعــده
وعــاد الشــعر لالزدهــار ،وللتغلغــل ـمـرة
أخــرى يف الوعــي الجمعــي بوصفــه صوتــه

وبصريتــه .وعــى مــدى نصــف قــرن أثــرى
اإلبــداع العربــي ذلــك الجــدل الجمــايل ،فقــد

لهــا ،تع ـبـرا عــن واقــع جمــايل تتطــور فيــه
منطو عىل نخبته املحدودة ،لم تكن
بذاته،
ٍ

عشر ،وقد ارتبط ظهورها بعاملني رئيسيني

الشــعر قيثارتــه واتجــه إىل صناعــة األلفــة مــن

بمعناهــا الحديــث يف بدايــة القــرن الســابع

محل ًيــا ،تحتــل فيــه قيمــة االنتشــار محــل

صــار الشــعر قــادرًا عــى تكثيــف هــذه العوالــم

القراءة وانتقال املعرفة يف عزلة ،ليس لنخبة

قيمــة العمــق ،مجتمــع أفقي/ســطحي،
مجتمــع ،كمــا ـيـراه باومــان ،ال يقــوم عــى
اإلن ـتـاج وإنمــا عــى النفايــات ،حيــث ترتبــط

والسرد الشعري ،ثم تماهت حدود الشكل

يف الوعــي الجمعــي القيــم الجماليــة ،فمــا
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يــكاد يتفــق املؤرخــون عــى ظهــور الفرديــة

كيشــوت لســربانتس وعوليــس لجيمــس

صـول أخــرى.
نــدرك انتهاءهــا إال بو ـ

عوالــم جديــدة مــا كان للوعــي املتطلــع إىل

الســرد ،فانفتحــت آفــاق جديــدة للكتابــة،

قيص.
التي وصلت بشعرية السرد إىل حد
ٍّ

انفتحــت آفــاق اللغــة أمــام الشــعر الــذي لــم

لحظة النقص ،فكل لحظة تمر يف حياتنا ال

عليه لتصبح مدينة مكتظة باألفراد ،متاهة

تمســح الد ـمـوع ،فقــط الشــعر قــادر عــى

همــا ظهــور الغرفــة الخاصــة واملطبعــة وهمــا

للنشــر يف مجتمــع عاملــي ،وليــس فقــط

حـول تفاهــة األكــر مبيعً ــا وعــدم تع ـبـره عــن
ـ

مــع ظهــور تجــارب ناضجــة مــن قصيــدة النــر

خـرة تصــل إىل منتهاهــا ،مــع
ومــع كل ـ

لحظــة املــوت ويمــوت يف لحظــة ا ـلـوالدة ،إال

املمتلئــة باألغــاين إىل مأســاة الفــرد الــذي

تلــك املقولــة إال تع ـبـرا عــن حالــة “ســوقية”

حـول األشــياء
سـرعة ت ـ
ديمومــة االســتهالك ب ـ

وراجــت مصطلحــات مثــل :القصــة القصيــدة

سـرب مــن الوعــي واإلدراك تمامــا
العالــم املت ـ

إىل نفايــات وإعــادة تدويرهــا – ليــس الجــدل

جماليــات الكتابــة عنــا ببعيــد – هكــذا شــاهت
حاجــة مــن يعيــش رائ ًيــا مرئ ًيــا عــر الشاشــات

صـرة!
إىل ب ـ

خـرة والحيــاة بــل تجــاوز ذلــك إىل اقتحــام
وال ـ

غـرات النســيان أن يحيــط بهــا،
ذاتــه مــن ث ـ
يف رمــوز وإشــارات ،يتحــرر الشــعر اليــوم

جويــس ،يف عالــم يفرتســه اال ـغـراب ،ألقــى

المرئيــات الحيــاة اليوميــة :العــادي امل ـفـرط يف

مــا يولــد أمــام أعيننــا كل لحظــة ،ومــا يمــوت
أمــام أعيننــا يف كل لحظــة.

األلفــة ليســت إال محصلــة تاريــخ ،ل ـقـاءات
ك ـثـرة تــزداد معهــا املعرفــة عمقــا ،يختلــف

محــدودة ،ولكــن للجمهــور العــام ،فظهــر

ألنهــا منداحــة يف تيــار زمــن ال نــدرك وطــأة

املســافة بــن العــادي واملألــوف ضــل فيهــا كثــر

من فردية الشــاعر إىل فردية القارئ ،وأمام

صناعــة األلفــة هــي حركــة الشــعر املضــادة

عــن الغرائبــي أو بتعبــر أدق يصطنعــون مــن

تيــاره العــارم ،مــن وهــم الت ـكـرار األبــدي

بمعناهــا وبمبناهــا ،فمــا الشــعر إال تأليــف

شـرطان اللــذان و ـفـرا ألول ـمـرة فرصــة
ال ـ

االنفالت من ذلك الوعي املزدحم باإلشارات

فردانيــة القــارئ تخــى الشــعر عــن موســيقاه
الصاخبة وعباراته الرنانة التي تليق بجمهور

التــايش ،عــن حقــه يف الذهــاب بــا عــودة،

املســتمعني واكتفــى بإي ـقـاع هــادئ يهمــس بــه

يكــون و ـعـاء للوجــود ،وال يعــي الوجــود

ميــاد القــارئ الفــرد اتســعت آفــاق الســرد

الشــعر يســعى خلــف ســلطة الزمــن يف أن

ال يسهل الخروج منها ،يف املسافة بني دون

صـرة تحتضــن
فضــح وهــم الت ـكـرار ،الشــعر ب ـ

عاديتــه والغرائبــي امل ـفـرط يف هامشــيته ،تلــك

ـمـرة أخــرى مــن صمــت الكتابــة ،الشــعر عــاد

والرمــوز ،الشــعر يبحــث عــن حريــة الزمــن يف

ضاقــت الغابــات واملراعــي والجبــال والبحــار

التنهــدات كــذاك الــذي تمتــد بــه يــد لــم تفتــأ

العــادي عــن األليــف ،العــادي هــو املكــرور،

حـول الشــعر
القــارئ ،ومــع فضيلــة العزلــة ت ـ

ليبحــث عــن الصــوت عــن الحركــة يحــاول

وتبدلــت اهتماماتــه مــن حكايــات الفرســان

فقــد تواصلــه مــع األشــياء واألشــخاص،

حـرارة
فليــس رغيــف الخبــز الــذي نضــج عــى ـ

يعــد فقــط قــادرًا عــى القبــض عــى الزمــن

اســتمرت فنــون الكتابــة العربيــة تتجــادل
وتتوالــد مــن رحــم ذلــك الجــدل حيــث ُت َّ
وظــف
آليــات الســرد يف الشــعر وآليــات الشــعر يف
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الشــعر فــن الصــوت وفــن الزمــن ،يف الثقافــة

جـزأ ،الفــرد ،مــع
يف أذن الواحــد الــذي ال يت ـ

األشــياء التــي نحــدق فيهــا دون أن نراهــا،

مــروره إال عندمــا يجرفنــا بعيــدا.

للزمــن هــي ان ـتـزاع لــكل مــا هــو إنســاين مــن
للحظاته/ملمارســاتنا ،نحــن نتنــاول الطعــام

كل يــوم ،فهــل حقــا ليــس يف تنــاول الطعــام
إال ت ـكـراره ،ال يــرى يف اليومــي ت ـكـرارًا إال مــن

هــو مــا ال يتميــز أو يتمايــز عــن ـغـره ،تلــك
مــن الشــعراء ،فذهبــوا يبحثــون يف اليومــي

خـرة األلفــة
اليومــي الغرائبــي بــدال مــن ســرد ـ
غـرة التــي لــن
للقلــوب ،للســرديات الص ـ
تفتــأ أن تصبــح ســردية كــرى ،ليــس اليومــي

عاديــا ،إنــه حضــور متجــدد ،معنــى متجــدد،
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يغيــب املعنــى ،عندمــا يغيــب الشــعر.

فادي يازجي

وال يســقط اليومــي يف العاديــة إال عندمــا
الشعر ..ال زمن له وال حدود

الشــعر إذن عمليــة ابتــكار دائمــة للوجــود،

عمليــة رســم لحــدود الكينونــة داخــل التيــار

العــارم للزمــان واملــكان ،وذلــك مــن خــال
صـرة الشــعر التــي تنتــزع أماكــن ولحظــات
ب ـ

مــن عاديتهــا ،مــن وهــم تكرارهــا داخلهمــا

فتضفــي عليهــا قداســة تميــز حضــور ذات
تطفــو عــى صفحــة النهــر األبــدي للوجــود،

يــوم امليــاد ،عيــد الــزواج ،حيــث التقينــا
األحبــة أول ـمـرة ،كل هــذه “العاديــات”

تشكل مالمح الكينونة ،نتشبث بها لنشعر
بحضورنا يف هذا العالم ،إن الشعراء صناع

االســتثنائية ،كل قصيــدة هــي ديــن جديــد

وكل شــاعر هــو نبــي متمــرد ،الشــعر هــو
هويــة العالــم ،ألنــه ديمومــة االنفــكاك مــن

ســديم الزمــان واملــكان ،ليــس للشــعر ديــن
أو صيغة أو منهج أو طريقة ،ليس للشــعر
حــدود ألنــه ديمومــة التمــرد عــى كل حــد،

ولكــن الشــعر أيضــا ليــس بزائــل أو عابــر أو
مؤقت ،ال ينكر الشعر ذاته ،ال يتواضع وال

يتضع وال ينسحب من الذاكرة حتى لو كان
خـزة أو ارتعاشــة مبهمــة ال تثــر التفكــر أو
و ـ
تستدعي التأمل ،ليست اللغة العادية كما
يرى البنيويون نقيض الشعر ،إنها منطلقه

ومادتــه األوىل وهــي أيضــا منتهــاه ،ال نقيــض
للشــعر إال العــدم.

الزمــن هــو و ـعـاء الوجــود ،ورغــم ذلــك ليــس
للشعر زمن ألنه ديمومة انتزاع العادي من

ســديم الزمــن الصط ـنـاع األلفــة التــي تجعــل

مــن اإلنســانية و ـعـاء رح ًبــا للزمــن .ال زمــن
للشــعر.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في ميالنو/
ايطاليا
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فادي يازجي

من يملك الزمن؟
عن خطـأ االحتكام إلى السياقات التداولية
َ
الصكر
حاتم
يبــدو يل أن املتصديــن ملقولــة زمــن الروايــة ورافضيهــا يحتكمــون أحيانـ ًـا يف حمــأة املناكفــات النظريــة لنــوع مــن الحِ جــاج ال يختلــف
ك ـثـراً عمــا ســاقه جابــر عصفــور إلثبــات صحــة حكمــه بســيادة الروايــة عــى الزمــن األدبــي.

إنهم

يســوقون الحجــج الســياقية يف

عــام  1945يف مجلــة “الرســالة” رداً عــى

بالفائزيــن بنوبــل مــن الشــعراء يف الســنوات

والقصــة فــن الطبقــات الدنيــا أو الده ـمـاء،

مطالعاتهــم،

كاالستشــهاد

خـرة ،وتزايــد الجوائــز الشــعرية العربيــة،
األ ـ

العقــاد الــذي رأى أن الشــعر فــن الخاصــة،

جديــد يســجل أيامنــا ووقائعنــا “املشـ ّرفة!”،

فلجــأ نجيــب محفــوظ إىل الد ـفـاع الحمــايس

تلــك الوقائــع بــل تســمو عليهــا ،وغــدا حصــر
النصــوص شــعراً أو ســرداً يف مهمــة تســجيل

فقد ذهبت النصوص إىل طريق ال تؤدي إىل

وكــمّ الدواويــن والكتــب الشــعرية املنشــورة،

ووصــف “القصــة” بأنهــا “شــعر الدنيــا

والندوات واملؤتمرات املتزايدة بصدد الشعر.

وتلقف جابر عصفور هذه الصيحة ليطورها

مقولــة نجيــب محفــوظ تلــك أتــت يف ســياق

املحدثــن” با ـفـراض أن املصطلــح لــم يكــن
واضحــاً يف وصــف القصــة والروايــة معــاً

حـول كبــر.
عليــه ت ـ

واملنابــر واملواقــع واملناســبات الشــعرية،
وهــذا ال يبعــد يف جو ـهـره عــن الذرائــع

الســياقية املضــادة ،ويقــع يف مــا تقــع فيــه

ردود األفعال يف العادة .كما يكشف نمطية

الحديثــة”.

عـرب
إىل ال ـقـول بــأن الروايــة هــي “ملحمــة ال ـ

بمســمى القصــة .وال أتيقــن مــن صحــة نســبة

الخطــاب املهيمــن عــى النظــر إىل الزمــن أو
ّ
وتوقعات الكتابة
العصر ،والتكهن بمزاجه

مــا قالــه نجيــب محفــوظ إىل ال ـنـوع الــروايئ،

واألجنــاس أو تنافســها فيــه تحــت هاجــس

“القصة القصرية” لقربها من بعض تقنيات

وال ـقـراءة ،ومســألة تبــاري األنــواع األدبيــة
البحــث عــن ضــرورة الب ـقـاء وإزاحــة اآلخــر،

وكذلــك يكشــف رؤيــة املتجادلــن إىل الكتابــة

كتقليــد فنــي ،وكجماليــات معروضــة
للتلقي.

إن الخطــأ نشــأ أصـا ً يف تصويــر التدافــع

ضـرب مــن النقابيــة والتســويق
النوعــي ك ـ
التداويل .كان جابر عصفور قد بدأ كتابه عن
زمــن الروايــة التــي نشــرها يف كتابــه بالعنــوان
نفسه ،مستشهداً بما كتبه نجيب محفوظ
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إىل التســاؤل عــن حقيقــة الحاجــة إىل ديــوان
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فتشــبيهها بالشــعر يوحــي أنــه يقصــد
القصيــدة كالقصــر والب ـنـاء الفنــي ،واســتمر

جابــر يف التطويــر لي ـقـول إن هــذا الزمــن هــو
زمــن الروايــة تحديــداً ،مص ّرحــاً باالنقــاب
عــى الرتاتــب األجنــايس املألــوف وإزاحــة

الشــعر عــن الهيمنــة .وذهــب إىل ال ـقـول بعــد

صفحــات إىل أن “الروايــة أصبحــت ديــوان
عـرب املحدثــن” ،مســتخدماً خطــاب
ال ـ

الشــعر ومصطلحاتــه يف هفــوة تشــر إىل
تســيد الشــعر أصـا ً يف قراءاتــه .كمــا يدعــو

الوقائــع واأليــام مقرتحــاً تراجعيــاً ،كمــا أن
حمــايس وإثبــات ضــدي أو ســلبي ال ينبنــي
سـرة وانتشــارها الحــايل
جـاج بال ـ
أمــا االحت ـ
فهــو ال ـي ّ
ـزك ســيادة الروايــة عــى الزمــن،

سـرة الشــعرية شــهدت أيضــاً تجــارب
فال ـ
الفتة فنيا وجماليا ال ترهن الكتابة الســرية
بتســجيل الوقائــع ..بــل ترتفــع بهــا لتمــزج

الخيال باملادة السريية ،بينما تعتمد السرية

الســردية عــى حيثيــات تاريخيــة خارجيــة.

ي ـقـول جابــر عصفــور إنــه ال يقــوم بعقــد

مفاضلــة بــن الشــعر والروايــة ،بــل يســجل
“واقعــاً قرائيــاً ،يرتبــط باالنتشــار واســع املــدى

الــذي يتمتــع بــه الن ـتـاج الــروايئ بالقيــاس إىل
الشعر” .كيف تكون املفاضلة إذن؟ ثم أيحق

لنــا أن نبنــي عــى م ـيـزة تداوليــة وانتشــار ظــريف
أفضليــة ـنـوع عــى آخــر؟

ك ّنــا نــو ّد أن يســوق طرفــا الخــاف أســباباً
وحججــاً فنيــة تتعلــق بطبيعــة كل فــن،

وإي ـقـاع ولغــة تعمــل عــى نفســها ولنفســها،
فيمــا تتــم ـقـراءة الروايــة جمعيــاً بالقيــاس إىل

كالــرق والروايــة كالنهــر بحســب جابــر

العناصــر واألحــداث .وبــن الشــعر والروايــة

وليــس الوصــف اإلنشــايئ كال ـقـول إن الشــعر
عصفــور ،أو دحــض ذلــك بال ـقـول إن الروايــة
ســرد وصفــي والشــعر تصويــر خيــايل ،فاألمــر
أبعــد مــن ذلــك .إنــه يتصــل بطبيعــة الفــن

الشــعري مــن جهــة والطبيعــة الســردية
للروايــة .الشــعر يتمثــل ذاتيــاً ويــدوّن تلــك
االســتجابات لألفعــال بحزمــة خيــال وصــور

بنيتهــا امللحميــة ومحفلهــا الســردي منصهــر

مــا بــن التجريــد والتشــخيص يف الرســم

مــن فــرق .لــذا تفلــح الروايــة والســرد عامــة

يف تمثــل قــوي للوقائــع مــا يغــري بال ـقـراءة
وتلمــس انعكاســات الوقائــع ،فيمــا يتطلــب

ـب عــى موضوعــه
الشــعر ـقـراءة أخــرى تنكـ ّ
وبناه املتحققة برهافة ال يمكن تحديدها يف

قوانــن ثابتــة.

أرى كخالصــة أن التعايــش بــن األجنــاس

واألنــواع ممكــن كمــا هــو بــن النصــوص
واألجيــال ..وأن الزمــن ليــس ح ـكـراً لفــن مــا.

واســتمرار الشــعر طبيعــي احتكامــاً إىل تاريــخ
الشــعرية وتأمــل مزايــاه وخصائصــه الفنيــة
والجماليــة.

ناقد من العراق مقيم في نيويورك
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استعادة نظام األجناس األدبية
ناهد راحيل
تحدث األملاين إريك كوهلر عن التحوالت التي يمكن عن طريقها أن يتأثر نظام األجناس بالتغريات االجتماعية ،فنظام األجناس

ضـاع الجديــدة بفضــل عمليــات انتقــاء بعــض الخيــارات التــي يحتــوي
وفــق كوهلــر ليــس “ســلبيا” ،بــل يســتطيع التأقلــم مــع األو ـ
ظـام األجنــاس عــى ســبيل املثــال أن
عليهــا والتجريــب يف الخصائــص التــي تم ـيـزه وتفضيلهــا ملواجهــة تلــك التغ ـيـرات؛ فاســتطاع ن ـ

يســتبدل الرتاجيديــا بامللحمــة التفاقهــا مــع إرســاء الحكــم املطلــق وتطلعــات نبالــة البــاط التــي حلــت محــل نبالــة الســيف القديمــة،
ومــع ســقوط الحكــم املطلــق ظ ـهـرت الربجوازيــة كقــوة ثقافيــة جديــدة مســؤولة عــن فكــر التنويــر ،صاحبهــا صعــود الراويــة التــي ّ
حلــت

محـ ّـل الرتاجيديــا.

فمن

املمكــن أن تــزداد قــدرة بعــض

الوظيفــي بــن النظــام االجتماعــي ونظــام

األنســاق وغرييتهــا؛ ليصبــح التجريــب يف

مــع أنــواع أخــرى خفتــت يف وضــع اجتماعــي

وإذا حاولنــا اســتعادة هــدف كوهلــر الخــاص

الكتابــة التقليديــة للشــعر الخاضعــة للــوزن

والنظــام األدبــي أو نظــام األجنــاس ،نجــد أن

موضوعيــا للتمــرد عــى األيديولوجيــا التــي

األنــواع األدبيــة لتتبــادل األدوار

ضـاع االجتماعيــة
بعينــه وتتفاعــل هــي مــع األو ـ

بالرتابــط الوظيفــي بــن النظــام االجتماعــي

والقافيــة لخلــق اإلي ـقـاع الشــعري معــادال

الجديدة ،وقد يتكوّن نوع جديد يتفق شكال
وموضوعــا مــع ّ
تطلعــات جماعــة اجتماعيــة

الشــعر هــو اللغــة العليــا التــي اســتخدمتها

تحكــم مصالــح مجتمــع مــا ،بحيــث تتخــى

يمكــن ألشــكال هجينــة أن تظهــر يف ـفـرات

تعبرييــة لهــا ،إىل أن هجــر املســرح الشــعر

إيقاعــا خاصــا يتنصــل مــن كل محاولــة تقييــد

التيــار الواقعــي ،وصعــدت خاللهــا الروايــة

الــدور مــع

تســعى للتحــرر مــن قيــود شــكل أدبــي ،أو

األجنــاس األدبيــة – املســرح تحديــدا – أداة

انتقاليــة مــن حيــاة املجتمعــات تســمح ب ـنـوع

واتجــه إىل النــر يف ال ـفـرة التــي ازدهــر فيهــا

مهددة باالختفاء.

بمســاحاتها املرجعيــة والتوثيقيــة وإشــكاليتها

مــن التــوازن النوعــي مقابــل أنــواع أخــرى
ولــي يكتســب كل جنــس أدبــي وظيفــة

“التيميــة” ،لكــن هــذا لــم يلغــي وجــود الشــعر

جماعيــة محــددة ،يجــب أن توضــع تلــك

غـرات االجتماعيــة.
والت ـ

اجتماعيــة خاصــة ويتفاعــل مــع مصالــح

األجنــاس األدبيــة داخــل ســياق اتصــايل

يتســم بالصراعــات وبالحــوارات الجدليــة

بــن األيديولوجيــات املختلفــة؛ فاألجنــاس

األدبيــة املختلفــة يمكنهــا التعبــر عــن رؤيــا
جماعيــة للعالــم يف مواقــف تاريخيــة بعينهــا،

بوصفهــا شــكال فنيــا يجســد معنــى اجتماعيــا

معينا ،مما يسمح بحقيقة استنتاج الرتابط
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األجنــاس األدبيــة.

الب ـنـاء الشــكيل للقصيــدة والتمــرد عــى قواعــد
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حـوالت النظــم األجناســية
الــذي تكيــف مــع ت ـ

القصيــدة عــن تلــك القواعــد وتخلــق لنفســها

شــكلية أو رؤيويــة.

فتبادلــت قصيــدة التفعيلــة

القصيــدة العموديــة التــي خفــت وجودهــا

شـرط زمــاين ومــكاين حــايل وتفاعلــت مــع
يف ـ
ضـاع االجتماعيــة الجديــدة ،واتضحــت
األو ـ

معالــم قصيــدة النــر التــي ظ ـهـرت كشــكل

فــإذا تمثلنــا الشــعر العربــي ،نجــد أنــه قــد

هجــن ونفــت التعــارض بــن الشــعر والنــر

العصــر الحديــث نتيجــة لتحوالتــه االجتماعيــة

جينيــت – لــه خصائصــه النوعيــة وســماته

غـرات شــكلية عديــدة يف
طـرأت عليــه ت ـ
ـ

والتاريخيــة املتالحقــة؛ مــع تقويــض التيــارات
الفكريــة الخاصــة بمرحلــة الحداثــة ،والتمــرد

عــى أيديولوجياتهــا املعتمــدة عــى أحاديــة
النســق وذاتيتــه ،واالنتقــال إىل تعدديــة

جـرار
لتوجــد باعتبارهــا نصــا جامعــا – بتعبــر ـ

الشــكلية الجديــدة.

يبقى أن نشري إىل دور املتلقي يف انتقاء جنس

أدبــي وتفضيلــه عــى آخــر ،وهــو مــا يتوقــف يف
خـرة ّ
اطالعيــة
األســاس عــى مــا يمتلكــه مــن ـ

وذائقــة فنيــة تؤهلــه الســتقبال النصــوص

مصطلــح إضــايف وهــو “نظــام التلقــي” الــذي

النوعيــة ،فــإىل جانــب نظــام األجنــاس

بالتبعيــة يف ازديــاد قــوة جنــس وتف ّوقــه عــى

والوقــوف عــى معايريهــا وإجراءاتهــا

وعالقتــه بنظــام املجتمــع ،يمكننــا ا ـقـراح

حـوالت النســق الثقــايف ويؤثــر
يتأثــر بــدوره بت ـ

جنــس آخــر وفــق مــا يحــدده لــه مــن قيمــة

جماليــة وقــوة أســلوبية تعبرييــة ،وحســب

مــا يلبــي لــه مــن توقعــات ومــا ينهــض بــه مــن
وظائــف تخــدم ّ
تطلبــات النظــام االجتماعــي.
ناقدة وأكاديمية من مصر
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ُّ
وظل الرواية
ضوء الشعر
ُ
محمد صابر عبيد
ّ
يسرتشــد العربـ ّـي بضــو ِء الشــعر منــذ زمــن ســحيق ال نعلــم بدايتــه وقــد ال نعلــم نهايتــه عــى األرجــح ،ضــوء ضـ ّ
ـاج بالنــور البهـ ّـي
سـان العربـ ّـي ومخيالــه ومزاجــه
الســاطع املغــرور الطالــع نحــو األعــايل دائمـ ًـا وأبــداً ،هكــذا تشـ ّـكلت الثقافــة الشــعريّة يف وجــدان اإلن ـ
ّ
وتطلعاتــه الحيويّــة والجمال ّيــة ،ويمكــن ال ـقـول ّ
إن تاريخ ّيــة الشــعر العربـ ّـي عــى هــذا النحــو هــي الضمانــة الحقيق ّيــة األب ــرز لتوكيــد

ع ّرض يف مناســبات ُمع ّينــة للتهميــش واإلقصــاء واإلهمــال والتبســيط والعــزل والتســقيط،
اســتمراريّته وديمومتــه وبقائــه ،مهمــا ت ـ
سـان العربـ ّـي يف جوهرهــا هــي روح شــعريّة ،وحياتــه شــعريّة ،ليكــون ارتباطــه بالشــعر جدليـ ًـا ومصرييـ ًـا بــا حــدود.
فــروح اإلن ـ

ّ
تكش َ
ف

ـايف
العصـ ُر األدبـ ّـي والثقـ ّ
الراهــن عــن هيمنــة شــبه

مطلقــة للروايــة بحكــم عوامــل ك ـثـرة تح ـتـاج
إىل كالم كثــر جــداً ،والروايــة فــنّ مســتورد

مــن الثقافــة الغرب ّيــة يعـ ّـر عــن حضريّــة

غـرب ومدن ّيتهــم ألنّ الروايــة هــي فــنّ
ال ـ

املدينــة ،وإذا كان الشــعر يتم ّيــز بالحساسـ ّية

الفردية فإنّ الراوية ذات حساس ّية جماع ّية
أكــر ُقربــاً للفكــر الديمقراطـ ّـي والحريّــة
التعبرييّــة والتشــكيل ّية ،فضـا ً عــى أنّ املَيـ َـل

قــد يجــري االهتمــام برتجمــة بعــض أعمالهــا

إىل العرب ّيــة ،ثــمّ مــا يلبــث هــذا االهتمــام أن

ينحسر وال يبقى له أثر يف الوقت الذي تبقى

الراويــة تلتهــم اهتمامــات الشــارع األدبـ ّـي
ـايف العربـ ّـي إىل أجـ ٍـل غــر مُ ســمّ ى ،ر ّبمــا
والثقـ ّ

لــو فــاز بهــا الشــاعر العربـ ّـي الــذي يســتحقها
ور ّبمــا هــو أكــر منهــا أدونيــس مثـا ً لــكان تأثــر

أو شــعراء آخريــن ســبق أن حــازوا عليهــا
ال يعـ ّـد حدثــاً تاريخيــاً لصالــح إعــادة النظــر

عدد ق ّراء الرواية إىل مستويات غري مسبوقة

أن يغـ ّـر ـمـزاج الشــارع الســائر بكل ّيتــه نحــو

ضـاء الروايــة ،وهــو أمــر ثانــويّ عــى صعيــد
ف ـ
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عــى صعيــد عــدد طبعــات رواياتهــم وأعــداد
النسخ املباعة الهائلة ،مع أنّ بعضاً من هذه

ترجيــح ّ
كفــة الشــعر عــى الروايــة عربيــاً،
ونــكاد ن ـقـول ح ّتــى عامليــاً أيضــاً.

صـول الشــاعرة األمريك ّيــة لويــز غ ـلـوك
إنّ ح ـ

ـرايئ العربـ ّـي العــام ال يمكــن
لــدى الشــارع ال ـق ّ

تجــاوزوا نجوم ّيــة نجيــب محفــوظ تداول ّيــاً

تعــد هــي الحـ ّـد الفاصــل بــن روايــة تكتســب
شــهرة وأخــرى ُتهمــل ،بــل ثمّ ــة عوامــل أخــرى

الروايــة ابنــة الربوباغانــدا ّ
املدللــة وقــد ّ
تمكنـ ْ
ـت

واالعتبــار للشــعر العربـ ّـي عــى ســبيل املثــال،
إذ أنّ فوز شاعرة مجهولة تقريباً مثل غلوك

خمسة آالف نسخة ،وصار بعض الروائيني
ممّ ــن خدمهــم اإلعــام جيــداً نجومــاً كبــاراً

ذلك عىل الشعريّة العرب ّية الحديثة حاضراً

البشــريّ إىل الحــي بحريّــة أكــر اســتقطاباً

عــى جا ـئـزة نوبــل لــآداب هــذا العــام 2020

تطبــع لــه روايــة جديــدة أن تبيــع أكــر مــن

التقاين
الفني
الروايات عىل صعيد التحكيم
ّ
ّ
تفتقــر إىل كثــر مــن الشــروط اإلبداع ّيــة فيمــا
ّ
يتعلــق باللغــة والصنعــة وعناصــر التشــكيل

وبارزاً
ّ
ومؤثراً فعالً ،لكن أن تفوز بها شاعرة
أمريك ّيــة فــا قيمــة لذلــك أبــداً عــى صعيــد

وإغواءً للناس من ضوابط الشعر والتزاماته
وس ّلمه الطويل.
ُ
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التــداول ّ
ألنــه ح ّتــى بعــد اإلعــان عــن فوزهــا

بجا ـئـزة نوبــل ال تســتطيع دار النشــر التــي

األساس ّية األخرى ،غري أنّ هذه الشروط لم

ذات طبيعــة سوســيوثقافية وســايكوثقاف ّية
ّ
تتدخــل عــى نحـ ٍـو ســافر إلشــعال نجوم ّيــة

ـرايئ العربـ ّـي
مــن الهيمنــة عــى الشــارع ال ـق ّ
هيمنــة تــكاد تكــون مطلقــة ،إذ ضاعفــت مــن

جـزء فعّ ــال مــن
روايئ مّ ــا أو روايــة مّ ــا ،وهــي ـ
ّ

بصرف النظر عن هُ ويّة هذه القراءة وطبيعة

– باتجــاه تســليع الثقافــة والفكــر واألدب

عـرب إىل
طبعــات روايــات بعــض الروائيــن ال ـ

بحرك ّيــة االقتصــاد العاملـ ّـي وأنشــطته الج ّبــارة

ـريف ،وقــد وصلــت
مقاصدهــا ومســتواها املعـ ّ

عشرات الطبعات ومئات اآلالف من النسخ
امل ُ َ
باعــة ،بعــد أن كان نجيــب محفــوظ الفائــز

طبيعــة العصــر العوملـ ّـي الســائر – كمــا يبــدو

عــى نحــو مقصــود ،ولــه عالقــة وثيقــة

القائمة عىل هيمنة رأس املال وســلطاته غري
املحــدودة.

الخاصــة بالروايــة عربيــاً
ّ
ولعـ ّـل ـكـرة الجوائــز
تغري كثريين بركوب هذه املوجة بمن فيهم

الشعراء التي كانت يف ستينات القرن املايض
هي األعىل حضوراً ّ
وتألقاً وتأثرياً ،فمنذ أكرث

حـول مصــر هــذه الشــعريّة
النقــديّ الجديــد ـ

وتحوّالتهــا وآفاقهــا.

ســتبقى الروايــة إىل حــن هــي املهيمــن األدبـ ّـي
عــى ســوق التــداول يف املنطقــة العرب ّيــة عــى
حســاب الشــعر ،وقــد ال نــرى أفقــاً ظا ـهـراً

الشــعراء أنفســهم ،وقــد تح ّولــوا إىل روائيــن
بحثــاً عــن هــذه الجوائــز وأقيامهــا املاد ّيــة

مــن نصــف قــرن والشــعر العربـ ّـي ينحســر
إىل حــدود ض ّيقــة جــداً عــى صعيــد التــداول
ّ
والتلقــي ،و ـلـوال الدراســات األكاديميــة يف

البشــر ،ال يســتطيع شــاعر عربـ ّـي قــد يتفـوّق

سـرت
األدب الحديــث والنقــد الحديــث النح ـ

فيــه الشــعر العربـ ّـي ألقــه وتسـ ّيده للمشــهد
ـايف واألدبـ ّـي العربـ ّـي ،وسـ ّ
ـتظل القصيــدة
الثقـ ّ

العرب ّيــة الحديثــة يف هــذه املنطقــة البحث ّيــة
الجامع ّيــة؛ بصــرف النظــر طبعــاً عــن قيمــة

يــرون فيهــا نافــذة حـ ّرة أصيلــة للحيــاة،

املغريــة ،إذ كيــف يف مجتمــع عربـ ّـي شاســع
ي ـقـرب يف عــدد نفوســه مــن نصــف مليــار مــن

عــى معظــم شــعراء العالــم املعاصريــن أن

يعيــش مــن إ ـيـرادات بيــع كتبــه الشــعريّة؟ يف

حــن صــار للروايــة عــى صعيــد هــذه الجوائــز

وح ّتــى يف أحيــان مع ّينــة عــى صعيــد النشــر
واالنتشــار مــوارد ماد ّيــة مريحــة ،تشــجّ ع ّ
كل

مــن لــه قــدرات مع ّينــة عــى تجربــة الكتابــة

َ
ّ
تخصــص
مرحل َتــي املاجســتري والدكتــوراه يف

العنايــة بالشــعريّة العرب ّيــة عــى نحــو أشـ ّـد
وأكــر إيالمــاً ،إذ بــدأ االهتمــام بالشــعريّة

مــا يُن َتــج مــن رســائل وأطاريــح يف هــذا املجــال،

حيــث أنّ هــدف الغالبيــة العظمــى ألصحابهــا

يمكــن ال ـقـول عــى صعيــد الشــعر إنّ أهــم

صـول عــى الشــهادة العلم ّيــة بأقصــر
هــو الح ـ
ّ
وأقلهــا عنايــة باألســئلة
الطــرق وأيســرها

بالــغ األهميــة تطبــع أعمالــه الشــعريّة ال ُي ـبـاع

األمــر لألســف أكــر مــن محاولــة تقديــم

خـول إىل نــادي الروايــة الواعــد.
الســرديّة الد ـ

شــاعر عربـ ّـي حـ ّـي أو ح ّتــى شــاعر عربـ ّـي راحــل
منها سوى النزر اليسري ،وانطفأت نجوم ّية

الكــرى املطلــوب محاورتهــا ،ويحصــل هــذا

رؤيــة جديــدة يف مجــال البحــث األكاديمـ ّـي

يدفعنــا لألمــل بشــأن مســتقبل قريــب يعيــد

العرب ّية صديقة حميمة لشعراء معدودين
ـدر
وينتمــون لهــا بإخـ ٍ
ـال وقـ ٍ
ـان وجمـ ٍ
ـاص وتفـ ٍ
جـزة
ـر مــن الضــوء ،ح ّتــى تحصــل املع ـ
كبـ ٍ
الكــرى فنصحــو عــى أســواق شــعريّة عرب ّيــة
جديــدة تمــأ اآلفــاق ،ويُنــادى فيهــا عــى

الشــعر والشــعراء أكــر مــن أيّ يشء آخــر..

َ
(والت حــنَ منــاص).

ناقد من العراق مقيم في تركيا
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ملف

الجديد واألجد
نادية هناوي

ّ
طـرأت
وتطورهــا قوانينهــا الفاعلــة واملؤ ـثـرة يف كينونــة اإلبــداع يف هــذا الشــكل مــن فنــون األدب أو يف ذاك .وكلمــا ـ
غـرات الحيــاة
إن ملت ـ

عــى الحيــاة ظــروف جديــدة؛ ـفـإن اإلبــداع ســيتعدد ويتنــوع ومعــه تتعــدد وتتنــوع النظريــات واملــدارس والتيــارات .ولقــد ذم أفالطــون
الشــعر ألنــه صــادر عــن إل ـهـام وعــن قــوة ال عقالنيــة لكنــه بعــد تطــور فلســفته لــم يعــد ّ
ظـراً ملــا وجــده فيــه مــن حــدس ورؤيــا
يذمــه ن ـ

صـرة وغريهــا أن
تعـ ّـر عــن الجمــال وتتوجــه نحــو الخــر .ومــا كان للقصيــدة العموديــة ثــم قصيــدة التفعيلــة والروايــة والقصــة الق ـ
سـاهمت فيهــا ظــروف معينــة فجعلتهــا ســائدة يف أز ـمـان ماضيــة أو راهنــة ،متغلبــة عــى
توفـرت لهــا و ـ
تكــون أجناسـ ًـا ـلـوال مهيئــات ّـ

حســاب أجنــاس أخ ــرى.

وإذا

كان الشعر مرآة تحايك الذات يف

مــا هــو محتمــل وقوعــه وممكــن

حـايك الواقــع يف
حدوثــه؛ فــإن الروايــة مــرآة ت ـ
ما هو حاصل وقوعه ومتحقق حدوثه .وألن

التالقــي بــن الواقــع والــذات أمــر طبيعــي

فكذلــك التداخــل بــن الشــعر والروايــة أمــر

قائــم ،لكــن ليــس بصــورة منفلتــة بــل محــددة
بإمكانية أن يكون أحد املتداخلني أرسخ قالبا

وأقوى قدرة عىل صهر الجنس اآلخر وإذابته

يف داخل قالبه.

وال خــاف أنّ الذا ـكـرة الجمعيــة تنقــل لنــا

تمتلــك الجــدة واملرونــة ملــا كانــت حاملــة

يمكــن نفــي تلــك الرتاكمــات واد ـعـاء املــوت
والــذواء ملــا كان قــد اُنجــز يف املــايض بينمــا هــو

سـرحي حامــا تراكمــات الشــعر الغنــايئ
امل ـ
وامللحمــي اللذيــن ســبقاه وملــا كانــت الحكايــة

فرق يف ذلك بني أن يكون جنس مثل الشعر

التــي بدورهــا كانــت تمهيــدا طبيعيــا للروايــة

تاريخيــا.

جينالوجيــا تراكمــات أســافنا الثقافيــة فكيــف

ضـرا وســيظل منتقــا مســتقبال؟ وال
ممتــد حا ـ
قــادرا عــى تغيــر العالــم أو بــن جنــس مثــل

الروايــة قــادرا عــى تعريــة املجتمــع وكشــف

وبذلــك ال يعــود صحيحــا ال ـقـول إن للقصيــدة

غموضــه وخطــف أنظــار متلقيــه.

له ولم تعد اآلن كذلك ممّ ا يتمسك به دعاة

لزمــن دون زمــن أو دعــوى ال ـقـول بمــوت

العموديــة زمنهــا الغابــر الــذي كانــت صالحــة

نظرية األنواع األدبية املؤمنون بتفسري األدب
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عــى التبــدل ل ـتـرك بعــض تراكماتهــا عــى
جنــس ســيعرب عليهــا ويحتويهــا وهــو القصــة

عـرب ،وســبقه بعقــود
إن الروايــة ديــوان ال ـ
ديوان العرب بأنه تسجيل من ال تسجيل له

ولذلــك لجــأت إليــه الشــعوب القديمــة حــن

بهــا ســتغلب غريهــا مــن األجنــاس الســردية
مطـوّرا أفضــل خصائصهمــا.

ناقدة من العراق

فادي يازجي

بأنواعهــا كافــة ،ممــا يتمســك بــه دعــاة نظريــة

وســتكون الروايــة بدورهــا مســتقبال قــادرة

شـاع
الشــعر وح ـلـول الروايــة محلــه ،أو مــا ـ

الــذي فيــه تهيمــن عــى ســائر األجنــاس وتتفــرد

صـرة
أو ال تصــل إىل منافســته القصــة الق ـ

تمهيــدا طبيعيــا للقصــة بمختلــف أشــكالها

والشــعرية أو ـنـوع آخــر يرثهمــا مخ ـتـزال أو

فســر كــون الشــعر
العالمــة جــواد عــي الــذي َّ

العمــود وقصيــدة التفعيلــة وقصيــدة النــر)

بعــض تراكمــات امللحمــة وملــا كان الشــعر

مــن هنــا أجــد بطــان دعــوى مالءمــة الشــعر

سـرا فســيولوجيا هرياركيــا كمــا ال يعــود
تف ـ

جنســا ال يجاريــه الشــعر بأجناســه (قصيــدة

أجـ ّـد منــه وأكــر مرونــة .و ـلـوال أن الروايــة

صـرة بســبب مــا تمتلكــه مــن املرونــة التــي
الق ـ

طرحــه منســوبا إىل جابــر عصفــور بأنــه قــال:

منطقيــا ال ـقـول بــأن زمننــا هــو زمــن الروايــة
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سـرا
األجنــاس املؤمنــون بتفســر األدب تف ـ

هــو يتجــدد باالنصهــار أو الذوبــان يف مــا هــو

لــم تعــرف الكتابــة.

ومــا ـنـراه هــو أنّ ال فــنّ يُب ـتـدع فيمــوت؛ إنمــا
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الرواية تتقدم على الشعر
أبو بكر العيادي

شـرف دون
شـاعرة قبلهــا نا ـلـوا هــذا ال ـ
شـاعر و ـ
أن تحــوز األمريكيــة لويــز غ ـلـوك جا ـئـزة نوبــل فهــذا ال يعنــي أنهــا األفضــل ،فكــم مــن ـ
ّ
اســتحقاق (جوزيــف برودســي ،فيســافا شمبورســكا ،فضــا عــن مؤلــف األغــاين ـبـوب ديــان عــى ســبيل الذكــر ال الحصــر) .وأن

شـاعرة فــا يعنــي أنهــا ت ـك ّرس طغ ـيـان جنــس عــى آخــرّ ،
ع ّـدل خيــارات ّ
الكتــاب
وأنهــا ســوف ت ـ
شـاعر أو ـ
تســند لجنــة نوبــل جائزتهــا إىل ـ
مـاع العالــم عــى ّ
عـوا ّ
كتــاب
عمــا بــن أيديهــم ويه ّـبـوا إىل الشــعر ،فهــي عــادة مــا تتـ ّـوج مغموريــن وكأنهــا تســتخف بإج ـ
يك يقل ـ

َّ
املتوقعة ،ذات الشهرة الواسعة .أي أن لها
وشعراء حقيقيني ،بل إن بعض أعضائها ص ّرحوا عالنية أن اللجنة تتجنب األسماء

اعتبــارات بعيــدة عــن األدب يف أغلــب األوقــات ،وبالتــايل ال يمكــن أن تكــون مقياســا لحكمنــا عــى الشــعر ومــدى حضــوره مســتقبال.

إن

مالحظــة جابــر عصفــور تنطبــق أكــر

سـرة الذاتيــة .وكان يف
بــن التخييــل وال ـ

يف تيــار جــرف كل راغــب يف الظهــور ،بعــد أن

مــا تنطبــق عــى الســاحة العربيــة،

النقــاد “ميتاخيــايل” ،أي تشــويش الحــدود

غـرب فالروايــة ال ـتـزال يف
الــروايئ ،أمــا يف ال ـ

جملته أدبا استفاد من تيار الرواية الجديدة

التــي تشــهد إقبــاال منقطــع النظــر عــى األدب

املقــام األول منــذ ظهورهــا ،وهــي التــي ترصــد

ظهــور أســماء أمثــال جــاك كــرواك ووليــم

وأضحــت كتابــة الروايــة مطمــح الجميــع،

الصفحــات الثقافيــة كانــت ال تنفــك تنعــى

ق ّراء الشعر يف العالم ،نتيجة عوامل كثرية

فهي ال تني تتكاثر يف شتى أصقاع املعمورة،

بــوروز وجــون بــارث ،فــإن عناويــن بعــض

التخييليــة والروايــة الســرذاتية وروايــة

خـرة
اجتــاح الســاحة العربيــة يف األعــوام األ ـ

يف فرنســا ،مــن حيــث تم ّردهــا عــى الروايــة

لهــا الجوائــز أكــر مــن ســواها .ورغــم مــا ينـ ّـد

يف أشــكال مســتحدثة أحيانــا كالواقعيــة

االجتماعيــة ،إضافــة إىل انســياق شــعراء كــر

هــوس الروايــة ،كمطيــة إلثبــات الــذات

الكالســيكية واقرتاحهــا رؤيــة مغا ـيـرة .ورغــم

بني الحني واآلخر من أصوات تتنبأ بنهايتها،

مــوت الروايــة الوشــيك .وقــد رأى املؤرخــون

وتحقيــق مكانــة لــم يبلغهــا بكتابــة الشــعر.
السيما يف هذه املرحلة التي تقلص فيه عدد
أهمّ هــا طغيــان األدب الســرديّ دون شـ ّ
ـك،
ومنافســة املحامــل اإللكرتونيــة أيضــا.

الخيــال العلمــي بوجهيهــا االســتباقي

يف ذلــك تعبـرًا عــن نوســتالجيا نقــاد تعلقــوا
بتقاليــد أدبيــة معينــة ّ
مثلهــا جيــل العمالقــة،

ال نشـ ّ
ـك أن ثمــة اليــوم حاجــة ملحّ ــة إىل

راديــكايل عنــد ظهــور الروايــة الجديــدة يف

ومِرا ســه.

صـره ،فــإن
عــى تصويــر العالــم وتحليــل عنا ـ

والديســتوبي .وال ـقـول بموتهــا ال يعــدو أن
يكــون ســوى اســتعادة ملــا واجهتــه مــن نقــد

ً
ورفضــا لتصــور جديــد لــأدب الــروايئ

الحــس واملعنــى ،وإذا كانــت الروايــة قــادرة

فرنســا ،حــن أعلــن دعاتهــا عــن مــوت الروايــة

لقــد وصــل الشــعر إىل مــأزق حقيقــي،

الشــعر أقــدر عــى التقــاط الجمــال فيــه.

الجديدة باختفاء رموزها ولم تمت الرواية،

يف عمومــه تغلــب عليــه النمطيــة ورغبــة

ولكــن ال نعتقــد أنــه ســيزيح األدب الســردي

ومــوت املؤلــف معــا .ثــم اختفــى تيــار الروايــة

رغــم تزايــد الشــعراء ،ألن مــا يكتــب اليــوم

الــيء نفســه حــدث يف الواليــات املتحــدة

النــر بشــكل أطمــع ك ـثـرا مــن ضعــاف

يف املرحلــة ذاتهــا ،عندمــا ظهــر إن ـتـاج روايئ
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ـتـراوغ انتظــار املســتمع ،وشــيوع قصيــدة
املوهبــة ،وخلــق فــوىض عارمــة يتجــاور فيهــا

فالشعر باق ما بقي اإلنسان ،وكذا الرواية،

مــن موقعــه ،ألن مدمنــي الحــي وســماعه
يفــوق ُشــداة الشــعر وهواتــه.

سامن خوام

بــل نهضــت مــن رمــاد تلــك الحقبــة لتعانــق

إحــداث الدهشــة عــى منــوال النكــت التــي

العالم برؤية جديدة.
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يخالــف الذائقــة الســائدة ،اعتمــد مــا أســماه

الج ّيــد والــرديء ،خاصــة بعــد ظهــور املواقــع

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هل مازال الشعر ديوان العرب
محمد خياطة

لن يختفي الشعر إال باختفائنا
محمد محمود صارم
الشــعر ،أجــل الشــعر مجــدداً ،الشــعر دائمـ ًـا وأبــداً ..وهــل كان مــن امل ـفـرض أن نصـ ّـدق ّ
أن الشــعرا َء كا ـنـوا قــد غــادروا الزمــن الــذي
ردم مما َّ
تهد َم يف ّ
نعيبه مراراً وتكراراً ودفنوا كل ُم َ
الزمن؟ القيم ،الجمال ،الذوق ..وإن كانت األزمنة كلها
رت َّد ٍم من القول تحت ٍ
ً
معيبة ،وال ّ
جميعا؟ ألم َيعلق عىل جدرانها املتهالكة املتآكلة
يهمني كثرياً سبب العيب الذي يعرتيها ،أفلم يحضر فيها الشعر
ضـراء وهــو “الجيفــة الخالــدة”؟
كالطحالــب الخ ـ

يبدو

زمننــا متفـ ّرداً عــى كل حــال.

صحيــح أنّ الهمج ّيــة والظلــم
واالســتعباد مــا فارقــوا حــوادث التاريــخ قـ ّ
ـط،

يشــعر ا ـملـرء أننــا يف عالــم ناقــص الشــعر
واملوســيقى واألدب والفــن عمومــاً ،وكذلــك،

احت ـفـاء الجا ـئـزة األكــر شــهرة و”بريســتيجا”
مؤشـراً يجــدر
ّـ
ـاعرات وشــعراء
خـراً بشـ
مؤ ـ
ٍ

اإلمرباطوريــات املرتهّ لــة تنفــث دخــان

َ
ناقص املعنى؟
اإليمان ،أيكون قبل ذلك كله

صـرة عــى
مراجعــة امل ـقـوالت القديمــة واملعا ـ
ً
إيقاع املخاضات املتعاقبة محلياً وكونيا .هل

قــد تفيدنــا الرياضيــات املجـ ّردة بإمكانيــة

متحف الشمع .األيديولوجيا؟ رؤوس أقالم

عـرب” بنفــس
يف عبــارة “الشــعر ديــوان ال ـ

كوكبنــا األزرق محــدود األبعــاد عــى اتســاعه

تسويق انتخابي يف ربع العالم وطبل أجوف

ولكــنّ

البشــرية منــذ بــدأت مداخــن

صناعاتهــا املسـ ّ
ـتجدة والعالــم يف تســارع
مســتف ّز .ثمــة منحنــى ال يكـ ّ
ـف عــن الصعــود،

اســتمراره بالصعــود إىل مــا ال نهايــة ،ولكــن
ري عىل امتالء حسابات مصارفه بمليارات
فق ٌ

املليــارات .هنــا بالــذات تكمــن أزمــة الشــعر
إذن .الشعر فقط؟

نعــم وال .إذا نظرنــا إىل الشــعر عــى اعتبــاره
جنســاً أدبيــاً ســيبدو لنــا الشــعر تحديــداً

ضح ّيــة لطبــع مــا مــن طبائــع عصرنــا الراهــن

الفلســفة واألخــاق والديــن ،ر ّبمــا ناقــص

أخــذه يف الحســبان .أمّ ــا عرب ًّيــا فــا بـ ّـد مــن

أزعم ذلك .السرديات الكربى دينية كانت أم
ال دينية ّ
تكلست أو باتت معروضة للزوار يف

نفهــم جميعنــا مصطلــح الشــعر املتضمــن

وشخصيات بهلوانية وشعارات فضفاضة،

الطريقة؟ ليس عندي شك يف امتالك الكثري

يف ثالثــة أرباعــه املتبقيــة .هنــاك فــنّ
وأدب
ٌ
ونضــاالت عــى أيّ حــال ،هنــاك دراســات

األمــس مــا تعنيــه الشــعريّة لنــا اليــوم ،ولكــن
ليس كل ما ُس ِّطر يف ذلك “الديوان” العظيم

يحتوي بني دفتيه الشعريّ وسواه .كان من

أد ـبـاء كبــار ،الف ـكـرة هــي أنّ اختنــاق املجــال

ضـاءات جديــدة ومياديــن تســرح فيهــا خيــل
ف ـ

اليوم إىل الشعر .يف قصيدة األمس شعريّة

شـاء.
الفنــون العص ّيــة عــى الرتويــض كيــف ت ـ

والتوثيــق قــد تكــون أ ّدت بمجملهــا لــرواج

غادرنــا أصـاً؟ ال أظــنّ  .املســألة مســألة
مفاهيــم ،وجهــات نظــرّ .
أبشــر بالشــعريّة ال

ال يمكنّ للصورة أن تكون عىل هذا املســتوى

“ســوق الروايــة”.

غـرب عــن ســمائنا،
حيــاة وال يمكــن لهــذا أن ي ـ

مــن التفــاؤل عــى كل حــال ،حتــى يف أكــر
الــدول نجاحــاً ،فســريعاً مــا ي ـت ّ
ـول صاحــب

وحبــور .مزيــج عجيــب ،وهــذا جيــد عــى كل

مــن شــعر ا ـلـراث شــعريّة عاليــة عنــت لنــاس

اجتماعيــة ،ال أنكــر ذلــك ،لكــن ثمــة ثابــت

بجميع املقاييس يمكن النظر إليه كما ننظر

ومتغرياتهــا الكــر .ثمــة تصحّ ــر عــى مســتوى

حـرب
وصحافــة وأخبــار وحكمــة وسياســة و ـ

ناقــص لتســتقيم املعادلــة بثوابتهــا القليلــة
املعنــى ،هنــاك يف الينابيــع .ومــا عالقــة كل

وســام ومناســبات اجتماعيــة وكل يشء،

وأخــال عبقريــة العبــارة التــي رُددت ك ـثـراً

سـرعة،
أو ر ّبمــا لجملــة طبائعــه وســماته .ال ـ

ذلك بالشعر؟ أقول :وهل مثل الشعريّ يف
توليــد املعنــى وإ ـثـراء الواقــع املسـ ّـطح األجــرد

تكمــن يف تعبريهــا عــن هــذا االحتــواء العــام.

الخاص ّيــة الســحريّة العص ّيــة عــى التوصيــف

أســتطيع تلخيــص انطباعــي عــن العالــم بهــذا

ّ
عـرب” تنطــوي
املحدثــة “الروايــة ديــوان ال ـ

االســتهالك ،املاد ّيــة ،إلــخ… ولكننــا لــو
ّ
فكرنــا فيمــا يجعــل الشــعر شــعراً ،تلــك
والتحديــد ،فلتكــن شــعرية الشــعر ،نعــم:
الشــعريّة ،فــإنّ مــا ينتابنــا مــن قلــق عــى
الشــعر سينســحب عــى كل فــنّ وعــى ّ
كل
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تصـ ّرف وعــى ّ
كل طقــس.

وغريهــا الكثــر مــن الوســائل ،فقــد يكــون
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بمــا يمكــن ذ ـكـره؟

النقــص نقــص املعنــى ،نقــص الشــعريّة .وإذا
ع ِّـراً عمّ ــا يجــري يف
اعتربنــا جا ـئـزة نوبــل م ـ
بعــض مواطــن هــذا العالــم ،وســيلة قيــاس،

أظــنُّ اســتبدال الصيغــة الســابقة بالصيغــة
عــى مأســاة هــي مأســاتنا منــذ تغـ ّـر َســمْ ُ
ت

هــذا العالــم .مــن الواضــح واملفهــوم أن
يلعــب شــعر األمــس كل تلــك األدوار وأن

املفرتض أن تحمل الحداثة لربوعنا الحريّة،

رأس املــال مهمّ ــة تحويــل الــروح اإلنســان ّية
إىل ســلع شـ ّتىَ ،ف ْل ُكــن أكــر ّ
دقــة وواقع ّيــة

ْ
ول ّ
تكلــم عــن الهوامــش بــدل املياديــن ،حيــث
“ال ـع َ
ـرش لنــا ّإل الهوامــش” .املهــمّ ّأنــه ليــس
من املفرتض بعد أن طرأت الحداثة أن يتابع
فــنّ مــن الفنــون مهمّ ــة احتــواء ّ
كل يشء .ال

أنتقص بذلك من قدر روايات عظيمة كتبها

العــام وحرمــة السياســة وصعوبــة التأريــخ

أمّ ا املشهد الشعري العربي اليوم فيجعلني
ّ
متقلبــاً تمامــاً بــن نــدب واحت ـفـاء وتعاســة

حــال .تتعايــش مفاهيــم قديمــة وحديثــة،
شــعر ونظــم ،شــعر وهذيــان ،منصــات

تقليديــة ومنصــات جديــدة ،هوامــش،

شــعراء كبــار مــن أجيــال مختلفــة ،أدع ـيـاء
مــن ّ
كافــة األجيــال أيضــاً ،باختصــار هــو ليــس

بهــذا الســوء.

هــل يعــو ُد زمــن الشــعر إذن؟ وهــل كان

بجنــس الشــعر؛ الشــعر كمعنــى وكأســلوب

ألن اإلنســان يولــد يف مـ ّـد الشــعر أمــا جــزره

فســيحدد تاريــخ والدة عصــر الروبــوت .مــا
شـراً فلنعلــم أننــا بصحبــة الشــعر،
دمنــا ب ـ

ســيكون هنــاك شــعر يف مــكان مــا .وبهــذا
املعنى فإننا لن نسمع أبداً بذلك اليوم الذي
يختفــي مــن تفاصيلــه الشــعر ،ألننــا ببســاطة
لــن نكــون موجوديــن.

شاعر من سوريا مقيم في بيونس آيرس في
األرجنتين
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ملف

هل مازال الشعر ديوان العرب
محمد خياطة

ّ
الشعر دوما وأبدا
أيمن حسن
ّ
ُ
ّ
تتضمنه من عوالم ســحريّة وشــخصيّات ضاربة يف العمق والحياة
بالشــعريّة ملا
قرأت روايات كثرية ويمكن وصف البعض منها
قرأت روايات كثرية بالعربيّة والفرنسيّةّ ،
ُ
واط ُ
لعت عىل ّ
ّ
“فن ال ّرواية” ،كما يحلو للتشييك الفرنيس
أمهات
وصوال إىل املأساويّة.
ميــان كوند ـيـرا تســمية الكتابــة ّ
الســرد ّيةُ ،م َت َْج َمـ ًـة للفرنسـيّة ،التــي صــارت بفعــل املمارســة ويشء مــا ُيشــابه املصــر ،لغتــي األوىل

وأحببت ّ
ُ
ُ
ور ّبما لغتي ّ
حتى الجنون راسكلنيكوف وجوليان سوريل وفريديريك مورو وباردامو
قرأت إذن الكثري من ال ّروايات
األم.
أن ال ّروايــة فـ ّـن أو جنــس أهـ ّـم مــن املس ــرح أو ّ
وسـ ّـكان قريــة ماكونــدو ومصطفــى ســعيد وغيــانّ ،
لكنــي لــم أعتقــد أبــدا ّ
الشــعر .بــل

ّ
اعتربت ال ّرواية ّ
فنا تكميليّا يأيت ّ
ُ
بالشعر وهو األدب األسايسّ واملسرح وهو
للتسلية ،مللء وقت الفراغ ،مقارنة
بالعكس ،لطاملا
إيل بمعنــى ّ
الفـ ّـن املكتمــل ّ
حـوار مباشــر مــع الجمهــور.
أنــه ـ
بالنســبة ّ

صحيح

ّ
أنّ
الشــعر يعيــش أزمــة

ظـرة الباكالوريــا ال ُت ـبـاع كتبــه
يف برنامــج منا ـ

وجعلهــم مســتهلكني خاضعــن لســلطة
ّ
املتمثلــة هنــا يف كتــب مصنوعــة عــى
الســوق
ّ

ك ـبـرة باملعنــى االقتصــادي

ّ
و”حدث أبو هريرة قال” للمسعدي ،أذكر ُه
ي ـقـول إنّ املســعدي وهــو موجــود ّ
كل ســنة

ال ّت ـكـرار ،طريقــة ما ـهـرة الســتمالك القـ ّراء

الــذي صــار “ابــن العــمّ الفقــر” لــأدب،
ّ
ّ
احتلت أكرث من
خاصة مقارنة بال ّرواية ّالتي

كما ينبغي) .أي أنّ الكتب املق ّررة يف الربامج
ال ّرسم ّية ،والحال كذلك يف فرنسا ،ال ُت ّ
مث ُل

طريقــة “الفاســت فــود” و”الدجنــك فــود”،

ترك ال ّرواية ألنّ “العالم لن يكرتث لخيانات

فمــا قيمــة الربازيــي باولــو كويلهــو ورواياتــه
املكتوبــة بنفــس ال ّنمــط كوصفــات ّ
الطبــخ

غـرب األ ـمـريك القاتــل صح ّيــا
توزيعهــا ال ـ

قصائــد كاملــة بتهمــة “جريمــة إهانــة اآلداب

أعــرف عنهــا إالّ الـ ّ
ـيء البســيط) ،يعيـ ُ
ـش

ليــس ّ
للشــعر مــكان يف هــذا الخضــمّ  .إن

مــن يــوم اإلدالء بــه ،أي يــوم الــ 21مــن آب/

حـزاب واألنســاب.
واالنتظــارات واأل ـ
ّ
للشــعر إيقاعــه يف املــي وال ّركــض والوقــوف

موســو
يف فرنســا ،مثــا ،املدعـوّان فريدريــك
ّ

لغويّــا وثقاف ّيــا وإنســان ّيا ألــف ـم ّرة مــن روايــات

للكلمــة ،أي أنّ كربيــات دور ال ّنشــر عزفــت
عدة سنني وربّما عقود عن نشر ّ
منذ ّ
الشعر

تسعني يف املائة من برامج ال ّنشر ومشاريعه.

الســبب أساســا إىل ارتبــاط دور ال ّنشــر
يرجــع ّ
الكــرى بوســائل اإلعــام الكــرى ،فهــو إذن

ل ـقـاء أصحــاب املشــاريع املال ّيــة ال الفكريّــة أو

ُ
يبحث عن
الحضاريّة ،هذا ما يعني أنّ املال
املــال ،وأنّ ّ
الشــعر ال يــد ُّر مــاال و ـفـرا كال ّروايــة
ّ
ألنه صعب املراس والقراءة والفهمّ .
الشعر
صراع مع ال ّزمن ،أو ربّما هو اختبار لل ّزمن.

أمّ ــا ال ّروايــة ،فعلينــا أن ن ـقـول إنّ مــا ُي ـبـاع

ليس دوستويفسيك وال ستاندال وال فلوبري
وال ســيلني وال غربيــال غارســيا ماركيــز وال

الط ّيــب صالــح وال محمــود املســعدي( .أذكـ ُر

عــى ســبيل املثــال املرحــوم السـ ّيد محمّ ــد

املصمــودي ،صاحــب دار الجنــوب لل ّنشــر
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بتونــس ،وهــي الـ ّـدار التــي أصــدرت “السـ ّـد”

قرأهــا جميعــا ،وعندمــا ي ـقـرأ روايــة جديــدة،
فســيتذ ّكر القديمــة .هــذا الفعــل ،املبنـ ّـي عــى
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أرقامــا هامّ ــة مقارنــة ببعــض الكتــب التــي
يمكــن اعتبارهــا تافهــة ،عــى األقـ ّـل ثانويّــة،

مقارنــة بمواطنــه “جورجــي أمــادو”؟ يمكــن
الســؤال نفســه يف ّ
كل بــاد العالــم:
طــرح ّ

ومــارك ليفــي يبيعــان مــن كتبهمــا أضعــاف
أهــمّ مــا يبدعــه ك ّتــاب اليــوم .هــل يعنــي هــذا

الســريعة التــي احــرف يف
تلــك الوجبــات ّ
وفكريّــا.

امرأة ريف ّية” ،لك ّنه حكم باإلعدام عىل ّ
ست

العامّ ة واألخالق الحميدة” .دام هذا الحكم

صــحّ ال ّتعبــر ،قصيــدة واحــدة إليــف بونفــوا
أو فيليــب جا ـك ّ
صـاح ســتيت ّية أثــرى
ـوت أو ـ

– إىل يــوم الــ 31مــن مايو/أيــار  1949بعــد ـقـرار

ـهـؤالء .فكــم نحــن بعيــدون عــن ســنة 1857

كســر الحكــم األوّل.

التــي شــهدت صــدور كتابــن مــن أهــمّ الكتــب

شــيئا آخــر غــر أنّ ثقافــة املــال واملركنتيل ّيــة
السري ّ
بكل نحو
استفحلت وأخذ القطيع يف ّ

“السـ ّيدة بوفــاري” لغوســتاف فلوبــر،

يف الحقيقــة ،للقــارئ الحـ ّـق يف متابعــة مــا
ّ
فكأنــه
يريــد :عندمــا ي ـقـرأ روايــة ألحــد ـهـؤالء،

جـ ّـد بديعــة ،واألجمــل هــو محاكمــة الكتابــن

املســلخ؟

واألديبني ،لكن يف نهاية املطاف ق ّرر القضاء

يف تاريــخ األدب الفرنــي والعاملــي ،وهمــا
و”أزهــار الشـ ّر” لشــارل بودلــر .الجميــل يف
األمــر ،هــو ـقـراءة ّ
الشــاعر لل ّروايــة يف مقالــة

أغســطس  ،1857إىل – تماســكوا أعصابكــم
جـرام بمحكمــة ال ّتعقيــب” بباريــس
“غرفــة اإل ـ

القصــة ّ
ّ
الضاربــة يف الواقع ّيــة
مــن خــال هــذه
ويف ال َّتأْريــخ لــأدب ،يتجـ ّـى لنــا أنّ ّ
الشــعر
وال ّروايــة ،وإن كانــا يتبعــان عالــم األدب،

فهمــا ال يخضعــان للمعايــر نفســها .وقـ ُ
ـت
ّ
الشــعر ليــس وقــت الروايــة كمــا أنّ أ ـغـراض
ّ
ّ
فالشــعر،
الشــعر ليســت أ ـغـراض ال ّروايــة.

منذ لحظة جلجامش إىل حصول األمريك ّية

لويــز غ ـلـوك عــى جا ـئـزة نوبــل لــآداب 2020
(بال ّرغــم مــن ّأن شــخص ّيا لــم أ ـقـرأ لهــا وال

ّ
الخاصــة بعيــدا عــن الحســابات
سـرته
م ـ

والقعود وح ّتى ال ّنوم .هو الحريّة باألساس.

ظـره ويصــوم عندمــا نقــرع
يــأيت عندمــا ال ننت ـ

جـرس املأدبــة ،لك ّنــه دائمــا موجــود :يف زرقــة
ـ

الســماء أو ســوادها ،يف جرعــة ا ـملـاء أو كأس
ّ
ال ّنبيذ ،يف بسمة الوليد أو رسمة البنت التي
تــرى أباهــا يف شــكل “ســنفور شــاعر”ّ .
الشــعر

يف ّ
كل مــكان ،وعــى ّ
الشــاعر التن ّبــه إليــه.
لألسف ،ال يمكن أن نقول ّ
الشء نفسه عن
ال ّروايــة ،فكمــا كان ي ـقـول ســيلني ،صاحــب

رائعــة “رحلــة يف أقــايص الل ّيــل”“ ،القصــص
موجــودة يف ّ
كل مــكان ..يف املستشــفيات

الشـرطة واملطلــوب هــو األســلوب”.
ومراكــز ّ ـ
بهــذه ّ
الطريقــة ،يكــون الـ ّروايئ الحقيقــي

شــاعرا كمــا كان هومــروس وفرجيليــوس

ورابــي وســرفانتيس شــعراء كبــار ال روائ ّيــن.

األدب الحقيقــي ،كمــا املوســيقى الحقيق ّيــة،
ّ
كمــا ـكـرة القــدم الجميلــة ،وفــنّ
الطبــخ

ال ّراقــي ،وصناعــة املوضــة وصناعــة العطــور
ّ
وكل مــا هــو بديــع يف هــذا العالــم املــيء

ـتحق أن ي ّ
ّ
خـراب ،يسـ ّ
بالشــعر.
ُلقــب
بال ـ
ّ
الشــعر ،دومــا وأبــدا ،ســيكون اســم الجمــال

الســواء.
واإلبــداع والحريّــة عــى حـ ّـد ّ

شاعر ومترجم وأكاديمي من تونس
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هل مازال الشعر ديوان العرب
محمد خياطة

القلب النابض للغة
كاهنة عباس

الشــعر هــو اســتعمال اللغــة عــى غــر الصيــغ املألوفــة بتحويــر عالقــة الــدال باملد ـلـول وابتــكار لغــة جديــدة مختلفــة عمــا درج النــاس
عــى اســتعماله أثنــاء تواصلهــم بــن بعضهــم البعــض أو يف خطبهــم املكتوبــة ،هــو إذن ،لغــة مارقــة عــن امليثــاق االجتماعــي الــذي
شـاعر وانتقائــه ملفرداتهــا األكــر إيقاعــا” إىل لغــة
يعتــر املرجــع املحــدد ملعانيهــا وســياقاتها ،إذ يحولهــا الشــعر بفضــل “خيــال ال ـ

ظـام االجتماعــي االقتصــادي والســيايس ،لقدرتهــا
عـرة عــن عاملــه الخــاص يك تمنحــه إمكانيــة التح ــرر مــن ســطوة الن ـ
التفــرد ،تلــك امل ـ

عــى أن تكــون مــرآة لذاتيتــه.

الشعر

هــو القلــب النابــض للغــة

مناهضــة أو ترســيخ أو كشــف عــن تناقضــات

رواه عــن املجتمــع الســوداين وطريقــة تناولــه

سـاء وقدرتهــن عــى املســاهمة بإبداعيــة يف
ال ّن ـ

يحملــه ويعــر عنــه مــن قيــم.

الحامــل لوجدانهــا وهــو

تجديد اللغة ال يقتصر عىل الثقافة العربية

لــكل روايــة نظامهــا الداخــي بمــا يحملــه مــن

الرتاث العربي اإلسالمي إىل املعلقات السبع

يف ثقافــات أخــرى فلــو عدنــا إىل قصائــد أرتــور

النظــام القائــم االجتماعــي الســيايس الثقــايف

أيضــا أحــد مصــادر تجديدهــا ،فلــو عدنــا إىل
يف العصــر الجاهــي ،لتبينــا قيمــة الشــعر

اإلســامية رغــم مكانتــه املتم ـيـزة ،بــل وكذلــك

رامبــو أو ســتيفان ماالرميــه أو شــارل بودلــر

وال تحــى ،نذكــر منهــا روايــة “جرمينــال”

األدبيــة ،فالشــعر تجــاوز بنيتــه الكالســيكية

قصائــد شــارل بودلــر.

الحديــث ومــا أضافــه رواد الشــعر الحــر مــن

شـاكر الســياب ،نــازك املالئكــة
بينهــم بــدر ـ
ومــن بعدهــم ـنـزار قبــاين ومحمــود درويــش،

aljadeedmagazine.com

الصحيحة واإلنسانية ومن األجناس األدبية

الفردي إىل أن يكتسب قيمة إنسانية عاملية .

األخــرى مــن بينهــا الشــعر ،إىل جانــب مــا

صـول
الخفيــة لذلــك اإلســناد ،فهــل يــدل ح ـ

برزت يف أمريكا الالتينية وسميت بالواقعية

بقطــع النظــر عــن األســباب الظا ـهـرة أو

عرفتــه مــن ظهــور تيــارات جديــدة كتلــك التــي

فــا شــك أن كال منهمــا تأثــر باآلخــر ،فمــا

رئيســية وثانويــة وتقــوم بنيتهــا الكالســيكية

الصراعــات مردهــا التفــاوت الطبقــي الــذي

منهما ،وهو يرمي يف نهاية املطاف إىل طرح

منــذ الخمســينات أزمــة عميقــة إثــر نشــأة

لــمَ أســندت جا ـئـزة نوبــل لــآداب لشــاعرة

إن ك ّنــا قــد طرحنــا هــذا الســؤال فمــرد ذلــك

حـوالت عميقــة وجذريــة ،تتمثــل يف
يشــهد ت ـ

الشــعر أفلــح يف افتــكاك مكانــة الروايــة التــي

بنيــة الروايــة الكالســيكية كمــا عرفــت لــدى

االجتماعيــة والسياســية واأل ـفـراد املبدعــن

زمان وتسلسل يف األحداث وارتباطها باملكان

وعالقات مغايرة بالذات واآلخر يف بالعالم.

خــال مــا أضافــه املتنبــي وأبــو تمــام والبحــري

أو املعنــى وتعــدده ،أو اســتنادا إىل الشــعر

ليدمــج النــر ويحولــه إىل صــور وإيقاعــات،

نوبــل لــآداب ،فقــد اع ـتـرت لجنــة التحكيــم

األخــرى مثــل املســرح والســينما ومــن العلــوم

أمــا الروايــة ،فيمكــن تعريفهــا عــى أنهــا تلــك
القصــة التــي تــروي أحداثــاً معينــة وتــدور يف

عــى الحبكــة وفكهــا ،هــي فــن غربــي بامتيــاز

الشــكل مــع مــا يســتلزمه مــن جماليــات،

الروايــة مــا انفكــت تجمــع بــن األجنــاس

الكيم ـيـاء لســيدتني أيضــا همــا جينفــر دودنــا

ذلــك اســتمرت هيمنــة الروايــة عــى مشــهد

للــروايئ إيميــل زوال وعالقتهــا بالثــورة
ّ
الضائعــة”
الفرنســية أو روايــة “األوهــام

يف هــذا املضمــار ،يمكــن أن نذكــر بعــض

عــى املســتوى اللغــوي ســواء مــن حيــث

مجتمع ما يف حقبة معينة من تاريخه ،من

يجــدد ،بينمــا الروايــة عــى تعــدد مدارســها

جديــدة (خاصــة رامبــو وماالرمــي) وكذلــك

أزمنــة وأمكنــة متعــددة تعيشــها شــخصيات

جـوع إىل الشــعر القديــم مــن
األمثلــة بالر ـ

أن شــعر لويــز غ ـلـوك قــد ارتقــى بالوجــود

واالقتصــادي بواســطة فــن الحــي بإ ـبـراز

هــذه الزاويــة يمكــن ال ـقـول إن للروايــة عالقــة

اللغــة وتجديدهــا عــى املســتوى الرمــزي

الحياة ويف الوجود .

وا ـلـرأي عندنــا ،أن الشــعر يف أعــى مراتبــه

وإيمانويل شاربنتيي .أما يف خصوص جائزة

األدبي بفضل تأثرها واستفادتها من الفنون

إلشــكالية الحداثــة وعالقتهــا باالســتعمار

غالبــا مــا تــؤرخ ولــو بأشــكال مختلفــة ،وألن

قدمــوا تصــورات حديثــة للعالــم خاصــة يف

جديــدة للعالــم وتغيريهــم ملوقــع اإلنســان يف

تطور اإلنسانية جمعاء ،فقد أسندت جائزة

الغر بــي.

وطيــدة بالتاريــخ و األمثلــة عــى ذلــك ال تعــد

جـاءت لال ـعـراف بأعمــال
إىل ســنة  2020ـ

التامــة مــع النظــام االجتماعــي القائــم بــكل مــا
وهو ما حدث منذ سبعني سنة تقريبا ،ومع

الشــعراء الفرنســيني ،أولئــك الذيــن عرفــوا
بامللعونني لتبينا أنهم ابتدعوا لغة وإيقاعت

واملعنوي بفضل قدرتهم عىل خلق تصورات

إىل الشــمال” للــروايئ الطيــب صالــح ومــا

الصراعــات املختلفــة التــي يعيشــها أ ـفـراد

وعالقتــه الوثيقــة باللغــة يف تحديــد
خصائصهــا ومالمحهــا الكــرى ،لقــد ّ
مكــن
الشــعراء مــن تقلــد دور ريــادي يف إح ـيـاء
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وتجــدر اإلشــارة إىل أن دور الشــعر يف

املوروثــة وظهــور الحداثــة ،ومعنــى ذلــك أن

جـرة
للقضيــة الفلســطينية ،أو “موســم اله ـ

مــا يمكــن اســتنتاجه أن جوائــز نوبــل بالنســبة

فقــد اختــار تيــار الروايــة الجديــدة القطيعــة

كمــا ذكــر الــروايئ التشــييك ميــان كند ـيـرا
حـوالت
يف كتابــه “فــن الروايــة” نشــأ إثــر الت ـ

الكــرى للمجتمــع الغربــي عــى امتــداد

للــروايئ أونوريــه دي ب ـلـزاك مــا ترويــه مــن

عرفــه املجتمــع الفرنــي خــال القــرن

التاســع عشــر ،أو ثالثيــة نجيــب محفــوظ

“بــن القصريــن ،قصــر الشــوق ،الســكرية”

حـول خصائــص
ومــا ترويــه مــن تفاصيــل ـ

مراحــل عديــدة ،بدايــة مــن تقهقــر النظــام

املجتمع املصري بتقاليده وعاداته ومشاغله

البورجوازيــة ومــع االنهيــار التدريجــي للقيــم

جـرا وطريقــة تناولــه
جـرا إبراهيــم ـ
للــروايئ ـ

اإلقطاعــي وظهــور الفردانيــة ثــم الطبقــة

وصراعاتــه ،أو “البحــث عــن وليــد مســعود”

طرحنــاه تأســس عــى املالمــح الكــرى لــكل
الســؤال التــايل :

أمريكيــة هــي لويــز غ ـلـوك؟ هــل يعنــي ذلــك أن

الشــاعرة األمريكيــة لويــز غ ـلـوك عــى جا ـئـزة
نوبــل عــى تقهقــر مكانــة الروايــة التــي عرفــت

الروايــة الجديــدة؟

مــا أحدثتــه الروايــة الجديــدة مــن زعزعــة يف

تصــدرت املشــهد األدبــي العاملــي طيلــة عقــود

بلزاك وزوال بأن أعادت النظر يف أسسها من

لــم تكــن تحظــى بشــهرة واســعة؟

وبتقنيــات الســرد والوصــف التــي اعتمدتهــا،

عديــدة ،خاصــة وأن الشــاعرة الفا ـئـزة بنوبــل

الســحرية بــأن منحــت الروايــة روحــا جديــدة
ورؤيــة مختلفــة للعالــم.

صـول الشــاعرة لويــز غ ـلـوك ليــس وليــد
ح ـ

مصادفــة ،بــل هــو مؤشــر عــى أن العالــم
إعــادة النظــر يف كل مــا يصــدر عــن األنظمــة
يف عالــم الكتابــة والبحــث عــن لغــة جديــدة

كاتبة من تونس
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فرقه المسرح لن يجمعه إال اهلل
ما ّ
فارس الذهبي
خـرة) ليــس إال إ ـقـراراً
ّ
خـراً بفعــل الجوائــز األدبيــة( ،جا ـئـزة نوبــل كمثــال يف الســنوات األ ـ
إن قبولنــا بواقــع أن الشــعر يكـ ّرم ويرتقــي مؤ ـ

منــا بواقــع أن تلــك الجوائــز بالفعــل هــي الفيصــل واملؤشــر الصــادق يف تفاضــل الفنــون األدبيــة يف عاملنــا املعاصــر ،ويف ذلــك حكمـ ًـا

صـوت البشــرية الشــامل مــن ال ـقـراء واملقتنيــن لألعمــال الروائيــة ،فاملفاضلــة بــن الشــعر والروايــة كانــت وال ـتـزال
تجاهــل كبــر ل ـ
سـرحية عــن
شـرات الق ــرون بــن النقــاد والفنانــن وص ـنـاع الســرد والنــر والشــعر ،فمنــذ انفــكاك الروايــة امل ـ
مســألة شـ ّـد وجــذب منــذ ع ـ

جـان يف صنــف واحــد هــو املس ــرح ،الــذي كان ُيكتــب يف عهــد اليو ـنـان اإلغريــق والرو ـمـان وحتــى اإلنجليــز
الشــعر ،بعــد أن كانــا يندر ـ
صـول مــن الشــعر مثلــه مثــل
صـوالً إىل ملحمــة فاوســت التــي كتبهــا األديــب األملــاين غوتــه ونظــم تراجيديتهــا يف ف ـ
اإلليزابيثيــن و ـ

الكاتــب اإلنجلي ــزي ذائــع الصيــت وليــم شكســبري الــذي كتــب أعمالــه الرتاجيديــة بالكامــل يف صــورة أشــعار أليكســاندرية متنقـاً
بــن بحــور الشــعر اإلنجلي ــزي ،لتشــكل أعمالــه أحــد أهــم الروايــات الرتاجيديــة والكوميديــة يف التاريــخ ..فمنــذ انفــكاك الشــعر عــن
سـرحية ،بــات ال ـ
الروايــة امل ـ
صـراع محمومـ ًـا إلثبــات أيهمــا أقــوى وأيهمــا أبقــى وأفضــل ..يف تناحــر عاشــقني انفصــا وبقيــا يناك ـفـان
بعضهمــا البعــض.

إنه

زمــن الروايــة ،دون أدىن شــك،

ومــرآة صورتهــم يف أوراقهــا ،فمــن فصــل

تفاصيــل الروايــة مثلمــا يجــدون الوقــت
للوقــوف ســاعات طــوال أمــام املــرآة بحثــاً عــن

بســط الســرد ليجعلــه أ ـقـرب إىل النــاس،
أنــه ّ

غري منتظم يف الوجه ،الرواية هي سردنا يف

الروايــة التــي باتــت ديــوان الشــعوب،

الروايــة عــن الشــعر ،لــم يكــن يفعــل ســوى

شعرة بيضاء يف الشعر أو اللحية أو حاجب

ولــم يكــن يفعــل ســوى أنــه نــزع عــن اللغــة

مواجهــة حياتنــا ..كل تلــك التفاصيــل تفتــح

يطلــق العنــان للف ـكـرة عــى حســاب الزخــرف

اضمحــال الشــعر يف منطــق الســوق..

مجازيتهــا وصورهــا الرمزيــة مــن أجــل أن
اللغــوي واإلي ـقـاع الشــعري والقافيــة

املتحكمــة بالشــكل والصــورة ..الروايــة هــي
ملحمــة البســطاء حيــث ال مــكان لالخ ـتـزال،

وملحمــة املهمشــن واملهزومــن التــي يح ـتـاج
شـرحها لتفاصيــل و ـفـرة ،ومــا أكرثهــم يف
ـ

زمــن العوملــة املعاصــر ،حيــث ال رفاهيــة لــدى

املهمّ شــن لفــك طالســم الشــعر وضبــط
ايقاعــه ووزنــه ..رغــم أن الزمــن هــو زمــن

سـرعة واملعــاين الســريعة ،حيــث ال وقــت
ال ـ
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لإلطالــة ،لكــن العشــاق يجــدون وقتهــم يف
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البــاب ملبيعــات هائلــة للروايــة يف مقابــل
فاألدب كبضاعة تسويقية يف زمن العوملة ال
يؤمــن ســوى باألرقــام ،وكــم يجــد الشــعراء

للجماهــر الضائعــة الباحثــة عــن معنــى
لوجودهــا ،ومنــذ ســقطت الرتاجيديــاً بســبب
ف ـنـاء البطــل الرتاجيــدي يف عاملنــا املعاصــر،

بســبب التطــور العلمــي وتقــدم علــم النفــس

صـراع البطــل
والتكنولوجيــا ،حيــث بــات ـ
الرتاجيــدي مــع اآللهــة ضربــاً مــن الســذاجة

النتفاء اإلله عىل الطريقة النيتشوية ،وبات

ســقوط البطــل الرتاجيــدي الــذي لــم يعــد
موجــوداً يف زمننــا الحديــث ،بفعــل الشــك

العلمــي الــذي قتــل كل روحانيــة الغيــب
ضـوع للضعــف البشــري أمــام الخالــق،
وخ ـ

حـول
مــن صعوبــة يف نشــر مــا يكتبــون ،ـ
العالــم بينمــا تنشــر ســنوياً ماليــن الروايــات/

وربمــا تحديــه.

حول العالم.

العشــرين أو تضاءلــت حتــى اقرتبــت مــن

املرايــا باحثــة عــن وجــوه أصحابهــا املتناثريــن

مذ انفصلت الرواية عن الشعر فوق خشبة
املســرح لــم يلتقيــا مجــدداً ومــى كل منهمــا
يف طريقه ،طريق للنخبة الشعرية ،وطريق

من تلك النقطة تالشت الرتاجيديا يف القرن
العدم ،وانفتح الباب للرواية النفسية التي

غاصــت يف ثنايــا اإلنســان البســيط ،وليــس

ذلــك البحــث يف حيــوات امل ـلـوك وحاشــيتهم

واآللهــة وأنصــاف اآللهــة .الروايــة هــي ديــوان

عىل الثقافة من أجل دعم ذلك الفن النبيل
صـوالً إىل
الــذي أنشــده األنب ـيـاء وارتقــوا بــه و ـ

يف مواجهــة حركــة الســوق القاســية ضــده..

الشــعب ديــوان اإلنســان العــادي ومرآتــه،

منخفــض ،وال يعنــي أن رواج الروايــة
يعنــي عدميــة للشــعر ،بــل وبــكل تأكيــد فــإن

ومــع انت ـفـاء الرتاجيديــا ،وجــد الشــعر نفســه
وحيــداً ،ال يمكــن لــه االند ـمـاج مــع الروايــة

الحكمــة والديــن .اندفعــوا لدعمــه وتدعيمــه

الشــعر العاملــي وصــل إىل مطــارح هُ لــل لــه

مــن أجــل هــذا ال بــد مــن التدعيــم النفــي لــه

ب ـقـاع غــر مســبوقة ،ولكــن يبقــى لــكل مقــام

الوجوديــة ،أو الوصفيــة .فاندفــع القيمــون

وهــذا ال يعنــي أن الشــعر منــزل ذو حائــط

سـرخني.
والشــعر هــو ديــوان امل ـ

صـرة ،الســريعة النفســية ،ذاتيــة أو
املعا ـ

بالجوائــز.

فيهــا لدرجــة البــكاء ،ووصلــت تصاو ـيـره إىل
مقــال ،ولــكل عصــر ديــوان.

كاتب ومسرحي من سوريا مقيم في باريس
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ال جنس يعلو على اآلخر
نهلة راحيل

حـراك املحيــط االجتماعــي ،وبعضهــا بذائقــة املتلقــي والحركــة النقديــة ،واآلخــر بــدور النشــر ووســائل ترويجهــا لإلبــداع
الثقــايف و ـ

محمد خياطة

سـؤال متك ــرر تتجــدد إجاباتــه وتتعــدد العتبــارات متنوعــة يرتبــط بعضهــا بتغــر املشــهد
هــل نعيــش زمــن الروايــة أم زمــن الشــعر؟ ـ
سـراتيجيات الســوق ومتطلباتــه االســتهالكية.
األدبــي عمومــا وفــق ا ـ

رواج

الروايــة وســطوتها يف اآلونــة

األقــام النقديــة املهتمــة بهــا ،إىل جانــب ت ـنـوع

سـرار تاريخهــم وأخبــار حضارتهــم
ـعـره أ ـ

كتابــات ُتصنــف كأيقونــات روائيــة يمكنهــا

الثــورة الرقميــة بأبعادهــا املرئيــة والســمعية

بالســيادة ويحظــى باألولويــة ل ـفـرات طويلــة

خـرة – رغــم عــدم وجــود
األ ـ

التأثري واالستمرار – ال يمكن أن نعزوه فقط
لقيمتهــا الجماليــة املتجــددة أو الســتيعابها

لقضايــا املجتمعــات وانفتاحهــا عــى الفنــون
األخــرى ،وإن كانــت كلهــا عناصــر تكفــل لهــا

التسـ ّيد عــى غريهــا مــن األنــواع األدبيــة ،إنمــا
ننســب هــذا الــرواج يف األســاس إىل اعتبــار

العمــل األدبــي ســلعة تجاريــة تخضــع

الحتياجــات الســوق وتحقــق الربــح املــادي،

وهــو مــا أســهم يف ميــل الناشــرين إىل طباعــة
خـرا الروايــة املرتجمــة ذات
الروايــات – ومؤ ـ

والتفاعليــة ،كروايــات الديســتوبيا والخيــال
العلمي والفانتازيا وغريها من أنماط كتابية

حتى جاءت الفنون السردية – ويف مقدمتها
الروايــة – لتزحــزح هــذه املركزيــة وتتشــابك

ســهلة االنتشــار بــن الشــباب -كشــريحة

مــع القصيــدة بمرجعياتهــا الثقافيــة ورافدهــا

مختلفــة ،ممــا يكفــل رواج العمــل وشــهرة

لذلك فإن ارتداد املساحة القرائية للقصيدة

واسعة من القراء -من مستويات اجتماعية
كاتبــه.

ومــع ذلــك ،فــإن مركزيــة الروايــة عــى
الســاحة األدبيــة الراهنــة ال تعنــي بالطبــع

تهميــش الشــعر أو تبعيتــه للســيادة الروائيــة

التــي تحددهــا عناصــر تجاريــة ومنافــع

الشــعرية املختلفــة.

خـرا قــد يرتبــط بإحجــام العديــد مــن
مؤ ـ
الناشــرين عــن طباعــة الدواويــن وتخـ ّـي

الحركــة النقديــة عــن متابعــة الشــعر
والشــعراء بنفــس القــدر مــن اهتمامهــا

بتثمني/تقليــل الروايــة والروائيــن أو رفــض
الخطــاب الرســمي باال ـعـراف بأشــكال

الصفحــات القليلــة التــي يرتجمهــا شــباب

ربحيــة وليــس فقــط قيمــا جماليــة إبداعيــة
كمــا أســلفنا ،فالشــعر ال زال هــو املُعـ ّـر

شــعرية متمــردة كقصيــدة النــر أو قصيــدة

وقــد أصــاب هــذا الفكــر االســتهاليك العديــد

تاريــخ الشــعوب ،يربهــن عــى ذلــك حضــوره

بثوابــت الشــعر العمــودي مــن ناحيــة،

ليســت لكونهــا جنســا أدبيــا مرنــا يمــزج بــن

حـراك
االجتماعيــة ،وتجاوبــه املباشــر مــع ال ـ

املرتجمني – التي تغري املتلقي وتجذبه نحو
الشراء.

مــن املبدعــن فاتجهــوا إىل كتابــة الروايــة
الخيــال والواقــع ويتيــح حريــة التجريــب ،بــل

بوصفهــا خطابــا رائجــا يمتلــك فئــة عريضــة
مــن الجمهــور ويتمتــع بشــعبية ك ـبـرة .وقــد

ّ
دعــم هــذا التوجــه تعــدد الجوائــز األدبيــة –
العربية والعاملية – املخصصة للرواية ووفرة
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األشــكال الروائيــة القــادرة عــى اســتيعاب

وأحــوال مجتمعاتهــم ،وقــد ظــل ينعــم
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األبــرز عــن اللحظــات املصرييــة الفاصلــة يف

حـوالت
الدائــم يف زمــن الثــورات العربيــة والت ـ
الجماهــري ،لقدرتــه عــى توثيــق تلــك
األحــداث يف آنيتهــا وتجســيد مــا يصاحبهــا
مــن مشــاعر إنســانية وهمــوم قوميــة وأحــام

وطنيــة .كمــا كان الشــعر عــى مــدار عصــور
عـرب الــذي يســجلون
عديــدة هــو ديــوان ال ـ

الومضــة وغريهــا مــن أشــكال ال تل ـتـزم

وربمــا تســبب فيــه كذلــك تعــايل الشــعر –
أحيانــا – عــى قرائــه وعــزوف الشــعراء عــن

متابعــة ناشــريهم/مرتجميهم وتحفيزهــم

عــى الرتويــج إلصداراتهــم بالشــكل الــذي
تســتحقه وإيصالهــا إىل ال ـقـراء مــن ناحيــة
أخرى .فعودة الشعر ،إذن ،مسؤولية تقع
عــى عاتــق الشــعر واملجتمــع معــا.

من هنا يمكن القول إن تراجع الشعر ورواج

ظـره ال يعنــي بالضــرورة غيــاب
وانحســار ن ـ

مركزيــة مكانــة الشــعر تــدل عــى هامشــية

بانعــدام الذائقــة الشــعرية لــدى املتلقــي أو

وجودهمــا معــا يف ثنائيــة ديناميــة تتحكــم

وقــد ال يكــون هــذا الزمــن هــو زمــن الروايــة أو

غـرات مجتمعيــة مختلفــة .ففــي النهايــة،
وت ـ

واألكــر ربحــا واألســرع انتشــارا.

الروايــة ال يرتبــط ،بــأيّ حــال مــن األحــوال،

بغيــاب أصــوات الشــعراء أو قلــة أعدادهــم

مقابــل ا ـملـزاج الــروايئ للقــارئ أو و ـفـرة كاتبــي
الروايــة ،فانتشــار جنــس أدبــي يف عصــر مــا

أحدهمــا التــام عــن املشــهد الثقــايف ،بــل يعنــى

شـراطات تســويقية عديــدة
يف صياغتهــا ا ـ
ال رواج الروايــة يعنــي كســاد الشــعر ،وال

فنــون الســرد .فــا جنــس يعلــو عــى اآلخــر،
زمــن الشــعر ،بــل هــو زمــن األفضــل مبيعــا
ناقدة وأكاديمية من مصر
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ّ
الشعر ّ
السابعة
يتنفس في سمائه ّ
أيمن باي
ّ
“الشعر ديوان العرب” (ابن عبّاس)
ـدي ..ال يشء يف آخــر ّ
نســل اليقــن األبـ ّ
الشـاعر ،ضــوء يف غمامــة ،وإىل القــارئْ ،
الطريــق غــر بــوح البالغــة عــن سـ ّر ال ـقـول
إىل ّ ـ
ـال .ليــس ّ
والخيـ ْ
الشــعر ناكثــا بوعــدهّ ،
وإن مــن ّ
فالشـاعر النبـ ّـي والقصيــدة ال ّرســالة.
ّـ
الســحاب مــا يمـ ّر ،ولــو بعــد حــن..

أطلق

ال ّناقد املصري جابر عصفور منذ

تســعينات القــرن املــايض ف ـكـرة

“زمــن الروايــة” ،وهــي رؤيــة نقديــة تقــوم عــى

إعــاء ال ّنــر عمومــا وجنــس الروايــة خصوصــا
والحـ ّ
ـط ،بذلــك ،مــن ّ
الشــعر ،ألنّ الروايــة
تجســد عقل ّيــة
العرب ّيــة عنــد جابــر عصفــور
ّ

لكن ضوء هذا الزيف أخذ يخفت ..وال ّتهليل

إىل واجهــة الثقافــة الكون ّيــة وحيازتــه أســمى

الشــعر العربــي املعاصــر يف بنيتــه ويف عالقتــه

باملرجــع.

للروايــة أخــذ يرتاجــع نســب ّيا ..ولــم تســتطع
شــجرة الروايــة أن تحجــب غابــة ّ
الشــعر كمــا

وليــس ّ
أدل عــى ذلــك مــن عــودة ّ
الشــعر

الجوائــز يف ميــدان األدب والفنــون فقــد
تحصلــت ّ
ّ
الشــاعرة األمريك ّيــة ” لويــز ج ـلـوك

االستنارة التي انبنى عليها مشروع ال ّنهضة،
وهــي ،بذلــك ،ســتزدهر ّ
ألنهــا أداة فن ّيــة

أراد لهــا صاحــب ّ
الشــجرة وقاطــف ثمارهــا.
ّ
الشعر الزال ح ّيا

الجديد ومرآة عصرهم.

عناصــر ســرديّة عديــدة وا ـقـراب الروايــة يف
لغتهــا مــن ّ
الشــعر جعــل مــن مقولــة زمــن

شاعر وموسيقي ومغن هو بوب ديالن .ويف
هــذا العــام نــال ّشــاعر عربــي هــو ال ّتونــي ”

خـرة ،أكــر مــن أيّ وقــت
يف الســنوات األ ـ

لســنة  2020عــن ديوانــه ” بالــكأس مــا قبــل

عـرب
لعقليــة االســتنارة تلــك ..فهــي ديــوان ال ـ
ّ
والنقــاد
وبعــد ذلــك ،أخــذ اإلعالم ّيــون
واألكاديم ّيون ،يروّجون للرواية يف الندوات

إنّ انفتــاح ّ
الشــعر عــى الفنــون واســتدعاءه

الروايــة دون معنــى ،ذلــك أن األدب ـق ّرب

ّ
واختصــت دور ال ّنشــر ،أو تــكاد،
وامللتقيــات
بنشــر الروايــات ورفــض ّ
ظـرا للجوائــز
الشــعر ن ـ

مــى ،األجنــاس األدب ّيــة بعضهــا إىل بعــض

الروايــات أكــر الكتــب ،وأضحــى الروائ ّيــون

جـرار جينــات مصطلــح
غائمــة فأطلــق “ ـ

ّ
املخصصة للرواية ح ّتى صارت
املالية الكربى

ممــا جعــل الحــدود املا ـئـزة بــن بنياتهــا األوىل

“جامــع ال ّنــص” وروالن بــارت “مفهــوم
غـاء الحــدود
الكتابــة” رؤيتــان تســعيان إىل إل ـ

والجمهــور مثــل حاطــب ليــل تســتوي عنــده
األشياء جميعها ،وَهْ مٌ ّ
تغذيه اتهامات ضد

جـزيئ.
حيــث املطلــق يحــوي ال ـ

عـرب لل ّروايــة ..ويف هــذا
مكانتــه كديــوان ال ـ

مــن حيــث الب ـنـاء واملعنــى وتن ّوعــت نوافــذه
ّ
املطلــة عــى العالــم واإلنســان ،وتعـ ّـددت

ّ
الشــعر بالغمــوض والنخبويّــة واالبتعــاد عــن
الهــم الجمعــي وعــن الجمهــور وبالتخـ ّـي عــن
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” عــى جا ـئـزة نوبــل آلداب لســنة  2020ويف

العــام  2019بيــر هاندكــه نــال نوبــل وهــو

شــاعر وروايئ ،ويف  2016حــاز عــى نوبــل

املنصــف الوهايبــي” جا ـئـزة ّ
الشــيخ زايــد آلداب

خـرة” وهــي ا ـملـرة األوىل التــي يفــوز فيهــا
اال ـ
ّ
الشــعر بهــذه املســابقة.

ّ
إنّ ّ
يتنفــس مــن عـ ٍـل يف
الشــعر إذن حـ ّـي،
ســمائه الســابعة ،يــرى العالــم فيح ّولــه إىل
كلمــات ويعكــس صــورة اإلنســان يف ـمـاء

بــن األجنــاس األدب ّيــة فــا زمــن لل ّروايــة وال
للشــعر ..بــل زمــن األدب يف ّ
آخــر ّ
كليتــه..

الوجــود بــكل األلــوان ..فهــو الجــذر الــذي منــه
تشــتق الفنــون بـ ّ
ـكل ظاللهــا ..وهــو ديــوان

إضافــة إىل ذلــك ،فقــد تطـوّر ّ
الشــعر العاملــي

يف التجربــة وال ّزمــن.

عـرب اليــوم وغــدا ..وديــوان اإلنســان املوغــل
ال ـ

محمد خياطة

أكــر مــن القـ ّراء.
إنّ هــذا ّ
كلــه ،يبــدو إىل حـ ّـد بعيــد ممنهــج
ـف،
ومقصــود ،لبنــة فــوق لبنــة ،يف صـ ْر ٍح زائـ ٍ

74

جهــل غــر مقصــود أو إخ ـفـاء مقصــود لتطـوّر

مصــادره وتعمّ ــق مفهومــه ،فمــأ مــاؤه
الكــون ّ
وظللــت أشــجاره املســافر إىل األبد ّيــة.

ناقد من تونس
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هل عاد زمن الشعر
عواد علي
جـان كوكتــو “الشــعر ض ــرورة ..وآه لــو أ ـعـرف ملــاذا” .وأرى أن
حــن نتحــدث عــن أهميــة الشــعر يف حياتنــا غالبـ ًـا مــا نســتذكر عبــارة ـ
أفضــل َمــن أجــاب عــن التســاؤل يف هــذه العبــارة هــو الفيلســوف إدغــار مــوران بقولــه “الشــعر أول مهــارات حســن العيــش وآخرهــا،

سـان” .وذلــك ألن الشــعر
سـان ،ويف الوقــت نفســه مقاومــة لقســوة العالــم والحيــاة واإلن ـ
فهــو تمســك بجمــال العالــم والحيــاة واإلن ـ

يحاول أن يعرب بالكلمات إىل ما ال تستطيع الكلمات أن تقوله ،حيث يتقدم إىل حدود اللغة ،وإىل حدود ما ُيقال ،وإىل حدود

الوعــي ،إنــه ي ــرى مــن خــال ا ـملـريئ مــا وراء ا ـملـريئ ،وهــذا مــا يطلــق عليــه رامبــو االســتبصار.

إذن،

حاجــة اإلنســان إىل الشــعر مثــل

حاجته إىل املاء والهواء والنبات،

األمريكيــة يف القا ـهـرة) والطيــب صالــح يف

أر ـبـاع الروايــات التــي تنشــرها بعــض دور

للروايــة ،مثــل جا ـئـزة البوكــر وكتــارا والشــيخ

وهــم “زمــن الروايــة” ،بالرغــم مــن أن ثالثــة

و ـلـواله ملــا ُوجــد الغ ـنـاء وال املوســيقى ،وال

زايــد والشــارقة ونجيــب محفــوظ (الجامعــة

ُوضــع يف غرفــة العنايــة املر ـكـزة .وأذكــر أننــي
كتبــت يومــاً مــا “أظــن أن آدم أول مــا نطــق بــه

الســودان وغريهــا ،وإقبــال العديــد مــن دور

حــن هبــط إىل األرض كان قصيـ ً
ـدة غــازل بهــا
حــواء تع ـبـراً عــن امتنانــه لهــا ألنهــا عصــت

النشــر ،مقابــل مبالــغ يتكبدهــا مؤلفوهــا،
هزيلــة تنحــو منحــى رومانســياً مائعــاً أو

أو املجموعــات الشــعرية ،مــا دفــع العديــد

الناحيــة الفنيــة ،بــل تتســم بضعــف مكونــات

بحرية”.

التوقــف عــن تطويــر مشــاريعهم الشــعرية،

معنــى ألن يكــون زمنــه قــد مــات أو خبــا أو

ـرب ،وصــار بإمكانهمــا ممارســة الحــب
ا ـل ّ

مــا يقــال عــن ســيادة الروايــة عــى الشــعر،

النشــر عــى نشــر الن ـتـاج الــروايئ لدوافــع
مختلفــة ،وتراجعهــا عــن إصــدار الدواويــن
مــن الشــعراء إىل ركــوب املوجــة والرتاخــي أو

جـراف مَ ــن يفتقــرون إىل موهبــة
وكذلــك ان ـ

الكتابــة ،ومَ ــن لــم ي ـقـرأوا عشــر روايــات يف

حياتهــم ،إىل عالــم الروايــة ،وهــوس الجيــل

الشاب به ،وانحسار اهتمامه بكتابة أشكال

جـزه عــن اســتكناه
عــى انحســار الشــعر أو ع ـ

الفســحة املناســبة لــه للتعبــر عــن مكنوناتــه،

الوجودية ،وكشــف مواطن الجمال واملآيس

أو تــأيت ردة فعــل عــى حياتنــا املحافظــة

قلــق اإلنســان ،وســم ّو روحــه ،وحريتــه
واملواجــع والجــروح والعواطــف ،ومشاكســة

اليقينيات ،وغري ذلك ،بل ألسباب كثرية يف
مقدمتهــا إ ـغـراءات املســابقات والجوائــز التــي
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أدبيــة أخــرى ،اعتقــادا منــه بــأن الروايــة غــدت

وتحولــت إىل فعــل حريــة تتناســب عكســيا،
واملنغلقــة عــى نفســها.

كل ذلــك ،إىل جانــب ركاكــة الكثــر مــن

تقليديــا ،ويعــوزه اإلتقــان واإلحــكام مــن

أبنيتهــا الســردية مــن حبكــة وشــخصيات
وحــوار ومنظــور ســردي ومــا يتصــل بهــا مــن

تقنيــات وركاكــة يف األســلوب ،مــا يدعــو
إىل الســؤال عــن أحقيــة انتمائهــا إىل الفــن
ا لــروايئ!

هل عاد زمن الشعر ،أو أنه سيعود؟
أظــن أنــه نعــم ،وعــى النقــاد واملنابــر الثقافيــة

واملؤسســات األكاديميــة أن يســهموا يف

تعزيــز مكانتــه.

محمد خياطة

وتربّعها عىل عرش األدب يف عصرنا الحايل،
خاصـ ًـة يف عاملنــا العربــي ،ال ينبــع مــن إدراك
قائم عىل تفوّق األوىل إبداعياً عىل الثاين ،وال
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تمنحهــا بعــض املؤسســات الثقافيــة العربيــة

تجــارب قصيــدة النــر التــي تنشــر هنــا وهنــاك
إلكرتونيــاً مــن دون معيــار ،أدى إىل شــيوع

كاتب من العراق مقيم في عمان
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الشعر يسري في الدم
محمد العامري

سـان ،فقــد فــاز
لــم يتخــل الشــعر عــن بهائــه يومــا مــن األ ـيـام ،فهــو قلــب األرض الــذي يؤشــر عــى ديمومــة الحساســية الجماليــة لإلن ـ
سـرناك،
شـاعر الحــب ورابندرانــات طاغــور وتومــاس ســترينز إل ـيـوت وريــس با ـ
بنوبــل كثــر مــن الشــعراء عــى رأســهم بابلــو ن ــرودا ـ
شـاعرة األمريكيــة لويــز غليــك.
وكذلــك يف هــذه الســنة ينتصــر الشــعر بفــوز ال ـ

أعتقد

أن املنظومــة النقديــة العربيــة

للمتنبــي مثـاً ،وهــذه داللــة عــى ســريان

املناســبة الســائدة يف حقبــة مــا ،لتنقــاد إىل

وتجلياتهــا مــا قبــل اإلســام ،أو مــا يســمونه
جزافــاً “العصــر الجاهــي” وهــي تســمية

هــي منظومــة تلهــث خلــف

مواقــع واهمــة منســلخة عــن ضمــر العالــم،

لذلــك ســادت مقولــة ســاذجة ت ـقـول “الروايــة

عـرب” وقــد عمّ ــق تراجــع الضمــر
ديــوان ال ـ
الجمعــي الشــعري طبيعــة الجوائــز املغريــة
التــي خصصــت للروايــة دون الشــعر ،هــذا

حـول
األمــر ســاهم يف شــيوع مفاهيــم واهمــة ـ
تراجــع أهميــة الشــعر وضــرورات الســرد

وتتابــع تلــك املفاهيــم لــدى دور النشــر التــي
أصبحــت تتثاقــل يف نشــر الشــعر ولكنهــا

شــغوفة يف نشــر الروايــة والرتجمــات دون
األخذ بعني االعتبار أهمية النص سواء كان
شعراً أو سرداً.

تحمــل يف طياتهــا داللـ ًـة إقصائيـ ًـة واضحـ ًـة.

املدحويــة لهــذا الحاكــم أو ذاك.

لكــن العالــم يــدرك أن الشــعر هــو الحضــارة
اإلنســانية النابضــة ،لذلــك كــر الذيــن
حــازوا عــى جا ـئـزة مثــل نوبــل مــن الشــعراء

نيص لم يرتاجع ،بل تطاول
فالشعر كمنجز ّ
ح ً
ـرة
ليصــل الســماء بكوننــا نمتلــك فرصـ ًـة ـ

العظ ـمـاء ،عــى عكــس مــا يحــدث يف عاملنــا

اإلنســانية ،لكننــا نحــن أردنــا لــه تلــك العتمــة

صـاءات املربمجــة ،والتــي
هائلــة مــن اإلق ـ

يف اختبــار تنويعــات النصــوص وتجلياتهــا
واإلخ ـفـاءات التــي تراكمــت حتــى ســادت

العربــي ،فقــد عــاىن الشــعر مــن مجموعــة
ســاهمت يف ســيادة الشــعر الخطابــي الــذي

عـرب” ،وهــي أيضــاً
مقولــة “الروايــة ديــوان ال ـ

يم ـتـدح الســلطة السياســية ،ومج ـمـوع مــا

جمالياتــه بالشــعرية ،وكذلــك الســينما

شــعر جيــد لــه فضاءاتــه الناقــدة ،ومــا زلنــا

الفيز ـيـاء وكل مناحــي الحيــاة ،موجــود منــذ
هــوراس وهــو يف علـ ّو ّ
مطــرد ،فقــد قامــت

الشــعرية العربية الكبرية من دخول كتبهم

بعض البلدان العربية ،والسبب الرئيس يف

مناحــي الحيــاة.

فالشــعر مك ّبــل بأكــر مــن قيــد ،لكنــه مــا

مقولة إقصائية ظاملة ،علماً ان السرد يرمم

والفعــل املعمــاري ،فالشــعر موجــود يف

لكــن العالــم بشــموليته لــم يتغــر ك ـثـراً،
ً
خاصة العالم الغربي الذي ينظر إىل الشاعر

عليــه الحضــارة اليونانيــة يف املســرح وشــتى

الشعر موجود يف ضمائر الناس لكنه تراجع

نحــن مــا زلنــا نعــاين مــن التبــاس يف مفهــوم

كقيمــة نــادرة ومهمــة يف حيــاة املجتمعــات.

يبــث مــن هــذا النمــط يفــوق بكثــر مــا يبــث مــن

نعــاين مــن ممنوعــات هائلــة لبعــض األســماء

ذلــك هــو الســلطة الدينيــة والسياســية.

يف املشــهدية العامــة يف امليديــا ،وطبيعــة

الشعر نفسه ،عرب محاربة الحداثة يف املنابر

حـراك الثقــايف
زال يقــاوم ،ويتواجــد يف ال ـ
واالجتماعــي رغمــاً عــن تلــك القيــود .فحــن

ولــم يــزل إىل هــذه اللحظــة معظــم النــاس

الشــعر ،وكذلــك الشــعر املحــي “العامــي”

رســالة ســاطعة لعاملنــا العربــي بــأن امل ـبـدع

الجوائــز والنشــر والربامــج الثقافيــة.

يستشــهدون يف أحاديثهــم بأبيــات شــعرية
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الشــعر يف الــدم العربــي منــذ بــزوغ القصيــدة

بــل أقيمــت مهرجانــات بماليــن الــدوالرات
ملثــل هــذه القصائــد التــي غالبــاً مــا تتــورط يف
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صـرت يف غالبهــا لعمــود
اإلعالميــة التــي انت ـ

بكونــه يناغــي أحاســيس ده ـمـاء الثقافــة،

تنتصــر نوبــل للشــعر يعتــر األمــر بمثابــة

الحقيقــي هــو ضمــر الكــون ،بغــض النظــر

عــن الشــكل اإلبداعــي الــذي يقــوم بــه،
وخاصـ ًـة الشــعر الــذي تـوّج مجمــل الفنــون
عــر التاريــخ.

وقضيــة شــيوع زمــن الروايــة مــا هــي إال وهــم

بائــن إذا تفحصنــا املشــهد بشــكل حيــادي،

املؤسســات الثقافيــة الرســمية منهــا واألهليــة
كذلــك ،وخاصـ ًـة دور النشــر والتوزيــع .لذلــك

ّ
غلــب طرفــا عــى اآلخــر هــو طبيعــة ســلوك

شاعر وفنان تشكيلي من األردن

نعــم هنــاك انتعــاش للفعــل الســردي لكنــه
لــم يســتطع أن يقــي القصيــدة أبــداً ،والــذي

ـاق إىل يــوم الديــن.
فالشــعر بـ ٍ
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لعبة األزمنة والجوائز
هيثم حسين
هــل يمكــن توصيــف مســألة تغليــب جنــس أدبـ ّـي عــى آخــر ّ
بأنهــا لعبــة جوائــز ،أو بتعبــر أقــى؛ خدعــة الجوائــز؟ ومــن املعلــوم ّ
أن
الجوائز تلعب دوراً يف توجيه ّ
ً
تباعا ،واإليحاء ّ
بأن هذا الجنس أكرث
دفة األدب صوب هذه الوجهة أو تلك ،من جهة االحتفاء بها
حضــوراً وتأ ـثـراً فتـ ّـم تكريمــه وتتويجــه ،مــن دون أن يلغــي اآلخــر أو ّ
يعتــم عليــه؟

ال

أعتقــد أنّ الف ـكـرة ُتطــرح بهــذا
الشــكل ،أن يلغــي فــنّ ف ّنــاً آخــر ،أو

يــأيت عــى حســابه ،بحيــث يأخــذ مــن ح ّـيـزه
لي ـفـرش مســاحة أكــر مــن االهتمــام،

ويحظــى بمزيــد مــن املتابعــة واالنتشــار

والجماهريية..

للشــعر زمنــه الخـ ّ
ـاص الــذي يســتحيل أن

يزاحمه عليه أيّ فن آخر ،وهذا األمر ينطبق
عــى الروايــة ،وعــى الفنــون واألجنــاس

األدبيــة األخــرى ،ذلــك أنّ ال ـقـول بمــوت هــذا

الفنّ  ،أو انحساره ،أو ّ
تبدل زمنه ،وتقهقره
ّ
وكأنــه يف ِصــدام مــع الفنــون األخــرى ،أو يف

حالــة بحــث عــن الهيمنــة معهــا ،يبتعــد عــن
جوهــر الفــنّ نفســه ،وينســاق وراء م ـقـوالت

فضفاضــة بعيــدة عــن حقيقتــه وواقعــه

وتاريخــه.

ال أظــنّ أنّ أيّ جا ـئـزة ،مهمــا بلغــت مــن

القيمــة واالعتبــار ،ولــو كانــت نوبــل نفســها،

يمكن أن تساهم بتسييد زمن فنّ عىل آخر،
ألنّ األمــر يتعـ ّـدى التتويــج إىل عالــم برمّ تــه،

ـب الرتكيــز عــى الفــنّ املتـوّج بنوبــل
فقــد ينصـ ّ
هــذا العــام ،أو الــذي يليــه ،لك ّنــه ال يحـ ّـدد

معالــم تاريــخ األدب وال خرائطــه.
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فلــو كان الشــعر يف أزمــة ،وينــازع للب ـقـاء،

فلــن تنقــذه أيّ جا ـئـزة ،ولــن تعيــده إىل
الصدارة أو تخرجه من أزمته ،بل قد تطيل
ّ
ملحطــة الحقــة..
ع ـمـره قليـا ً وتوقــف موتــه

الحيــاة فرضــت إيقاعــاً مختلفــاً يواكبهــا

عليهــم ،ومــأت الروايــة هــذا الشــاغر
ّ
وتصدر تــه.

وقد توجّ ه العديد من الشعراء إىل الرواية،

وإذا كان منــح نوبــل معيــاراً لتصـ ّـدر ـنـوع مــن

وال أدري هــل كان ذلــك عــن تهافــت مــن
قبلهــم عــى مــا راج ّ
بأنــه زمــن الروايــة ،أو

الغنائيــة ســنة  ،2016وال أذكــر أنّ كثرييــن

يــكاد ،ووجــدوا أنّ عليهــم إنقــاذ أنفســهم
مــن ســفينة الشــعر التــي شــعروا ّأنهــا تغــرق

األدب ،فلمــاذا لــم نجــد أيّ اهتمــام يُذكــر،
عــى األقـ ّـل عرب ّيــاً ،بقصائــد بــوب ديــان
استســاغوا قصائــده ،أو ظ ّنــوا أنّ أســلوبه يف

ّأنهــم ّ
صدقــوا مزاعــم بــأنّ الشــعر مــات أو

الكتابــة الشــعرية الغنائيــة سيســود ويصبــح

وتغــدو طـ ّـي النســيان أو تعــود إىل الهامــش،
أو ّأنهم أرادوا صيغة تعبري جديدة باإلضافة

هفــوة نوبــل ،وهــذا بالطبــع بعيــداً عــن قيمتــه

مختلفــة جديــدة..

ـتقبيل ،بــل كان
سـ ّيد الزمــن الراهــن أو املسـ
ّ
التتويــج ذاتــه ُوصــف مــن قبــل بعضهــم ّ
بأنــه
املوســيقية واألدبيــة.
لعـ ّـل أزمــة الشــعر تقبــع يف مــكان آخــر ،وال

ترتبــط بانحســار االهتمــام بــه يف الجوائــز،
ّ
ألنــه مــا ـتـزال هنــاك جوائــز عديــدة للشــعر،

بــل هــي تكمــن يف طبيعــة الزمــن نفســه ،ويف
ّ
والتلقــي ،ولر ّبمــا لــم
سـراتيجيات الكتابــة
ا ـ
تعــد القصيــدة لــدى بعضهــم قــادرة عــى

التعبــر عــن مكنونــات قلوبهــم ،ال ملشــكلة

بالقصيــدة ،أو لقصورهــا عــن ترجمــة مــا
عـرك يف دواخلهــم ،بــل ّ
ألنــه تعقيــدات
ي ـ

إىل القصيــدة ليوصلــوا مــن خاللهــا رســائل
وال أو ّد القول بأنّ الشاعر الهارب إىل ميدان

الروايــة مســكون بالشـ ّ
ـك بقــدرة قصيدتــه

عىل منافسة الرواية ،فرتاه رضخ ملقتضيات
العصــر يك ال يقبــع يف الظـ ّـل أو يبقــى يف

العتمــة ،ألنّ األمــر يمكــن أن يكــون انطالقــاً
ـريف وأدبـ ّـي ،وارتحــال بــن
مــن إ ـثـراء معـ ّ
األجنــاس األدبيــة وتجريبهــا ،وإض ـفـاء لقيمــة
يجــد أنّ الروايــة تفتقــر إليهــا وأنّ بإمكانــه أن
ّ
الخاصــة.
يســبغ عليهــا بصمتــه الشــعرية

ال يهـ ّـدد الشــعر ـعـرش الروايــة ،كمــا أنّ

الروايــة لــم تحـ ِـظ بأهمّ يتهــا عــى حســاب
الشــعر ،ألنّ لـ ّ
ـكل منهمــا عاملــه وزمنــه

وجمهــوره ،وال يكــون األمــر بالح ـلـول
ّ
واالتحــاد والتنافــس بقــدر مــا يكــون بالتكامــل
واإل ـثـراء .والشــعراء ينافســون أنفســهم

فقــط ،وكذلــك الروائ ّيــون ،وحــن ُتسـ ّـلط
األضــواء عــى أحدهــم تكــون هنــاك أضــواء

أخرى بانتظار اآلخر يف محطة قادمة قريبة.
ويبقــى مــا أجمــل يف عالــم األدب ّأنــه

يســتوعب الفنــون ويتجمّ ــل بهــا ،يكتــي بهــا

حللــه وجمالياتــه ،لذلــك فــإنّ ّ
كل زمــن هــو

ّ
القصة،
زمن الشــعر ،وزمن الرواية ،وزمن
ّ
كل
وزمــن املســرح ،والســينما والدرامــا
الفنــون األخــرى.

كاتب من سوريا مقيم في لندن
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أي مستقبل للشعر؟
ُّ
أحمد سعيد نجم
ً
ـتفزتني بعــض قراراتهــا .غــر أنهــا ليســت معيــاراً وحيــداً ،يك ُيقـ َ
ـخصيا ممــن ينكــرون أهميــة جا ـئـزة نوبــل ،حتــى وإن اسـ ّ
لسـ ُ
ـال
ـت شـ

ـود هيمنــت فيهــا الروايــة عــى
إن منحهــا يف دوراتهــا األ ـ
خـرة لثالثــة شــعراء يشــر إىل اســتعادة الشــعر ملكانتــه التاريخيــة ،بعــد عقـ ٍ

األجنــاس األدبيــة األخ ــرى وكادت تــودي بهــا إىل حتفهــا.

في

ـات ينطقهــا الكــورس يف
آخــر كلمـ ٍ
سـرحية “أوديــب ملــكاً” يجــري
م ـ

ـان مــا أو
ُنصحُ نــا بــأن ال نحكــم بشــقاء إنسـ ٍ
بســعادته إال بعــد أن يمــوت .واألمــر نفســه
هنا ،إذ ال يمكننا أن نحكم ال أدبياً ،وال حتى

سياســياً ،عــى عصـ ٍـر مــن العصــور ،إال بعــد
أن يصبــح ذلــك العصــر ماضيــاً .فالصعــود

والهبــوط والتذبــذب بــن الحالــن ســمات
مالزمة دوماً ُ
لك ّل حاضر.

ويف الربــع األخــر مــن القــرن التاســع عشــر
ســاد النقـ َـد األدبــي ـمـزاجٌ متفائـ ٌـل عـ ّـر عنــه

إىل نظرية األدب” عندما قال إن البشرية قد
ُتن ِتــجُ يف املســتقبل “مجتمعــاً ال يكــون قــادراً
عــى اســتخراج أيّ يشء عــى اإلطــاق مــن

شكســبري .وقــد تبــدو أعمــال هــذا األخــر آنئــذٍ

ـؤس ،مليئــة بأســاليب مــن الفكــر
عــى نحـ ٍـو مـ ٍ
والشــعور التــي يجدهــا مثـ ُـل ذلــك املجتمــع

ً
ـدودة ،ال أهميــة لهــا”.
محـ
ورغــم الــدور الهــام لل ُن ّقــاد يف توجيــه األدب

سـرته إال أنهــم ليســوا يف النهايــة
وتقويــم م ـ

الناقــد االنجليــزي ماثيــو أرونولــدز مــن أنّ
“للشــعر مســتقبال ً هائـاً ،ألن االنســانية

جنس آخر ،يف هذه
جنس أدبي أو احتجاب
ٍ
ٍ

األيــام”.

والحقيقــة ،وإن لــم تعجبنــا ،هــي أن فــنّ

ســتجد يف الشــعر الجديــر بهــذا املســتقبل
مســتق ّراً لهــا ،يتجـ ّـدد االطمئنــان إليــه عــى مـ ّر

شـرة عــن ســيادة
مســؤولني مســؤولية مبا ـ
الفرتة الزمنية أو تلك .فهذه عملية تاريخية
ّ
ّ
تتحكــم فيهــا عوامــل عديــدة.
معقــدة

غــر أن مواطنــه الناقــد األكاديمــي أ .إ.

الروايــة اســتحوذ منــذ بدايــة انطالقــه،

إىل تحطيم ذلك الرأي ،وتأكيد عكسه ،من

الناقــد الــرويس باختــن بداياتــه إىل قصــص

ريتشــاردز ســعى يف كتابــه “العلــم والشــعر”

عــي يــدي ســرفانتس أو ديفــو ،بــل يعيــد

ّ
يف مجتمـ ٍـع
متحضــر .إنــه يعيــش يف األيــام
الخــوايل”.

ك ـثـرة قادمــة.

aljadeedmagazine.com

قـوّة ،يضيــق املقــام عــن ِّ
عدهــا ،تفتقــر
ٌ
أوراق
األجنــاس األدبيــة األخــرى ملعظمهــا،
قــد تبقــي فــنّ الروايــة ح ّيــاً ومهيمنــاً ألجيــال

الشــعر أهم ّيته الخالدة ،فهو الجنس الذي

ربمــا كان أوّل األجنــاس الفن ّيــة التــي اخرتعهــا
ـس أح ّبــوا وقعــه عــى آذانهــم،
البشــر ،جنـ ٌ

وأحبــوا و ـفـرة املعــاين التــي ينطــوي عليهــا

ـات قليلــة ،أحبــوه
الرتتيــب املخصــوص لكلمـ ٍ
ً
وجعلــوه هــو والفلســفة ُسـ ّـلما للمطلــق،
يطرحــون عليــه أســئلة ال إجابــات عنهــا.
ومهمــا تقـ ّـدم العلــم ،ومهمــا اســتجاب فــنّ

الرواية لذلك التقدم ،إىل أن وجودنا يف هذا

الكــون ،بــل وجــود الكــون ذاتــه ،ســيبقى عــى
الدوام يطرح علينا ألغازاً ال ّ
حل لها ،وليس

بمقــدور جنــس غــر الشــعر أن يعيــد طــرح
تلــك األســئلة ثانيـ ًـة ،وأن يجمــع املتنا ـفـرات

جـاء يف
يف وحــد ٍة ال تخطــر عــى بــال .أو كمــا ـ

كتاب أ .إ .ريتشاردز يف الكتاب الذي اقتطفنا
منه قبال ً “ال يستطيع العلم أن يقول لنا :ما
ُكنـ ُه هــذا الــيء وال يســتطيع أن يخربنــا مَ ــنْ

نحــن ،وملــاذا نحــن يف هــذا العالــم ،وال مــا هــو
هــذا العالــم”.

وبالتــايل فالشــعر “محاولــة لإلجابــة عــن

أســئلة ال إجابــات عليهــا ،ألنهــا يف األصــل

أسعد فرزات

أنــه بحكــم أن العالــم مــن حولنــا يتغـ ّـر يوميــاً

الرومانــس اليونانيــة والالتينيــة ،عــى أوراق

عــى نحــو ســريع ،فإنــه ال مســتقبل بتاتــاً
ٍ
ُ
للشــعر “والشــاعر يف عصرنــا نصــف مترببــر

82

رأي شــبيه بهــذا ا ـلـرأي ذهــب الناقــد
وإىل ٍ
الربيطــاين تــري إيجلتــون يف كتابــه “مدخــل

عــى أن ّ
كل التنظــر املــايض ال ينــزع عــن

ليســت أســئلة حقيق ّيــة”.

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات
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هل مازال الشعر ديوان العرب

فادي يازجي

المكانة األصيلة
علي لفتة سعيد

سـان .ولهــذا فهــي
سـان حــال اللحظــة التــي انبثقــت مــن حاجــة اإلن ـ
سـواء كانــت منطوقــة أو مكتوبــة ،فهــي ل ـ
يف البــدء كانــت الكلمــة ،ـ
سـان الكتشــاف ذاتــه
إن كانــت منطوقــة أو مكتوبــة ،ـفـإن التوصيــل هــو مــا يحـ ّـدد الهــدف واملاهيــة واملبتغــى والقصــد .وأ ـمـام حاجــة اإلن ـ

سـاعدة الــذات والتفكــر يف رؤيــة جوهريــة مــن جهـ ٍـة أخ ــرى ،غــر منظــورة
واملحيــط مــن جهــة ،والحاجــة اىل مخ ّيلـ ٍـة قــادرة عــى م ـ
ـوع مــن املخالفــة عــن الــكالم
لآلخريــن ،ـفـإن األدب كان أوىل الخ ـ
طـوات التــي ـع ّـرت عــن تلــك الحاجــة ،التــي سـ ّـورها الشــعر كنـ ٍ
تأمــل ومــن ثــم رؤيــا ورؤيــة ،ويحمــل أبعـ ً
املنطــوق أو املك ـتـوب .ولهــذا فالشــعر كان حاجـ ًـة ومــن ثــم ّ
ـادا أخ ــرى يف لحظــات الص ــرورة
األوىل ،ومــن ثــم إىل ممكنــات تجريــب يف املراحــل الالحقــة.

لهذا

حصلت مع بداية الحاجة ،لم تن ِه املخيلة،
ماســة أصـ ًـا
ولــم تنـ ِه الحاجــة التــي باتــت
ّ

ـس أدبــي ،مثلمــا ال يرتاجــع أي
أمــام أيّ جنـ ٍ
جنــس أدبــي أمــام الشــعر ،فلـ ّ
ـكل مــن هــذه

يرتاجع عمّ ا كان يف الخمسينات والستينات

جـزءٍ مــن الحاجــة أو ـ
طـاع عليــه ك ـ
أو اال ـ
جـزءٍ

يكــون اإلعــام قــد ســلط الضــوء عــى األد ـبـاء

ليكون العالج بطريقة الشعر ،وإن كان هذا

الداخــل الــذي قــد يجــده البعــض يف نـ ّ
ـص

فــإن الشــعر لــن يكــون يف غافلــة

غ ّـرات التــي
الزمــن ،كــون املت ـ

األجناس من يذهب باتجاه من يريد إنتاجه

وحتــى الســبعينات مــن القــرن املــايض ،وربمــا

مــن املعرفــة أو املوهبــة او حتــى اســتكناه

اآلخريــن ،ومنهــم الروائيــون ،باعتبــار أن

ال ـقـول ال ينطبــق عــى الجميــع ،لكنــه أيضــا

سـرحي أو حتــى مقالـ ٍة نرثيــة ،بــل إن األمــر
م ـ

بطريقــة مســتقيمة ال تح ـتـاج إىل التدويــن

ا ـملـرء بالشــعر إلطــاق املكبــوت مــن داخلــه أو

الشــعر ،فرؤيــةٍ واحــد ٍة إىل الصحــف العامليــة

شـاكل،
ملعاجلــة التحشــيد الهائــل مــن امل ـ

يكون مهمً ا للجميع حني يذهب أو يستعني

طـاء
االســتعانة بــه لتبيــان املقارنــة أو إع ـ

الحكمــة أو الدليــل عــى توضيــح مــا يريــد
توضيحــه ،بمعنــى أن الشــعر ليــس دخيـ ًـا
عــى النفــس البشــرية ألنــه اســتلم ال ـقـول

شــع ًرا يف البــدء ،لــذا يمكــن ال ـقـول إن الكلمــة
عـرب
األوىل كانــت شــع ًرا ،لهــذا انتبــه لــه ال ـ
فصار ديوانهم.

ال يح ـتـاج إىل تثبيــت صحــة املقولــة يف مكانــة
بشكل يومي
والعربية منها ،نجد أنها تنشر
ٍ

الدراماتيكيــة ،ومــن ثــم إىل النــر والتحـوّالت

عــى أن عــدد منتجــي الشــعر أكــر مــن عــدد

التقليديــن مثــا ال يح ّبــذون هــذا ال ـنـوع مــن

نصــا شــعريًا ،بــل أكــر مــن نـ ّ
ً
ـص ،وهــو دليــل

منتجــي األجنــاس األخــرى وربمــا ســتكون
ّ
الكفــة للشــعر أمــام كل األجنــاس ،بغــض

مــن بحثهــم عــن الخلــق الشــعري.

إن مقولة جابر عصفور كانت يف مرحلةٍ أراد

مكانــه العقــل غــر واســع اإلن ـتـاج ،والســرد أو

تعــرف بــزي مدينــةٍ أو بيئــةٍ أو دولــةٍ أو قــارة،

النظــر عــن الجــودة ،كــون األمــر نســبيا.

يف التوضيــح واالســتبيان ،مثلمــا هــو إظهــار
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الجوهريــة التــي جعلــت الكثــر مــن ال ـقـراء
الشــعر ،كونهــم يبحثــون عــن املوســيقى أكــر

تراجعــت ،ليــس يف الرتتيــب األجنــايس،

وهو ما يعني أن ال تراجع أصال ملكانة الشعر

حـوالت
العموديــة إىل التفعيليــة والت ـ

الخاليــا ملتابعــة الحيثيــات التــي تتــو ّزع داخــل
وتوســع وتعـ ّـدد وت ـنوّع،
النــص ،الــذي تــو ّزع
ّ

ومــن تلــك الفاصلــة الزمنيــة صــار الشــعر

القــدرة عــى الوعــي والثقافــة واالســتنتاج،

الروايــة هــي مــكان الفكــر والخلــق للحيــاة

حـول مــن ب ـنـاء القصيــدة
الشــعري الــذي ت ـ

بهــا أن يســتصرخ الشــعر مــن داخــل األديــب

هــو ســيد املواقــف ،أو عــى األقــل هــو املرجــع
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قمعــت الشــاعر واملثقــف وجعلــت الشــعر

املنتــج للنــص ،بعدمــا رأى أن مكانــة الشــعر

بــل عنــد الجمهــور ،أو تراجــع أثــر الشــاعر
لــدى الجمهــور أو الســلطة السياســية الــذي

ومــن هــذا املنطلــق يمكــن ال ـقـول إن الشــعر

وصــارت قصيــدة النــر ترتــدي أثوا ًبــا عديـ ً
ـدة ال

الروايــة مكانهــا املخيلــة التــي تح ـتـاج إىل عالـ ٍـم
ـر ،ولهــذا نجــد الشــاعر يكتــب
واسـ ٍـع وكبـ ٍ

فهــي ابنــة العالــم وليــس مجتمعــا محـ ّـددا.

سـاء ،ألنهــا
قصيدتــه نهــارًا وي ـقـرأ الروايــة م ـ
أي عمليــة ّ
سـرخاء،
تلقــي الروايــة تح ـتـاج ا ـ

وعمليــة ّ
تلقــي الشــعر تح ـتـاج إىل تحفيــز

إن هــذا األمــر قــد ال يكــون مرئ ًيــا إعالميــا

وهــو الــذي جعــل الشــعر وكأنــه يف تراجــع،
ً
ـكل الفــت
فضــا عــن ســعي النقــاد بشـ ٍ
ـب نقديــةٍ
إىل مطــاردة الروايــة وتأليــف كتـ ٍ

ســواء تطبيقيــة أو تنظرييــة ،أو البحــث عــن

ً
وأحداثــا
فيــه وتخليــق عوالــم وشــخصيات

ممــا جعــل الكثــر مــن الشــعراء يذهبــون
باتجــاه الروايــة ألنهــا تمنحهــم شـ ً
ـهرة أكــر،

ا ـلـرأي ســواء الســيايس أو األيديولوجــي
يف مواجهــة الواقــع .ومطــاردة الســلطة

منهــا العامليــة أو العربيــة التــي اختصــت

خـول إىل املنطقــة
دون اســتمرار الشــاعر بالد ـ

ـرح نقــدي جديــد يعتمــد عــى الروايــة،
مجـ ٍ
وحضــورًا نقد ًيــا فضـ ًـا عــن املســابقات ســواء

بالروايــة ،وجوائزهــا التــي تغــري اللســان

واإلنســان ،إضافــة إىل أن الروايــة تح ـتـاج إىل
عمليــة هــدوء واســتكناه الواقــع والغــوص

وأزمانــا مختلفــة ،وكذلــك تح ـتـاج إىل حضــور

حـول
للشــاعر ،وغريهــا مــن األســباب التــي ت ـ

املح ّرمــة سياسـ ًيا أو حتــى اجتماعيــا ،يف حــن
أنّ ال حــدود للروايــة وخاصــة يف زمــن مــا بعــد
التغ ـيـرات التــي شــهدتها العالــم العربــي.
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اإلعالميــة والنقديــة كانــت باتجــاه الروايــة

مــن اإلعــام نفســه ،والــذي يبــدأ مــن النقــاد

يمــوت ،ولــم يكــن مرتاجعً ــا أصــا ألن املاكنــة

وهــو األمــر الــذي ينطبــق عــى الســينما ،التــي

الرواية ونشرها ومتابعتها والرتويج لها يبدأ
أنفســهم حــن ال يتب ّنــون غــر الكتابــة عــن
الروايــة كونهــا تتيــح لهــم الشــهرة أكــر مــن

ربمــا نراهــا تراجعــت يف البلــدان العربيــة
ـول وإقبـ ً
إنتاجً ــا وق ـب ً
ـال وتق ّبـ ًـا عــى اعتبــار ّ
قلــة

كتابتهــم عــن الشــعر ،وإن املــدارس النقديــة

أن روّاد الســينما تح ّولــوا مــن الحضــور إىل

الروايــة أكــر مــن الشــعر ،وإذا مــا أقيمــت

الحضور إىل دور السينما ،وبعض الحقيقة
دور السينما اىل املتابعة عرب وسائل االتصال

الحديثــة.

الشــعر لــم يمــت أو يرتاجــع ،لــي ت ـقـول إنــه
عــاد إىل مكانــه ،بــل هــو موجــود أصــا وفــق

شـرات التــي ذكرناهــا ،فحتــى الــروايئ
املؤ ـ

يلجــأ إىل الشــعر أو الكتابــة الشــعرية يف

األوروبيــة التــي يســتعينون بهــا اعتمــد عــى
مســابقات ضخمــة خاصــة بالشــعر ،ســرى
أن الشعر متوهّ ج بطريقةٍ عجيبة ،وأن عدد

املتعاطني به إنتاجً ا وتلق ًيا أكرث من متعاطي

الروايــة أو الح ـقـول األخــرى ومنتجيهــا.
إن املتابعــة النقديــة كفيلـ ٌـة باكتشــاف األمــر،
خاصة وأن مكانة الشعر والشاعر هي مكانة

عـول الكلمــة
النــص الــروايئ ،كونــه يــدرك مف ـ

ارتباطيــة مــع املجتمــع ،فالشــاعر صاحــب

عـول الكلمــة النرثيــة الطبيعيــة
أكــر مــن مف ـ

يعــد صاحــب عزلــة ،وأن مكانــه يف النــدوات

الشــعرية عــى إنتاجــه ومتنــه الســردي،

إن صــح التعبــر يف إن ـتـاج فاصـ ٍـل حيــايت مــن

خــال الروايــة.

صــوت ،عــى العكــس مــن الــروايئ الــذي

أو مــن املنصــات .يف حــن أن املهرجانــات مثــا

تســتعني بالشــاعر وال تســتعني بالــروايئ،

إن العالقــة قائمــة مهمــا تعـ ّـددت األجنــاس،

إال لربمــا ليكــون ضيــف شــرف يف الحضــور،
كــون صــوت الشــاعر ّ
مؤثــر جــدا يف الوســط

“لغــة داخــل لغــة” فــإن األمــر ينطبــق أيضــا

التــي تشــهدها هــذه البــاد أو تلــك .فالشــعر

يل “رؤيــة تأمليــة مــن داخــل الشــعر ،بنيــة

ّ
يتمدد عىل الفراش،
وقارئ السرد يقرأ وهو

فالريي من أن “التخليق الداليل لكثافة هذه

املعنــى .وهــذا األمــر ال يعنــي االســتهانة
بالروايــة ،فتلــك موضوعـ ٌـة أخــرى ،كــون

خاصة بعد ظهور مصطلح تداخل األجناس.
فــإذا مــا أخذنــا مقولــة ـبـول فالــري إن الشــعر

عــى األجنــاس األخــرى وقــد وضحــت يف ـقـول

الكتابــة وخاصيــة التكويــن” بمــا يفســر جملــة

الجملــة البســيطة التكويــن العميقــة املغــزى

غـرات
االجتماعــي يف أزمــان األزمــات أو املت ـ
خبــب يف الصــوت والروايــة خبــب يف املخيلــة.

وقــارئ الشــعر ي ـقـرأ وهــو مســتفز ملالحقــة

الرواية هي إمســاك العالم ّ
كله من طرفيه،

تعطــي مفهومــا انزياح ًيــا خارجً ــا مــن اللغــة
اإلشــارية لتكــون ً
دال ودليـ ًـا بــن الصــوت،

والشعر مطاردة العالم من داخله ..بمعنى

املفــردة ،ألن الشــعر عمليــة إعــادة خلــق

فالشــعر يمتلــك األصالــة األوىل.

ـقـراءة املفــردة ،وبــن الصــورة املدونــة ،رســم
األشــياء وتكوينهــا مــن جديــد ،عــى وفــق

ظـرة عصريــة ملفهومهــا الحديــث”.
ن ـ

إن عــودة الشــعر إىل مكانتــه ليســت القرائيــة

فادي يازجي

إن الشــعر حاجـ ٌـة إنســانية ،ولهــذا فهــو ال

مــا نقصــده التســليط اإلعالمــي عــى مقــاالت

إن كانــت الروايــة تمتلــك املنصــة الحاليــة

ناقد وأديب عراقي

أو اإلنتاجيــة بــل اإلعالميــة ،كــون اإلعــام أو
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بني القراء وبحثهم عن املضامني الواضحة من جهة ،واملبالغة

اإلبداعــي (الروايــة) ليعطيهــا جماليـ ًـة وقـ ً
ـوة أكــر ،وينعــش

عالقة بجوانب شخصية فردية أو لظروف موضوعية خارجية.

الشعر

يف الجوانب اللغوية من ترميز وتجريد وإغراق يف اإلبهام لدى
خـرة تحديــداً .ولهــذا
العديــد مــن شــعراء العقــود األربعــة األ ـ

أدبي جديد
جنس
ّ

هاندكة (النوبيل) مثال ً يكتب الرواية والشعر واملسرح ،وبوب ديالن

محمد الحجيري

إيل أن لجنة نوبل انتبهت إىل التحوالت التي بدأت تطرأ
بدا بالنسبة ّ

املوســيقى مــن الجهــل ن ـكـران أنــه شــاعر ،بــل إنــه حــن فــاز بالجا ـئـزة،

هــذا الصــدد أتذكــر كيــف أن ـفـرة الثمانينــات يف ال ـ
عـراق
تحديداً خلقت نمطاً من الكتابة الشعرية توصف من قبل

االعرتاض عىل بوب ديالن كان نوعاً من الشعور بالهزيمة بالنسبة

اللغويــة ،وهــي وســائل تعبــر لجــأ إليهــا العديــد مــن الشــعراء آنــذاك

فالشــعر إذن مجــداف محبــة وإنســانية يرســو عــى شــاطئ األمــان

البيالروسية سفيتالنا ألكسييفتش بنوبل ،قالت السكرترية الدائمة

حـرب،
تحويــل الخطــاب الشــعري إىل وســيلة دعائيــة لتســويق ال ـ

عــى النصــوص األدبيــة.

جـدل البيزنطــي
ال ينجــو موســم مــن مواســم نوبــل لــآداب مــن ال ـ

يكــن عــى القيمــة األدبيــة للفائــز (مغمــور ،مكـ ّرس ،يســتحق)،

الجديدة لألكاديم ّية السويديّة سارة دانيوس عن نصها “إنه جنس

شـرته) أو مواقفــه
يكــون عــى هويتــه (بــاده ،دينــه لــون ب ـ

جـاج ،بــإزاء محــاوالت الســلطة
إلخ ـفـاء مضامــن الرفــض واالحت ـ
وترسيخ دعائم الحكم ،بكل ما كان يعنيه ذلك من تراجع وابتعاد

أدبـ ّـي جديــد” .يف كتابتهــا .لــم تكــن األجنــاس األدبيــة املتعــارف عليهــا

فــوز لويــز غ ـلـوك بنوبــل لــآداب ،ليــس بالضــرورة إشــارة إىل أن

اســتفادة متبادلــة .ولنــا يف الواقعيــة الســحرية أمثلــة عــى الروايــات
التــي فتحــت البــاب واســعاً للشــعر ،فبقــي يف دا ـئـرة االهتمــام روحــاً

عـرب
كل موســم مــن مواســم نوبــل ،مئــات األشــخاص (ال ـ

بهــا وألســباب متعــددة صــار عا ـبـرا للقــارات ،مثــل نــرودا يف الشــعر

ولعــل يف فــوز الشــعراء جوزيــف برودســي وديريــك ولكــوت

وانحيازهــا إىل ثقافــة الرجــل األبيــض (األوروبــي واأل ـمـريك) وكرههــا

كاتب من لبنان

ونايبول الكاره لإلسالم) أو عىل جنسه األدبي (شاعر أم روايئ
وحتــى موســيقي ،أو أديــب أ ـقـرب إىل الصحــايف ،دون أن ننــى

موضــة الجندريــة).

في

تحديــدا) ،يدلــون بدولهــم ومواعظــم عــن “مؤا ـمـرة نوبــل”،

تكفيها .لذا حاولت ابتكار “جنس أدبي جديد” يجمع الفن والوثيقة

ضمــن قالــب مختلــف.

وجو ـهـراً حتــى لــو تراجــع االهتمــام بــه شــكال ً مســتقالً.

وماركيــز يف الروايــة.

وشــيموس هينــي ولويــز غليــك هــذا العــام بجا ـئـزة نوبــل لــآداب وفــوز

هارويك موراكامي.

يف األوســاط الشــعرية تحديــداً ،كان الهمــس كيــف أن نوبــل

“تهمّ ــش” الشــعراء وتنحــاز إىل الروائيــن ،وهــذا غــر دقيــق ،وهــو

آت مــن ـكـرة الجوائــز العربيــة التــي تعطــى إىل الروائيــن ونــدرة التــي
تمنح إىل الشعراء .فمن الخطأ ،االعتباطية يف التصنيف ،واختصار
عـرب” (وهــي عبــارة قديمــة
األمــور بعبــارات أن الشــعر “ديــوان ال ـ
قيلــت يف زمــن مــا قبــل الروايــة) ،أو أننــا نعيــش “زمــن الروايــة” (دون

محمد النصار
بالرغــم مــن ســيطرة الروايــة عــى أذواق ال ـقـراء واهتماماتهــم

عــى مــدى العقــود األربعــة املاضيــة ،ـفـإن هــذا األمــر ،حســب

اعتقــادي ،ليــس مرتبطــا بطبيعــة الشــكل األدبــي عنــد املقارنــة

الرتكيز هل كل رواية ســميت رواية يمكن اعتبارها رواية؟!) ،ما رأي

الفايسبوك) األجدى الرتكيز عىل النص ال جنسه وال جنسية صاحبه

طبيعتــه الفنيــة ،أو لكونــه لــم يعــد ،كمــا كان عــر العصــور،
معرباً عن وجدان الشعوب وروح األمم وعن اهتمامات الروح

يف زمــن تمــازج الفنــون واألجنــاس األدبيــة وتالقــح الصــورة والكلمــة

والروايــة والفلســفة والتشــكيل بالشــعر أو الصــورة مــع النــص ،فبيــر
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الجوائز األخرى التي احتفت بالشــعر والشــعراء دليل عىل االهتمام
شاعر من العراق

حول المسألة

بــن الشــعر والروايــة ،بــل إننــي أميــل إىل االعتقــاد ـبـأن الشــعر

أصحــاب هــذه النظريــات بثقافــة الشــذرة؟ (مــن ســيوران ونيتشــه إىل

غريهــم عــى مــدى العقــود الثالثــة املاضيــة ،باإلضافــة إىل العديــد مــن

العاملــي بالشــعر وإعطائــه املكانــة التــي يســتحقها مــن التكريــم.

الجا ـئـزة ،وتظهــر معظــم ترشــيحاتهم قائمــة عــى تكريــم امل ـكـرم

واملكـ ّرس ،فكلهــم يريــدون ميــان كوند ـيـرا أو إســماعيل قادريــه أو

املســتوى مــن الســخونة ..وكانــت العالقــة بــن الشــعر والروايــة عالقــة

الشــعر بخــر أو أن الشــعر عــاد إىل بريقــه ،واألمــر نفســه ينطبــق
عــى الروائيــن ..ثمــة مــن فــاز بنوبــل وبقــي مغمــوراً ،وثمــة مــن فــاز

للثقافــة العربيــة ،بــل يعطــون رأيهــم ا ـملـرم ملــن يجــب أن تعطــى

88

النقــاد واملتابعــن بالغمــوض والتجريــد والرتكيــز عــى االنثيــاالت

عن جوهر الشعر ووظيفته الصافية املنزهة عن الغايات املسيسة.
عامليــاً لــم يكــن الحديــث عــن تراجــع الشــعر وتصــدر الروايــة بهــذا

السياســية واأليديولوجيــة (نمــوذج بيــر هاندكــة العنص ــري،

رســالة ســامية ال يمكنــه ،مهمــا ق ّيــض لــه مــن رقـ ّـي
القيمة اإلبداعية أن يفرض سيطرته يف زمن طغت

عليــه املاديــات والالأخالقيــات ،عكــس الروايــة التــي تصنــع لنــا
شــخصيات يمكــن أن نجــد لهــا ســنداً ومثــاالً وحضــوراً يف الحيــاة

إىل بعــض التقليديــن ،حــن أعلــن عــن فــوز الكاتبــة والصحافيــة

العقيــم والكوميــدي والتقليــدي واالعتباطــي والســقيم ،إن لــم

في

سـوقها التجاريــة ،ويزيــد مــن بريقهــا عــى حســاب الشــعر.
ـ

ابتعــد يف ـفـرة ّمــا عــن مقدمــة اهتمامــات ال ـقـراء ليــس لعلــة يف
صـول فجــوة ثقافيــة
اإلنســانية األكــر جوهريـ ًـة ،بــل بســبب ح ـ

العربية.

العاطفــي والروحــي الــذي أصبــح الشــاعر نفســه يحتاجــه بعدمــا تأثــر
حـول مــن شــاعر لــه قضيــه
هــو نفســه بهــذه العوامــل املحيطــة بــه ،فت ـ
ومبــادئ أساســية يدافــع عنهــا حتــى املــوت – وهنــا مصــدر قــوة الشــعر
– إىل شــاعر يســطر كلمــات ال أثــر فعــاالً لهــا يف مجتمــع أدار ظ ـهـره

للشــعر والشــعور وانغمــس يف واقعيــة الواقــع .ولــن تقــوم لوجــدان

املجتمــع املنغمــس يف االســتهالك قيامــة طاملــا أن الوضــع االجتماعــي

صـاء لصالــح نــر
للشــاعر العربــي محلــه التهميــش والتضييــق واإلق ـ
الحيــاة اليوميــة.

يف وضع كالذي نحن فيه وحيث اضطرب سلم القيم بفعل هجمة
االســتهالك ،أصبحنــا نــرى إبداعــاً تحــت الطلــب ،وهــو مــا يحــدث
يف دواليــب الروايــة التــي تــم تشــجيعها عــى حســاب بقيــة األشــكال
اإلبداعيــة ،وعــى رأســها الشــعر الــذي خســر أقالمــاً مهمـ ًـة بســبب

لجوئهــم إىل كتابــة الروايــة ،كونهــا تلقــى دعمــا ماديــاً ،ســواء مــن

قبــل دور النشــر ،أو مــن قبــل مؤسســات الجوائــز املدعومــة عربيــاً
ودولياً ،فرتك كثري من الشعراء الشعر ألنه تحول إىل عبء روحي

ومــادي واتجهــوا نحــو الروايــة عســاهم يكســبون بعــض األمــوال ،أو

يتفاخــرون ببعــض الجوائــز واألوســمة.

نكسة األدب
فاطمة بوهراكة
شــخصيا أرى أن العالــم العربــي يعيــش حالــة مــن الفــوىض

وهكــذا ،بتنــا نعيــش اليــوم نكســة لــأدب عــى صعــد النوعــن األبــرز،

حـول إىل
الروايــة والشــعر ،وهــي يف وجــه منهــا نكســة للم ـبـدع الــذي ت ـ
مجــرد آلــة كاتبــة تكتــب حســب أهــواء املجتمــع ومتطلبــات الجوائــز
ُ
وص ّناعهــا.

شاعرة وباحثة من المغرب

اإلبداعية ،هناك العديد من املؤلفات املكتوبة بأسلوب مزدوج
شـاعر عالــم
تخلــط الــروايئ بالشــعري ،خاصـ ًـة بعدمــا دخــل ال ـ

ّ
وحولهــا إىل روايــة شــعرية ،وهنــا اكتســبت مهارتهــا
الروايــة
بشــكل أكــر حيــث سـ ّـخر إمكانياتــه الفنيــة يف هــذا الجانــب
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ملف

هل مازال الشعر ديوان العرب
حازم املالح

ُ
أزمنة اإلبداع؟
الرواية أم
ٌ
أزمن ِّ
الرحمن بسيسو
عبد َّ
ـس لِ ِْع َيــار َخارجـ ٍّـي َك َهـ َـذا َّ
َّ
سـ ُ
صـ َ
الــذي ْ
ـن إىل ِّ
أن َي ْ
َ
سـ ُـهْ ،
«الجديــد» ِلي َُع ِّلـ َـل بِــه َن ْف َ
اخ َتــاره َت َ
َل ْيـ َ
سـ َـأ َل ِة نِ ْ
ـدق يف َم ْ
ـس أو
ـاؤل
أي ِج ْنـ ٍ
ٍ ِ
سـب َِة الز َمـ ِ
َ
َ
وف ُم َق ِّد َم ِت َهــا َج َ ً
َ ْ
َّ
ُُ
َ
اإل ْن َ
سـ ِ ِّ
ابَ ،عـ ْ َ
ـوع أو
ـوع أو َشـ ْـك ٍل أو َنمـ ٍ
ـانِ ،
ـر َج ْعـ ِـل َهــذا الجنـ ِ
ـون واآل َد ِ
اع ِ
ميعــا ،الفنـ ِ
ـس أو النـ ِ
ـواع اإل ْبــد ِ
ـط مــن أ ـن ِ
نـ ٍ
ولويَّـ ٍـة ،أَو َك َث َ
َّ
أو أَ َ
بالهي َْم َنـ ِـة ْ
ـود ،يف َز َمــن ُهـ َـو َجد ْيـ ٌر ْ
الشــكل أو َّ
سـ َب ِت ِهَ ،عـ َـى َن ْحـ ٍـو ُك ِّ ٍّ
ـط َذا أَ َّو ِل َّيـ ٍـةْ ،
ال ُ ْط َل َقـ ِـة َع َل ْيـ ِـه ،وبِ ِن ْ
ل إِ َل ْيــه،
افـ ِـة ُو ُجـ ٍ
الن َمـ ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ْ
«نوبــل» عــى َم ْنــح َجائزتِ َهــا يف اآلداب إىل َ
ْ
ســة ُ
َ َّ ُ
ْسـ ًـا َعـ َـى ِم ْع َيـ َ
س َ
ـدام ُم َؤ َّ
سي َ
ثالثــة روائيــن أو أكـرَ،
َكأ ْن ُن َق ـ ِّررَ ،تأ ِ
ارجـ ٍّـي َيتمثــل يف إقـ ِ
ِ
ـار خ ِ
ٍ
ِ
َ
ال ِذي َن ِعي ُ
الع َ
الز َم َن َّ
أسر ِهُ ،ه َو َ
وعىل َن ْحو ُم َتوال أو ُمتقارب َز َم ِني ًَّا ،أَ َّن َّ
اآلن ،ويف َ
ْش ُهَ ،
«ز َم ُن ال ِّروا َية» ،أو أَ ْن َن ْذ َه َ
ال ِم بِ ْ
اب
ب َمع ذ َه ِ
ٍ
ٍ
ٍ
الن ْحو َن ْفس ِه ،إىل َث َ
َ
ال ِذي َن ِعي ُ
ُ
الز َمن َّ
الع َ
َه ِذه ْ
َّ
سبَة َّ
َ
ْ
ْ
َ
اآلن ،ويف َ
َ
ْش ُهَ ،
َ
َ
ال ُ َؤ َّ
ْ
ال ِم
ن
إىل
،
ث
أك
أو
راء
ع
ش
ة
الث
وعىل
تها،
ز
ئ
ا
ج
ح
ن
م
إىل
ة
س
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«ز َمـ ُـن ِّ
يضـ ًـا ،إىل ِّ
ـون ،مــع َهـ ِـذه ِّ
سـب َِة امل ُ ْف َت َعلــةِ ،ف َز َمــن ُهـ َـو َ
أسـر ِه أَ َ
الشـ ْـع ِر ،ل َِن ُكـ َ
الشـ ْـعر» ،بِ ْ
الن ْ
ـاز!
بِ ْ ـ
امتيـ ٍ
ٍ

َل ُ
ست

ـب أنَّ ِل َت ْ
إسـ َنا ِد
أَحْ سـ ُ
صدِ يـ ِـق أيِّ ْ
َخ ِارجـ ِّـي َسـ َ
ـاذ ٍج َك َهــذا َّالــذي َنحْ ــنُ
بِ َ
ـس عــى َشءٍ ِســوى َف ْهـ ٍـم
أسـ َ
صــدده ،أَنْ َي َت َّ
َ
ِّ
ـر
ـف
مَ ْغ ُلـ ٍ
ـوطَ ،شــديدِ ال ّتعَ ُّسـ ِ
والض ْيـ ِـق مِ ــنْ أ ْكـ َ ِ
مِ نْ مَ ُ
نظور ووجْ َهةٍِ ،لَعْ نى َط َر َف ْيه ا ِل َ ْ
فورين
ض
ِ
ض َ
يف ِص ْي َغــةِ إِ َ
إسـ َنادٍُ ،ـيـرا ُد َل َهــا أنْ
افــةٍ ،أَو ْ
َتكــونَ مُ ْ
ص َط َلحــاً َن ْقد َّيــاًِ ،ف ْك ِريَّــاً وجَ مَ ا ِل َّيــاً،

َّ
دالًَ ،
داول يف َتاري ِْخ
األدب ،وال َّن ْقدِ
ِ
وقابِال ً لل َّت ِ
َ
ْ
دبيْ ،
مال!
وال ِف ْك ِرِ ،
األ ِّ
وع ْل ِم الجَ ِ
َفمــنْ ِج َهـ ِة امل ُ َ
ـاف ،أَي ال َّزمَ ـ ِـنَ ،ســي َت َّق َّل ُ
ص
ضـ ِ
َّ
َ
ـن،
إىل الحَ ـ ِّـد الــذي َيجْ عَ ُلــه قابـا ً لل َّتعَ ـ ُّ ِ
َت َ
ان أُ ُف ِقـ ٍّـي َشــدِ يدِ
صو ُِّريَّــاً ،يف حَ ِّيـ ٍـز مَ ـ َـك ِ ٍّ

االسـتِواءِ  ،مَ عْ ــزوالً عــنْ ِســوا ُه ،وال َي َتحَ ـ َّر ُ
ك،
ْ
مَ ــع مَ حَ ـ ُ
اع ِلـ ٍة أُ ْخـ َرى ،أَو َدوائـ َر
ـاور أ ُف ِق َّيــة مُ َت َف ِ
ِ
ضاً ِف َتعَ ُ
مَ ْف ُتوحَ ٍة َعىل بِعْ ِضهَا بَعْ َ
ال ٍق َثريٍّ ،
ْ
س،
ـور ،أَو َعـ َـى أ ْكـ َ
ـور رأ ِ ٍّ
ر مِ ــنْ مِ حـ ٍ
عــى مِ حْ ـ ٍ
ْ
َّارَ ،فــا ُيوجَ ـ ُـد
ـاور َزمَ ـ ٍـن رَأ ٍّ
يس مَ ـو ٍ
مِ ــنْ مَ حـ ِ
ِف ْيــه مِ ــنْ َشءٍ َ ،
وقـ ْـد ُ
ض ِّيـ َـق ُ
وعـ ِـز َل وجُ ِعـ َـل
َ
حَ ِّـيـزاً أُ ُف ِق َّيــاً َ ـ ً
يهَ ــا
سـا ِك َناِ ،ســوى ال ِّروا َيـةِ ،أو َغ ْ ِ
َ
األدب أَو ْال َفـ ِـنَّ ،التــي َسـ َي ُكونُ
ـاس
مِ ــنَ أجْ َنـ ِ
ِ
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اإلسـ َنا ِد ْال َخ ِارجـ ِّـي ِّ
ـائ،
ال َّزمــنُ َ ،عـ ْ َ
ـر هَ ــذا ْ
الد َعـ ِ ِّ
َ
ـكَ ،زم َنــاً واحِ ـ َـداً
ـر ِذ ِلـ َ
س أو ِغـ ْ َ
امل ُ َؤ ْد َلـ ِـج أ ْو املُسـ َّي ِ
وســيكونُ
ال َي َّتســمُ بِ َتعـ ُّـد ٍد أو َت ـَنو ٍُّع أو َت َغا ُيـ ِـرِ ،
ـب ،أيْ ال َّزمِ ــنَ
هُ ـ َو « َزمَ ــنُ ال ِّروَا َيــة» َفحَ ْسـ ُ
َ
القا ِئــمَ وُجُ ــو ُده َعـ َـى َت َك ُّفـ ِـل ال ِّروا َيــة ب َن ْفـ ِّـي

األدب ْ
واعه َّالتي َت ُغم ُر
ناس
وأن ِ
َغ ْيهَ ا مِ ن أجْ ِ
ِ
واصـ ٍـل إب َْداعـ ٍّـيَ ،
وتجَ ـ ُّـددٍَ ،
ال َّزمَ ــنَ  ،بِ َت ُ
وت َـنو ٍُّع،
و َك َث َ
افـ َـة حُ ُ
ـايل ،وال
ـور عــى امل ُ ْسـ َتوى ْالجَ مـ ِّ
ضـ ِ
الشــع ُر بِ َشـ َّتى َت َّ
َسـ َّيما م ْن َهــا َّ
جل َياتــه الجَ مَ ا ِل َّيــة
َأسـهَا جَ ميعــاً
َّ
والشـكِل َّيةَ ،
ال َّنو ِْع َّيــة
وعـ َـى ر ِ
ـرَّ ،
َ
والتــي يبــدو
َق ِص ْي َد َتــا ال َّت
فعيلــةِ ،وال َّنـ ِ

أنَّ األخِ ـ َ
عت يف َت ْسـ ِـري ِْع
ـرة مِ ْن ُهمــا َقـ ْـد َشـ َر ِ
وت ْنويُع مَ َس ِاراتِهَ ،
َخ ْطوهَ اَ ،
مدارات
وس ْيع
ِ
وت ِ
ورهَ ا ْالجَ مايل عرب ِّ
حُ ُ
تجليات َن ِّ
صيَةٍ َتكا ُد ال
ض ِ

َت ْن َتهــي أو َت َتناهَ ــى !
ومِ ــنْ ِج َهـ ِة ْال ُ َ
ـاف إِل ْيــهِ َّالــذي َنحــنُ بِ َ
صـ َـددهِ،
ضـ ِ
َقـ ْـد َي ْبــدو ،للوَهْ َلــةِ األو َْل ،أنَّ ال ِّروا َيـ َـة،
ـس أَ َدبِـ ٍّـي مُ ْط َلـ ٍـق وغــر مُ َتعَ ـ َّ ٍ َ
ـوع أو
َك ِج ْنـ ٍ
ـن يف ـن ٍ
َشـ ْـك ٍل أَو َنمـ ٍـط مُ حَ ـ َّـددٍ ،هـ َـي َّالتــي َتمْ ُلـ ُ
ـك هَ ـ َـذا
ـوس ِرحَ ا َبـ ُه
وهـ َـي وحْ َدهــا َّالتــي َتجُ ـ ُ
ال َّزمَ ــنَ ِ ،

َ
َ
الضي َِّق َة َّالتي َتمَّ َتحْ دِ ُ
حو ال ي ُِضي ُِّق
يدها عل َن ٍ
ُض ِّيـ ُـق ْالعَ َ
ـبَ ،بـ ْـل ي َ
الـ ِـم ِل ُيعَ و ِلـ َ ُه
ال َّزمَ ــنَ َفحَ ْسـ ٍ

صـر ِه ِف َق ْب َ
ـر حَ ْ ـ
ضــةِ ال ِّروا َيــةِ ْان ِق َيــاداً ِلشــي َئةِ
َعـ ْ َ
ص ـَّنـاع «جَ ا ِـئـزة ُنوبــل» وما ِنحِ ْيهــا ،أُ َ
ول ِئـ َ
ـك
ُ ِ
وســنَ بِ ِغوَا َيــةِ ْ
«الر َك ِزيَّــة َ
الغربِ َّيــة»،
املَمْ ُس ِ

وبِامْ ِت َهـ ِ ُ ِّ
خيســهِ
ـر َغربـ ٍّـي وت ْب َ
ـداع َغـ ْ ِ
ـان كل إ ْبـ ٍ
ـرب
َـ
وســاً ،بِـ َـدورهِ،
إنْ َلــم ي َُكــنْ مَ مْ ُس َ
بالغ ِ
ايل ،ومَر َك ِزيَّ ِتــه ،وبِ ْ
إطال ِق َّيــة هَ ْيم َن َتــه
ال َّر ِ
أســمَ ِّ
َ
وصـ ْ
اريـ َـخ َ
ـارت ِهــي ال َّزمَ ــانُ ِف
َّالتــي أ ْن َهـ ِ
ـت ال َّت ِ
ُك ِّل َّي ِتــه ْال ُ ْط َل َقــة!
ر أَنَّ ْ
ـار ْال َخ ِارجـ ِّـي َن ْف َسـ ُه
َغـ َ
ـال ْال ِعْ يـ ِ
إلعمَ ـ ِ
(جَ ا ِـئـزة ُنوبِــل) أَنْ ي ُْغ ِلـ ُـق مَ نا ِفـ َـذ ت ِْلـ َ
ـك الوَهْ َلـ ِة
ُ
األ َ
ول ،وأَنْ ُي ْنهــي حَ ِص ْي َل َتهــا ال َّزائ َِفــةِ ،و ََذ ِلـ َ
ـك
ْ
ـؤال َعــنْ ال ـَّنـوع ،أو َّ
ـكل ،أو
بإطـ َـا ِق ُّ
الشـ ِ
السـ ِ
ِ
ك ال َّزمَانَ َ
وايئَّ ،الذي امْ َت َل َ
ون َس َبهُ،
ال َّنمَ ِط ال ِّر ِّ
َ
َْ
َ َ
ـوع ،أو َشـ ْـك ٍل،
مِ ــنْ فـوْره ،إىل نف ِســهِ؛ فــأيُّ ـن ٍ
وايئ ،هَ ـ َـذا َّالــذي مُ ِنــحَ ْ
«الجَ ا ِـئ َ
ـزة»،
أو َنمَ ـ ٍـطِ ،ر ٍّ

َفامْ َت َلـ َ
ـك ال َّزمــانَ ؟!
السـ ُ
فسـ ُه علينــا ل َِكو ِنــهِ
ـؤال َن َ
َسـ َيطرَحُ هَ ـ َـذا ُّ
َ
س
يَعَ لمُ أ َّننا َنعْ َلمُ مَ ا َتم َتا ُز بِه ال ِّرواي َُةَ ،كج ْن ٍ

َ
َســع ،مــنْ َت َغا َيـ ٍـر مَ ْ
ـون،
ض ُ ـم ِ ٍّ
أدبـ ٍّـي َسـ ْردِيٍّ مُ و َّ ٍ
ْ
ـايئَ ،
َ
ـوح مِ ــنْ
وتعَ ـ ُّـد ٍد َشـ ْـك ِ ٍّ
وت َـنوُّع بِ َنـ ٍّ
ل ،مَ ف ُـت ٍ
ِّ
ـورات
ـات ِف ْك ِريَّــةٍ
واتجَ اهَ ـ ٍ
ـات ومَ ْن ُطـ ٍ
وجْ َهـ ٍ
ـض أو
وجَ ما ِل َّيــةٍ َشـ َّتىَ ،عــى مــا يَر ُبــو َعـ َـى َق ْبـ ٍ

إض َ
ـك َ
صـ ٍـر ،و ََذ ِلـ َ
حَ ْ
ـس َن ْف َسـهَا
افـ ًـة إىل مَ ــا ُت َؤسِّ ـ ُ
َ
اسـ ْ
َامَات َ
وت ُ
ت َن ِّ
ص َّيــةٍ
َعليــه مِ ــنَ ْ
داخــا ٍ
ـتله ٍ
َ
َ
ْ
دب
ـاح َل ُيحَ ـ ُّـد َعـ َـى َشـ َّتى أجْ َنـ ِ
ـاس األ ِ
وان ِف َتـ ٍ
وتتفاعـ ُـل مَ عْ َهــاَ ،
َ
وعــى جَ مِ يـ ِـع
َّالتــي ُتجَ اورهَ ــا
ُ
ـوم،
ُب واملَعـ ِ
ْالخِ ـ ْـر ِ
ات وال َّتجَ ــار ِ
ـارف والعُ لـ ِ

مَ ــعْ َتــوايل انفتاحِ َهــا عــى الوا ِقـ ِـع ْال َخارجـ ِّـي،
َ
وعـ َـى مَ َدا ِئـ ِـن ْ
أعمــاق ْالكائـ ِـن البشــريِّ َّالــذي
هُ ـ َو مُ ْن َط َل ُق َهــا ومَ ْق َ
صدُهَ ــاَ ،تمَامــاً َكمــا ِهـ َـي
َ
ـاس ُ
حـ ُ
ـون واآلداب،
ـال غريهــا مِ ــن أجْ َنـ ِ
الف ُنـ ِ

وأشــكال ِِهمَ ا ْ
ْ
واع ِهمَ ــا ْ
اط َهمــا ْال َت َكا ِـثـرةِ،
وأنمَ ِ
وأن ِ
ْ
وال َُت َداخِ َلــة!

َ
ر ال َّت ْق ِيمِ َّيــة َ
ارج َّيـ ُـة،
وقــد ت َتعَ ـ َّـد ُد املَعَ ايـ ُ
الخ ِ
اسـ َّي َة ،واآليدي ُ
َف َت ُ
وج َّيــة،
ضــمُّ املَعَ ايـ َ
ر ِّ
الس َي ِ
ُول ِ

مَاع َّيـ َـة َّ
الط َب ِق َّيــةَّ ،
والث َقا ِف َّيـ َـة ُال َبْمَ جـ َـة
واالجْ ِت ِ

ِّ
املتعل َق َة
االس ِتهْال ِك َّية
ُس ْل َط ِويَّاً ،وال َت ْسويق َّي َة ْ
بعَ ــد ِد َّ
وعــد ِد ال ُّن َســخ امل َُب َ
ـاتَ ،
اعــةِ،
الطبعـ ِ

الكمـ ِّـي! َ
يف َ
ولعَ َّل َهــا
ـار ْالجُ ْغـ َرا ِّ
و َدرَجَ ــةِ االنتشـ ِ
َ
ـات َتتعَ َّلــق
َت ْشــمُ ُل
ـات ومُ عطيـ ٍ
مُواصفـ ٍ
ـات مــن حيـ ُ
ـث
بِ ُشــخوص الكاتبــن والكاتبـ ِ

ُشـ ْه َرتِهم ،وانتما ِئهــم َ
َ
وديان ِت ِهــم،
القومـ ِّـي،
ول َغ ِتهــمَ ،
ُ
َ
املبثوثـ ِة
ش َرتِهم ،والـ ُّرؤي
ولـوْنَ بِ ْ ـ

ْ
أعمَ الهــم ،وموا ِق ِفهــم
يف
واإلن َسانيِّة؛ َوهَ ذِ ه ُك ُّلهَا ومَ ا َ
ْ
ري
مَاث َلهَا ،مَ عَ اي ٌ

الس َياسـ َّية
ِّ
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هل مازال الشعر ديوان العرب

ملف
حازم املالح

ـس ُ َ َ
واج
ـر َسـ ِـويَّة ُت ِؤسِّ ـ ُ
مييزيَّـ ٌـة َغـ ِ
َت ِ
«خرافــة الـ َّر ِ
مَاهــي مَ عَ ايــر
ـاك ال َّزمَ ـ ِـن» ،فيمــا هــي ُت ِ
وامتـ ِ
صـول عــى جَ ا ِـئـزةٍ»َ ،ســواء َ
أكانـ ْ
ـت هَ ــذِ ه
«الحُ ُ ـ

ْالجَ ا ِـئ ُ
ـزة بال َِغـ َـة ال ِقيْمَ ـ َـة املَا ِل َّيــةَ ،
ـر
وذات َّتأثـ ٍ
إع َل ِن َّيـ ٍة َ
ْان ِت َشــاريٍّ َلحِ ـ ٍـقُ ،
وشـهْر ٍة ْ
وت ْسـ ِـويق َّية،
ت أَ َّ
َكـ»جَ ائِزة ُ
«نوبِ ْل» ،أَو َك َان ْ
قل َش َأناً مِ ْنها يف

ِك ،ل َِكو ِنهَا جَ ً
ُك ِّل َذل َ
ائزة إ ٍقلِيم َّي ًة ،أو مَ حَ ِّل َّي ًة،
أَ ْو َشـ ْ
ـخ ِص َّي ًة ،أَو مُ َت َخ ِّ
ص َ
صـ ًـة بِل ُِغــةٍ بِعَ ْي ِن َهــا أو
ب .ومَ عْ َذل َ
ِكَ ،فإنَّ أَم َر
س ال ِّروا َي ِة َفحَ ْس ُ
بِ ِج ْن ِ
اصــدِ َ
ـات هَ ــذِ ه ْالجا ـئـزة،
ـاؤل َعــنْ مَ َق ِ
وغا َيـ ِ
ال َّت َسـ ِ

ـاطَ ،
ـوب
صـ َ
اســةِ ْال ْلحَ مِ َّيــة وال َّن َشـ ِ
بالحَ مَ َ
وخــى مِ ــن َ
رأســما ِليِّة مُ َتوحِّ َشــةٍ َت َت َّ
ـات
الغايـ ِ
ِ

أو ت ِْلـ َ
ـكَ ،
ـر املُعْ َتمــد ِة مِ ــنْ ق ِبـ ِـل
وعــنْ املَعَ ايـ ِ
ـان ال َّتحْ كيــم ال َّتابِعَ ــةِ ِل َهــاَ ،ي ْب َقــى
هَ ْيئا ِت َهــا ولِجَ ـ ِ
مَ ْش ُرو َْعاً َ
وقائِمَ اً ،بِ َغ ِّ
ض ال َّن َظ ِر َع ِن َق ْ
صدِ َّي ِته،

واألســالِيب مَ ــا ُي َنا ِقـ ُ
ـض َدوا ِفــعَ َن ْشــأ ِتهَا،
األوىل ،وأَ
اإلن َسا ِنيَّةِ ُ
َ
وغايَا ِتهَا ْ
ُوضهَا
َ
ساليب ُنه ِ
ـاتَ ،
ْْ
واألبْعَ ــادِ،
ـيج ،وال َّتوجُّ َهـ ِ
اللحَ مـ ِّـي ال َّنسـ ِ
والـ ُّر َؤى!
رتجعُ هَا َّ
الذ ُ
ومَ ا مِ نْ ُخ َ
اكرة امل ُ َفعَّ َل ُة
الص ٍ
ات َت ْس ِ
ـرب إىل ِّ
الذهْ ـ ِـن مــن
اآلنَ إل ْكمَ ــال ْالجَ ــواب ،أَ ـق ُ
َـقـول «جُ ــورج ِه ْيغـ ْـل» َ
القائـ ِـم عــى ربـ ِـط َن ْشــأة
الروا َيــة بمسـ َ
ـألةِ َتطــور الوعـ ِّـي»:إنَّ ال ِّروا َيـ َـة هــي
ِّ
الوعــي يف املج َتمـ ِـع
ال َتعبــر األمثـ ُـل َعــنْ حالــة
الحَ ديــث»؛ أو مِ ــنْ َـقـول «جُ ــورج ـلـوكاش
مُ َتابِعــاً ِهيغــل ومُ َكي َِّفــاً َق َ
ولــه بِمــا َيســتجيب

(تشــرين األوَّل/أكتوبــر َ ،)1999ف َّإن َهــا َل َت ُّد َنــا
ـات ْ
ـارات ْ
إىل َ
ـوال هــي
ـاق ِعبـ ٍ
مُؤسِّ َسـ ِ
إطـ ِ
وأقـ ٍ
ـرب مــا َ
ص َ
ـات تأَمَّ ِل َّيــةٍ َ
تكــونُ إىل ُخ َ
اغ َهــا
أ ـق ُ
الصـ ٍ

صـرات «تومــاس
عالـ ٍـم بِــا آ ِل َهــة»؛ أو مِ ــنْ َت ّب ـ
مان» يف َّ
الطابَع ِّ
يمقراطي لـ»ال ِّروايَة» َّالذي
الد
ِّ

َ
وعــنْ مَ ـ َـدى بِراءَ ِتـهِ!
ر ال َّن ْقدِ َّيـ ُـة الجَ مَ ا ِل َّيـ ُـة املُعْ َتمَ ـ ُ
ـدة
أمــا املَعَ ايـ ُ
القـول بــأنَّ ال َّزمَ ــن الــذي َنحْ ــن فيــه
لتأْ ِصيـ ِـل َ ـ
ـر ،هــو «زمــنُ
ـر َق ِصـ ٍ
اآلن ،ومُ نـ ُـذ َزمـ ٍـن غـ ِ
ال ِّروا َيــةِ» َّالــذي َلــمْ ي ُْل ِفـ ُ
انتباه َنــا إىل وُجُ ــو ِدهِ،
ـت
ِ
وإىل وجُ ودِنا يف ِرحَ ابِهَ ،ك َب َش ٍر َي ْنطقونَ ُّ
الل َ
غة
ِ

العربِ َّيـ َـة ْ
ويق َ
رؤنهــا وبِ َهــا يكتبــونَ وي ُ
ُبدعــون،
ـاب ال َّنا ِقــدِ املرمــوق «جَ ابــر ْ
عص ُفــور»
َّإل ِك َتـ ُ

َّ
والصــادر يف مِ ْ
ـوم بـ» َزمَ ــن ال ِّروايــة»
صــر،
امل َ ُ
وسـ ِ
يف طبع ِتــه األوىل ،قبـ َـل نحْ ــو ِع ْقديــن َ
وعامـ َـن

َ
ـال ُ
ون َّقــا ٌد ومُ بْدِ عــونَ
فالسـ َـف ٌة
ِ
وعل ـمـاءُ جَ مَ ـ ٍ
َ
َغ ْربِ ُّيــونَ
قاط َهــا مِ ــنْ َث َنايــا
وشـ َر َع يف ال َت ِ
َ
مُؤ َّل َفاتِهم ْ
ووسائ َِط
مَات َ
األص ِل َّية ،أو عرب َت ْرجَ ٍ
يج َّيـ ٍة أُخــرى ،ومَ ْنـ ُـذ َنحْ ـ ِـو مُ ْن َت َ
ـف
صـ ِ
َت ْر ِو ِ
ِسـ ْت ِي َن ِ ْ
اظ ُرهُ ــم يف
ـرن املـ ِ
ـاض ،مَ ــنْ ُي َن ِ
ات ال َقـ ِ
َ
ار ُبــوا َتجَ ِّل َيا ِتهــا امل َُتحَ ِّققــة
الف َ ـ
ضـاء العربـ ِّـي ِل ُي َق ِ
َ
نهــم،
ـاس ْالدبِ َّيــة َّ
يف األجْ َنـ ِ
الســائد ِة يف ب ُْلداِ ِ
ك َي َت َطا َبقــوا مَ عْ ُهــم يف
وال َسـيَّمَ ا ال ِّروا َيــةِْ َ ،
ُ
نعيشـ ُه يف
اريخـ ِّـي الــذي
َـ
ـول إنَّ ال َّزمــنَ ال َّت ِ
الق ِ

َ
ضـاءِ العربــي ْال َت َشـ ِّـظيَ ،
ين ،هُ ـوَ،
الف َ ـ
ـر املـ َـد ِّ
وغـ ِ
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مِ ــن وجْ َهــة اإلبــداع األدبـ ِّـي« ،زمَ ــنُ ال ِّروا َيــةِ»
ْضــاًَ ،
أي َ
وذ ِلـ َ
ـروط
ـك بِمَ عـ َزل عــنْ ُتبايــن ُشـ ِ
ْ
َ
ـداعَّ ،التــي َتحْ ُكــمُ
العَ ْيــش ،وتا ُبــوات اإل ْبـ ِ
ـك َّالتــي بِ َهــا َيتحَ َّكــمُ َ
بَ ،عــنْ ت ِْلـ َ
الغ ْرب ِيــونَ
ْالعَ ـ َر َ
وسـ ِـعهم،
يف َف َ ـ
ـاز َت ُّ
ض ِ
ـاءات بِ ْلدانهــم ،ويف أحْ َيـ ِ
واندف ْ
َ
ر َثــور ٍة َ
ايل ُت َتوِّجْ ُهمــا
اع َّيــةٍ
َعـ َ
ص َن ِ
ـاع رَأ ِســمَ ٍّ
ـ ٍ
اعــد ٍة َسـ َت ُ
وازيَّــةٍ َ
أخ ُذهَ ا
ص ِ
هَ يْمَ َنـ ُـة َط َب َقـ ٍة ُب ْرجُ ِ
َتحَ و ُ
ُّالتهَا البن َي ِويَّة امل َُت َس ِار َع ُةَ ،ك َط َب َقةٍ مُ ْفعَ مَ ة
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ظريَّــة املاركسـ َّية» إنَّ «ال ِّروايـ َـة مَ لحَ مـ ُـة
لل َّن ِ
َّ
وازيَّــة» ،أَو َقو ِلــه َّإن َهــا «مَ ْلحَ مَ ـ ُـة
الط َب َقــةِ الربجُ ِ

َّ
القديم،والذي
يُم ِّي ُزهَ ا عنْ «امللحَ مَ ة» بِمع َناهَ ا
ـكل َ
«الشـ َ
َّ
األدبـ َّـي ال َّرائــجَ » يف ال َّزمَ ـ ِـن
َيجْ عَ ُل َهــا
َ
َ
ـوال أُ ْخــرى
الغ ْربـ ِّـي الحديــث ،أو ُربَّمَ ــا مِ ــنْ أقـ ٍ
األعــم ْ
ُت َنا ِقـ ُ
ـض ،جَ ْذ ِريَّــاًَ ،
ـب مِ ــن األقــوال
اإلغ َلـ َ

كثـ ُ
َّالتــي أور ْد َنــا َ
مُؤ َّديَا ِتهــا لل َّتـوِّ ،وت َت َّ
ـف يف َتأكيــدِ
«مِ َ
يخائيــل ب ْ
ات
َاخ ِتــن» ،مُ َنا ِقضــاً ال َّت ْف ِ ـ
س ْـر ِ
ُّ
وكاشـ َّية
والل
ال َّن َظ ِريَّــة الهيغليــة واملاركســية
ِ
ورواجهَا ،مَ ا َ
مُؤ َّدا ُه أَنَّ ال ِّروايَة
ل َن ْشأ ِة ال ِّروايَة
ِ
«امللحَ مــة» ،وال َت َت َ
ال َتنتمــي إىل ِج ْنــس ْ
وافـ ُر

َعـ َـى َخصائـ َ
ـص ُب ْنيويَّــة ورؤيَويَّــة وأســلوبِ َّية
َت ِص ُل َهــا بِ َهــا ،ل ُ
ِتكــونَ «مَ ْلحَ مـ َـة» أَيِّ َط َبقــةٍ ،أو

َ
وم ،يَع َت ُ
مد عىل وُجُ و ِد أيٍّ مِ ْنهُمَ ا وُجُ ودُهَ ا،
ق ٍ
بالث َق َ
وإنمَ ــا ترتبـ ُ
َّ
َّ
افــة َّ
الشــعْ ِب َّية
ـط جُ ذو ُرهــا

ُّ
ـوس كرنفا ِل َّيــةٍ
التا ِث َّيــة ومَ ــا تحتويــه مــن ُط ُقـ ٍ
بَ ،فال َتكونُ ،
ات احتفا ِل َّيةَ ،فحَ ْس ُ
ومهرجَ َان ٍ
َ
ـاين عــى
ـالِ ،ن َتاجَ ــاً ِل َتطـوُّر الوعـ ِّـي
َ
اإلنسـ ِّ
بِــأيِّ حَ ـ ٍ
َنحــو َيجْ ُ
ْ
«امللحَ مَ ــة» َكمــا يُريـ ُـد
عل ُهــا ســليلة
ِلهــا ِهيغــل أنْ َتكــون ،أَ ْو َكمــا ُي َتابِعــه ـلـوكاش
ـات
وســوا ُه مِ ــنَ امل ُ َف ِّكريــنَ وال ُّنقــادِ ،وإنْ بِتكييفـ ٍ
مُ َتغا ـي ِـرة!
وإن َ
ِّ
ب أنَّ ما أَ ْط َل َق ُه ال َّنا ِقد عىل ال َّراعي
ألحْ َس ُ

ومَ ــنْ َثــمَّ الـ ِّروايئ َن ِجيــب محفــوظ ،ومَ ــا ر َّد َده
يف إثرهــم ُقـرَّاءٌ وباحِ ُثــونَ ُ
ونقــا ٌد وروائيــونَ
َ
ـوال ُت ْر ِهـ ُ
ـص بِ ُن َبــوء ِة « َزمَ ــنْ
عديــدونَ  ،مــن أ ْقـ ٍ
املوســوي
ال ِّروا َيــةِ» التــي كانَ مُ حْ ِســن جاســم
َ
َ
ـياق تنظــر َن ْقــدِ يِّ ي َت َّ
علــق
قــد
التقطهــا يف سـ ِ

بال ِّروا َيــةِ الغرب ِّيــة األوروب َّيــة يف َكتابــه َّ
الصــادر
1985مَوســومَ اً ب َ
ـ»ع ْ
صــر
يف َبغــداد يف العــام
ُ

ال ِّروا َيــة» ،قبــل أنْ ي ْ
ُ
ُبلورهَ ــا جابــر
عصفــور
قار َبــاً ال ِّروايــةِ العَ رب ِّيــة،
وي ُْطل ُِق َهــا يف ال َّنـ ِ
ـاس مُ ِ
ِف ْكريَّاً وجمال َّياً ،وال ِس َّيما مِ نْ
منظور ِص َلتها
ِ
ـات املَدِ ْي ِن َّيــة،
بـ»املدينــة العرب َّيــة» وبالعالقـ ِ

ـب ـقـراءة جابــر
أو امل َ َد ِن َّيــةَّ ،التــي ِهــي ،بحسـ ِ
عصفــور ،أمُّ ال ِّروا َيــةِ ومجالهــا الحَ يــويِّ  ،ال
رج ْيعَ ــاً ِل ْ
صــداءِ  ،و ُر َّبمــا
يَعْ ــدو أنْ َيكــونَ َّإل َت ِ

ـوال «هيغــل» و» ـلـوكاش»
ِ
لرجْ ـ ِـع أصــداءِ أقـ ِ
عــى وجــه ال َّتحديــد ،وعــى َنحــو ي ُْغ ِفـ ُـل َتمَامــاً
ـص إِ َليــه آخــرون مِ مَّ ــنْ َ
ناق َ
مــا َخ ُلـ َ
ضهُمَ ــا و َر َّد مــا

َخ ُل َ
صــا َإل ْيــهِ مــن امل ُ َف ِّكريــنَ والباحِ ثــنَ وال َّنقــادِ،
مِ ْثـ َـل «باختــن».
خالصــة َت َب ُّ
َ
صــر ال َّناقــد عــى ال َّراعــي
ومــا ُل
ـألة ال ِّروا َيــة ال َّتــي ي َُّك ِّث ُفهــا َق َ
يف مسـ َ
ولــه َّإنهــا

ـرب ْالُحْ َدثــنَ » ،أو ُخ َ
الصــة رؤ َيــة
« ِد ْيــوانُ ال ـ
ع ِ
الــروايئ نجيــب محفــوظ (الحائــز عــى جا ـئـزة
صهــا َق َ
ولــه إِ َّن َهــا َ
«شــعْ ُر ُّ
ُنوبــل) التــي ي َُل ِّخ ُ
الدنيــا

َ
ْال
ـوالن املُشــار إل ْي ِهمــا يف
حديثــة» ،وهُ مَ ــا َ ـ
الق ِ
إض َ
ْ
الســابِق ِة َّإل أنْ يُحيــاَ ،
افـ ًـة إىل مــا
الفقـ َرة َّ

ارج َّيــة
ـان َإل ْيــه مِ ــنَ ْ
اسـ ِت َنا ٍد إىل معايــر َخ ِ
يُحِ يـ ِ
ُّ
َّ
والتويـ ِـج
ماهــري
ـيوع ْالجَ ِ
كالـ َّر ِ
واج والشـ ِ
َ
يئ
ـف مِ ــنْ ِق َبـ ِـل َ
ْال َك َّثـ ِ
ـام ا ـمل ْر ِّ
وســائِط اإلعـ ِ
ـر مَ عْ ِن َّيــةٍ ،يف
ـمُوع ،وهــي وســائ ُِط غـ ِ
واملسـ ِ
أَ ْغ َل ِبهَا ،بِجَ مال َّيات اإلبداع ،إىل تلك ُّ
الث َنائ َّية

امل ُ ْغ َل َقـ َـة َ
ـات
القائِمَ ـةِ ،مِ ــنْ قديـ ٍـم ،عــى َعم ِل َّيـ ِ
وتنمِ يـ ٍـط َ ْ
َ
ـف َ
ـرز َ
وت ْ
ـر وجَ ْن َسـ َنةٍ،
صنيـ ٍ
وتأ ِطـ ٍ
فـ ٍ
أَحْ َسـ ُبهَا َق ْسـ ِـري ًَّة يف ِذهَ ابِ َهــا إىل أ ْبعــدِ مِ مَّ ــا
يَح َت ُ
ملــه اإلبـ ُ
ـداع األدبـ ُّـي مَ همَ ــا كانَ ِج ْن ُسـ ُه أو
صـ ُـد بِ َهــا ُّ
َن ُ
وعــه أو َشـ ْـك ُله؛ وأَ ْق ُ
الث َنائ َّيــة َّالتــي
ضعُ ِّ
َت ُ
رث ،أو َت ْق ُ
صره َعىل
ابل ال َّن ِ
الشعْ َر يف مُ َق ِ
للسرد ،وال َتراهُ مَ ا َّإل
«ال َّنظم» فرتا ُه َنقيضاً َّ
مَ كبوحَ ــن عــنْ أَ ْدىن َت ُ
فاعـ ٍـل إبداعـ ٍّـي َخـ َّـا ٍق،
وهــي َّ
الثنا ِئ َّيــة ال َّتــى َلــم َنعُ ـ ْـد يف حاجَ ــةٍ إىل
ال َّتدليــل عــى ِزيْ ِف َهــا يف ظـ ِّـل مــا َقــد َشـ ْ
ـهدنا ُه

َ ُ
ْ
ـاح
مِ ــنْ ق ْبــل ،ومــا لــم نــزل نشـ َه ُد ُه ،مِ ــن انفتـ ِ
الفنون واآلداب عىل بَعْ ِضها بَعْ َ
أجناس
ضاً،
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
مْرار تعايشها التجَ اوريِّ التف ُ
يل:
ومن ْ
اع ِّ
اس ِت ِ
ص َّيــاً حِ وَاريَّــاً
َ
ً
اسـ ِت ْلهَاماَ ،
ُ
وتداخــا ً َن ِّ
وتأويـاً،
ْ
ِ
ُؤيويَّــةِ وبنا ِئ َّيـ ٍة وأُ ْسـ ُـلوبِيَّةٍ
مِ ــن م ْن ُظـ ٍ
ـورات ر ِ

َعدِ ْيـ َـد ٍة ومُ َت َنو ََّعـ ْـة.
َ
ـاب ال ِّروا َيــةِ َنحْ ـ َو َّ
ـعر يف
ولعـ َّـل ِف ِذهَ ـ ِ
الشـ ِ
روايئ لــم ي َُســمَّ إال بـ»ال ِّروا َيــة ِّ
الشــعْ ريَّةِ»
َتجـ ِّـل
ِّ
ـاب ِّ
ـعر ،وال ِسـيَّمَ ا ال َّنــريّ مِ ْنـهُ ،إىل
وذهَ ـ ِ
الشـ ِ

السـ ْر ِد يف َتجَ ـ ٍّـل ال ي َُســمَّ ى َّإل بـ»القصيــد ِة
َّ
ر مق ـ
ـوع
السـ ْر ِديَّة» ،وهُ ــو َذهَ ـ ٌ
ـاب غـ ُ
َّ
ط ِ
ِّ
َ
ـات مماثِلــة يف اإلبــداع
ُالجُ ـ ُـذور َعــنْ تجليـ ِ
ض ُ
ال َّنـ ِّـي القديــم ،مَ ــا ي ُْف ِصــحُ  ،بال َّت َ
افــر مَ ــع

ص َّيــة ال َت َف ُ
ـات ال َّن ِّ
اع ِل َّيــة
عديــدٍ مِ ــنَ ال َّتجَ ِّليـ ٍ
ديثــة امل ُ َ
صلـ ٍة َت ـق ُ
ْالحَ َ
مَاثلــةَِ ،عــنْ َف َر ِض َّيـ ٍة مُ َؤ َّ
ـول
األدب ،ومَ ــا َ
تفـ َّر َع ع ْن َهــا مــنْ
ـاس
إنَّ أَجْ َنـ َ
ِ
أنــواع ْ
تسـ ِت ِق ُّل بِأ ْزمِ َنــةٍ مُ ْنفــرد ٍة
ـكال ،ال ْ
وأشـ ٍ
ٍ
ومعْ َ
زول ٍة ي ُِهيْمِ نُ َ
نس،
عل ُك ِّل َزمَ ٍن مِ ْنهَا ِج ٌ

ـوع أو شـ ٌ
أو ـَن ٌ
ـكل ،بِعَ ْي ِنـ ِه َنا ِف َيــاً ـغـره مِ ــنَ
ـكالَّ ،
ْ
وإنمَ ــا ِهــي
األجْ َنـ ِ
ـواع واألشـ ِ
ـاس واألنـ ِ
َت َت َف َ
ـاق
اعـ ُـل وتتكامَ ـ ُـل يف ُك ِّل األ ْزمِ َنــة يف ِنطـ ِ
ـوح عــى ُك ِّل
ـداع األدبـ ِّـي الحقيقـ ِّـي املف ـت ِ
اإلبـ ِ
األ ْزمِ َنة يف مجَ رى صريور ٍة َت ُخ ُّ
س
ص ُك َّل ِج ْن ٍ
ـي َ
وت ُخـ ُّ
ـص ُك َّل أ ْزمِ َنــة
بِ َقوانــنَ َت َطـوُّر َداخِ ـ ٍّ
الحيــاةِ ،ومـ
ـدارات ْالوُجُ ــو ِد ْالف ُتوحَ ــة عــى
ِ

ْ
ـوح عــى األ ْزمِ َنــة!
جَ ـ َـد ٍل ح َيـ ِـويٍّ مَ ف ُـت ٍ
س ُ
ضــوء مــا َتقـ َّـدم ،ويف َ
ـاءَل يف َ
َّ
ضــوء
وإننــا لنت ـ
ـغـره مِ مَّ ــا ال َي َّتســعُ املقــامُ َ
إلضاءَ ِتــه؛ هــل َثمَّ ــة

ُسو ُ
ِّغِ ،ف ْك ِريَّــاً وجَ مَ ال َّيــاً ،ال ـق َ
ـول بِ َّأننــا ال
مــا ي ُ ـ
َ
ـش َزمَ ــنَ َّ
نعيـ ُ
الشــعْ ِر ،وال ِق َّ
ـرح،
صــة ،وامل ْسـ ِ
ـاس ،وغريهَ ــا ،لــم
أو أنَّ أ َّيــا مِ ــنْ هــذه األجنـ ِ
َ
روح العصـ ِـر ،أو كانَ أ ْعجَ ـ َز مِ ــنْ
يُعَ ـ ِّـر عــن ِ
َ
عل ذلك ،أو َّأنه فقد
قدرته عىل
ِسوا ُه عنْ ِف ِ
َّ
َّ
الوجُ ــو ِد يف ال َّزمــن الــذي ِفيــه َنعيـ ُ
ـش والــذي
ـويغ حقيقـ ٍّـيَّ ،إنــه َ
«ع ْ
صـ ُر
ِقيــل َلنــا ،بــا ْ
تسـ ٍ
ال ِّرواية» مَ َّرة ،و» َزمَ ن ال ِّروايَة» مَ َّرةَ ،ق ْب َل أنْ
َ
َ
ـان
ـويغ فكريٍّ وجَ ٍّ
مايل يَتأ َّسسـ ِ
يُقال ِل َنا ،بِ َت ْسـ ٍ
عــى مُراجَ عـ ٍة َعمِ َ
يقـةٍ ،هَ ــذِ ه ْالـ َّرةَّ ،إنـ ُه « َزمَ ــنُ
َ
الدنيــا الحَ دِ َ
القـ ِّ
«شــعْ ُر ُّ
يثــة»!
ـص» َّالــذي هُ ـ َو ِ
ولكــنْ مَ تــى َكـ َّ
ـف َ
َ
«القـ ُّ
ـص» عــنْ َتوزيـ ِـع ِن ْف ِسـهِ،
بِ َت َنوُّع َ
ناس األدب؟! ومَ َتى
وثراءٍ  ،عىل ُك ِّل أجْ ِ
ٍ
َت َخـ َّـى ِّ
الشــعْ ُر َعــنْ َكو ِنـ ِه َق َّ
صــاً جَ ميـا ً َي َت َخ َّطــى

ُك َّل َ
وقاصـ ٍـر؟! و مَ َّتــى َت َخـ َّـى
«ن ْظـ ٍـم» َق ْسـ ِـريٍّ
ِ
َالقـ ُّ
ـص َعــنْ جَ ما ِل َّيا ِتــه ال َّنابِعـ ِة مِ ــنْ ِشــعْ ِريَّته؟!
ناقد من فلسطين مقيم في براتشسالفا
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في الفراغ بين حجرين
بهاء إيعالي

في الفراغ بين حجرين
إىل إيفا
أغان مفقودة
ٍ
ّ
تلك األرصفة التي تبللت بضحكاتنا
تسنّ يف جسدي حزناً
تحمله الطيو ُر ببطء نحو الخواء.
افتراق
لحظة ركيض خلف الباص األحمر
قدماي كانتا خفيفتني
لم تشعرا بحرارة اإلسفلت
توقفتا
ُ
دم
فيما الباص قطرة ٍ
ّ
يمتصها أفق الطريق من جوانبها.

تلكارت
ٌ
لحظات
ثمّ ة
لم تقبض عليها كامرياتنا
بل نامت بهدوءٍ يف املمرات الداخلية للمدينة،
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يوم
حدث ذات ٍ
ّأنني رفعت سمّاعة هاتف الكابني
ووضعت بطاقتي فيه
لم يأتني صوتك وقتها
بل انفجرت يف أذين أصوات تلك اللحظات مفجوعة.

طيور
ساروا بتؤدة عىل الرصيف
لك
ابتسموا ِ
          وابتسموا يل
ّ
ليدلونا عىل مدين ٍة
          استسهلنا الوصول إليها.
تشبيهات ساذجة
أغنية
يديك
ارفعي
ِ
ارسمي قمراً مكتمال ً
ّ
لعل بظالله
يكمل ما احرتق يف ّ
ُ
األزقة.

بني ساحتي “التل” و”الشيخ ضاهر”
جربنا مراراً أن نقارن األشياء ببعضها
كراجات التكايس
الحمالون بثيابهم الرثة
الباعة املتجوّلون
مطاعم الفول والساندويش
والشمس التي تلطعُ أجسادنا
كان يكفي أن نتعانق

لرنى الوجهني مدينة واحدة.
البحر
أدرت وجهي
عيني
فيما كنت أحاول سحب صورة من
ّ
ُ
ألعلق وجهي يف املدينة
كما ّ
ُ
أسمال الصيادين.
تعلق
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شبحي الراحل
كان لوجهي أن يحوم يف الحارات يوماً كامال ً
ماسحاً نفسه بغبار الجدران

ً
رائحة
لربّما ترك فيها
لم ترتكها قدماي
لكن
وملّا انقبض اتساع السماء
مللمَ دمعه ببطءٍ
واختفى.

آخر أصوات المغادر
سعايل
بقي شاخصاً بصداه عىل الكورنيش
أشتمه
فيما تقولني يل “صحة”
بقي عىل الكورنيش
ُ
ينزلق يف الفراغ بني حجرين
ليسمعه املتعبون
قبل وصولهم إىل الفراش.

فيك تحوّل إىل مدينة.
متى رأى الحج ُر ما ِ
الريح
هي أيضاً تغاد ُر البحر
قدميك عليه.
حني تضعني
ِ
ُ
مدينة بحرية
يترك مالمحه في
لوجه
ٍ
ٍ
عيناك تغسالن الغبار املرتوك فوق الكومودينا
ِ
تسبحان يف امليناء
عيناك
ِ
ِ
وتتبلالن كتفاحة
حوضان صغريان
عيناك
ِ
ِ
ّ
س فراشة فيهما رجليها.
تغط ُ
يف الرصيف املخ ّرب بالطه
يجلس الناس ويرتاشقون باملزاح ّ
لئل يبكوا
ِ
أنت املزحة الوحيدة
ِ
التي يرفقون برشقها.
ُ
أقفلت ج ّرة الغاز يف منزيل
البارحة
إيل مــن البحــر وهــو يحمـ ُـل يل
ثمّ ــة وجهٌ-وج ُهـ ِ
ـك ينظـ ُر ّ
رائحــة الــنّ املحمــص.
يف لقائنا يولد الحب وتنتهي مأساة املدينة.

مدينة اإلضاءة المغمضة
رؤية
إيه… إيه…
وجهك كأنبوبةِ ماءٍ شبه فارغةٍ ُ
ُ
يبل العابر بها ريقه
رأيت
ِ
ُ
تنزلق املاء فيه

كطفل يف مدينة املالهي.
ٍ
يف دمك
دمك
املقذوف إىل وجهي املسن
ِ
ّ
كقناع النعناع لوجهي
املتجدد
دمك
ِ
ِ
وضعت زورقي
وك ّرجته بهدوءٍ .
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ُ
شوارع الظالل
بقايا الغرافيتي املوسومة بطلقةٍ عصب ّية
أصابعك بهذه اللحظة
أخرجي
ِ
وأبرزيها أمام ّ
طقة
بطون الكامريات يف التلفونات
ِ
فقط.
ما يروى
ثالث
طابق يف آخر ملبةٍ كهربائ ّية يف الشارع:
عن ِ
ٍ
ً
هات “قمرا أوّل النفق”
وقل للذين نسوا إطفاءه منتصف الليل
من أكله الغيم أكله

قد يكون للحظة قريباً كإصبع سقراط
وقد يكون بعيداً
كحلم العاطلني عن العمل.
هذه املدينة التي حاولت الوجوه أال تغفو داخلها
ما زالت تغ ّني كغجريّة قطع وتر غيتارتها
يف َ
أذن

يف املقربة األخرية للموسيقى
تسري
يف فارق التوقيت
أسري مقطوع الرأس
واضعاً
بقدمي ظالل املسافة املعتمة.
ّ

شاعر من لبنان
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شاعرة األسطوري والميتافيزقي واألوتوبيوغرافي
ترجمة وتقديم :سامر أبوهواش

“مــن املتعــارف عليــه أن عالمــة الــذكاء الشــعري أو الصنعــة الشــعرية هــو الشــغف باللغــة ،التــي ُيعتقــد أنهــا تعنــي التجــاوب
ّ
املعقــدة .بيــد أن تجربتــي
شـاعر هــو الشــخص الــذي ال يشــبع مــن الكلمــات
املحمــوم مــع أصغــر وحــدات اللغــة :الكلمــة .ي ـفـرض أن ال ـ

لم تكن كذلك .منذ سن الرابعة أو الخامسة أو السادسة بدأت بقراءة القصائد ،وبدأت أرى الشعراء الذين كنت أقرأ أعمالهم

بوصفهــم رفاقــي وأســايف ،منــذ البدايــة آ ـثـرت أبســط املفــردات .مــا فتننــي كان االحتمــاالت التــي يتيحهــا الســياق الــذي توضــع فيــه

املفــردة .مــا كنــت أتجــاوب معــه ،عــى الصفحــة ،هــو الطريقــة التــي تســتطيع القصيــدة مــن خاللهــا أن تمــارس فعــل التحريــر ،عــر
اإلطار الذي توضع فيه الكلمة ،عرب التوقيت واإليقاع الخفيني .وبدا يل أن اللغة البســيطة تناســب أكرث مثل هذه املغامرة .أحب
الــوزن لكننــي ّ
أفضلــه خفيـ ًـا.”..

تكاد

ظـرة إىل الشــعر
مثــل هــذه الن ـ
املنطلقــة ظاهريــاً مــن البســاطة،

ولكــن القائمــة عــى العمــق ،تختصــر تجربــة

لويز غليك الشعرية .فهذه الصفة بالذات،

أي استعمال الكلمات البسيطة ،يف تركيب

شــعري متكامــل ،وعــر أداة اإلي ـقـاع
واملوســيقى الخفيــن أو غــر ّ
الرنانــن ،لخلــق

أن تصنــع قصيــدة كاملــة مــن هــذا التعبــر،
أي مــا ال يقــال ،فهــو يــوازي غــر ا ـملـريئ مثـاً،

خ ّرب ،العمــل الفنــي الــذي لحــق بــه
قــوة امل ـ

خـراب أو الــذي ليــس بكامــل .أعمــال
بعــض ال ـ
فنيــة كهــذه تلمــح دائمــاً إىل ســياقات أكــر؛

ح ّرك لويــز غليــك ضمــن مجالــن
هكــذا تت ـ
يفصــل بينهمــا خيــط رفيــع غالبــاً مــا تنجــح يف
الحفــاظ عليــه :مجــال العــادي ،الســردي،
األوتوبيوغرايف ،اليومي ،والواقعي .واملجال
اآلخر اإليحايئ ،امللغز ،امليتافيزيقي ،الخرايف

أو األســطوري .تســتعيد أو تســتعري الشــاعرة
مثال ً يف “املروج” شخصيتي عوليس وبنيلوب

شعرها .وما يجري عىل الشكل يجري أيضاً

إنهــا تالزمنــا ألنهــا غــر كاملــة ،وإن كان
الكمال متضمناً فيها :زمن آخر ،زمن كانت

والســاحرة تســريس مــن “األوديســة” كمــا

معــه .ت ـقـول غليــك “مــا أتشــارك بــه مــع

متضمــن فيهــا .كل التجربــة الدنيويــة جزئيــة.

اإلغريقيــة لتنســج قصــة متعـ ّـددة املســتويات

التأثــر الشــعري ،نالحظــه ســمة دائمــة يف
عــى املضمــون أو يمــي بالتــوازي والتكامــل
شــعراء جيــي هــو الط ـمـوح؛ ومــا أخالفهــم

فيــه هــو تعريــف هــذا الط ـمـوح .ال أعتقــد أن
شـاء يصنــع دائمــاً قصيــدة
اإلكثــار مــن اإلف ـ
ثرية .ما يجذبني هو املضمر ،الذي ال يقال،
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اإليحاء ،الصمت املتعمّ د البليغ .ما ال يقال
يف القصيدة يضمر قوة أكرب .غالباً ما أتم ّنى

ال يضحّ ي بهذه القوة”.
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فيــه كاملــة ،أو كانــت ســتكون كاملــة فيــه،
ليــس ببســاطة ألنهــا ذاتيــة ،لكــن ألن مــا
نجهلــه ،عــن الكــون ،عــن الف ـنـاء ،أوســع

بكثري مما نعرفه .ما هو غري منجز أو ما دمّ ر
يع ّزز هذه األلغاز .املسألة هي يف صنع كامل

تســتلهم حكايــات بريســيفوين مــن األســاطري

حـول الحــب والــزواج والغيــاب والرغبــة
ـ
والخيانــة والقــدر والعــودة وف ـكـرة الرحلــة

وغريهــا مــن معــان .ال نح ـتـاج إىل أن نعــرف
مثال ً أن املجموعة التي تلعب زوجة عوليس
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فيهــا ،أي بنيلــوب ،دور الشــاعرة ،كتبــت

بعــد انفصــال غليــك نفســها عــن زوجهــا،
ذلــك أننــا ســنجد يف مجموعتــن ســابقتني

“أرارات” ويف “القزحيــة املتوحشــة” ،كمــا
يف مجموعــة “أفرينــو” وغريهــا ،التوظيــف
نفســه لعناصــر ميثولوجيــة بمــا يف ذلــك

تجربتها الشاعر ستانيل كونيتز الذي درّسها

“مــا ال يقــال” ،ولتتحـوّل القصيــدة إىل مــا

بتجربتــه الشــعرية .عــام  1992حصلــت عــى

أخــرى إىل عمليــة بحــث عمّ ــا تســمّ يه غليــك
يشــبه صفحة ماء تبث فيها الشــاعرة بعض
طـراب وتدعنــا نتأمــل ترقــرق ا ـملـاء عليهــا.
االض ـ
ولــدت لويــز إليزابيــث غليــك (يلفــظ هكــذا ،ال

العائــي ،املــوت ،الغيــاب ،وبالطبــع الثيمــة

ســيتي ونشــأت يف لونــغ آيالنــد ،وتلقــت
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تعليمهــا يف كليــة “ســاره لورنــس” وجامعــة
كولومبيــا .بــن أبــرز الشــعراء الذيــن ّأثــروا يف

الفقدان ،ليتحوّل اليومي بهذا املعنى ،بكل
إيحاءاتــه أحيانــاً أو بــكل فجاجتــه يف أحيانــاً

“األوديســة” التــي تحضــر كغاللــة تطــرح مــن
خاللها غليك هواجسها الكثرية ،أيضاً حول
حـول اإلرث
العالقــات ،الغراميــة وســواها ،ـ
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“غلوك”) يف الثاين من أبريل  1943نيويورك

شـرة
األدب يف كولومبيــا ،كمــا تأ ـثـرت مبا ـ
جا ـئـزة “بوليتــزر” املرموقــة عــن مجموعتهــا
“القزحيــة املتوحشــة” ،كمــا حصلــت قبــل
ذلــك عــى جا ـئـزة “ناشــيونال ـبـوك كريتيــك

سـركل” عــن مجموعــة “انتصــار أخيــل”
ـ
( .)1985يف العــام  2003اخ ـتـرت “شــاعرة

حـول
الــذي يتضمــن العديــد مــن املقــاالت ـ

أ ـمـركا املتوجــة” بعــد الشــاعر بيــي كولينــز،

“وجــه يدنــو” (“ ،)1980انتصــار أخيــل”

الشــباب” بــن  2004و.2007

املتوحشــة” (“ ،)1992املجموعــات الشــعرية

التجربــة الشــعرية األمريكيــة.
جـزءاً مــن قصائــد هــذا
الجديــر ذ ـكـره أن ـ

“فيتــا نوفــا” أو “الحيــاة الجديــدة” (،)1999

للرتجمــة عــام  ،2009تحــت عنــوان “عجلــة

كما اختريت لتحرير “سلســلة يال للشــعراء

(“ ،)1985أرارات” (“ ،)1990القزحيــة

“وليامــز

األربــع األوىل” (“ ،)1995املــروج” (،)1997

ماساتشوســتس .وقــد توجــت تجربتهــا

“العصــور الســبعة” (“ ،)2001أفرينــو”

تــدرّس

غليــك

األدب

يف

كولــج” ،وتعيــش حاليــاً يف كامــردج،
الشــعرية الرثيــة واملتفــردة بفوزهــا بجا ـئـزة

نوبــل لــآداب عــام .2020

أعمالها الشعرية“ :البكر” (“ ،)1968البيت

يف مارشــاند” (“ ،)1975الحديقــة” (،)1976

( ،)2006و”األعمــال الكاملــة” (.)2012

كمــا لهــا كتــاب نظــري عــن الشــعر بعنــوان
“براهــن ونظريــات :مقــاالت يف الشــعر”

الديــوان كان قــد نشــر عــن مشــروع كلمــة
مشــتعلة تمــر فوقنــا” ،وقــد أضيــف إليهــا
عــدد مــن القصائــد ،خصوصــاً مــن ديوانهــا
“أفرينــو” (.)2006

( ،)1994وكتــاب “أصالــة أمريكيــة” ()2017
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هجرات ليلية
هذه اللحظة التي ترى فيها ثانية
الثمار الحمر لشجر السمن
ويف السماء املعتمة
هجرات الطيور الليلية.
بأىس ّ
أفكر
أن املوىت لن يروها –
تلك األشياء التي عليها اتكالنا،
تختفي.
أيّ عزاء للروح حينئذ؟
أقول لنفيس إنها لم تعد يف حاجة
إىل تلك املسرات؛
ربما ،ببساطة ،يكفي أال تكون،
وإن ّ
شق تخ ّيله.

أكتوبر
1
أهو الشتاء ثانية ،أهو الربد،
أولم يسقط فرانك لتوه عىل الجليد،
أولم يُشف ،أولم تزرع البذور
أولم ينته الليل،

104
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أولم يَفض الجليد الذائب
يف املزاريب الضيقة
أولم يُنقذ جسدي،
أولم يصل ب ّر األمان
أولم تتشكل الندبة،
غري مرئية فوق الجرح
الرعب والربد،
ألم ينقضيا فحسب ،أولم ُتعزق
الحديقة الخلفية وتزرع..
أذكر اإلحساس بالرتبة ،حمراء كثيفة،
خطوطها الجافة ،أولم تزرع البذور،
الجنوبي
أولم تتسلق العريشة الجدار
ّ
ال أسمع صوتك
إذ الريح تعوي ،تصفر فوق األرض الجرداء
لم أعد أكرتث
أي صوت تصنع
متى أسكت ،متى ألول مرة
بدا غري مجد وصف ذلك الصوت
فالوصف ال يغري حقيقته..
أولم ينته الليل ،أولم تغدو الرتبة
آمنة حينما زرعت
أولم نزرع البذور،
أولم نكن ضروريني للرتبة،
أولم ُتحصد الكرمة؟

حسني جمعان
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2

صيف انتهى يف إثر صيف،
بلسم بعد العنف:
ال يجديني اآلن نفعا؛ً
غيين العنف.
قد ّ
فجر .التالل الخفيضة تلمع
باألكسيد والنار ،وحتى الحقول تلمع.
أعرف ما أراه؛ شمس قد تكون
شمس أغسطس ،تعيد
كل ما سلب.
أتسمع ذلك الصوت؟ إنه صوت عقيل؛
لم يعد يمكنك ملس جسدي.
قد تغري مرة ،قد ّ
تصلب،
ال تطلب منه أن ير ّد ثانية.
يوم كيوم صيف.
يف غاية السكون .ظالل القيقب
بنفسجية فاتحة عىل دروب يفرشها الحىص.
ويف املساء ،دفء .ليلة كليلة صيف.
غيين.
ال يجديني نفعاً؛ فالعنف ّ
جسدي اجتاحه الربد كحقول جرداء؛
لم يعد سوى عقيل ،محرتس حصيف،
يسكنه شعور من يُخترب.
مجدداً تشرق الشمس مثلما يف الصيف أشرقت؛
هبة ،بلسم يعقب العنف.
بلسم بعد أن ّ
تبدلت أوراق الشجر،
بعدما الحقول حصدت والرتبة قلبت.
قل يل إننا يف املستقبل،
ولن أصدق.
قل يل إنني عىل قيد الحياة،
ّ
أصدق.
ولن
3

سقط الثلج .أذكر
موسيقى تنبعث من نافذة مشرعة.
إيل ،قال العالم.
تعايل ّ
106
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أقصد
تكلم بعبارات دقيقة
لكنني كذا ملست الجمال.
شروق الشمس .طبقة من نداوة
عىل ّ
حي .برك من الضوء البارد
كل يشء ّ
يف املزاريب.
وقفت
بالباب
سخيفة مثلما اآلن أبدو.
ما وجده اآلخرون يف الفن،
يف الطبيعة وجدته .ما وجده اآلخرون
الحب البشري ،يف الطبيعة وجدته.
يف
ّ
بسيط تماماً .لكنّ صوتاً هناك لم يكن.
كان الشتاء قد انقىض .يف الثلج امل ّتسخ
بدأت ّ
تطل براعم زرق صغرية.
إيل ،قال العالم.
تعايل ّ
ْ
كنت واقفة
يف معطفي الصوف عند ما يشبه بوابة منرية –
يسعني أخرياً أن أقول
قبل زمن طويل كان ذلك؛
أي مسرة تمأل قلبي.
هو الشايف الجمال ،وهو ّ
املعلم
ال يمكن أن يؤذيني املوت
فعلت
أكرث مما
ِ
يا الحبيبة حيايت.
4

الضوء ّ
تبدل؛
نغمة “دو الوسطى” غدت أعتم
وأغنيات الصباح تبدو بالتكرار منهكة.
هذا ضوء الخريف ،ال ضوء الربيع.
ضوء الخريف يقول :لن تكون لك نجاة.
تغيت؛ ما ال يقال
األغنيات قد ّ
صار يف قلبها.
هذا ضوء الخريف ،ال الضوء الذي يقول:

قد ولدت من جديد.
خلف األشجار ،بوابات حديد
ليس فجر الربيع الذي يقول :كافحت ،عانيت ،تحررت .تحرس املنازل،
إنه الحاضر ،استعارة للخراب.
الغرف موصدة النوافذ
تغي .لكنك محظوظة رغم ذلك:
ري ما ّ
مهجورة عىل نحو ما ،مرتوكة،
كث ٌ
املثايل فيك يشتعل كالحمى.
كأنه واجب الفنان
ّ
أو ليس كالحمى ،كقلب ثان.
خلق األمل ،ولكن مم ّيخلقه؟ ممّ ؟
قد تغريت األغنيات ،لكنها ما زالت يف منتهى الجمال.
الكلمة نفسها
صارت تحتل حيزاً أصغر ،حيز العقل.
خاطئة ،أداة دحض –
باتت معتمة ،بالهجران واألىس.
عند التقاطع
والنغمات ،رغم ذلك ،تعود .تحوم عىل نحو غريب
أضواء زينة املوسم.
يف ّ
ترقب الصمت.
كنت يافعة ههنا.
األذن تألفها.
أستقل قطار األنفاق مع كتابي الصغري
العني تألف االختفاءات.
كأنما أحمي نفيس من
لن تكون لك نجاة ،وال ما تح ّبني سينجو.
هذا العالم عينه:
ريح ه ّبت وانحسرتّ ،
مهدمة العقل؛
لست وحدك،
ّ
مخلفة صفاء غريباً يف إثرها.
قالت القصيدة
يا لحظك ،إذ ما زلت شغوفة
يف النفق املظلم.
تتشبثني بما تعشقني؛
لم يدمّرك فقدان األمل.
6
مايستوزو ،دولوروسو:
إشراق النهار يغدو
هذا ضوء الخريف؛ قد مال نحونا.
إشراق الليل؛
امتياز حقيقي أن تشارف عىل النهاية
النار تغدو املرآة.
وما زلت تؤمن بيشء ما.
صديقتي الرتبة حزينة؛ أفكر
قد خذلتها الشمس.
5
حزينة أو متعبة ،يصعب القول.
صحيح أنْ ليس يف العالم ما يكفي من الجمال.
بينها والشمس،
صحيح كذلك أنني لست أهال ً إلعادته.
انتهى يشء ما.
وال من شفافية كذلك ،وهنا قد أكون ذات نفع ما.
تريد ،اآلن ،أن ترتك وحيدة؛
إنني
أحسب علينا الكف
أواظب ،وإن كنت صامتة.
عن اللجوء إليها للتوكيد.
بؤس العالم
فوق الحقول،
العليل
فوق سطوح منازل القرية،
يحيطنا من الجانبني ،زقاق
البهاء الذي جعل كل حياة ممكنة،
ّ
تحفه األشجار؛ إننا رفيقان ههنا ،ال نتكلم،
يغدو النجوم الباردة.
ّ
كل غارق يف أفكاره؛
تمددي وانظري بسكون:
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ليست تعطي شيئاً ،لكنها شيئاً ال تطلب.
من صميم الرتبة املريرة،
من الربد والعراء،
ينهض صديقي القمر:
بهي هو الليلة ،ولكن ،متى كذلك لم يكن؟
ّ

بحيرة كريتر
حرب نشبت بني الخري والشر.
قررنا أن نسمّ ي الجسد خرياً.
هذا ما جعل املوت شراً.
وجعل الروح
يف عداء مطلق مع املوت.
مثل جندي مشاة يريد
خدمة محارب عظيم ،أرادت
الروح الوقوف يف معسكر الجسد.
وقفت ضد الظلمة،
ضد ما تع ّرفته
من أشكال املوت.
من أين يصدر الصوت
الذي يقول لنفرتض أن الحرب ش ّر،
الذي يقول لنفرتض ،أن الجسد
فعل بنا ذلك،
الحب.
جعلنا نخاف
ّ

نُ ذر
للقياك امتطيت فرساً للقياك :أحالم
مثل كائنات ح ّية احتشدت حويل
والقمر إىل يمناي
كان يتبعني ،وفيه اشتعال.
وملا قفلت عائدة كان كل يشء قد تغري
روحي العاشقة حزينة كانت
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والقمر جهة اليسار
بال أمل كان يتبعني.
إىل أفكار كهذه
نسلم أنفسنا تماماً،
نحن الشعراء ّ
باعثني ،يف صمت ،ومن أبسط األشياء ،نذيراً
حتى تتجىل عىل وجه العالم
أعمق حاجات الروح.

تلسكوب
ثمة برهة بعد أن تشيح بنظرك
حني تنىس أين أنت
ألنك ،مثلما يبدو ،كنت تعيش
يف مكان آخر ،يف صمت السماء ليالً.
لقد كففت عن أن تكون يف العالم ههنا.
بت يف مكان مغاير،
حيث ال معنى للروح البشريّة.
لست مخلوقاً يف جسد.
بل كائن كما النجوم،
تشاركها سكونها وشساعتها.
ثم تعود إىل العالم.
ليالً ،عىل هضبة باردة،
تفكك التلسكوب.
تدرك بعدئذ
ليست الصورة هي الزائفة
بل العالقة بها.
ترى ثانية كم بعيد هو كل يشء
عن كل يشء آخر.

الس َّمن المغرد
طائر ُّ
بدأ الثلج يف الهطول عىل سطح عموم األرض.
ال يمكن ذلك أن يكون صحيحاً .لكنه كذلك بدا،

حسني جمعان

يهطل ويزداد كثافة عىل ّ
مد نظري.
الصنوبرات صارت قابلة للكسر بفعل الجليد.
هذا هو املكان الذي أخربتك عنه،
حيــث كنــت آيت ليـا ً ألرى الطيــور الســود ذات األجنحــة
الح ـمـراء،
تلك التي نسمّ يها هنا طيور السمن املغردة،
وميض أحمر للحياة التي تختفي –
إيل – أعتقد أن إحسايس بالذنب
لكن بالنسبة ّ
يعني حتماً أنني لم أعش عيشة حسنة.
شخص مثيل ال يهرب .أعتقد أن املرء ينام قليالً،
ثم يهبط إىل رعب الحياة التالية
ت ّتخذ فيها الروح شكال ً آخر،
أكرث أو أقل إدراكاً مما كانت عليه،
أكرث أو أقل شهوة.
بعد حيوات كثرية ،ربما يتغري يشء ما.
أحسب أن ما ترغب فيه يف النهاية تراه
ثم ال تعود بحاجة إىل أن تموت
يك تعود ثانية.

إلى أمي
كان الحال أفضل حني كنا معاً

يف جسد واحد.
ثالثون عاماً .عرب
الزجاج األخضر لعينك،
رشح ضوء القمر
إىل عظامي،
بينما اضطجعنا
عىل السرير الكبري ،يف الظلمة،
يف انتظار أبي.
ثالثون عاماً .أغمض جفنيك
بقبلتني .ثم جاء الربيع
ّ
وانسلت م ّني املعرفة املطلقة
التي يمتلكها من لم يولد بعد،
تاركة الطوب ينحني
حيث كنت تقفني،
مغطية عينيك ،لكنه ليل،
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والقمر فوق شجرة الزان،
مدور وأبيض بني العالمات القصديرية الصغرية
التي تصنعها النجوم:
ثالثون عاماً .مستنقع
نما حول البيت.
قطعان الجراثيم تحول
خلف الظالل،
منجرفة عرب
وريقات النبات الرقيقة.

حياة صامتة
ذراعا أبي حول “ترييز”.
تغمض عينيها نصف إغماضة .إبهامي
يف فمي :إنه خريفي الخامس.
بجوار شجرة الزان النحاس ّية
كلب السبنييل نائم يف الظالل.
جميعاً نقف بعيون مغمضة.
يف الطرف املقابل من املرجة،
يف الشمس الساطعة،
تقف أمي
خلف الكامريا.

امتنان
ال تحسب أنني غري ممتنة
عىل لطائفك الصغرية معي.
فأنا
أحب اللطائف الصغرية.
ّ
بل ّ
أفضلها عىل الجوهريّ منها،
أي أن أراك دوماً،
مثل حيوان ضخم عىل حصرية،
حتى ال يبقى يشء من حياتك
سوى أن تستيقظ صباحاً بعد صباح
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متشنج العضالت ،والشمس الساطعة
تشرق عىل أنيابك.
قصيدة
يف أول املساء ،كما اآلن ،رجل منكب
عىل منضدة الكتابة.
يرفع رأسه ببطء؛ امرأة
تظهر ،وبيدها باقة ورد.
وجهها يطفو إىل سطح املرآة،
وقد انطبعت عليه بقع خضر من سيقان الورد.
هذا شكل
من املعاناة :ثم دوماً الصفحة الشفافة
ترفع إىل النافذة حتى تظهر عروقها
كلمات مضمخة أخرياً بالحرب.
ويفرتض بي أن أفهم
ما الذي يربطهما معاً
أو بالبيت الرمادي الذي يثبت الغسق أركانه
ألنني يجب أن أدخل حياتهما:
إنه الربيع ،وشجرة اإلجاص
مكسوة بزهور بيضاء هشة.
النريان
مت وقتما كنا معاً
لو أنك ّ
ملا أردت شيئاً منك.
اآلن ّ
أفكر بك عىل أنك ميت ،وهذا أفضل.
غالباً ،يف أول أمسيات الربيع الباردة
حينما ،مع بداية توريق الشجر،
كل ما هو ميت يدخل العالم،
أضرم لنا ناراً من خشب الصنوبر والتفاح؛
مراراً
تضطرم النار وتنحسر
مع تقدم الليل حيث
نرى بعضنا بوضوح –
ويف النهارات نكون قانعني

حسني جمعان

كما مىض
يف العشب الطويل،
يف أبواب الغابة الخضراء وظاللها.
وال تقول البتة
اهجريني
فاملوىت ال يحبون الوحدة.

مفترق طرق
أيا جسدي ،اآلن بما أننا لن نكمل الرحلة معاً

فقد بدأت تراودين مشاعر مستجدة من الرقة نحوك،
مشــاعر خــام غــر مألوفــة ،مثــل مــا أذ ـكـره عــن الحــب يف

شــبابي –
الحب الذي غالباً ما اتسم بالحمق يف أغراضه
وليس البتة يف خياراته ،وال يف كثافته.
الحــب الــذي يطلــب مقدمــاً أكــر ممــا يحتمــل ،أكــر ممــا
يمكــن اإلي ـفـاء بــه-
روحي كانت شديدة الخوف ،بالغة العنف:
اغفر وحشيتها.
وكأنما كانت يدي تلك الروح ،وهي تتحرك عليك بحذر،
محاذرة اإلساءة إليك،
تواقة ،أخرياً ،إلنجاز التعبري كجوهر:
ليست األرض ما سأفتقده،
بل لك سيكون فقدي.
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أوراق شجر مشتعلة
تشب فيها النار بسرعة.
األوراق املشتعلة
ّ
وبسرعة تحرتق؛ يف غمضة عني،
ّ
تتبدل من يشء إىل ال يشء.

منتصف النهار .السماء باردة زرقاء؛
تحت النريان ،ثمة تربة رمادية.
يا لسرعة ما يحدث ذلك ،يا لسرعة انقشاع الدخان.
وحيث كانت كومة األوراق،
فراغ يبدو شاسعاً عىل حني غرة.
صبي ينظر.
يف الطرف املقابل من الطريق
ّ
يمكث طويالً ،مشاهداً احرتاق أوراق الشجر.
ربما هكذا ستعرفني متى تموت األرض –
سوف تقدح ناراً.

يوم دافئ
اليوم كانت الشمس مشرقة
فغسلت جاريت مالبس النوم يف النهر
وعادت إىل البيت طاوية إياها يف سلة الغسيل،
متوهجة ،وكأنه أضيف إىل عمرها عشر سنوات.
النظافة تملؤها سعادة،
فهي تقول لك يمكنك البدء من جديد،
ولن تقف األخطاء القديمة عائقاً يف طريقك.
جارة طيبة هي – ال نتدخل يف شؤوننا الخاصة.
وها هي اآلن تغني لنفسها بينما تعلق املالبس الرطبة
عىل حبل الغسيل.
شيئاً فشيئاً ستبدو أيام كهذا اليوم اعتيادية.
لكن الشتاء كان قاسياً :الليل باكراً يهبط ،والفجر معتم
يصاحبه مطر رمادي رتيب – أشهر عىل هذا النحو،
ثم يأيت الثلج ،كصمت يهبط من السماء،
دافنا األشجار والحدائق.
اليوم ،كل هذا بات خلفنا.
الطيور عادت ،وأخذت تزقزق فوق البذور.
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الثلج ذاب ،وأشجار الفاكهة كساها زغب جديد.
وثمة أزواج قالئل حتى يتنزهون يف املرجة،
واعدين بعضهم البعض بكل أنواع الوعود.
نقف يف الشمس والشمس تشفينا.
ال تستعجل .بل تظل ثابتة فوقنا،
كممثل سعيد بتصفيق الجمهور له.
جاريت تصمت لربهة
محدقة يف الجبل ،مصغية إىل الطيور.
الكثري من املالبس ،من أين تأيت؟
وجاريت ما زالت يف الخارج
تعلقها عىل حبل الغسيل ،وكأن السلة
لن تفرغ أبداَ.
ما زالت السلة مألى ،لم ينته يشء،
رغم أن الشمس أخذت يف االنحدار؛
فلتتذكــر أنــه لــم يــأت الصيــف بعــد ،بــل هــو أول الربيــع
فحســب ؛
الدفء لم يرسخ بعد ،والربد يعود.
تحس جاريت بالربد ،كأن آخر قطعة مالبس تجلدت يف
ّ
يدها.
تنظــر إىل يديهــا وكــم هرمتــا .هــذه ليســت البدايــة ،بــل
النها يــة.
والبالغون ،جميعهم ماتوا.
لم يبق سوى األطفال ،وحدهم ،يشيخون.

عزلة
اليوم عتمة دامسة؛ عرب املطر،
الجبل ال يُرى .ال صوت يعلو عىل صوت املطر،
وهو يقود الحياة إىل باطن األرض.
ومع املطر يأيت الربد.
لن يكون قمر الليلة ،لن تكون نجوم.
الريح هبت ليالً؛
طوال الصباح ظلت تجلد القمح
واستكانت ليالً .لكن العاصفة استمرت،

حسني جمعان

مغرقة الحقول الجافة.
الرتبة اختفت.
ليس ما يُرى ،وحده املطر
يلتمع علة النوافذ املعتمة.
هذا موضع السكينة ،حيث ال يشء يتحرك.
نعود اآلن إىل سابق عهدنا،
حيوانات تعيش يف الظلمة
بال لغة وال إبصار.
ال يشء يثبت أنني عىل قيد الحياة.
ثمة املطر فحسب،
وال نهايئ هو املطر.

بيرسيفوني الهائمة
يف الحكاية األوىل،
ُتخطف بريسيفوين من أمها
وإلهة األرض
تعاقب األرض،
وهذا ينسجم مع ما نعرفه عن سلوك البشر،
أن البشر يشعرون برىض عظيم
يف األذية،
السيما األذية الالواعية:
ربما نسمّ ي ذلك
خلقاً سلبياً
لكن إقامة بريسيفوين األوىل يف الجحيم
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ما زالت تشغل بال الباحثني
الذين يتجادلون حول مشاعر العذراء:
هل تواطأت عىل اغتصابها،
ً
أم أنها خدرت وانتهكت غصبا عنها،
مثلما يحدث كثرياً مع فتيات هذا الزمن.
ومثلما بات معروفاً للجميع،
فإن عودة املعشوق
ال تعوّض خسارته :بريسيفوين
تعود إىل الديار
ملطخة بسائل أحمر
كشخصية من شخصيات هوثورن
لست واثقة من أنني سأبقي
عىل هذه الكلمة :هل األرض
هي “ديار” بريسيفوين؟
أتكون يف دارها
يف سرير الرب؟ أهي هائمة بالوالدة،
بكلمات أخرى ،أهي نسخة وجودية عن أمها،
أقل تقيداً باألسباب؟
ليس مسموحاً لك بأن تحبي أحداً
مثلما تعلمني :الشخصيات
ليست بشراً
بل مظاهر معضلة أو صراع.
ثالثة أجزاء :تماماً مثل قسمة الروح:
األنا ،األنا العليا ،والهو.
هي ذي مستويات العالم املعروف الثالثة،
رسم بياين يفصل
الجنة عن األرض عن الجحيم.
عليك أن تسأيل نفسك:
أين يهطل الثلج اآلن؟
بياض النسيان
بياض الدنس-
تثلج عىل األرض؛ الريح الباردة تقول
بريسيفوين تمارس الجنس يف الجحيم.
هي عكسنا جميعاً
ال تعرف
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ماهية الشتاء،
كل ما تعرفه
أنها أصل املطر.
عىل سرير هادس تضطجع.
بم تفكر؟
أهي خائفة؟
أثمة ما محا
فكرة العقل؟
وهي تعلم علم اليقني
أن أمها تحكم األرض.
وتعرف أنها لم تعد
ما يسمّ ى فتاة.
أما عن األسر فتعرف
أنها كانت سجينة مذ كانت ابنة.
لقاءات لمّ الشمل التي تنتظرها
ستسلبها ما تبقى من حياتها.
حينما يغدو هوس التكفري مزمناً وضارياً
ال تختار طريقة عيشك .ال تعيش؛
ليس مسموحاً لك أن تموت.
ترتحل بني األرض واملوت
وهو ما يبدو يف النهاية
ضرباً من الغرابة.
يخربنا الباحثون
أن ال جدوى من أن تعرف ما تريد
فلربما أفنتك القوى املتناحرة عليك
بياض النسيان،
بياض األمان-
يقولون
ثمة صدع يف الروح البشرية
التي لم تنشأ ليك تنتمي كلياً
إىل الحياة.
األرض تطالبنا بإنكار هذا الصدع،
تهديد يتخفى عىل هيئة مقرتح
مثلما رأينا يف حكاية بريسيفوين
التي تجدر قراءتها

بيرسفوني األميركية لويز غليك
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كمجادلة بني األم والعاشق –
االبنة لحم ليس إال.
حني تواجه املوت،
قد ال تكون رأت قط
املرج بال زنابق.
فجأة تكف عن دندنة أغنيات البنات
عن جمال أمها وخصوبتها.
حيث الصدع يكمن الجرح.
أغنية األرض
أغنية الرؤية األسطورية للحياة األبدية-
روحي يمزقها
سعي االنتماء
إىل األرض-
ماذا ستفعلني،
حينما يأيت دورك يف الحقل مع اإلله؟
الموشور
1
من يسعه القول ما هو العالم؟
ذلك العالم املتدفق دوماً،
العيص عىل القراءة،
أي العالم
ّ
حيث الرياح تميض،
ومعها األلواح العظيمة تتحرك سرا وتتبدل.
2
الطني .شظايا صخر متق ّرح.
القلب العاري يبني فوقها بيتاً
يبني ذكرى:
الحدائق يسهل االعتناء بها،
لشدة ما هي صغرية،
واألسرة رطبة
عىل حافة البحر.
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3

مثلما يستقبل املرء عدواً،
عرب هذه النوافذ
يستقبل
العالم:
هنا املطبخ ،هنا املكتبة املظلمة.
أي :أنا سيد هذا املكان.
4
حني تعشقني ،قالت يل أختي،
فكأنما ضربتك صاعقة.
كانت تتكلم آملة
أن تلفت انتباه العاصفة.
ذكرتها بأنها تكرر معادلة أمي ذاتها،
والتي ناقشناها يف طفولتنا
ألننا ،كالنا شعرنا
أننا ننظر إىل البالغني
ال لرنى آثار الصاعقة
بل الكريس الكهربايئ.

أحجية:
لمَ كانت أمي سعيدة؟
الجواب:
تزوجت أبي.

حسني جمعان

5

6
“عليكما أيتها الفتاتان أن تتزوجا
من يشبه أباكما” ،قالت أمي.
أما التعليق اآلخر فكان:
“ليس مثل أبيكما أحد”.
7
من الغيوم املثقوبة ،خيوط فضة مضمومة.
عىل عكسها

أصفر “بندق الساحرة”،
عروق الزئبق التي كانت دروب األنهر
ثم املطر من جديد،
يمحو آثار األقدام عن الرتبة املبللة.
درب تدرك ملحاً
كخريطة بال خطوط متقاطعة.
8
وما يدرك ضمناً أنّ من الضروري ترك الطفولة.
كلمة “تزوجي” كانت إشارة
يمكنك اعتبارها أيضاً نصيحة جمالية؛
صوت الطفلة كان متعباً،
فليس فيه طبقة منخفضة.

كانت الكلمة شيفرة ،ملغزة كحجر رشيد.
كانت كذلك إشارة سري ،إنذاراً.
يمكنك أن تأخذي معك بضعة أشياء كالصداق
يمكنك أخذ الجزء الذي كان يفكر فيك.
“تزوجي” كانت تعني أن تبقي ذلك الجزء صامتاً.
9

ليلة يف الصيف .خارجاً،
عاصفة صيفية .ثم تصفو السماء.
عىل النافذة ،كواكب الصيف.
إنني عىل السرير .أنا وهذا الرجل،
معلقني يف الهدوء الغريب
الذي يحدثه الجنس .معظم الجنس.
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الحنني ،ما كنهه؟ الرغبة ،ماذا تكون؟
عىل النافذة ،كواكب الصيف.
ذات مرة ،كنت أحفظ أسماءها.
10

أشكال
مجردة ،أنماط.
نور العقل .النريان الباردة الخاملة
لالمباالة،
تحجبها األرض عىل نحو غريب،
تلمع يف املاء ويف الهواء،
العالمات الدقيقة
التي قالت :اآلن زرع ،اآلن حصاد
أستطيع تسمية كل منهما ،أعرف اسميهما:
يشء ويشء آخر.

الكلب متكور بجانبي.
والداي كانا عاجزين عن رؤية الحياة يف رأيس؛
حني دونتها ،صوبا تهجئة الكلمات؟
أصوات البحرية .أصوات املاء املهدئة ،الالبشرية،
تقفز فوق الرصيف ،الكلب يجوس العشب الضاري
يف مكان ما.
12
كان الفرض املدريس أن أعشق.
أما التفاصيل فرتكت يل.
الجزء الثاين من املهمة
أن أضمن القصائد كلمات معينة،
كلمات مستلة من نص محدد،
عن موضوع مختلف تماماً.

13
11
مطر الربيع ،ثم ليلة يف الصيف.
أشياء باهرة هي النجوم.
صوت رجل ،ثم صوت امرأة.
كنت طفلة تعاين األرق.
كربت ،ضربتك صاعقة.
ِ
ويف ليــايل الصيــف ســمح يل والــداي بالجلــوس عنــد حينمــا فتحــت عينيــك ،كنــت متصلــة إىل األبــد بحبــك
ا لب ـ
حـر ة ؛
ا لحقيقـ ّـي .
وكان الكلب رفيقي.
حدث مرة فحسب .ثم اع ُتني بك،
قصتك انتهت ههنا.
هل قلت “تعاين”؟ تلك كانت طريقة والديّ
يف تفسري األذواق العصية عىل التفسري:
حدث مرة .أن ضربتك الصاعقة كاللقاح؛
كلمــة “تعــاين” تظــل أفضــل مــن “تفضــل العيــش مــع كنت منيعة لبقية حياتك،
الكلــب”.
كنت دافئة وجافة.
عتمة .صمت يحجب الفناء.
ما لم تكن الصدمة عميقة بما يكفي.
القوارب الراسية تعلو وتهبط.
فليس لقاحاً إذن ،بل إدمان.
عندمــا القمــر مكتمــل ،كنــت أحيانــاً أتمكــن مــن ـقـراءة
أســماء البنــات
14
املطلية عىل جوانب القوارب:
روث آن ،إيزي الجميلة ،حبيبتي بيغي
كان الفرض املدريس أن أعشق.
لم يكن ذاهبات إىل أي مكان ،أولئك الفتيات.
كانت املؤلفة أنثى.
كان ثمة ما يجدر تعلمه منهن.
كان يجب تسمية األنا بالروح.
بسطت سرتيت عىل الرمل الرطب،
حدث ذلك يف الجسد.
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أما النجوم ّ
فمثلت كل يشء آخر :األحالم ،العقل ..إلخ.
تعرفت املعشوق
يف انعكاس الذات الرنجسية.
العقل كان حبكة فرعيةّ .
ظل يرثثر ويرثثر.
لم يكن الزمن خطاً سردياً
بل طقساً.
ما تك ّرر كان له وزن.
بعض النهايات كانت مأساوية ،وبالتايل مقبولة.
كل يشء آخر كان فشالً.
15

الخداع .األكاذيب .زخارف
نسمّ يها فرضيات
كانت الدروب كثرية ،كانت الروايات كثرية،
كانت الدروب كثرية ،لم يكن من واحد؟
ويف النهاية؟
16
عددي املعاين الضمنية يف “تقاطعات الطرق”.

الجواب :قصة ذات مغزى.
ّ
قدمي مثاالً يوضح صواب الفرضية وخطأ الخالصة.
17
الذات انتهت والعالم بدأ.
كانا متساويني يف الحجم،
متكافئني،
أحدهما صورة اآلخر.
18
كانت األحجية :لم ال نستطيع العيش يف العقل.
كان الجواب :لوال األرض.
19

كانت الغرفة صامتة.
أي ،كانت الغرفة صامتة ،لكنّ العاشقني كانا يتنفسان.
عىل النحو ذاته ،كان الليل مظلماً.
كانت ظلمة ،لكن النجوم كانت تلمع.
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الرجل عىل السرير كان واحداً من عدة رجال
منحتهم قلبي .هدية الذات ،تلك التي ال ّ
حد لها.
ال ّ
حد لها ،بيد أنها تتكرر.
كانت الغرفة صامتة .كانت شيئاً مطلقاً،
كالليل األسود.

مكسوّة بالثلوج ،حتى يف الصيف.
أتذكر هناءة بال
لم أعهدها بعدئذ.
الحقاً ،عىل نحو ما ،أخذت عىل عاتقي
أن أغدو فنانة،
أن أمنح صوتاً لتلك املشاعر.

20
ليلة يف الصيف .أصوات عاصفة صيفية.
3
األلواح العظيمة تتحرك سراً وتتبدل.
ما يبقى سبق وأخربتك به.
ويف الغرفــة املظلمــة ،العاشــقان ينامــان واحدهمــا عــى بضع سنوات من الطالقة ،ثم الصمت الطويل
ذراع اآلخــر.
مثل صمت الوادي
إننا ،كل واحد منا – الذي يستيقظ قبل اآلخر،
قبل أن تعاود الجبال إرسال صوتك
الذي يتح ّرك أوالً ويرى ،عند مطلع الفجر –
مفعماً بصوت الطبيعة.
هو الغريب.
الصمت اآلن رفيقي.
أسأل :مم ماتت روحي؟
والصمت يجيب
أصداء
إن كانت روحك قد ماتت،
فحياة من تواصلني
1
ومتى صرت ذلك الشخص؟
يوماً ،كنت أستطيع أن أتخ ّيل روحي
أن أتخ ّيل مويت.
وكنت كلما تذكرت مويت
فوغا
تموت روحي.
هذا أتذكره بوضوح.
1
جسدي ثابر.
كنت الرجل ألنني كنت أطول قامة.
لم يزدهر ،بل ثابر.
شقيقتي كانت تق ّرر
وال أعرف السبب.
متى ينبغي أن نتناول الطعام.
من حني إىل آخر ،كانت ترزق بطفل.
2
يف يفاعتي األوىل
2
أنتقل والداي إىل واد صغري
ثم ظهرت روحي.
تحوطه الجبال
من أنت؟ سألتها،
يف ما كان يسمى بالد البحريات.
وأجابت
من حديقة املطبخ
أنا روحك ،الغريبة الفاتنة.
كنت ترى الجبال،
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3

شقيقتنا امليتة انتظرت،
غري مكتشفة يف رأس أمي.
شقيقتنا امليتة لم تكن رجال ً وال امرأة.
كانت أشبه بالروح.
4

روحي وجدت مالذاً:
ارتبطت برجل.
لم يكن رجال ً حقيقياً،
ذلك الذي زعمته،
الذي كان يلعب مع شقيقتي.
5
تعاودين الذكريات ،االستلقاء عىل الكنبة
أنعش ذاكريت.
ذاكريت أشبه بقبو ميلء بالصحف القديمة:
يتغي عىل اإلطالق.
ال يشء
ّ
6
رأيت يف منام :أمّ ي تسقط عن شجرة.
بعدما سقطت ماتت الشجرة:
لقد عاشت أطول من دورها.
لم تتأذ أمي – سهامها اختفت ،جناحاها
صارا ذراعني .مخلوق ناري :برج القوس.
تجد نفسها يف حديقة يف الضواحي.
تعاودين الذكريات.
7
أضع الكتاب جانباً .ما الروح؟
راية تطري عىل سارية يف األعايل الشاهقة،
إن كنت تدرك مقصدي.
الجسد
يجنب يف أعشاب الغابة الحلمية.

8
حسناً ،إننا هنا ليك نفعل شيئاً بهذا الخصوص.
(بلكنة أملانية).
9

رأيت يف منام :إننا يف حرب.
أمي ترتك قوسها عىل العشب العايل.
(برج القوس ،رامي السهام)
طفولتي ،موصدة دوين إىل األبد،
ذهبية صارت كحديقة خريفية،
تكسوها طبقة كثيفة من العشب.
10
قوس ذهبي :هدية الئقة يف زمن الحرب.
كم كان ثقيال ً – ليس يف وسع طفل حمله
ما عداي.
11
ثم جُ رحت .القوس بات قيثارة،
وأوتارها مغروزة يف أعماق ّ
كفي.
يف املنام ،القيثارة ُتحدث الجرح
والقيثارة تشفيه.
12
طفولتي :موصدة من دوين.
أم تراها تحت العشب ،خصبة.
لكنها شديدة القتامة ،غائرة ومخف ّية.
13

يف الظلمة قالت روحي
أنا روحك.
ال أحد يراين؛ أنت فحسب،
أنت من يراين فحسب.
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14

وقالت عليك أن تثقي بي.
وكانت تقصد :لو حركت القيثارة
فستنزفني حتى املوت.
15

لمَ أعجز عن الصراخ؟
يجدر بي أن أكتب :يدي تنزف،
شاعرة باأللم والرعب،
ما راودين يف الحلم،
كضحية حرب.
16

إنها تعاودين.
شجرة اإلجاص .شجرة التفاح.
اعتدت الجلوس هناك
مستلة السهام ظن قلبي.
17
ثم ظهرت روحي .قالت
مثلما ال أحد يراين،
فال أحد يرى الدم.
كذلك :ال أحد يرى القيثارة.
ثم قالت:
أستطيع إنقاذك أنت .وكانت تقصد:
هذا اختبار.
18

من “أنت”؟ كما يف
“أتعبت من األلم الذي ال يرى؟”.
19
كطائر صغري حجب عنه ضوء النهار:
تلك كانت طفولتي.
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20
كنت الرجل ألنني كنت أطول قامة.
لكنني لم أكن طويلة-
ألم أنظر ّ
قط يف املرآة؟

صمت يف الحضانة،
حديقة االستشارة .ثم:
ما الذي تقرتحه القيثارة؟

21

22

أعرف ما تريدين،
تريدين أورفيوس ،تريدين املوت.
أورفيوس الذي قال“ :ساعديني ألعرث عىل يوريدس”.
ثم بدأت املوسيقى ،مرثية الروح
وهي ترى الجسد يختفي.

منظر طبيعي
1
الشمس تغرب خلف الجبال،
األرض تربد.
غريب ربط حصانه بشجرة كستناء عارية.
الحصان صامت ،يلتفت فجأة،
مستمعاً ،يف البعيد ،إىل صوت البحر.
أمهد سريري لقضاء الليلة هنا
فاردة لحايف األثقل عىل الرتبة الرطبة.
كلما أدار الحصان رأسه،
أسمع صوت البحر.
عىل مم ّر بني أشجار الكستناء العارية،
كلب صغري يتبع صاحبه.
أولم يعتد الكلب الصغري أن يجري قدماً
شاداً عىل السلسلة ،كأنما لريي صاحبه
ما يراه هناك ،هناك يف املستقبل،

حسني جمعان
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املستقبل ،املم ّر ،سمه ما شئت.
خلف األشجار ،عند الغروب ،املنظر
يشبه ناراً عظيمة تضطرم بني جبلني
حتى إن الثلج عىل الجرف األعىل،
يبدو ،لوهلة ،مشتعال ً هو اآلخر.
اسمع :يف نهاية املم ّر ،ينادي الرجل.
صوته بات غريباً تماماً
صوت من ينادي عىل ما ال يراه.
مرة بعد أخرى ينادي بني أشجار الكستناء الداكنة.
حتى يرد الكلب ببهوت
من مسافة بعيدة،
كأن ذلك الذي نخشاه
لم يكن باليشء الرهيب.
الغروب :الغريب فك وثاق الحصان.
صوت البحر،
أضحى ذكرى فحسب.
2
م ّر الزمن وأحال كل يشء جليداً.
تحت الجليد ،تح ّرك املستقبل.
إن سقطت فيه تموت.
كان زمن انتظار،
كان زمن الحركة املعلقة.
عشت يف الحاضر،
الذي كان ذلك الجزء من املستقبل الذي تستطيع رؤيته.
حلق املايض فوق رأيس
كالشمس والقمر ،مرئيني وليسا يف املتناول.
كان زمن تحكمه املتناقضات،
كما حني نقول :لم أشعر بيشء
وكنت خائفاً.
الشتاء عرى األشجار ،وعاود كسوها بالثلج.
ألنني لم أستطع شعوراً ،سقط الثلج ،وتجلدت البحرية.
ألنني كنت خائفة ،لم أتح ّرك؛
كان نفيس أبيض ،مرآة للصمت.
م ّر الزمن ،وبعضه صار هذا.
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وبعضها ّ
تبخر فحسب؛
كان يمكنك رؤيته يطفو فوق األشجار البيض
مشكال ً حبيبات الجليد.
طوال حياتك ،كنت تنتظرين الوقت املؤايت
والوقت املؤايت
يكشف عن نفسه مع ما يبذل من أفعال.
رأيت املايض يتحرك ،خط من الغيم ينتقل
من اليسار إىل اليمني أو من اليمني إىل اليسار،
بحسب اتجاه الريح.
ويف بعض األيام لم تكن ريح.
بدت الغيوم ثابتة يف مواضعها،
ً
مثل لوحة تصور البحر ،أكرث سكونا من البحر الحقيقي.
يف بعض األيام كانت البحرية صفحة من زجاج.
تحت الزجاج كان املستقبل
يصدر أصواتاً رزينة محببة:
كان عليك السيطرة عىل نفسك حتى ال تصيخي السمع.
م ّر الزمن؛ كان عليك رؤية جزء منه.
األعوام التي أخذها معه كانت أعوام الشتاء؛
ولن ُتفتقد.
يف بعض األيام لم تكن غيوم،
كأن منابع املايض اختفت.
العالم صار شفيفاً كصورة سالبة؛
الضوء يعربه مباشرة.
ثم بهتت الصورة.
فوق العالم
كانت زرقة فحسب ،زرقة يف كل مكان.
3
يف آخر الخريف ،صبية تشعل النار
يف حقل من الحنطة.
كان الخريف شديد الجفاف
فتبدد يف الهواء
حتى لم يبق منه يشء.
بعدئذ عربت الحقل ،ولم تري شيئاً ،تر؟
ليس هناك ما يمكن قطافه أو شمّ ه.
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حسني جمعان

وهو ما ال تستوعبه الجياد.
حيث هو حقل ،يبدو أنها تسأل
مثلما يسأل أحدنا:
أين هي الديار.
ال أحد يمتلك الجواب.
لم يبق يشء؛
عليك أن تأميل ،كرمى للمزارع،
بأن شركة التأمني ستعوض األضرار.
ذلك يشبه أن تخسري عاماً من حياتك.
ألي سبب تضحني بعام من حياتك؟
بعدئذ ،تعودين إىل املكان القديم،
لم يبق غري الفحم :سواد وفراغ.
تفكرين :كيف يل أن أحيا هنا؟
لكنّ األمر كان مختلفاً يف حينه،
حتى يف الصيف املايض.
كانت األرض تتص ّرف
كأنه ال يمكن أن يصيبها سوء.
عود ثقاب واحد كان كافياً.
لكن يف الوقت املناسب -يجب أن يكون الوقت املناسب.

الحقل محرتق ،جاف،
املوت حل مكانه
إذا جاز التعبري.
4
غفوت يف نهر ،أفقت يف نهر،
ال يشء ألرويه لك،
عن فشيل الغامض يف أن أموت
وال عمّ ن أنقذين ،وال ألي سبب.
كان صمت هائل.
ال ريح .ال صوت بشرياً.
القرن املرير
كان قد انتهى،
الرائع انتهى ،الثابت انتهى،
الشمس الباردة
تثابر كنوع من الفضول ،كتذكار،
يجري الزمن يف إثره
بدت السماء صافية كل الصفاء،
مثلما يف الشتاء،
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الرتبة جافة ،غري معزوقة،
الضوء االعتيادي يتحرك بهدوء
عرب أخدود يف الهواء
أمل جليل ،راض ،متالش،
صور املستقبل تخضع
لعالمات مرور املستقبل
أعتقد أنني سقطت.
عيل أن أجرب نفيس عىل النهوض،
كان ّ
إذ لم أكن معتادة األلم الجسدي
كنت قد نسيت
كم كانت قاسية تلك الظروف:
الرتبة ليست ميتة ،بل ساكنة،
النهر بارد ،ضحل
من نومي ،ال أذكر شيئاً.
حني صرخت
أمدين صراخي بسكينة مباغتة.
يف صمت الوعي سألت نفيس:
ملاذا رفضت حيايت؟
وها أنا أجيب:
:Die Erde Uberwaltigt mich
األرض تهزمني.
حاولت أن أكون دقيقة يف هذا الوصف
يف حال أراد أحدهم اتباعي.
أستطيع التأكيد أنه حني تغرب الشمس يف الشتاء
فجمالها ال يضاهى وذكراها تدوم طويالً.
أحسب أن هذا يعني
أنه لم يكن ليل.
الليل كان يف رأيس.
5

بعد غروب الشمس
مضينا مسرعني عىل الجواد
أمال ً يف العثور عىل مالذ قبل الظالم.
وكنت رأيت طالئع النجوم جهة الشرق:
مضينا إذن بعيداً عن الضوء
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نحو البحر
وكنت سمعت بقرية هناك.
وعم قليل بدأ الثلج يتساقط.
بطيئاً يف البداية ثم ثابتاً
حتى كست األرض طبقة بيضاء.
الدرب التي سلكناها كانت ظاهرة بوضوح
ملا استدرت لربهة بينما الدرب
راحت تشق مساراً قاتماً عىل الرتبة
ثم صار الثلج سميكاً ماحياً تحته الدرب
كان الجواد متعباً جائعاً
ولم يعد يجد موطئاً ثابتاً لحوافره؟
ّ
حدثت نفيس:
لقد ضعت من قبل ،وبردت من قبل.
وقد ّ
عيل بالطريقة ذاتها،
حل الليل ّ
كشعور مسبق.
إيل العودة إىل هنا،
وفكرت :لو طلب ّ
فسأرغب يف العودة
ككائن بشري ،أما حصاين
فليبق ذاته .وإال
ملا عرفت كيف أبدأ من جديد.

أسطورة البراءة
ذات صيف تذهب إىل الحقل
كعادتها ،مرتيثة قليال ً عند بركة املاء
التي غالباً ما ترى صورتها عىل صفحتها،
لتتبني إن تغري يشء يف مالمحها.
ترى الشخص نفسه ،وما زالت العباءة الرهيبة
لكونها ابنة ،متعلقة بها.
يف املاء ،تبدو الشمس غاية يف القرب،
عيل ثانيةّ ،
تفكر،
تلك عمّ تي تتجسس ّ
ّ
كل يشء يف الطبيعة قريب لها عىل نحو ما.
ال أُترك وحدي أبداً ،تفكر،
محولة الفكرة دعاء.

ثم يظهر املوت كاستجابة للدعاء.
لم يعد أحد يفهم
بهي الطلعة .لكنّ بريسيفوين تتذكر.
كم كان ّ
وتتذ ّكر أيضاً أنه عانقها ،هنا تماماً،
أمام ناظريّ عمتها .تتذكر الشمس
تلمع عىل ذراعيه العاريتني.
تلك آخر ذكرياتها الواضحة.
ثم حملها اإلله القاتم بعيداً.
تتذكر أيضاً ،بوضوح ّ
أقل،
البصرية التي اقشع ّر لها بدنها؛
من تلك اللحظة فصاعداً،
لن تستطيع العيش من دونه.
الفتاة التي تختفي عن صفحة بركة املاء
لن تعود ثانية .ستعود امرأة
باحثة عن الفتاة التي كانت.
تقف عند الربكة قائلة ،من حني آلخر،
لقد اخ ُتطفت ،لكنّ الوصف يبدو لها خاطئاً،
ال يشبه شيئاً مما شعرت به.
تقول ،لم أختطف.
ثم تقول ،لقد وهبت نفيس ،أردت الفرار من جسدي.
بل إنني أحياناً ابتكرت هذا.
لكن الجهل ال يمكنه ابتكار املعرفة.
الجهل يفرض فكرة متخيلة يعتقد بوجودها.
كل األسماء
تلفظها بالتناوب.
املوت ،الزوج ،الله ،الغريب.
ّ
كل يشء يبدو بالغ البساطة ،شديد األلفة.
ّ
البد من أنني كنت -تفكر -فتاة بسيطة.
ال تتذكر الشخص الذي كانت
لكنها ّ
تظل تفكر أن بركة املاء ستتذكر
وتفسر لها معنى دعائها
ّ
حتى يمكنها أن تتذكر
ما إذا كان استجيب أم ال.

أسطورة التفاني
حني استق ّر رأي هادس عىل عشق هذه الفتاة
ش ّيد لها نسخة من األرض،
وجعل ّ
كل يشء فيها مماثالً ،بما يف ذلك املرج،
لكنه أضاف إليه سريراً.
ّ
كل يشء مطابق ،بما يف ذلك شعاع الشمس،
ألنه سيصعب عىل فتاة يافعة
أن تنتقل بسرعة من الضوء الساطع إىل الظلمة التامّ ة.
ّ
فكر أنه شيئاً فشيئاً سيعرفها عىل الليل،
بداية عرب ظالل أوراق الشجر املرفرفة.
ثم عرب القمر ،ثم النجوم .ثم بال قمر وبال نجوم.
فلتعتد بريسيفوين الظلمة عىل مهل.
ويف النهايةّ ،
فكر هادس ،ستجدها مريحة.
نسخة من األرض،
إنما ثمة حب هنا.
الحب مطلب كل الناس؟
أفليس
ّ
انتظر لسنوات،
بنى عاملاً ،وأخذ يراقب بريسيفوين يف املرج.
بريسيفوين التي تشمّ  ،بريسيفوين التي تتذوق.
إن كانت لديك شهوة واحدةّ -
فكر-
فلديك جميع الشهوات.
يحس ليال ً
أفال يريد الجميع أن
ّ
جسد املحبوب ،بوصلة ،نجماً قطبياً،
أن يسمع التنفس الهادئ الذي يقول
أنا حي ،الذي يعني أيضاً
ّ
حي ،ألنك تسمعني،
أنك ّ
ألنك معي ههنا .وحني يلتفت أحدهما،
يلتفت اآلخر
أحس به سيد الظالم،
هذا ما
ّ
ناظراً إىل العالم الذي شيده لبريسيفوين.
لم يخطر بباله
أنه لن تكون رائحة هنا،
وقطعاً ال مزيد من األكل.
أهو الشعور بالذنب؟ بالرعب؟ خشية الحب؟
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أفيرنو
1
تموتون حينما تموت أرواحكم.
عدا ذلك ،فإنكم تحيون.
ربما ال تحسنون ذلك ،لكنكم تواصلون العيش،
وهو أمر ال يد لكم فيه.
حني أخرب أوالدي بذلك
ال يعريون كالمي اهتماماً.
فهذا دأب املسنني ،يفكر األوالد،
يتحدثون بأمور ال أحد يراها،
ليك يخفوا أمر الخاليا التي فقدتها أدمغتهم
يغمز األوالد لبعضهم البعض؛
ّ
يتحدث عن الروح
اسمعوا هذا الشيخ
ألنه لم يعد يتذكر كلمة كريس.
من الرهيب أن يكون املرء وحيداً.
ال أقصد أن يحيا بمفرده،
بل أن تكون وحيداً ،حيث ال أحد يسمعك.
أتذكر كلمة كريس.
128
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أريد أن أقول ذلك ،لكن األمر ببساطة لم يعد يهمني.
مفكراً
أفيق من النوم ّ
ّ
تستعد.
عليك أن
عما قريب تستسلم الروح،
ّ
وكل كرايس العالم لن تجديك نفعاً.
أعرف ما يقولونه حني ال أكون يف الغرفة.
هل يجب أن أرى طبيباً ،هل يجب
أن أتناول أحد مضادات االكتئاب الجديدة.
أســمعهم يتهامســون ،مخططــن كيــف سيتقاســمون
الكلفــة.
وأرغب يف الصراخ
أنتم جميعاً تعيشون يف حلم.
يكفي إيالماً – ّ
يفكر -إنهم يرونني أتداعى تحت أنظارهم.
كفى من هذه املواعظ التي يسمعونها هذه األيام
وكأنني أملك الحق بهذه املعلومات الجديدة.
ّ
الحق ذاته.
حسناً ،لديهم
ّ
أستعد
إنهم يحيون يف حلم ،وأنا
ألغدو شبحاً .أريد أن أصرخ
لقد انقشع الضباب.
األمر أشبه بحياة جديدة:
ال حصة لك يف النتيجة؛
أنت تعرف النتيجة.
فكر يف األمر :ستون عاماً من الجلوس عىل الكرايس.
واآلن الــروح الفانيــة تســعى بصراحــة بالغــة ،بشراســة
بالغــة
إىل رفع الحجاب،
ليك ترى ما الذي تقول له :وداعاً.

2

لم أعد منذ زمن بعيد.
حني رأيت الحقل ثانية ،كان الخريف قد انتهى.
هنا ،ينتهي الخريف تقريباً قبل أن يبدأ،
املس ّنون ليست لديهم حتى مالبس صيفية.
كان الحقل مغطى بالثلوج الصافية.

حسني جمعان

تلك أشياء لم يستطع تخ ّيلها؛
ليس من عاشق يتخيلها ّ
قط.
يحلم ،يتساءل ماذا سيسمي هذا املكان.
يفكر يف البداية :جهنم الجديدة .ثم :الحديقة.
ويف النهاية يقرر أن يسميه:
أرض صبا بريسيفوين.
ضوء خافت يلمع فوق املروج،
خلف السرير .يحملها بني ذراعيه.
يريد أن يقول أح ّبك ،ال يشء يمكن أن يؤذيك،
لكنه يفكر تلك كذبة،
ويف نهاية املطاف يقول
أنت ميتة ،ال يشء يمكن أن يؤذيك
هي ذي بداية تبدو واعدة أكرث،
حقيقية أكرث.
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لم تكن عالمة عىل ما وقع هنا.
زمن طويل ،ال فكرة لديّ إىل أيّ مدى.
ال تعرف إن كان املزارع عاود زرع األرض أم ال.
ما إن تقرر األرض أال تكون لها ذاكرة
ربما استسلم وانتقل إىل مكان آخر.
حتى يبدو الزمن ،بمعنى ما ،بال معنى.
الشرطة لم تقبض عىل الفتاة.
لكن ليس بالنسبة إىل أوالدي.
بعد فرتة قالوا إنها انتقلت إىل بلد آخر،
عيل لكتابة وصيتي؛
إنهم يلحّ ون ّ
بلد ليس فيه حقول.
يخشون أن تأخذ الحكومة كل يشء.
يجدر بهم املجيء معي أحياناً
كارثة كهذه
ال ترتك أثراً يف األرض
ليك ينظروا إىل هذا الحقل تحت الثلج.
وأناس كهؤالء يحسبون أن ذلك
كل يشء مكتوب هناك.
يمنحهم بداية جديدة.
ال يشء :ال يشء أعطيهم إياه.
وقفت طويالًّ ،
أحدق يف الفراغ.
هذا الجزء األول من الوصية.
بعد قليل ،الحظت كم العتمة دامسة ،كم الربد قارس .الجزء الثاين :ال أريد أن أحرق.
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3

4

من جهة ،الروح تهيم.
أمضينا اليوم بطوله
من جهة أخرى ،بشر يعيشون يف خوف.
مبحرين بني أرخبيل الجزر الصغرية
بينهما ،هوّة االختفاء.
التي كانت جزءاً من شبه الجزيرة
بعض الصبايا يسألنني
حتى انفصلت إىل األشالء التي ترونها اآلن
إن كان جوار أفرينو آمناً،
تطفو يف مياه البحر الشمايل.
إنهن يشعرن بالربد ،يردن الذهاب جنوباً لبعض الوقت .بدت آمنة يل،
وإحداهــن ت ـقـول كأنهــا تلقــي دعابــة ،إنمــا ليــس عميقــاً يف ربما ألن أحداً ال يمكنه العيش فيها.
الجنــوب.
الحقاً جلسنا يف املطبخ
أقول لهنّ إن املكان آمن كبقية األمكنة،
نرقب أ ّوالً بأول
وهو ما يملؤهنّ غبطة.
املغيب ثم الثلج.
ما أقصده أن ليس من يشء آمن.
غرقنا يف الصمت ،مخدرين بالثلج
ّ
تستقل قطاراً،
وكأن اضطراباً ما
تختفي.
كان محتجباً من قبل
وبات اآلن مرئياً،
تكتب اسمك عىل النافذة،
وتختفي.
يشء ما يف الليل،
ثمة أماكن كهذه يف األرجاء قاطبة،
بات مكشوفاً.
أماكن تدخلينها فتاة يافعة،
يف صمتنا ،كنا نسأل تلك األسئلة
وال تعودين منها ّ
قط.
التي يطرحها األصدقاء الحميمون عىل بعضهم
مثل الحقل ،ذاك الذي احرتق.
بسبب شدة التعب،
ّ
بعدها اختفت الفتاة.
وكل منهم يأمل بأن اآلخر يعرف أكرث
ربما لم تكن موجودة يوماً،
وحني يتضح عكس ذلك
ال دليل عىل أي من األمرين.
يأملون بأن مشاعرهم املشرتكة
ّ
كل ما نعرفه:
سرتتقي إىل مستوى البصرية.
الحقل احرتق.
ما الفائدة املرجوة من أن تفرض عىل نفسك
إدراك أنك ال ّ
لكننا رأينا ذلك.
بد ميت؟
ّ
نصدق بوجود الفتاة،
لذا علينا أن
أمن املمكن أن يفوّت املرء فرصة حياته؟
وبما روته .وإال فإن من يحكم األرض
أسئلة من هذا القبيل.
قوى ال نفهمها.
الثلج ثقيل .الليل األسود
الفتيات سعيداتّ ،
يفكرن يف عطلتهن.
تحول هواء أبيض صاخباً.
ال تركنب القطار ،أقول لهن.
يشء ما لم نره كشف عن وجوده،
لكنّ معناه ّ
يكتنب أسماءهن عىل نافذة القطار املكسوة بالضباب.
ظل ملغزاً.
أريد أن أقول لهن أننتّ فتيات ساذجات،
إذ تحاولن ترك أسمائكن خلفكن.
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5
بعد الشتاء األول ،بدأ الحقل ينمو ثانية.
لكن لم تعد هناك أخاديد منتظمة يف األرض.
رائحة الحنطة كانت قوية ،عبق عشوايئ
تمازج مع األعشاب الضارة ،تلك التي لم
يجد البشر فائدة منها.
محياً .لم يعرف أحد
كان األمر ّ
إىل أين رحل املزارع.
بعضهم ظنّ أنه مات.
أحدهم قال إن له بنتاً يف نيوزلندا،
إنه ذهب لريبي األحفاد بدالً من الحنطة.
تبي ،ال تشبهنا؛
الطبيعة ،كما ّ
ليس لديها مستودع للذكريات.
الحقل ال يصبح خائفاً من أعواد الثقاب،
ومن الفتيات اليافعات.
ال يتذكر األخاديد أيضاً.
تدب فيه الحياة ثانية
يقتل الحقل ،يحرق ،وبعد عام ّ
وكأن شيئاً ،غري عاديّ  ،لم يحدث.
املزارع ّ
يحدق من النافذة.
ربما يف نيوزلندا ،ربما يف مكان آخر.
ّ
ويفكر :حيايت انتهت.
عبت عن نفسها يف الحقل؛
حياته ّ

ما عاد يؤمن بصنع يشء من الرتاب.
الرتاب_ يفكر_ قد دحرين.
يتذكر يوم احرتاق الحقل،
ليس باملصادفة مثلما يعتقد.
يشء ما يف أعماقه هتف :ال أستطيع العيش مع هذا،
أستطيع مجابهته بعد حني.
اللحظة الرهيبة كانت يف الربيع الذي تال ضياع عمله،
حني فهم أن الرتبة
ال تعرف كيف تأىس ،وأنها بدالً من ذلك
تتغي.
ّ
ثم تواصل وجودها من دونه.
بيرسيفوني الهائمة
يف النسخة الثانية من الحكاية،
بريسيفوين ميتة .هي تموت ،أمها تبتئس،
وال حاجة إىل أن نزعج أنفسنا هنا
باملشكالت الجنسوية.
يف خضم حزنه ،وبصورة قهرية،
يدور ديميرت حول األرض .ال نتوقع أن نعرف
ما الذي تفعله بريسيفوين.
إنها ميتة ،واملوىت ألغاز.
لدينا هنا أم وشيفرة:
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هذا دقيق لوصف تجربة األم
ملاذا جسد األم آمن؟
بينما تنظر يف وجه الطفلة .تفكر:
الجواب هو
أذكر حني لم تكوين موجودة .الطفلة
هذا السؤال الخاطئ
حائرة؛ الحقاً ،رأي الطفلة أنها لطاملا كانت موجودة
بما أن جسد االبنة ال وجود له،
مثل أمها يف شكلها الحايل.
إال كفرع من جسد األم
أمها تشبه أحداً يف محطة الحافالت،
وجبت إعادة الفرع بأي ثمن.
جمهور يف انتظار وصول الحافلة؛ قبل ذلك،
حني يحزن إله فهذا يعني تدمري اآلخرين (كما يف الحرب)
ً
كانت هي الحافلة ،بيت أو مسكن مؤقت.
بينما يلتمس تغيري االتفاقيات (كما يف الحرب أيضا):
بريسيفوين ،محصنة ،تحدق من نافذة العربة؟
إذا كان زوس يقبل باستعادتها
ما الذي تراه؟ صباح يف بداية الربيع ،يف أبريل.
فسوف ينتهي الشتاء.
اآلن حياتها كلها تبدأ – لسوء الحظ ستكون حياة قصرية .سوف ينتهي الشتاء ،وسوف يأيت الربيع
ستعرف شخصني بالغني فحسب :املوت وأمها.
ومعه النسائم الصغرية املزعجة العزيزة عىل قلبي
لكن ذلك ضعف ما حظيت به أمها:
والزهور الصفر الخرقاء…
كان لها طفل واحد ،ابنة.
سيعود الربيع ،حلماً قائماً عىل باطل:
كإلهة كان يمكنها أن تحظى بألف طفل.
أن املوىت يرجعون.
نبدأ هنا برؤية
بريسيفوين كانت معتادة املوت.
لباب عنف األرض
اآلن مرة بعد مرة
التي توحي عدوانيتها
أمها تجرها إىل الخارج من جديد..
بأنها لم تعد راغبة
عليك أن تسأيل نفسك:
يف أن تكون مصدر الحياة.
هل الزهور حقيقية؟
ولمَ هذه الفرضية لم تخضع ألي نقاش؟
إن “عادت” بريسيفوين،
ألنها ليست يف القصة؛ إنها تخلق القصة فحسب.
فذلك لسبب من اثنني:
بحزن ،بعد موت االبنة،
إمّ ا أنها لم تكن ميتة
تهيم األم يف األرض.
وإما إنها تستخدم لدعم قصة متخيلة..
إنها تجهز قضيتها؛
أظن أنني أتذكر كوين ميتة.
مثل سيايس
مرات عديدة ،يف الشتاء،
تتذكر كل يشء
اقرتبت من زوس .قل يل ،كنت أسأله،
وال تعرتف بيشء.
كيف يمكنني احتمال األرض؟
عىل سبيل املثال ،والدة ابنتها كانت ال تطاق،
ويجيبني،
جمالها كان ال يطاق :تتذكر هذا.
بعد فرتة قصرية ستعودين إىل هنا
تتذكر براءة بريسيفوين ،رقتها..
ويف األثناء
ما الذي تخطط له ،بحثاً عن ابنتها؟
ستنسني كل يشء:
إنها ترسل تحذيراً رسالته املضمرة هي:
حقول الجليد تلك
ماذا تفعلني خارج جسدي؟
ستغدو مروج إليسيوم الخالدة.
اسأيل نفسك:
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سعادة
رجل وامرأة عىل فراش أبيض
إنه الصباحّ ،
أفكر ،وعمّ ا قليل سيصحوان.
ثمة زنابق يف جوار السرير
يف مزهرية تغمرها الشمس.
أراه يميل نحوها
لكأنه ،صامتاً ،يتلفظ اسمها
عميقاً يف فمها.
عىل حافة النافذة،
مرة تلو أخرى،
يشدو طائر.
ثم ترتعش املرأة؛
جسدها يضج بأنفاسه.
عيني فأجدك تتأمّ لني.
أفتح
ّ
فوق حجرتنا
تنساب الشمس.
إيل،
تقول :انظري ّ
وتق ّرب وجهك مني
كأنه مرآة.
كم أنت هادئ.
بينما العجلة املشتعلة
تم ّر فوقنا بسالسة.

بورتريه
ٌ
طفلة هيكل الجسد؟
ترسم
ترسم ما تجيده ،اإلطار الخارجي فحسب،
أما الباقي فيملؤه البياض،
ال تستطيع الطفلة ملء ما تعلم أنه كائن هناك.
تدرك أمها :داخل خطوط اإلطار الهشة
ليس من حياة؛
لقد فصلت بني االثنني،
وكطفلة تلتفت اآلن إىل أمها.
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أنت ترسمنيَ القلب
وها ِ
يف الفراغ الذي صنعته.
الحديقة
1
الخوف من الوالدة
صوت واحد .ثم هسيس البيوت وأزيزها
بينما تستقر يف مواضعها.
والريح
تجوس أجساد الحيوانات
عدا عن جسدي الذي لم يستطع
االكتفاء بالصحة ،فلماذا يجب أن يعود
إىل شعاع الشمس؟
سيكون نفسه ثانية.
هذ الخوف ،هذا الجوهري،
حتى أجرب عىل العودة إىل الحقل
بغري مناعة
حتى أمام أصغر الشجريات
ّ
متصلبة من الطني،
التي تخرج
جارة توقيع جذورها املائل،
حتى أمام زهرة توليب ،ومخلب أحمر.
ثم يمكن احتمال جميع الخسارات
واحدة بعد األخرى.
2
الحديقة
تحبك الحديقة
ومن أجلك ّ
تلطخ نفسها بالخضرة،
وبأحمر الورود،
ليك تدخليها مع عشاقك.
أترين كيف أنشأت أشجار الصفصاف

خمائل الصمت الخضراء هذه
لكن ما زال ثمة ما تحتاجني إليه،
ً
حي جداً،
جسدك ّ
لي جداّ ،
بني الحيوانات الحجرية.
اعرتيف بفداحة أن تكوين مثلها
بمنأى عن األذى.
3
الخوف من الحب
ذلك الجسد املضطجع بجواري كحجر مطيع،
ذات مرة بدأ يفتح عينيه،
وكان يمكن أن نتحادث.
كان قد ّ
حل الشتاء.
نهاراً ارتفعت الشمس يف خوذتها النارية
ويف الليل أيضاً ،يف انعكاس القمر.
ّ
بكل حرية م ّر نورها فوقنا
كأننا استلقينا هكذا
لئال يكون لنا ظل
كنا مج ّرد حفرتني يف الثلج.
وكالعادة ّ
امتد املايض أمامنا،
ساكناً ،محتشداً ،غري قابل لالخرتاق.
كم مكثنا هناك
بينما هبط اآللهة متأبطي األذرع
بأقنعة الريش
من الجبل الذي رفعناه من أجلهم.
4
األصول
كأن صوتاً يهتف:
ال بد أن تكون نائماً اآلن،
ولم يكن أحد.
وال أعتم الهواء،
مع أن القمر كان هناك

وكان مليئاً بالرخام.
كأنما يف حديقة محتشدة بالزهور
هتف صوت:
كم هي بليدة هذه األزهار الذهبية،
كم هي طنانة ،وكم هي مكررة،
حتى أغمضت العينني،
واضطجعت هناك.
بني النريان املفرقعة.
لكنك أيها الجسد املسكني
لم تستطع نوماً،
كانت األرض ما زالت
متشبثة بك.
5
ُ
الخوف من الدفن
يف الحقل الفارغ ،صباحاً،
ينتظ ُر الجسد أن يُستدعى.
تقبعُ الروح بجواره ،عىل صخرة صغرية،
ال يشء سيهبها هيئة ثانية.
ّ
يفكر يف وحدة الجسد.

يسري ليال ً يف الحقل العاري،
ظله ثقيل.
وطويلة هي الرحلة.
واألضواء البعيدة تنبعث مرتعشة من القرية
ال يقفون من أجله بينما يتف ّرسون يف الصفوف.
كم يبدون بعيدين،
األبواب الخشب…
الخبز والحليب،
ُتركت ،كأثقال ،عىل الطاولة.

ليل آلخر مرة.
للمرة األخرية تم ّر

الرسائل
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يداك عىل جسدي.
غداً خريف.
سنجلس معاً يف الشرفة
وننظر إىل الوريقات التي يبست
تطريها الرياح يف سماء القرية
كالرسائل التي سنحرقها،
واحدة بعد األخرىّ ،
كل يف منزله.
كم ساكنة هذه الليلة.
وحده صوتك يتمتم:
إنك مبللة ،تريدين ذلك
والطفل يف الداخل
نائم كأنما لم يولد بعد.
الخريف صباحاً،
سنميش معاً يف الحديقة الصغرية
بني املقاعد الحجرية والشجريات
التي ّ
يلفها الضباب،
كأثاث هجر من زمن بعيد.
أنظر كيف ترتفع أوراق الشجر يف العتمة.
لقد أحرقنا
كل ما كتبناه عليها.

عتاب
خدعتني يا “إيروس”
َ
إيل
حني
أرسلت ّ

حبي الحقيقي.
َ
عىل هضبة عالية ابتكرت
نظرته الثاقبة؛
ولم يكن قلبي
صلباً كسهمك.
ما الشاعر بال أحالم؟
ّ
أتمدد مستيقظة؛
أحس بدناً حقيقياً فوقي،
ّ
يريد إسكايت…
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يف عتمة الخارج،
فوق أشجار الزيتون،
بضع نجمات.
أحسبها إهانة بالغة:
أن أح ّبذ امليش
يف املمرات املتع ّرجة يف الحديقة،
قرب النهر
الذي يرتقرق بقطرات الزئبق.
أحب االستلقاء عىل العشب الرطب قرب النهر،
هاربة يا “إيروس” مع رجال آخرين
ليس باندفاع
لكن بتحفظ وبرود…
ُ
عبدت ،طوال حيايت،
لقد
اآللهة الخطأ.
أرى األشجار
عىل الضفة األخرى،
تهتز وتتمايل،
ومثلها السهم يف قلبي.

فرس
ما الذي ّ
تقدمه لك الفرس
وال يسعني تقديمه لك؟
أراقبك حني ،وحيداً،
تمتطيها يف الحقل،
وتغوص يداك
يف عرفها األسود.
ثم أدرك س ّر صمتك:
إنه االزدراء ،إنه مقتك يل وللزواج.
ورغم ذلك تريدين أن أملسك؛
تنتحب كعروس ،وحني أنظر إليك
ال أرى يف جسدك أطفاالً.
ماذا فيه إذاً؟
أحسب أن ال يشء سوى استعجالك

حسني جمعان

املوت قبيل.
رأيتك ،يف املنام تمتطي الفرس
يف الحقول الجافة
ثم ترتجّ ل :وتسريان
أنت والفرس..
لم يكن لك ّ
ظل يف الظالم.
شعرت أن ّ
ظلك يتجه نحوي
يف الليل يذهب أينما شاء،
إنه سيد نفسه.
إيل .أتحسبني ال أفهم؟
أنظر ّ
إذ ما الحيوان
إن لم يكن معرباً من هذا الحياة.

أشجار الدردار
ُ
حاولت ،طوال اليوم ،أن أم ّيز
بني الرغبة والحاجة.
واآلن ،يف الظلمة،
يملؤين حزن مرير ألجلنا،
نحن البناؤون ،نحّ اتو الخشب،
ألنني كنت ّ
أحدق
يف هذه الشجرات
ورأيت السياق
الذي يصنع األلم،
شجرة مقيمة يف عذاب،
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ُ
وأدركت
أن لن يكون لها سوى هذا االلتواء.
صيف
أتذكر صيف سعادتنا األوىل،
كم كنا قويّني ،وكم دوّخنا الشغف،
كيف كنا نضطجع عىل فراشنا الضيق،
ننام هناك ،ونأكل هناك أيضاً:
كان الصيف،
وبدا أن كل يشء أينعَ مرة واحدة
كم كنا حا ّرين يف عرينا الكامل.
تهب ريح
أحياناً كانت ّ
تلهو بصفصافة النافذة.
لكننا كنا ضائعَ ني نوعاً ما ،ألم تشعر بذلك؟
كان السرير أشبه بطوف؛
وأحسست ّأننا نطفو خارج أنفسنا
إىل حيث لن نكتشف شيئاً.
أوالً الشمس ،ثم القمر ،يظهر ملحاً،
خلل الصفصاف.
أشياء يمكن أن يراها أيّ كان.
أُقفلت الدوائر .ببطء صارت الليايل باردة؛
اعرتت الصفرة وريقات الصفصاف
ثم سقطت .ويف كل منا
اتسعت عزلة عميقة،
ّ
نتحدث عن ذلك،
مع أننا لم
عن غياب الندم.
كنا َ
بارعني مرة أخرى ،يا زوجي،
واستطعنا استئناف الرحلة.

أردتنا أن نميش كعاشقني
بذراعني متشابكتني يف مساء صيفي،
آمنت بأن ذلك ممكن
بحيث أنني اضطررت إىل التكلم،
عيل دفعك دفعاً لتقف.
كان ّ
لمَ تركتني أتكلم؟
فهمت صمتك مثلما فهمت عذاب وجهك،
شيئاً من مشقة التح ّرك…
يبدو أنني وقفت مادة يدي إىل ما النهاية،
وطوال ذلك الوقت لم يكن يف مقدورك
شفاء نفسك
مثلما لم يكن يف مقدوري
قبول ما رأيت.
العودة

َ
رحلت
حني
شعرت بالجزع؛
ملسني فتى يف الشارع،
كانت عيناه بمستوى عيني،
صافيتني وحزينتني:
دعوته إىل الدخول؛ ّ
تكلمت معه
بلغتنا،
لكن يداه كانتا يديك،
وبرقة هائلة نالتا ما أرادتا
ثم لم يكن مهماً
اسم من منكما كنت أنادي.
ّ
الحد كان الجرح عميقاً.
إىل هذا

رجل جالس
كأنما َ
كنت عىل
كريس متح ّرك
ّ
رجالك كانتا مبتورتني حتى الركبتني.
لكنني أردتك أن تميش.
138
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المربع األول في رقعة شطرنج
فصل روائي
ياسمين كنعان
ســأمنحكم الخلــود برهـ ًـة عــى أوراقــي ،فلتلــدوا أنفســكم مــن لغــة

مرتبكــة ،وليكــن لــكل منكــم شــكواه وحجتــه وبرهانــه ،ولتكــن لكــم

أصواتكــم املســتعادة مــن صمــت القبــور وع ـمـاء العــدم! ولينشــر
كبريكــم أوراقــه ولي ـقـرأ صغريكــم التهــم املنســوبة إليــه.

مع صور وجوه من كانوا ذات زمن هناك ،أو يحتفظ بملمح ،مهما
ً
خفية
ضؤل ،من مالمحهم القديمة! هنا ،يف هذه اللحظة املنسلة

مــن كهــوف أزمنــة حــزن عميــق ومديــد ،يبــدو أن ال يشء يشــبه مــا

فلتجتمعــوا هنــا ،لل ـمـرة األوىل بعــد غيــاب ،ولي ـ
صـدح كبريكــم ،كمــا

ي ـفـرض أنــه سيشــبه ،أو ربمــا مــا ينبغــي أن يشــبه .ال يشء ســوى

واآلن ،عــى تباعــد أزمنتكــم .ســأمنحكم فســحة لل ـبـوح ،وسأســتعيد

وتفــكك أواصــر مــا كان يمكــن أن يســمى روابــط أســرية ،أو عالقــات
إنســانية ،أو أي يشء ممــا قــد يبصــر ماضيــاً عــى هــذا الســواء.

صغريكــم ،بالشــكوى والعتــاب .هــا أنتــم إذن ،مجتمعــون ،هنــا

ميتكــم مــن تربتــه املنـ ّـداة بالدمــع ،سأســتحضر البعيــد مــن غيابــه،

وســأجمع الضديــن عــى طاولــة ،وســأفتح ملفاتكــم القديمــة لي ـقـرأ
كل منكــم صحيفتــه عــى املــأ.

أصــوات شــق وتمزيــق لــم يســفرا عــن يشء ســوى انفــكاك عالقــات،

غـرة ،ص ـفـرة تشــبه ص ـفـرة املــوت ،تنتابهــا
تعلــو الص ـفـرة مالمــح الص ـ
ً
لحظة غثيانّ ،
باحثة عن متكأ فال يحضن ذراعيها ،وال
تمد ذراعيها
يحضنــا ،إال ال ـفـراغ األصفــر .علقــت نظراتهــا عــى وجوههــم القاســية.

أمــا أنــا؛ قطعــة الشــطرنج التــي تناقلتموهــا مــن مربــع إىل مربــع،،
بخفــة ،وبخطــوات عابثــة أو محســوبة ،فســأعيدكم جميعــاً إىل

حاولــت اســتجداءهم .همســت بحــروف متلعثمــة “ ..ابنتكــم أنــا

فلنبــدأ ،إذن ،مــن مربــع الهزيمــة األول ،مــن مربــع الطفولــة .هــا هــي

الكورس الكنائيس “انفكت أواصر النسب ،وانحلت عرى اإلنسانية.

بدايتــي؛ إىل املربــع األول.

غـرة النحيلــة ذات الضفريتــن ،والثــوب القصــر املزيــن
الطفلــة الص ـ

بالفراشــات والزهــور ،تقــف بارتبــاك ط ـفـويل إزاءكــم ،إنهــا تبتلــع
ً
محاولة ،عبثاً،
ريقها ،وتصلح وقفتها ،وتنظر إليكم بعني الريبة،

أن تطــل عــى دخيلــة أنفســكم ،وعبثــاً تحــاول أن تتحــاىش نظراتكــم
املتفحصــة ،وأســئلتكم الفضوليــة التــي ال تنتهــي!

لربهة ،يخفت صوت اللحن “” sad celloاملنبعث من الركن القيص

ضـاء بمصبــاح خافــت الشــعاع ،فيخ ّيــم صمــت مشــبع بالصقيــع.
امل ـ
ترتبك الصغرية وتنكمش عىل نفسها .تحضن كفاً بأخرى ،تغمض
عينيهــا وتفتحهمــا باحثـ ًـة عــن ســكينة مــا ،عــن دفء مــا ،أو ربمــا عــن
جـرة ،وقســمات
ظـرة مطمئنــة ،فتصطــدم بوجــوه ذات مالمــح متح ـ
ن ـ
ظـرات صقيعيــة مفرغــة مــن العطــف ،وعيــون مطفــأة
بــا تعبــر ،ون ـ

تخلــو مــن بصيــص ومــض قــد يــي بــأيّ مــن ســمات اإلنســان .تصطــك

أسنانها من خوف عميق مبهم ،وتصافح نظراتها الوجوه الواجمة،
فال تقع عىل وجه ذي مالمح ،وال تعرث يف الوجوه املاثلة أمامها هنا
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بالــدم ،أختكــم يف اإلنســانية” ،فأجابهــا الجمــع بصــوت يشــبه صــوت
من أنت ،وما قصتك يا صغرية؟! من أين جئت ،وما هو ماضيك؟!
ال أتذكــر ،ومــا عــدت أذكــر للمــكان اســماً ،أو أشــتمّ لــه رائحــة .كان

أســتاذ الرتبيــة الوطنيــة يقــف ،بصلعتــه الالمعــة وعيونــه الزر ـقـاء،
مردداً برتابة “تقع بلدتكم املنسية بني األرض والسماء .إنها معلقة

عــى حبــال حضارتــن أو أكــر ،فــوق تلــة متوســطة االرت ـفـاع ،وال يزيــد

عــدد ســكان بلدتكــم املنســية عــن خمســة آالف نســمة .وقــد غزاهــا
ال ـفـرس ،كمــا غزاهــا الرومــان ،وبهــا مـ ّر أنب ـيـاء وزهّ ــاد .وهــي محاطـ ٌـة

بكــروم اللــوز والزيتــون واملشــمش والرمــان ،ويخــرق أراضيهــا نبــع
ٌ
ٌ
ماء .أما سفوحها،
مسيجة
فمكسوة بالزعرت والحنون ،وبساتينها
بالســرو والصبــار.”..

طـريت ،وبشــقاوة الطفلــة املســكونة
أمــا أنــا ،فقــد كنــت أعــرف املــكان بف ـ
بالحيــاة مــن دون أن تعــرف رســماً لهــذه الكلمــة أو معنـ ًـى لهــا ،كنــت
أتسـ ّـلق الشــجر ،وأصــادق الحجــر ،وأجمــع عصــا الراعــي وباقــات
األقحــوان .كنــت أركــض ،أتعــر ،أقــع ،أقــف مجــدداً ،أمســح دمعــي

بكفــي املتســخة ،وأعــر الزقــاق بــا هــدف.

ابنتكــم أنــا ،أحفــظ عــن ظهــر قلــب بيــوت القريــة القديمــة ،شــبابيكها

العالية ،حجارتها املتداعية ،مسجدها القديم ،وكنيستها .أعيدوين
عـرة أنــا بــن
قليـا ً إىل املــكان يك أســتعيدكم ،أو أســتعيد نفــي .مب ـ

ماضيكــم املكتــظ بالذكريــات وحاضــري املفعــم بالحنــن .ال أســتطيع،
أبــداً ،أن أعـ ّـر عــن نفــي كمــا تــو ّد نفــي .عالقـ ٌـة أنــا بأشــواك أحلــك

والكلمــات املتدحرجــة عليهمــا مــن عينيهــا وشــفتيها ،دون إرادتهــا،
لتنهمــر ،مــع انهمارهــا ،حرائــق الذكــرى ،والذكريــات القديمــة.

ً
محاطة
تنفتح األبواب وتتسع املداخل ،فترتاكض األطياف القديمة

بأشباح املايض ،وتتخذ أماكنها بني جموع الحشد املكتظة به القاعة
الواســعة املبلطــة باألبيــض واألســود ،وترهــف أســماعها لتنصــت
شـرعت تتدحــرج عــى بالطهــا الصقيــل،
إىل أصــوات الهزائــم التــي ـ

لتتشــابك ،وتتخالــط!

إيل ،إىل شــجرة اللــوز املعلقــة عــى
بقعــة مــن بقــع الغيــاب .أعيــدوين ّ
حافة الذكرى ،وال بأس إن وقعت مرة أخرى ونزفت ،ال بأس أبداً،

***

إيل،
الوســائد ،أعــض ألوجــع الجــرح بقــدر مــا يوجعنــي .أعيــدوين ّ

املعتمــة بــرداء أبيــض م ّتســخ بالطــن وا ـلـراب يرفــع يــده بحركــة تعلــن

جـراح وأخــدش ريــش
فهــا أنــا أنــزف دمعــي كل ليلــة ،أعــض عــى ال ـ
عيل اسمي القديم وضفرييت وأصابعي .أنا الصغرية التي تعرب
ردوا ّ

الحلــم كل ليلــة ،لتصــل إىل نفســها ،فيصدهــا الواقــع .أنــا ..أنــا..

لــم ترفــع الص ـ
غـرة رأســها ظلــت تحــدق يف حلكــة املربــع األســود الــذي
ً
واقفة عليه ،فال ترى نفسها وال تراه .كانت دمعاتها تنهمر بال
ظلت
ّ
ومنكسة الرأس كانت تعصر كفيها ،وتحاول خنق الدموع
توقف،

عيل أن أتدخل عندما رأيت الذكر الطيف الذي وقف يف الزاوية
كان ّ

احتجاجــه .لــم يكــن صوتــه قــد خانــه ،فهــو مــا عــاد ،يف األصــل ،يملــك
صوتــاً ،ولكنــه أراد أن يتكلــم ،فجعلــت إرادتــه مــن جســده الطيفــي

الشبحي لساناً يتحرك يف اتجاهات شتى .ضجّ ت مالمحه بالحنق،
ٌ
ٌ
عصبية
حركات
شـرارات أوامر رغبته إىل جســده فتملكته
وانســربت ـ

أطلقــت شــررها أعضــاؤه جميعــاً ،يف آن واحــد وعــى مــدى الوقــت.
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ـي أن أتصــرف؛ أن أفعــل شــيئاً لكبــح جمــاح هــذا الغضــب
كان عـ ّ
غـرة أكــر ارت ـبـاكاً ممــا كانــت عليــه قبــل
العصبــي ،فقــد بــدت الص ـ
شـرار الغضــب .هــا هــو الحــزن يكســو
اشــتعال جســد الرجــل الطيــف ب ـ
حـركات غضبــه الشــبحي
مالمحهــا بالكآبــة والغــم فيمــا هــي تراقــب ـ

حـركات عنفيــة ت ـقـرب
املنفلــت ،والــذي تركــز اآلن يف انفــات يديــه ب ـ

ورجــع صــدىً  ،مؤرقــن لعينــن ،أو كموجــات متالحقــة لــم تــزل
خ ً
ـرة صلــدة تريــد تفتيتهــا؛ فلمــاذا
ترتطــم ،منــذ ألــف عــام وعــام ،بص ـ

شـرنقة المبــااليت ،أو إذعــاين املســتكني ،ألقحــم نفــي
خرجــت مــن ـ

املنهكة بهذه الحكاية الشهرزادية املتشعبة؟! وكيف يل أن أنتهي من

أظا ـفـره مــن رقبتهــا ،فيتملــك كيانهــا فـ ٌ
ـزع يقــذف الرعــب يف عينيهــا.
صـراع ضــار يتــازم مــع
املوقــف يتــأزم ،والتوتــر يتصاعــد منــذراً بانفجــار ـ

أراين قــد ســعيت للمــي عــى ا ـملـاء ،فزلــت قدمــي وانزلقــت لتالمــس

يل أن أوقف نزيف الرعب والدم والفزع ،وانهمار العذابات والدموع
ـي أن أجــد مخرجــاً مــن كل هــذا الســواد؟!
واآلالم؟! وهــل يتوجّ ــب عـ ّ

التســارع والعنــف .وهــا إين قــد وصلــت بفضلهــا ،ويف طرفــة عــن ،إىل
قاع مخروطها الضيق ،وخسرت ،بفضلها أيضاً ،خيار الهروب من

تشظيات تذهب يف اتجاهات شتى ،فماذا عساي أن أفعل؟! وكيف

ـي هــذا؟! وألجــل مــن ،ألجــل مــن ،ألجــل مــن؟!
ولــم يتوجــب عـ ّ
ّ
خفضــت صــوت املوســيقى املنبعــث مــن ذلــك الركــن القــي شــحيح
الضوء ،ووجدتني ،بعفوية ال أعرف منبعها ،قد شرعت يف السعي
إليجــاد مخــرج ال أعــرف كنهــه ،وال أبصــر م ـمـراً يفــي إليــه.

ً
مرتجفة ،يف أذن املرتجفة الصغرية “فلتسكتي يا ‘كوزيت’
همست،
حتى أنا تعبت ،و…” ،فجاءين صوتها املرتجف ،املنزلقة نرباته عىل

ســردها يف نــص روايئ واحــد ،ملتحــم ومف ـتـوح؟!

ســطح دوامــة جرفتنــي لتقذفنــي يف خضــم دوران لولبــي شــديد

حكايــة ســرد حكايتــي يف نـ ّ
ـص روايئ ي ـقـول تجربتــي مــع الحيــاة ،حيـ ًـة
وميتـ ًـة ،ويتتبــع مســاراتها ،ويرســم منحنياتهــا التــي رســمت نفســها

عــى جســد كينونتــي املســتغلة ،املؤجلــة ،والســاعية أحيانــاً ،وعــى

نحــو مبتســر ومتقطــع ،اللتقــاط ومــض وجودهــا اإلنســاين الحقيقــي
املستهدف إما بتأبيد االستغالل وتأجيل الوجود ،أو حتى بالتعديم.
لعـ ّـي لــم أكــن أدرك أن إقدامــي ،بعفويــة روحــي املهــددة باإلزهــاق،

خــط دمعهــا املنكســر “لكننــي لــم أكمــل الحكايــة! فأجابهــا صـ ٌ
ـوت
خــرج ،متلعثمــاً ومجرحــاً ،مــن بــن شــفتي :ال بــأس عليــك ،لــم

املنطلقــة مــن بــن قبضتــي الرجــل الطيــف الغاضبتــن إلزهــاق روح

***

بصوتهــا ،عــى مســمعي ،حكايتهــا ،ثــم إقحــام نفــي ،اســتجابة

تكمــي ولــم ننتهــي ،ســنكمل ،الحقــاً ،غــداً ،فيمــا بعــد!

عــى فعــل مــا كان مــن شــأنه وقــف جحافــل الرعــب والــدم والفــزع

غـاء إليهــا تســرد،
حـريص عــى اإلص ـ
غـرة املرتجفــة “كوزيــت” ،و ـ
الص ـ

خرجــت مــن القاعــة املكتظــة بحشــد األطيــاف واألشــباح ،وال أعــرف

لنــداءات صوتهــا املــردد يف رأيس صــدىً ورجــع صــدىً  ،يف حكايــة

فيــه ،وتنهشــه نا ـق ً
ـرة كلــس جدرانــه .حدقــت عينــاي يف أكــوام الــورق

صـويت ،وأصــوات شــتى الشــخوص والكائنــات واألشــياء
بصوتهــا ،و ـ
التــي كان لهــا حضــوراً فيهــا ،قــد دفعنــي ،مــذ خطــت أنامــي اســم

كيــف ـعـرت قدمــاي عــى ممـ ّر قادهــا إىل غرفــة مكتبــي! أوثقــت
رأيس ّ
ّ
متوخيــة ســحق األفــكار القاســية التــي تســكنه وتتكاثــر
بكفــي،
املرتاكمــة أمامــيّ .
حدقــت يف البيــاض ،ويف الســواد ،ثــم حدقــت يف

وجــه الص ـ
غـرة التــي راحــت أصابعــي املرتجفــة تــدون اســمها ،بخــط

ضـاء “كوزيــت” .ثــم لــم يعــد ثمــة مــن
ناعــم ،عــى رأس صفحــة بي ـ
يشء ،هنــا واآلن ،ســوى البيــاض!

آه ،قــد كان عــى ذا ـكـريت أن تتذكــر أننــي قــد تركتهــم هنــاك يف القاعــة

تحويــل حكايتهــا الشــفوية املكتومــة إىل نــص روايئ مكتــوب يســردها

“كوزيــت” عــى رأس صفحــة بي ـ
ضـاء ،للشــروع يف خــوض مغا ـمـرة

بانــدورا ( )Pandoraالــذي مــا أن نزعــت ختمــه الرصــايص املطلســم،

املطلســمة ،وفــك طالســم صنــدوق بانــدورا ،الــذي وضعتــه اآللهــة

شــديد الحلكــة والضيــق ،ومــا ـعـرت فيــه عــى يشء ســوى صنــدوق

حتــى انطلقــت مــن جوفــه جميــع الشــرور وتطا ـيـرت ،وتصاعــد لهيــب

اآلن ،ليمألوا أزمنتها املتشابكة .إنهم يخرجون من دهاليز كهوفهم

جـزة إلهيــة
وإذ رأيــت كل هــذا يف ـقـاع الدوامــة ،تم ّنيــت حــدوث مع ـ

جليــد رخامــي ،بإزميــل متعهــد جنــازات ،أو حفــار قبــور!

يــا إلهــي ،كنــت أعــر متاهــات ضياعــي بــا أدىن ف ـكـرة عمّ ــا آل إليــه

aljadeedmagazine.com

غـاء لـ”كوزيــت” ،ومتابعــة
املهلــك ســوى الكتابــة ،ســوى متابعــة اإلص ـ
قــص حكايتهــا وإطالقهــا مكتوبـ ًـة ،يف صيغــة نــص روايئ مكتمــل ،يف

امليش عىل املاء التي أسلمتني لدوامة عنيفة ألقتني يف قاع مخروطي

ضـاء ،وأنهــا هــي مــن جمدتهــم
املبلطــة بمربعــات خزفيــة ســوداء وبي ـ

الجحيميــة املعتمــة محمولــن عــى محفــات مــن جليــد صقيعــي!
ج ٌ
ظـرات تماثيــل قــدت مــن رخــام جليــدي ،أو
ـرة كن ـ
نظراتهــم متح ـ

وهكــذا ،لــم يعــد ثمــة مــن ســبيل للخــروج مــن قعــر ال ـقـاع الدوامــي

النــاس ،فلهــذا ،ولــه وحــده ،أن يمكننــي مــن امتــاك التمائــم والرقــى

شـرار النــاس للنــاس ،والعذابــات الفاتكــة التــي
الشــقاء الــذي يســببه أ ـ

أو أقصتهــم ،لربهــة ،عــن الحضــور يف ذاكرتهــا .وهــا هــم يعــودون
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غـرة املتلعثــم يــردد يف رأيس كصــدى،
حــايل ،فيمــا كان صــوت الص ـ

يلحقونهــا بهــم.

خـرة الصلــدة الثقيلــة
والتعاويــذ الكفيلــة بمســاعديت عــى تفتيــت الص ـ
يف جوفهــا عقــب تطايــر جميــع الشــرور مــن جوفــه ،وفروغــه مــن كل
يشء ســوى األمــل!

ليــس ثمــة مــن ســبيل أمامــي للخــروج قعــر ـقـاع الججيــم الدوامــي
امللتهــب ،ســوى الكتابــة! وليــس ثمــة مــن ســبيل أمــام “كوزيــت”،
وأمامــي ملتابعــة إرادة روحــي املهــددة باإلزهــاق للحيلولــة دون إتمــام

عـره امللتهــب الضيــق ،غــر أن أوان التمنــي
تخرجنــي مــن ســواد ق ـ
القابــل لــإدراك كان قــد فــات ،ولعـ ّـي أكــون قــد غفلــت عــن تذكــر

إزهــاق روح “كوزيــت” ســوى متابعــة الكتابــة وتحفيــز الســرد الــروايئ

أو أن هذه اآللهة قد نســيت غاية إيجادها من قبل اإلنســان املعذب.

ولســكنى بيــت الحيــاة الــذي ســيبنيه بنفســه لنفســه! وإين ألعــرف

جــدول مواعيــد رفــع األمــاين املحــدد مــن قبــل آلهــة تلقيهــا وتلبيتهــا،

عــى متابعــة االنســكاب يف املجــرى الــذي سيشــقه بنفســه لنفســه،

اآلن ،وتحــت نــر شــروط الواقــع الظالمــي الــذي أحيــا فيــه ـمـويت يف

الحيــاة ،أن يف الكتابــة التــي أعتزمهــا إنقــاذ حيــاة بقــدر مــا تنطــوي
عــى احتمــال تســريع لحظــة إزهــاق روح! ســتلعنني آلهـ ٌـة بــا روح،
ناس
وستمسك بخناقي شياطنيٌ تتقنع بوجوه مالئكية ،وسينبذين ٌ

مــن النــاس ،وســتغطي غمامــات الشــرور الســوداء التــي تطا ـيـرت مــن
صندوق باندورا سمايئ ّ
املكدرة ،أصالً ،بالشرور ،ولعيل أحظى ،يف

خاتمــة املطــاف ،برصاصــة يف القلــب ،ممهـ ً
ـورة بختــم مجتمــع آســن

يدعــى البطولــة والشــرف! ولكــن ،ال بــأس ،ســأيف بوعــدي لكوزيــت

غـاء لكوزيــت ،وتحويــل الحكايــة إىل نــص
ولنفــي ،وســأتابع اإلص ـ

مكتــوب يحفظــه الزمــان يف خزائنــه غــر املطلســمة ،مهمــا كانــت
الصعوبــات ،وأيــاً مــا بلغــت كلفــة األمــر.
كاتبة من فلسطين

العدد  - 70نوفمبر /تشرين الثاني 2020

143

قص
صفاء سعدون

الخواف
ّ
نهى الصراف

حـول مــن متســكع ،يف شــارع مزدحــم ،إىل
ثمــن فــاح بالتأكيــد أن تت ـ
مجــرد جثــة هامــدة ُتدفــن يف عمــق بعيــد مــن األرض ،فــا يحضــر

ضـاء البشــرية يف أيّ لحظــة عــى
ومــن املتوقــع أن تشــتبك هــذه األع ـ

وداعــك األخــر ســوى رجــال غر ـبـاء بمالبــس ســميكة ،يغلفــون
ّ
ويرشــون أنفســهم باملط ّ ـهـرات،
أجســادهم باألقنعــة والقفــازات،

ســفرة الطعــام أو يف مــكان النــوم الضيــق.

صـرة ..تعــود
لــن تســمح لروحــك – بالتأكيــد – التحليــق إال ملســافة ق ـ

سـرته الصباحيــة األوىل؛
املشــهد الضبابــي املشـوّش يبــدأ بإطــاق ح ـ

بينمــا يُحفــظ جســدك الهامــد بطبقــات متعــددة مــن البالســتيك التــي
حـول القــر الوحيــد وصاحبــه الوحيــد
جـول ـ
بعدهــا كحــارس ليــي ي ـ
الــذي مــات بــا أهــل وال خـ ّـان.
كل هذا الهذيان ظهر اليوم يف صحيفة الصباح؛ قائمة باملحظورات

ي ـفـرك الجــد الكســان عينيــه ببــطء شــديد ،وحاملــا تقــع نظراتــه عــى
ابنــة أرملــة مــع ثالثــة أطفــال ،أربــع بنــات صغراهــن يف ســن الثامنــة،

ولد يف مطلع سن الشباب بقدم اصطناعية ،وحني يج ّر قدميه إىل
الشمال قليال ً يمكنه أن يطلق حسرته الثانية بثقة أكرب بعد أن يلمح

مــن أفعالنــا اليوميــة التــي يمكنهــا اجتــذاب عــدد غــر متنــا ٍه مــن

سـرة الك ـبـرة؛ الزوجــة النحيفــة التــي ال تشــغل
بقيــة أجســاد أ ـفـراد األ ـ
عظامهــا ح ـيـزاً ك ـبـراً مــن زاويــة الغرفــة امللحقــة ،تــأيت خلفهــا الجـ ّـدة
يف وحل الزواج” ،هذه هي جملته املفضلة التي واظب عىل ترديدها

فريوســات كورونــا اللزجــة ،مجــرد تمريــن يف النــادي الريــايض ،أو

التعرث بحفل موســيقي ومركز صغري للتســوق ،وحتى زيارة قصرية

والخــال والخالــة ،ضيــوف عزيــز األبديــن منــذ أن “تزحلقــت أقدامــه

لحانــة يف آخــر الشــارع ،مغا ـمـرة يوميــة يمكــن أن تســمح بالتصــاق
ّ
املصخــم ،يحصــل بعدهــا
دزينــة كوفيــدات عــى جســد صاحــب الحــظ

بعــد مــرور ســنة واحــدة فقــط عــى زواجــه ،كان قــد ســمع الكلمــات

بضعة أسابيع ،يقضيها تحت ثقل جهاز التنفس االصطناعي الذي
شـاء
يمنــح نفحــات قليلـ ًـة مــن األوكســجني مقابــل تمزيــق بعــض أح ـ

شبابه األول عندما كان يسكن يف منزل والديه يف بغداد الجديدة،
ـيـأكل وينــام جيــداً .مــع ذلــك ،فهــو يخــاف ك ـثـراً عــى مصائــر هــذه

بــاألرواح البشــرية ،لكنــه يتذكــر بــن حــن وآخــر أغنيــة “عزيــز يــا عزيــز”
جـزءاً لذيــذاً مــن األغنيــة
التــي غنتهــا صبــاح يف أيــام شــبابه ..حتــى أن ـ

الكتلــة البشــرية التــي تتعلــق بتالبيــب روحــه الف ـقـرة ،فكيــف سـ ّ
ـيوفر

مجانيــاً للشــاب عزيــز ،الــذي كان يقــي معظــم أيامــه ملتصقــاً عــى

صـرة قــد ال تتجــاوز
بطرفــة عــن القــدر عــى لقــب ضحيــة يف مــدة ق ـ

الجســد.

هذا السيناريو ال يمكن أن يكون نهاية مناسبة لعزيز الخوّاف.

عزيز ،رجل ستيني ..مال أول ،وإىل جانب خوفه األزيل من املستقبل

سـول لدرجــة فظيعــة ،حتــى أنــه عندمــا ينــادي عــى
امللتبــس ،فهــو ك ـ

حفيــده ريــاض ي ـقـول :ريــااااااااا ويســكت ،فيمازحــه شــقيق زوجتــه
خـرة “عمّ ــي هــذا اســمه ريــاض ويــن الــض؟”.
الرابــض عــى قلبــه كالص ـ

يرفــع عزيــز حواجبــه املخربطــة ويجيــب باســتهانة “مــا ب ّيــه حيــل أكمــل

االســم لآلخــر ،املهــم الولــد مــن بعيــد يســمع اســمه كامــل بالصــدى..
عبالــك جــاي أ َ ـكـول ريــااااض ..بعــد ليــش اتعّ ــب نفــي!”.

الصــدى مهــم جــداً يف حيــاة صاحبنــا الخـوّاف ،فهــو يســتيقظ صباحــاً
عــى الصــدى املعاكــس الــذي يحدثــه طنــن أذنيــه ،بعــد أن يرفســه
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رياض يف وجهه من غري قصد يف واحدة من تثاؤبات جسده الغض.
فاملنزل منذ سنوات صار مكتظاً باألقدام واألذرع والرؤوس الكثرية،
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الغريبــة مــن فــم رجــل مثقــف – نصــف ردن – يف مقهــى ارتــاده يف أيــام

سـوتهم الســنوية؟ مــن أيــن ســيحصل عــى
طعــام األحفــاد اليتامــى وك ـ

صوبة مستعملة بثمن معقول ليسد بها ثقوب الربد القادم؟ وهل
ســيقوم بواجــب دفــن حماتــه إذا مــا قــررت أن تغــادر فجـ ً
ـأة ،ويه ّيــئ

مصاريــف الفاتحــة يف وقــت مناســب؟
أصبــح الســبب واضحــاً اآلن ،فقائمــة محظــورات فايــروس كورونــا ال
تعنــي شــيئاً لعزيــز ،فهــو لــم يصــادف أن مـ ّر بنــا ٍد ريــايض أو داســت
قدمــه عــن طريــق الخطــأ بــاراً أو حتــى مطعمــاً شــعبياً بســيطاً ،أمــا
الحفــات املوســيقية فلــم يســمع بهــا يف حياتــه مــع أن أذنيــه مــا زالتــا
تطربــان عــى أغــاين يــاس خضــر ،التــي يســمعها يف جهــاز راديــو صغــر

اســتطاع أن يحتفــظ ببقايــاه يف زاويتــه املفضلــة مــن املنــزل املكتــظ

جـران
مــا زال عالقــاً يف رأســه املزدحــم بالهمــوم ،حــن كانــت ابنــة ال ـ
تغســل مدخــل الــدار يوميــاً با ـملـاء واألغــاين ،وترســل معهــا مقطعــاً
ّ
جـران
يتنصــت لألغنيــة وهــو غــر مصــدق بــأن ابنــة ال ـ
حائــط الســطح،
تتقصــد يوميــاً أن ترفــع صوتهــا مــع املقطــع الــذي ت ـقـول فيــه صبــاح..

“عزيــز يــا عزيــز الحــب شــو لزيــز ..كرمالــك يــا عزيــز كرمالــك يــا عزيــز”..
ظـرة إعجــاب!
كرمالــك أغســل مدخــل الــدار يوميــاً عــى أمــل الفــوز بن ـ
هكذا كان مقطع األغنية يتمدد يف أحالم عزيز .لكنه لم ي ّتخذ قراره

بمغــادرة حائــط الســطح والنــزول إىل الشــارع إال بعــد مــرور يومــن

كبــر وهــو يحــك ذقنــه ،بينمــا تصفــق الصحــون واألقــداح يف املطبــخ
استعداداً لوجبة الفطور .نقل الخوّاف عينيه بحذر إىل حفيده الذي
بــدأ يســتيقظ بتملمــل عــى صــوت الجلبــة يف املطبــخ ،وقــرر أن يكلفــه
باملهمــة الصباحيــة األوىل:

– روح ريااااااا خيل أمك تصبيل استكان جاي!
– صار جدو!

يسرع الولد الصغري لتنفيذ األمر وهو ال يزال يتثاءب حتى أن فتحة

فمــه اتســعت عــى مصراعيهــا مثــل فتحــة كيــس طحــن ،يف محاولــة

لســحب أكرب كمية ممكنة من الهواء.

إىل هــذا الحــد بالــذات ،يمكننــي أن أتطلــع بحــذر إىل نهايــة القصــة..
قصــة صاحبنــا الخـوّاف ،الــذي يعيــش منــذ عقــد محشــوراً بــن أ ـفـراد
سـرته املمتــدة إىل ثالثــة أجيــال ،لكنــي مــا زلــت حا ـئ ً
ـرة هــل أنهــي
أ ـ

سـرتها قــد غــادرت الــدار إىل غــر
عــى غيــاب صــوت الجــارة .كانــت أ ـ
رجعــة ،فلــم يرتكــوا خلفهــم ســوى مدخــل مشــطوف جيــداً وصفعــة

حياته بإحدى مضاعفات إصابته بفايروس كورونا أم بسكتة قلبية

راح الرجــل الســتيني يتطلــع يف صفحــة الجريــدة ـم ً
ـرة ثانيـ ًـة باهتمــام

يا للعجب ،وكأن هناك ســكتات قلبية غري مباغتة ترســل مخطوطاً

نفســية ،تلقتهــا روح عزيــز برحابــة صــدر.

مباغتــة؟

العدد  - 70نوفمبر /تشرين الثاني 2020

145

قص

عــاوة عــى ذلــك ،ال يشء مباغــت يف عيشــة عزيــز املليئــة بالنكــد.

جوان خلف

لصاحبها بتفاصيل زياراتها التي ســتقوم بها وزمانها.

كل الشــرور التــي أصابتــه يف حياتــه كان مخططــا لهــا بصــورة جيــدة؛
والدته فقرياً ،تعليمه الذي لم يتسنّ له إكماله بسبب موت والده
املبكــر ،املنــزل الــذي لــم يمتلكــه بســبب نوبــات عملــه غــر املســتقرة،
العمــل يف مهــن بســيطة ومرهقــة وال تــد ّر مــاالً بســبب ســوء الطالــع،

سـرته املتك ّومــن بــن أربعــة جــدران يف حــي العامــل ال يمتلــك
أ ـفـراد أ ـ
شـراً واحــداً ،ترمّ ــل ابنتــه الكــرى بعــد رحيــل زوجهــا يف حــادث
منهــا ـ
تفجــر ،القــدم االصطناعيــة لولــده الوحيــد التــي ربحهــا يف جبهــات
القتال ،حتى والدة زوجته املس ّنة التي رفضت أن تموت واستطالت

ســنوات عمرهــا كخيــوط العنكبــوت كنايــة بــه ،كان حكايــة أخــرى
مرســوما لهــا جيــداً يك تنغــص عليــه عيشــته.
يف صحيفــة الصبــاح ،راجــع عزيــز الخــر املتعلــق بفايــروس كورونــا،
التعليمــات والتحذ ـيـرات والقائمــة طبعــاً ،املطاعــم والبــارات

والحفالت املوسيقية ،وبدأ يتململ يف جلسته وهو يتناول استكان
الشــاي األول الــذي ّ
أعدتــه ابنتــه األرملــة بوجههــا املقلــوب .ارتشــف
قليـا َ مــن الســائل الداكــن وهــو يصــدر الصــوت الوطنــي الرتشــاف
ً
فجأة عىل حاشية االستكان الزجاجية
الشاي ،لكن شفتيه التصقتا
بعــد الرشــفة الثالثــة ،حيــث شـ ّـده قليـا ً الوصــف الــذي تفـ ّـن فيــه

محــرر الخــر يف مــا يخــص طريقــة دفــن ـمـوىت الفايــروس“ .تدفــن يف
عمق بعيد من األرض ،فال يحضر وداعك األخري سوى رجال غرباء

بمالبس سميكة يغلفون أجسادهم باألقنعة والقفازات ،ويرشون
أنفســهم باملط ـهـرات ،بينمــا يلــف جســدك الهامــد بطبقــات متعــددة
مــن البالســتيك ويُعمّ ــد باملط ـهـرات ،وتدفــن بعيــداً يف أعمــاق األرض،

بعيــداً ،بعيــداً ،فــا يحضــر وداعــك ســوى غر ـبـاء ،بمالبــس غريبــة
ورائحــة غريبــة.”..

– آآآآه هذه فاجعة ..مصيبة جبرية!

خـرة للرجــل الــذي كان يرتشــف اســتكان
كانــت هــذه الكلمــات األ ـ
الشــاي يف منــزل اإليجــار الــذي تســكنه كتيبــة مــن البشــر موزعـ ًـة عــى
ثالثــة أجيــال ،بعدهــا أســلم الــروح مــن دون مقاومــة .مــات مــن
الخوف ،بعد أن أكله القلق طوال شهور من أول بدء انتشار الوباء
يف الصــن ،وحــن ّ
تمكــن منــه كان قــد وصــل بالفعــل إىل نهايــة الخــر
يف الجريــدة ،حيــث ّ
تكفــل محــرر األخبــار بإن ـهـاء حياتــه بمجموعــة مــن
الكلمــات امللغومــة.

قاصة من العراق
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بوب ديالن

قصيدة إلى جواني
ترجمة وتقديم :خلدون الشمعة
شـاعره الشــخصية،
شـاعر عــن م ـ
إذا صــح مــا يقولــه الناقــد اإلنكلي ــزي جــون رســكن مــن أن “الشــعر الغنــايئ” هــو التعبــر مــن قبــل ال ـ
ـفـإن ـبـوب ديــان ربمــا يكــون أعظــم الشــعراء املعاصريــن الذيــن يكتبــون الشــعر الغنــايئ اليــوم.

شـاعر يف الجيل الشــعري الشــاب بأمريكا
وقد ظهر بوب ديالن الذي وصفه الناقد األدبي لصحيفة “النيويورك تايمز” بأنه أهم ـ

عىل املسرح الشعري يف عام  1961ألول مرة .وكان صوته املتف ّرد الذي احتفى باللغة املحكية واملوسيقى املحلية والحس الغنايئ
والتعبــر “املباشــر” و”التصريحــي” بمثابــة تأكيــد عــى أن حركــة الحداثــة يف الشــعر إنمــا تط ــرق ســبيالً آخــر غــر ســبيل القصيــدة
شـرة.
اإلليوتيــة املواربــة وغــر املبا ـ

ولد

ولــد بــوب ديــان يف دولــوث

سـوتا عــام 1941
بواليــة مين ـ

سـوتا ملــدة ســتة
ودرس يف جامعــة مينو ـ
أشــهر ،ثــم نــزح إىل نيويــورك وأصبــح خــال

عــام واحــد أهــم صــوت شــعري يف حركــة

االحتجاج عىل العدوان األمرييك يف فيتنام،
وقــد أصبحــت غنائياتــه ،التــي ُســجّ لت عــى

أســطوانات بماليــن النســخ ،ذات أثــر عظيــم

لــم يكتــب ديــان الشــعر الغنــايئ فحســب،

اســتغربوا اختيــاره لنيــل جا ـئـزة نوبــل.
وقد ر ََشحَ آنذاك أنه يهودي مؤيد إلسرائيل.

األوىل منهــا عــام  1966وعنوانهــا “رتيــاء”

كتبهــا بورخيــس بعــد كارثــة  .1967وهــذه

وإنمــا كتــب مطولتــه الشــعرية التــي تمــزج
الغنــايئ بالســردي والتــي صــدرت الطبعــة

( )Tarantulaهــذا النــص شــبيه بنــص

الشــاعر اإليرلنــدي ويليــام بتلــر ييتــس “رؤيــا”
(.)Vision

عــى الشــعر الغنــايئ ،كمــا أنهــا أ ـثـرت تأ ـثـراً

“قصيــدة إىل جــواين” التــي أقــدم هــذه

الســتينات ،وأعــادت التأكيــد عــى مســألة

كراس مستقل .وقمت برتجمتها يف أواسط

صـرة يف
حاســماً عــى فــن األغنيــة املعا ـ

التواشــج بــن الشــعر واملوســيقى ،باعتبــاره
تواشــجاً علنيــاً خارجيــاً وليــس تواشــجاً سـ ّرياً

داخلياً.

الرتجمــة لهــا ،ظ ـهـرت يف عــام  1970يف

السبعينات قبل مغادريت دمشق إىل لندن،
ومــن حســن الحــظ أننــي ـعـرت عليهــا بــن
خـراً ،وقــد تأكــد يل (الســيما بعــد
أوراقــي مؤ ـ

Blowin In the Wind، A Hard

فــوز ديــان بنوبــل) أن اختيــاري املبكــر ترجمــة
هــذه القصيــدة كان عمــا صائبــاً.

Babe،Highway 61 Revisited، Lay

كمغـ ٍـن ومج ـهـوال كشــاعر إىل درجــة أن

نذكر من أعماله:

Rains A-Gonna Fall، It Aint Me
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كثرييــن مــن املثقفــن ،عربــاً وغريهــم،

وممــا يؤســف لــه أن ديــان مــازال مشــهوراً

سـرائيل
وهــذا يذ ـكـرين بقصيــدة مؤيــدة إل ـ
مســألة تح ـتـاج إىل وقفــة منفصلــة.

مــن الطبيعــي أن املوســيقى ،التــي تعتــر
العنصــر الرئيــي يف الشــعر الغنــايئ ،هــي
أول وأهــم مــا يفقــده الشــعر يف الرتجمــة.

ومع ذلك أنتبه اآلن بعد عوديت إىل مطالعة
الرتجمــة أنني حاولـ ُ
ـت خلـ َـق إي ـقـاع مقابــل

بالعربيــة لإلي ـقـاع األصــي للقصيــدة.

وهــي تبــدو يل مطابقــة ملفهــوم الرتجمــة الــذي

أشار إليه إدوارد فيتزجرالد يف إحدى رسائله
( )1859-4-27معلقــاً عــى ترجمــة رباعيــات
الخيــام بقولــه“ :أتصــور أن قلــة قليلــة مــن
املرتجمــن عانــت يف الرتجمــة مــا عانيـ ُ
ـت لــي

ال تكــون ترجمــة الرباعيــات حرفيــة .ولكــن
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ملف

مهمــا بلغــت التكاليــف ينبغــي أن يظــل
الــيء حيــاً ..العصفــور الــدوري الحــي خــر
مــن النســر املحشــو بالقــش”.

ما أود أن أقوله هنا أن ترجمتي لبوب ديالن

ترجمــة تحويليــة ،أي أنهــا ليســت حرفيــة،
بــل تســتثمر طاقــات اللغــة العربيــة لــي

تصبــح قريبــة مــن األصــل اإلنكليــزي.

مــع تجربــة ديــان ي ـلـوح يل أن الشــعر
الغنايئ قد استعاد مكانته يف حركة الشعر

الحديث .وكانت بدايات القرن التاسع عشر

قــد شــهدت حركــة إح ـيـاء واســعة للنبــض
الغنــايئ يف الشــعر مــع ظهــور الرومانتيكيــة

يف أوروبــا .فقــد كتــب وردزورث و كولــردج

وبايــرون وشــييل وكيتــس القصيــدة الغنائيــة
يف إنك ـلـرا ،وكتبهــا هاينــي يف أملانيــا والمارتــن

ودوفينــي وموســيه يف فرنســا ،ولومبــاردي

يف إيطاليــا .ويف روســيا كتــب كثــرون قصائــد

غنائيــة يمكــن أن تســمى رومانتيكيــة.

ويف أواخــر القــرن التاســع عشــر ،تعرضــت

القصيــدة الغنائيــة لتأ ـثـرات جديــدة مــن
فرنسا وإنكلرتا والواليات املتحدة .فالشعراء

مــن أمثــال تنيســون وبراوننــغ وبــو وفرلــن

وماالرميــه أثــروا ســواء برومانتيكيتهــم

املجــردة أو بـ”برناســيتهم” أو رمزيتهــم عــى
القصيــدة الغنائيــة بشــكل عــام.

وأمــا املشــهد الشــعري يف القــرن الفائــت فقــد
ظهر فيه كل من الفارغ وفالريي يف فرنسا،

وأودن يف إنك ـلـرا ،وســتيفن جــورج وريلكــه
يف أملانيــا وماتشــادو يف إســبانيا.
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قصيدة إلى جواني
بوب ديالن

أجثو أيامَ اليفاع ِة أجثو
ُ
سكة حديد
يف أيك ٍة تسربها
ُ
أنتش من
األرض،
ِ
العشب،
ممزقاً بوحشيةٍ،
الجذو َر..
ممضياً
الساعات محصياً الشواطئ
ِ
كفي بقع اليخضور
ُ
تتطحلب يف َّ
ري العربات الحديدية الفلز،
أنتظ ُر صف َ
تتدحرجُ عىل املنحدر دحرجة.
أعض الشفتني شاهراً
ً
ً
ُّ
مضمومة،
قبضة
وأجلس القرفصاء فيما املح ّر ُ
ك
ُ
يه ُّر هريراً،
أُحيص العربات املاضية
يتالىش يف الفضاء الصدى
ُ
وأدرك أن القطار قد مىض.
ّ
ُ
أتحول بباصريت
إذاك

ُ
العشب ال
أو “ال ريب أن
يكرتث قالمة ظفر”
َ
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من داخل رحم أمي.

***
ظللت فتياً
ُ
سنوات الحقة
يف
ٍ
لكن رأيس ازدادت ثقال ً
ْ
درب
وتدهلزت أمامي ٌ
ْ
درب
وتوترت يف حدود يفاعتي ٌ
حتــى تقه ـق ُ
ـرت ناكصــاً عــى بوابــات العالـ ِـم وألعابــه
ا ملشا كســة
وملا تعد لدي كلمة ُت ُ
قال
ألي باصرتني َّ
باصريت
تحطان عىل
َّ
فأوصدت نفيس وأَ
ُ
ُ
حكمت الرتاج
مض ّيعاً املفتاح
تقولب قال َبها
وتاركاً الرمو َز
ُ

أزاندا يعقوب

إىل يديَّ املخضوضرتني باليخضور
املبقعتني بدم أخض َر يقول
ُ
أخذت وما مَ نحت،
إين
وأملحُ ُر َ
شب املنتوشةِ،
قعة العُ ِ
ُ
حيث األديمُ مقلوب رأساً عىل عقب
ّ
َ
لصق الشجرة،
مجتث ٌة كالجثث
والجذور
ُ
فأقول “ال يمكن أن يقلقني البتة هذا االمر”

العشب ثانية عىل أيّ حال”
“سينمو
ُ
“ما أهمية رقعة عشب ..ما أهمية رقعة عشب؟”.
أمسح كفي مزيال ً بقعاً خضراء
وأطوح بصخر ٍة مسددة عىل عربة ذات صدى منداح
معلقاً متأرجحاً ثقيال ً عىل سكة الحديد
كغمامة رعد
مضمرة يف فجر رذاذ
الغد.
أسائل نفيس أن أكون صديقاً لنفيس،
منسال ً كثعلب مذعور
مغنياً أغنيتي كطفل شيطاين،
ً
ً
ُ
ركلة ويلعنُ
لعنة
يركل
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أمارس معه الخصام.
وتصنع يل خصمي الذي
ُ
أشه ُر لساين وأتمرد
الكلمات بِصقاً
ُ
أبصق
ِ
أحب.
أتعلمُ كيف أصطفي األوثانَ التي
ُ
َّ
فتتحدث بصويت وتحيك حكايتي
ُ
خوض ِشجاري َّ
الشبحي
وتسهم يف
ِ

ُ
ُ
وبدوت َّ
أشد خيالء عشر مرات.
ثرت مرتني،
ذرعت دربي وغ ّن ُ
يت أغنيتي
َ
الجريمة
كمجرم لم يقارف
ٍ
صارخاً
سجن ليس بسجنه.
قضبان
خلف
من
ٍ
ِ
ُ
ُ
وأوغلت يف املمر
صحت
الحق
وقت
ويف
ٍ
ٍ
ُ
صحت يف نيويورك أن “الجمال الوحيد كامنٌ يف الشروخ

وإذا ُ
كنت أستطيع مالمسته بيدي
َ
ّ
ُ
إذاك فقط
أدرك وأشع ُر وأ َت َفهّمُ
ُ
وأقول “آه ..إن هذا لحقيقي”.
ُّ
أغذ السري منشداً أغنيتي

“الصوت الذي يردد اسمي
هو صوت الهباب األجش
ُ
ُ
أحسست
الصوت الوحيد الذي
ُ
مسست”.
الصوت الوحيد الذي
ُ
وتكأكأت عىل بعيض باختياري

كان هانكس وليامس وثني األول
غنى خطوط ّ
سكة القطار
وأعمدة الحديد والعجالت املزمجرة
لم يدع شكاً يف أنها الحقيقة.
كان رمزي األول كلمة “جميلة”
ألن سكة القطار لم تكن جميلة
سوداء مُ َد َّخ َنة مجاريريّة اللون
محشوة بالقطران والهباب والغبار.
أحكمٌ عىل الجمال بهذه املقاييس
ُ
وأقبل بالجمال إذا كان قبيحاً وحسب،

كمهرج مغموم
عاملي الداخيل.
سريك
يف
ِ
َ
***
ْ
انهارت
ويف أحاينيَ أخرى
أوثاين
َ
ٌ
ُ
رجال أرضينيَ
أدركت أن األوثان

وحوايف األرصفة”
ُ
باألسمال
الجمال املتدث ُر
والغبار والهُباب.
ِ
ِ
شت عنه يف ِّ
ف ّت ُ
كل فجّ
ُ
قفزت إليه متشبثاً بثديه
ُ
ُ
همست يف أذنه
ق ّبلت ثغ َر ُه
ُ
خاصرت خص َر ُه
ُ
أبحرت يف جسد ِه
ُ
انذهلت
عىل بطنه
ُ
أعماقي
الضرير من
كالعاشق
صحت:
َ
ِ

أطعمُ أفواهي الخاوية
كاتماً ًّ
صوت،
كل
ٍ
ذارعاً دربي مغنياً أُغنيتي
ملكاً متوحداً
لديهم أسبابهم التي يعللون بها أعمالهم.
واقفاً يف حديق ِة امللكة
ري عميق.
ومــا دامــت األعمــال ال تخصنــي فإنهــا ال تخصنــي عــى مستبطناً قرباً غ َ
ساف َر الزمانُ
اإل طــاق،
ومضت الوجو ُه
ِ
تعلمت أفكاراً
وأحصيت رؤوساً
ُ
ُ
ليس بوسعي أن أعتمد عىل األوثان األرضية بعد اآلن،
مساً
مس ْ
منيس
ما تعلمته من كل إله
ت دربي ّ
ّ
ٍّ
َ
ْ
ّ
تخصني وحدي
الحرب
ساحة
أن
انقضت.
ثمّ
ِ
ث تش ُّب َ
بعضها تش ّب َ
وأنني أنا الذي يرمي بحجره الخاص
صديق
ث
ٍ
ْ
الرموز التي ْ
وتقولبت.
نمت
تجاوزت أحجامها وأصبحت مرئية من قبيل
مازال رمز “الجمال” يهزين ه ّزاً
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قد يكون األول ولكنه ليس األفضل.
اآلن أتحدث عن واحدة،
ْ
برهنت يل أن األوالد مازالوا يكربون

فتاة التقيتها يف ساحةٍ عامة
رث ألحاناً متوحدة
رث كما أقي ُ
تقي ُ
تصدح بصوت رائع أسمعه ألوّل مرة.
“قطعة جمال” يقول القائلون
يكتب الكاتبون
“صوت مدهش”
ُ
“أكره هذا الصوت”
أقول
الوحيد هو الجَ ُ
“الجَ ُ
ُ
مال
مال القبيحُ
ِّ
الجَ ُ
الذبيح
املحط ِم
مال الدوّامي،
ِ
هو الجمال الوحيد
الذي افهمُ وأُ ْد ِر ُ
ك”.
بني لسانينا ثمة َبوْنٌ
مجرة كون
نرسل الضحكات تجلجل
ّب بواصرنا يف اتجاه واحد
نصو ُ
ُ
ُ
أدرك أنها
وإذ
توشك أن تصدحَ
ينتصب جدا ٌر أصمُّ
بسرعة قذيفة مولولة
مثل زجاج ال يخرتقه الرصاص
خارج أذين.
ً
ً
أصيح صياحا عاليا يف الدواخل من رأيس
ب مَ َ
ْأن ُ
ص َّداً مزدوجاً يتصدى لكل صوت:
ص ُ
َ
صوت غري ّ
الصوت القبيح
“ال
َ
صوت غري ّ
ال
الصوت الذبيح.
لست بمن يكرتث بصوت آخر ،قالمة ظفر
إن تكن ذراعي ال تستطيع أن تالمسه
فال تحسنبَّ أنني مستطيعٌ أن أدركه
ومع ذلك فسأنتظر أن تغني أغنيتك
ألن شيئاً فيك ال أعرفه.”..
***
أذرع دربي وأغنيتي أغني
كشاعر رعديد
يسرب شريط شاطئ
ُ
يركل بظله شراشب طافية
يستحلب
َ
ُ
الطحلب البحريَّ

األريض..
يهرس اليخضو َر
ُ
َّ
يتسرب من سيارة هادرة
يسمع صوتها
ُ
ُ
ْ
يهرف ّ
انقضت
بقصة طفولة
ُ
الطريق حصداً.
كالب
حصد فيها
أرض ُت
ُ
يف ٍ
ِ
أشيحُ بوجي
َ
صفحة وجهي،
محدقاً يف
الطريق تصفع الريحُ
ِ
ً
تتقهقر
ناكصة ذاكريت
ُ
ُ
الطريق
ينبسط
فيما
شب تحتض ُر احتضاراً
َ
أذك ُر
رقعة ُع ٍ
ُ
وتستفيق..
***

ٌ
مشرعة يف الريح
رأيس
تقصف الكلمات قصفاً
ُ
الريحُ
ٌ
شاحنة
جاذبة أنفايس فيما تزأ ُر
ليس ثمة أغنية أغنيها..
***
يف منزل بـ”وودستوك”
األصدقاءُ منتشرون عىل البساط
ساقاي متصالبتان
َ
ُ
النبيذ
أشعل لفافة تبغ ،أبتسمُ  ،أحسو
ُ
الغرفة ُ
وت َدوِّمُ
ُت َدوِّمُ

تمخ ُر العباب
“دع صوتها يغني”
يتصايحون
ً
“نحنُ أشد تعبا من أن نستطيع إيقاف املغني”
يقهقهون..
مرفقي العاريني
وعندما أتئك عىل
َّ
الحاملني لجسدي،
وجهي يتجمّ ُد حتى العظام
ٌ
جليد
فمي
شفاهي جلمو ٌد.
تضحك ضحكاً عالياً
ُ
تهزه ُز جداراً يتزلزل
أقهقه كمجنون يسدد قهقهته
صوب دريئة السقف
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تطفو أعصابي،
ً
حرة
ً
سائبة
ُ
أهدهد
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لكنني لن أستنفد قوّيت يف هذه امل ّرة
الوقت مقتلعاً
َ
العشب
أهد ُر
َ
منتظراً صوت القطار.
كال ،سيكون يوماً آخر يف امل َّرة القادمة
ربما يكون القطا ُر هناك حني أؤوب
ممضياً الساعات محصياً الشواطىء
أنتظر صفري العربات الحديدية الفلز،
ً
دحرجة
تتدحرج عىل املنحدر
ً
ُّ
مضمومة
أعض عىل الشفتني شاهراً قبضة
وأجلس القرفصاءَ فيما املحرك يه ُّر هريراً..
ُ
ً
واألعشاب
أجثو محصيا الشواطئ
َ
الجذور
اقتالع
وبدالً من
ِ
ِ
ربت عليها َت َ
أُ ُ
صديق
ربيت
ٍ
يقرتب القطا ُر
وإذ
ُ
أنكس رأيس للعجالت النحاسية الكبرية
متذكراً طفال ً شيطانياً طوّحَ بصخر ٍة.
اخضرار األرض
أذرع دربي بني مدار
ِ
وبني مدار اسوداد القطار
مغنياً أغنيتي غناءَ ثوريٍّ ..
هذا أنا
أعرف كيف ال أدفع دفعاً
ُ
وأعرف
يا إلهي
كيف ال أحاول!

أزاندا يعقوب

       الحلمَ
           محتضراً
                يف
                      الليل.
أتحسس بحاسة
(ما أن شرعت
اللمس
ُ
ِ
ُ
شعرت أخرياً بما لم يكن هناك
حتى
أواه كم كان
ً
حمقاً وذبوالً وحزنا مني
أن أحسب أن الجمال ليس بكامن
إال يف القبح حصراً..
بينما الحقيقة أن صولجان الساحرة
املائج أمام باصريت العابرة،
يجعلني أحس أن أنفاس الفتاة
كالجنس حقيقية كاألمومة..
حقيقية
ِ
عميق
عمقها عمق موت
ٍ
َ ُ
ريح ها َّب ٍة
قوتها ضعْ ف أضعف ٍ
طولها طول َ
الق َدر
تشبه طبول الغجر.
النواقيس الصينية
َ
تسبيحة
تختزن
غموض ال يستبني
ٍ
ال ي ُْفهَمُ  ،والي ُْد َر ُ
ك وال ُيحَ ُّل
باليد
أو
بالقدم
ِ
األصابع.
أو برؤوس
ِ
غمـ ٌ
ـوض ال يســتبنيُ وليــس قمينــاً بــأن يُطلــق عليــه اســم
شــائنٌ
من قبل ُث ّل ِة باحثنيَ عن أجوب ٍة جاهز ٍة سلفاً
كتاب
يف كل
ٍ
إال يف دواخلهم
امض يف القهقهة
ِ
امض ِ

كرثي واصفقي بركبتيك
تلك هي
طرفتك ،أنا موقن،
ِ
وإنني ألشري حتى إىل نفيس
ولكن وآأسفاه ،فاألمر ليستغرق زمنا طويالً).
***
مرة أخرى حان حني الشتاء
إذن فسأنتظر أوبة الربيع
ُ
جثوت
كيف أعود القهقرى إىل حيث
عندما سمعت القطار الفلزيّ يغني
ُ
ونتشت عشب األرض من الجذور
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دوريان أستور
الشغفبالاليقين
مختص يف ّ
ّ
ُولد ُدو ْري ْ
َان أَ ْ
اللغة واألدب والحضارة األملانيّة.
س ُتو ْر سنة  1973يف مدينة بيزيي جنوب غربي فرنسا ،وهو فيلسوف
ّ
ّ
تحصل فيها
املعلمني العليا بباريس (حيث درس من قبله برغسون وسارتر ومارلو بونتي وميشيل فوكو) ،التي
تلميذ سابق بدار
عىل شهادة ّ
التربيز يف األملانيّةّ ،
ثم التحق بمعهد املوسيقى بأمسرتدام أين تتلمذ يف الغناء عىل يد أودو راينمان.
صدرت لدوريان أستور سرية الفيلسوف األملاين الكبري “نيتشه” سنة  2011عن دار غاليمار ،ونشر سنة ُ 2014م ّ
صنفا تحت عنوان
ثم أشرف عىل نشر ُ
“نيتشه ..ضيقة الحاضر”ّ ،
“معجم نيتشه” سنة  2017عند دار روبار الفون .شارك الفيلسوف واملرتجم مارك
السلسلة ّ
دي لوناي نشر الجزء ّ
الثاين من أعمال نيتشه يف ّ
الشهرية “ال بالياد” ،وصدر الكتاب سنة  .2019ترجم دوريان أستور
سيغموند فرويد إىل الفرنسيّة (“قلق يف ّ
ّ
“الطوطم والحرام”2013 ،؛ “موىس
الثقافة”2010 ،؛ “مستقبل وهم”2011 ،؛
ّ
والدين التوحيدي”  ،)2019كما كتب سرية األديبة األملانيّة لو أندرياس سالومي (غاليمار .)2008 ،لدوريان أستور
اإلنسان
مجموعة من الكتب ّ
الشخصيّة مثل ُ
“ك ْن نفسك .من أجل حياة فلسفيّة”( .منشورات أوترومون )2016 ،وصدر له يوم 30
ّ
“الشغف بالالّيقني”.
سبتمرب/أيلول املايض عن دار “لوبسرفتوار” بباريس كتاب جديد تحت عنوان

ّ
“الشغف بالالّيقين” ،على
الجديد :يحتوي كتابك الجديد،
الطول ّ
نصا تتقارب في ّ
ثمانية وستين ّ
وكلها مشبعة بعناوين.

ّ
قص نشأتها علينا وشرح األسلوب والمنهجيّة
هل يمكنك
المعتمدة ّ
والتعريف بضرورة عمل كهذا؟

عرض الحائطّ .إنها فعال المقاربة ال ّنفس ّية المتصلة بنوازع اليقين
والالّيقين التي ّأثرت في شكل ّ
نصي وأسلوبهّ .إنه مستوحى جزئ ّيا

من شكل كتابة ّ
الشذرة لكبار ك ّتاب تيار “األخالق ّيين الفرنس ّيين”
الذي أزهر في القرن السابع عشر ،ولنيتشه نفسه.

ً
ّ
دوريان أستورْ :
صغ ُ
بحثا عن جديد
“الشغف بالالّيقين” في كتابي عن
ت عبارة

الصادر سنة  ،2014عن ّ
الشكل الفريد ّ
نيتشه “ضيق الحاضر” ّ
جدا
للشك ّالذي دافع عنه نيتشه مُ ّ
ّ
لقبا إيّاه “شغف جديد” للحقيقة

التي تم ُّر عبر إقرار ّ
الطابع غير المؤ ّكد ،الملتبس ،المتناقض ّ
لكل

ُ
أعدت استعمال هذه العبارة في مقال صدر في
األشياء .ولقد

الجماعي “لماذا نحن نيتشويّون؟” ّ
الصادر سنة ،2016
الكتاب
ّ
ُ
حاولت إظهار أنّ منظوريّة نيتشه ال ُّ
ُ
تمت لل ّنسب ّية بصلة ،بل
حيث
الصعبة” .في البدايةُ ،
على العكس هي “في خدمة الحقيقة ّ
كنت

ّ
ُ
الشك ،بعمل
أريد إكمال أشغالي حول هذا الموضوع بدراسة عن
ّ
السعيد على طريقة الفيلسوف
كان سيكون كذلك تقريظا
للشك ّ
ْ
مُون َت ْان ْي .لكن ،شيئا فشيئا ،أخذ المشروع وجها قاتما ،وأصبح
ّ
ّ
وكل
أسلم باألمر :الالّيقين معاناة،
علي أن
أكثر جديّة .كان
ّ
ّ
التغلب عليها ،وال يجب رمي مثل هذه ال ّنزعات
األحياء يُحاولون
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ّ
ّ
“الشغف بالالّيقين” هذا اإلهداء”:إلى
يتصد ُر كتاب
الجديد:
أ ،.يقينيّا” .كذلك ّ
الشذرة السابعة والستون تحمل عنوان “من
أجل أ ”.هل يمكنك إخبارنا المزيد عن هذه الشخصيّة الملهمة
والغامضة على ّ
حد سواء؟

دوريان أستور :ليس لديّ ما أقوله عن “أ” أكثر ممّ ا يلي :لقد
نوعا من ّ
أصبحت هنا ً
جس ُد اختبار اآلخر،
الشخص ّية المفهوميةُ ،ت ّ

وهي بذلك شهادة على ما يُضيف إلينا يقين وشكوك اآلخر ،اللذان
الخاص بنا وي ّ
ّ
ُمكناننا من مراجعة ذواتنا .لكي يكون
يه ّزان اليقين

ّ
يتغلب على
الحب ،لكنّ الحب ال
هذا ال ّتغيير مُ مك ًنا ،نحتاجُ إلى
ّ
وجهات ال ّنظر المتضاربة .هذا الكتاب هو ً
أيضا أثر لفشلي وأخطائي
ّالتي تفرض ّاتجاهات جديدة للفكر .على أيّ حالّ ،
تعل ُ
مت من

“أ” أنّ اليقين والشكوك يمكن أن يكونا معاناة كبيرة ،وأنّ القلق
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رهيب .ل َِذا ،نعم ،في مواجهة هذه األمراض ال ّنفس ّية لحضاراتنا
ّ
(قلما نجت حضارة…) ،من ّ
الضروري للغاية أن تستم ّر الفلسفة

ّ
الشك ،ال ّتساؤل،
والفنون والعلوم في تكريس عدم اليقين،

الغموض ،االفتراض ّية ،ال ّتعدديّة ،مع الحرص على الحفاظ

على أنماط شهاداتهم ،أي إجراءاتهم ال ّنقديّة لتأسيس “حقائق”
فلسف ّية وف ّن ّية وعلم ّية .إذا كانت الحقيقة غير أكيدة ،فإنّ ّ
الشغف

ًّ
“شكا مُ ْط َل ًقا” .ليس
الجديد بالمعرفة ،كما قال نيتشه ،سيكون
شكوك الجبناء (ال نعم وال ال) ،لكن شكوك ّ
الشجاعة والفضول،
ّ
“الشغف
ألنّ العالم يتكوّن من “ربّما خطر” .هذا ما أسمّ يه
بالالّيقين”.

اإلرث النيتشوي

أهم الخبراء ّ
الجديد :أنت من ّ
الدارسين لنيتشه كتبت سيرة
ّ
تتجلى حسب
حياته وساهمت في نشر أعماله الكاملة ،فيم
الوجودي له عالقة بعدم اليقين في الماضي أكثر ممّ ا يمكن أن

ّ
ّ
“الشغف بالالّيقين” خالل شهر جوان/حزيران 2020؟
مقدمة

بشكل عام ،أردت استكشاف هذه المفارقة الواضحة القائلة بأنّ
الحب وحده هو القادر على ال ّتعبير عن عدم اليقين ّ
بالثقة وال ّرضوخ

الكوفيد .يمكن للمرء أن يخشى أن تكون الفترة بطريقة ما

يكون في المستقبل ،كما أنّ هذا األخير هو نتيجة األوّل.

– هذه هي ّ
السامية لإليمان ،دين ًّيا أم ال .وبالمثل ،يمكنُ
الطبيعة ّ
ربط هذا اليقين بالكراهية ،ممّ ا ينتج عنه عدم ّ
الثقة وال ّنفي – وهذا
ّ
التعصب ،دين ًيا أم ال .أطروحتي هي أنّ أفضل شكل من
هو خطر
ّ
ّ
يتعلق بما يسمّ يه نيتشه ،بعد ال ّرواق ّيين،”amor fati“ ،
الشك

السبب في أنّ زرادشت ،الذي يقول نيتشه
ّ
حب القدر .هذا هو ّ
متشكك كبيرّ ،
ّ
ً
جديدا واحتقارًا
يعلمُ ح ًّبا
إنه

دوريان أستور :أليس من البربريّ كتابة الفلسفة في زمن

ُ
حيث
الجديد :نعيش فترة “خطرة”،
المجهول والالّيقين يتماهيان .هل يمكن

للفلسفة أن ترينا نهاية ّ
النفق وأن ُت ّ
مكننا

من إخراج رؤوسنا من الماء؟ بطريقة
ّ
الشعر”
أخرى ،هل يمكننا “كتابة
ّ
والتساؤل ،على طريقة الفيلسوف

أدورنو ،إن كان “بربريّا” فعل ذلك في
زمن فايروس كورونا ،علما ّ
وأنك كتبت
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لكنّ الفيلسوف حسب نيتشه ليس فقط ف ّن ًانا (خالق القيم
ّ
والشعور والعيش) ،ولك ّنه ً
أيضا طبيب
وطرق ال ّتفكير الجديدة

ّ
يعتقد فرويد أن ّ
ُ
الدين واألخالق شكل من أشكال
الثقافة.

العصاب الجماعي؛ نيتشه ،من ناحية أخرى ،أعتبر الحداثة ً
نوعا

من الهستيريا .أخشى أن يكون عصرنا ،كما ُ
قلت ،يتم ّيز بشكل
جماعي من صفات ُذهَ ان ّية .بهذا المعنى ،يبدو أنّ الفيلسوف

الطب ضروريّان أكثر من أيّ وقت مضى .لكن
الف ّنان والفلسفة –
ّ

ُ
أعتقد أبدا.
هل لديهم أيّ قوّة؟ فعال ،ال
أمّ ا بال ّنسبة لإلرث ال ّنيتشوي في كتابي ،فهو متواضع للغاية،
حقيقيّ .
الشكل ،كما ُ
قلت ،مستوحى من األقوال المأثورة،
لك ّنه
ّ

في فقرات موجزة ،استخدمها نيتشه :أحد نماذجي كان بال شك
كتاب “فجر” ،هذه ال ّتحفة الفن ّية غير المعروفة (نسب ّيا) مقارنة
ُ
خذت من نيتشه نهجً ا
بأعمال نيتشه األخرى .في الجوهرّ ،ات

غريزيّا للقيم ورغبتنا في الحقيقة .لم أكن أرغب في التعامل مع
اليقين والالّيقين من وجهة نظر معرف ّية ،فالفلسفة ال ّتحليل ّية

ُمقتطفان من “المعرفة المرحة” و”هذا هو اإلنسان” .هل

وحتى “علوم” اإلدارة قد أغلقت موضوع ما
والعلوم المعرف ّية
ّ
يسمّونه ّ
“اتخاذ القرار في حالة عدم اليقين” ،بشكل عام على

للحلول ،كل هذا يصل إلى مستويات عبث وعنف مقلقة بشكل

دوريان أستور :سؤالك مركزي وساخرّ :
ألنه من المشكوك فيه

إلي ،فإن اليقين
انتقده كثي ًرا الفيلسوف برنارد ستيجلر .بال ّنسبة ّ
والاليقين هما قبل ّ
كل شيء مشاعر ،نوازع – شغف – مرتبطة

السخيفة وفي ّ
الصراع مع بعضنا البعض ،ومن ناحية
اليقين ّيات ّ

عصور بأكملها من خالل خلق قيم جديدة ،وقد شعر بالفعل

ّ
متأصلة ليس فقط في البشر ،ولكن في جميع األحياء .باختصار،

بربريّة؛ وإذا كان األمر على هذا ال ّنحو ،فذلك على وجه ال ّتحديد
ألن ّ
ّ
والتعصب والتح ّيز واألكاذيب واالفتقار المفترض
الدوغمائية

خاص .اصطالحا ،لطالما كان المستقبل غير أكيد ،لك ّننا ّ
ّ
مهددون
أقل من ّ
بدرجة ّ
الليقين بقدر ما يهددنا ،من ناحية ،اإلفراط في

ً
جديداَ ،نعَ مٌ والَ من طبيعة جديدة.

الشك الخالق

ّ
الفنان” اليوم؟ كيف يبدو في ضوء
رأيك قيمة “الفيلسوف
ما نعيش ضاربا في األهميّة؟ كما ّ
ُ
تضع نفسك تحت
أنك
ّ
رايته بما ّ
“الشغف بالالّيقين” ،وهما
أن شاهدين يفتتحان

أنّ اإلنسان مرض جلديّ على األرض ،والحالة البيئ ّية
لكوكبنا ُتشي ُر إلى ّأنه كان على ّ
حق.

أكاذيب قاتلة تُ
ظهر
ُ
نفسها على أنّ ها حقائق،
وحقائق مفيدة نأخذها
على أنّ ها أكاذيب

أخرى ،من خالل اإلنكار ال ّراديكالي لعدد
مع ّين من الحقائق الواضحة للغاية التي
تذهلنا لدرجة ّأنها ّ
تشلنا .تبدو لي الكارثة

البيئ ّية ،ال ّرعب االقتصادي وال ّتراجع

السياسي تعبيرا عن هذا اليقين ،لك ّنها ال

تؤثر تقري ًبا على مقدرتنا على ال ّتفاعل أو
الر ّد .لذلك فإنّ الخطر ذو ّ
شقين :أكاذيب

ُي ُ
مكن الحديث عن إرث نيتشوي؟ وإن كان ذلك صحيحا ،فما
هي قيمته الفلسفيّة ّ
والتاريخيّة؟

لألسف أن يكون للف ّنان الفيلسوف اليوم أيّ تأثير على الحضارة.
كان نيتشه يحلم ،مثل أفالطون ،على ال ّتشريع على مدى

السياسي
أنّ الفيلسوف ،مثل الفنان أو ّ

بالخوف والقلق والحاجة إلى ّ
والسيطرة ،وهي
الضمان واألمن
ّ

العظيم ،هو اليوم مذنب ساطع في

السماء ثمّ يختفي دون أن يترك نسال.

أثارت هذه المالحظة فيه بال ّتحديد “ضيق
ُ
جعلت منه عنوان كتاب.
الحاضر” ،ممّ ا
ّ
الضيق دائمً ا هو ّالذي يؤ ّدي
جوهريّا،

ّ
تحدث دولوز ،على غرار
إلى الخلق:
ً
إنسانا”.
بريمو ليفي ،عن “عار أن تكون

قاتلة ُتظه ُر نفسها على ّأنها حقائق،
وحقائق مفيدة نأخذها على ّأنها أكاذيب،

يشع ُر زرادشت بالخزي في وجه اإلنسان

شكالن متعاكسان في المرآة للبارانويا.
قال الكان إن ُّ
الذهاني يعاني من يقين

ُ
تعمل عليه الحكمة .كان يقول
وهذا ما

ّ
التعصب والتآمر،
وبعبارة أخرى تحالف

نموذج احتمالي يخون التخ ّيل ال ّتفجيري ّ
للذنب الكامل الذي

المعاصر ،وحتى باالشمئزاز ،ويجب
ّ
التغلب على ذلك ،االشمئزاز واإلنسان،

من المشكوك فيه
لألسف أن يكون للفنّ ان
أي تأثير
الفيلسوف اليوم ّ
على الحضارة

إرادة اليقين هي إرادة القوّة .نيتشه ،كما
ّ
ّ
قلت ،م ّيز ّ
ُ
وشك “القوّة”
“الضعف”
شك

يجب أن نتساءل عما هو
(هذه مفرداته).
ُ
شغف بالالّيقين والذي يع ّبر عن إرادة

القوّة الجديدة.

نيتشة واالسالم

الجديد :في ُ
“معجم نيتشه” ،كتب
فابريس دي سالياس “من الواضح ّ
أن
نيتشه ال يمتلك عن اإلسالم إالّ معرفة

ثانويّة” .ما رأيك في ذلك؟ أال يتضارب
ذلك مع ما كتبه الفيلسوف اإليطالي
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حوار

ّ
الصحافة في الـ 22من مايو/أيار  2004عن االسم الحقيقي
للم ْع َت َقل الذي ُع ّذب في ّ
ُ
الصورة :عبده ُح َ
سيْن سعد فالح،

الذي اختفى بعد اإلفراج عنهُ .ي ُ
قال ّ
إن عددا كبيرا من أسرى

ّ
انضموا إلى صفوف الجهاد .ربما فعل عبده
الحرب العراقيّين
ّ
ّ
حسين سعد فالح الشيء نفسه .ربما أصبح جلدا .لفهم

ذلك ،ليس عليك أن تكون مسيحيّا .يجب أن نكون قادرين
على قياس ال ّرعب ّ
الناجم عن الهجر الجذري دون أن ُنضيف

مث ُل هذا قلقا جديدا في الحضارة أو في ّ
أال ُي ّ
الثقافة ،حسب
عنوان فرويد ّ
الذي ترجمته إلى الفرنسيّة؟

بال ّنسبة إلى الموسيقىُ ،
ُ
توقفت عن الغناء عام ،2005
منذ أن

“نيتشه واإلسالم” كتاب جميل للغاية ،ولكن يجب أن نقول عدة

وحدها ،ممّ ا يسمح بطبيعة الحال بتقريب أسهل للمسافة مع

“المخ ّنثة”“ ،أخالق العبيد” تلك .بعد قولي هذا ،من الواضح
أن نيتشه كان يو ّد معرفة المزيد عن ّ
الثقافة اإلسالم ّية .من بين

ً
تعسف ًّيا وظالمً ا تمامً ا ،فإنّ الالّيقين لدى األبناء ينتشر
اإلله
قانونا ّ

نيتشه ،وهو في اعتقادي ما سمح ببعض ّ
الصالت الروح ّية بين
ّ
واللذان كانا منذ فترة طويلة على اتصال.
الصوف ّية والبوذيّة،
ومع ذلك ،فإنّ عالقة نيتشه بالبوذيّة أكثر

خططه للهجرة إلى الجنوبّ ،
فكر للحظة في المغرب .لكن هذا
لم يحدث ّ
قط.

أهم ّية بكثير .إذا كان فابريس دي سالياس

يرى أن معرفة نيتشه باإلسالم ضعيفة،
فهذا أساسه ّ
اطالع على مكتبته وقراءاته،

ولكن ً
أيضا بسبب ال ّتواتر ال ّنادر والمتواضع
ّ
لهذا الموضوع في كتاباته.
بالطبع ،تمّ
ذكر ال ّرسول محمد بين المش ّرعين الكبار
في األخالق ،إلى جانب أفالطون وموسى

بمؤسسي األديان
والمسيح .نيتشه مفتون
ّ
ّ
ألنهم ،باإلضافة إلى إرادتهم غير العاديّة

للقوّة ،يكشفون عن العمل ّيات ال ّتاريخ ّية

وأنساب الخلق واإلطاحة بالقيم التي هي
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الفاشية الصغيرة
الجديد:

يحمل

ّ
النص

الخامس

واألربعون عنوان “اليقين واإلفالت من

الصغيرة
هذه
الفاشية ّ
ّ
الغربية
اإلمبريالية
في
ّ
ّ
والتطرف اإلسالمي،
ّ
اللذين يتجاوبان بطريقة
ّ
ويغذيان بعضهما
ما
البعض

العقاب :عن صورة ألبي غريب” ،وهو
يثير إعجابنا بجرأته وبالحكم ّ
الذي
ُت ّ
سلطونه على المذنبين ،مع العلم
ّ
ّ
تتكلم بطريقة إنسانيّة وتحاول
أنك

أن تفهم قبل أن تحكم“ :لهذا ّ
السبب
أعادت فضيحة أبوغريب ،بالكشف
ّ
والشهود ،إشعال لعبة
عن األسماء
ّ
النظام ّ
الدولي الوحشيّة دون تقويضها.

بعد تقديم أسماء غير دقيقة ،كشفت

ُ
تلعب هذه دورا ما في كتابتك
أنت المولع بالموسيقى ،هل
وفي فعل ّ
الترجمة؟

لالستشهاد :المعاناة في هجر جذري ،دون اعتبار ودون أب.
الديني هو عنف أبناء إله يرى ّ
العنف ّ
كل شيءّ .
إن العنف

َ
وحساس.
صعب
استشهدت به
دوريان أستور :المقطع الذي
ٌ
ّ
ُ
ّ
ٌ
يَحِ ينُ
المستبدة
أحاول خالله تحليل اآلثار المدمّرة للوجوه
وقت

أشياء ،فهو من ناحية ،عمل شخص اعتنق اإلسالم؛ ومن ناحية
أخرى ،خالل بحثه ،يدمج ّ
موتي اإلسالم تقري ًبا مع الصوفية

الجديد :على ماذا تشتغل اآلن؟ وبصورة ّ
عامة ،كيف تشتغل؟

يبدو أنّ هذا العمل سيكون أطروحتي من أجل الحصول على
الدكتوراه في الفلسفة (خي ٌر أن يأتي هذا ّ
الشيء متأخراً من أن ال

في صميم ال ّتحليل ال ّنيتشوي.
ّ
يتعلق األمر برسم ّ
الصورة ال ّنفس ّية للمسلم ،ال
لكن عندما
يسعه إالّ أن يمتدح رجولته وشجاعته وغريزة الهيمنة عنده .هذا
يسمح له ،من خالل القيام بذلك ،بإطالق ال ّنار على المسيح ّية

الكتابة والموسيقى

ودولوز ،أحاول أن أضيف إلى هذه الفكرة بعض جوانب

الفاشي هو عنف أبناء إله ُيدي ُر ّ
النظرّ .
إن أبناء العنف المعاصر
ّ
ّ
هم ُلقطاء هذه اللعبة المزدوجة آلبائهم”.

.)1994

أمراض عصرنا المقلقة ّ
جدا.

إليه على اإلطالق معنى االفتداء األبوي .في زاوية ّ
النظر التي
قاس لصالح أبنائه ،يظه ُر معنى ّ
ّ
يحددها ّ
التعذيب:
أي نظام
ٍ
ّ
الوحشي .من ناحية أخرى ،في زاوية
اللعب تحت أنظار األب
ّ

الوحشي
الموت التي يص ّرح بها هذا األمرَ ،ي ْظ َه ُر المعنى
ّ

ّ
موتي في “نيتشه واإلسالم”؟ (منشورات هيرود،
كالوديو

في ّ
الثقافة” وأكثر من ذلك بكثير :فهكذا نعو ُد إلى

الضمان ّ
لألب على تطوّرات شهاداتهم (القوّة واالنسجامّ ،
والثقة)
ّ
تشكل تطوّر أيّ فرد .عندما ُيجَ ّس ُد األب أو الس ّيد أو
يجب أن
ّالتي
ُ

إلى مستويات رهيبة من المعاناة .لكن في بعض األحيان يتحوّل
الالّيقين إلى يقين جذري ،ذو عنف ال مثيل له ،ساعيا إلى تدمير ّ
كل
وكل الغموضّ ،
الفرض ّياتّ ،
وكل الالّيقين.
ّ
خط لإللغاء أطلق عليها
ّإنها عبارة عن

دوريان أستور :أنا بصدد إكمال عمل مقارن واسع حول فكرة
المنظورات بأشكالها المختلفة ،عند اليبنيز ،ونيتشه ،ووايتهيد،

األنثروبولوجيا المعاصرة التي لها صالت عميقة مع المنظوريّة.

يأتي أبداً! فأنا قادم من ّ
الدراسات األلمان ّية) قبل أن يصبح ،كما
آمل ،عمال ً منشورًا.

ُ
شاركت في إدارة
لم أنقطع عن ممارسة األنشطة الموسيق ّية.
ُ
وعملت ككاتب مسرحي
مهرجان وأكاديمية “ال ّنشيد وال ّنغم”،

وكاتب موسيقى لشركات ودور أوبرا .منذ أيلول/سبتمبر،
ُ
انضممت إلى مسرح الكابيتول في تولوز ،بصفتي كاتبا مسرحيا

إلي ،فأنا
ومح ّررا ومحاضرا .هذا أكثر من مجرد ترفيه بال ّنسبة ّ
بحاجة إلى الحفاظ على هذا ّ
االتصال بالموسيقى واألوبرا على
وجه الخصوص ،على الرغم من أنّ الفلسفة استم ّرت في شغل

مساحة أكبر .لكن ليست لديّ أيّ ن ّية للكتابة حول هذا الموضوع
في هذا الوقت .ومع ذلك ،هناك حلم
ّ
أحققه ً
أبدا :أن أكتب كتابًا
واحد قد ال

دولوز وغوتاري اسم “الفاش ّية ّ
الصغيرة”،
أي الفاش ّية على مستوى ّ
الدوافع .المقطع
الذي ّ
قدمته يُناظ ُر بين األشكال التي يمكن

أن ت ّتخذها هذه الفاش ّية ّ
الصغيرة في

اإلمبريال ّية الغرب ّية والتط ّرف اإلسالمي،
ّ
ويغذيان
اللذين يتجاوبان بطريقة ما
بعضهما البعض .فمن ناحية ،اليقين من

اإلفالت من العقاب الذي يسمح به موت

الله؛ من ناحية أخرى ،اليقين الذي أذن
به الخالق العظيم .من الواضح ّأنه “قلق

أو المغامرة في مجال فلسفة الموسيقى

ُ
توقفت عن الغناء
منذ أن
ُ
عام  ،2005لم أنقطع
عن ممارسة األنشطة
الموسيقية
ّ

روسيني .من زاية معينة في العمل،
عن ّ
ّ
والصبر وأنّ
ّ
علمتني الموسيقى االنضباط
ممارسة الفكر تتضمّ ن دائمً ا عالقة مع ّينة
بالجسد .ولكن ً
أيضا حقيقة أنّ الفلسفة
ً
أيضا نشاط لل ّتأويل واإلبداع ،وأنّ
هي

هناك دائمً ا ،كما قال نيتشه ،خلف الفكر
الذي يُحاض ُر روحٌ ُتغ ّني.
أجرى الحوار وترجمه إلى العربية:
أيمن حسن
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Nihad Gule

القط الفرنجي
محمد الحجيري

محمــد زيــدان الــذي بلــغ التســعني اآلن ،لــم يعــد يذكــر حادثــة حرقــي

من بعد بطن نميمة ،حول الناس واليسار وتاريخه ومأزقه ،ضجر

مــن حانوتــه القديــم ،الخضــر والفواكــه واملعلبــات والخــردة ،كأن

قليــل مــن امللــح ،ثــم بــدأ حــل الكلمــات املتقاطعــة عــر هاتفــه .كنــت

القــط الفرنجــي الــذي كان يملكــه ،برغــم أنــه يتذكــر كل مــن يســتدين

تلــك الحادثــة مــا كانــت تعنــي لــه شــيئا ليحفظهــا يف أرشــيف ذاكرتــه.
أنــا لــم أســتغرب أن يكــون محمــد زيــدان امللقــب بـ”طالــب” نــي تلــك
الحادثــة ،فهــي حصلــت قبــل نحــو خمســة وأربعــن عامــاً ،أو يف
أواســط الســبعينات مــن القــرن املــايض ،وكنــت أريــد أن أعــرف مــن

أفكــر بقليــل مــن الزبائــن يف ذلــك النهــار الطويــل ،إذ منــذ تفاقمــت

األزمــة الســورية دقــر عمــي يف الــدكان ،وتراكمــت املونــة واملعلبــات،
ّ
تقلصــت الســيولة .أكتــب روايــة عــى حاســوبي ببــطء شــديد ،أعقــاب

الســجائر ترتاكــم يف املنفضــة الخشــبية ،لــم يعــد يف الركــوة إال بقايــا

أيــن حصــل عــى القــط الفرنجــي يف تلــك البلــدة النائيــة ،لكنــه أيضــاً

قهــوة .إىل جانبــي كتــاب “القــط األســود” للكاتــب األ ـمـريك إدغــار ألــن

بهــا .كأن ثمــة فوبيــا مــن مــوت القطــط يف ذلــك املجتمــع الجبــي الــذي

اشــريت قبــل ســنوات مــن إحــدى مكتبــات الح ـمـرا يف بــروت ولــم

لــم يتذكــر .أولئــك الذيــن رويــت لهــم حادثــة القــط ،أكــر مــا يذكروننــي

بــو.

ضـول.
أ ـقـرأه ،ال أحبــذ األدب الغرائبــي ،لكــن أ ـقـرأ القصــة مــن بــاب الف ـ

نشــأت فيــه ،كأن جســمي الضعيــف والنحيــل والفاقــد للتــوازن،
كان ســبباً يف جعــل مــوت القــط حدثــاً أ ـقـرب إىل األســطوري ،فأنــا لــم

ومــا أثــار انتباهــي فيهــا أن إدغــار ألــن بــو ي ـقـول “إن القــط األســود،

جـرم” ،أو ي ـقـول “ال يحــرق يف النــار إال العزيــز الجبــار” ،مــع مــا
بـ”امل ـ

بــي يــزداد بازديــاد بغــي لــه ،فــكان يتبــع خطــوايت بثبــات يصعــب

بســبعة أرواح.

إىل ركبتــي ويغ ـمـرين بمداعباتــه املقـ ّززة ،فــإذا نهضــت ألمــي أندفــع

أقتلــه بالرصــاص بــل مــن خــال الحــرق ،بعضهــم ال يــردد يف وصفــي

تحمل كلمة نار من بعد ميثولوجي ،كان االعتقاد الدائم أن القطط

هــو الهيئــة التــي تتلبســها روح املنتقــم” ،يضيــف “كان هيــام القــط
إيضاحــه ،فحيثمــا جلسـ ُ
ـت ،كان يجثــم تحــت مقعــدي ،أو يقفــز

صـرت بجســمي العليــل أحــاول أن أركــض وراء الخــروف
يومهــا ـ

املنــام .كان الخــروف تســليتي ،حــن ال ألهــو بإطعامــه أو الذهــاب اىل

شـرته يل ،ال أذكــر ثمنــه بالتحديــد ،أربعــون أو
إليــه ألتســى فا ـ

إىل الضيعــة ،عــام  ،1970كان يف دار املعلمــن يف زحلــة وأىت بــه،

الوديــع ،أحــاول أن ألهــو وأكتشــف ،ربمــا شــعرت أمــي أين بحاجــة

كنت أصبحت يف الثالثة الخمسني من عمري ،منسجماً مع قهويت

بــن قدمــي وأوشــك أن يوقعنــي ،أو غــرز مخالبــه الطويلــة الحــا ّدة يف
ثيابــي ،ليتسـ ّـلق إىل صــدري ،ومــع ّأننــي كنــت أتحـ ّرق يف مناســبات

مــكان عمــي يف ســاحة الضيعــة ،حيــث الجـ ّو مرتافقــاً مــع قليــل مــن

يقلــع عــن القــط ثــمّ يعمــد إىل قتلــه .تعــود روح القــط لتنتقــم منــه،
شـرطة أ ـمـره بعــد
أوالً بــأن تدفعــه إىل قتــل زوجتــه ثــم باكتشــاف ال ـ

ّ
ميسر من إحدى الشركات املالية،
يتحدث عن فشله يف أخذ قرض ّ

والســيجارة والكثــر مــن األمــور واألشــياء .مــا فعلتــه بالقــط كان عا ـبـراً

ـي عطفهــا ،تعاملــت كمحاربــة مــن أجــي .ال أتذ ّكــر مــوت أبــي
عـ ّ
جيــداً ،لكــن أتذكــر منــذ رحــل أصبحــت أمّ ــي فالحــة تتحـ ّـدى الرجــال

القصــة ال تبــدأ مــن هنــا .وليــس حــرق الهــر إال النهايــة ومفتــاح البدايــة.
القصــة بـ ْ
ـدأت يــوم اشـ ُ
ـريت خروفــاً ،يف يــوم مــن أيــام الصيــف ،كان

أحــد ،اتذكــر كانــت تــأيت يل بقشــور البطاطــا والحشــائش وت ـقـول يل
خذهــم للخــروف .كان الخــروف وحيــداً يف الــدار ،حــن ـيـراين مــن

حكاية القط الفرنجي ال تبدأ من هنا .هي ليست البداية.

غـرة ،أعانــد امللــل الطويــل والكتــب
وســجائري عــى الطاولــة الص ـ
متعــددة االتجاهــات ،واملقتنيــات واألنتيــكا ّالتــي تراكمـ ْ
حـويل يف
ـت ـ

الضجــر املتقطــع والكثــر مــن الســيارات العا ـبـرة والشــاحنات الثقيلــة.
كنت ضجراً برغم ّأن أجلس مع أبي خالد الليبي الذي منذ سنوات

كهــذه لقتلــه بضربــة واحــدة” .يواجــه بطــل القصــة ،األهــوال بعــد أن

أن دفــن زوجتــه وراء الحائــط” .أ ـقـرأ القصــة وأضحــك ،وأتذ ّكــر كمــن
يتذ ّكــر ال ـ
حـرب ،الذا ـكـرة فســحة لأللــم والحنــن والقســوة والخيبــة

وهــو كان يســعى ألخــذ ال ـقـرض مــن دون كفيــل وعــدم ســداده يف

يف مقابــل بطــل قصــة ألــن بــو.

وهنــاك تعرفــت إليــه يف نهايــة الثمانينــات حــن كنــت أســعى ملقابلــة
العقيــد معمــر القــذايف يف خيمتــه ،وهــذه قصــة طويلــة نرويهــا الحقــاً.

أحد الرعاة يرعى قطيعة يف الحصيد أو بقايا حقل الشعري بقربنا،

النهايــة ،وهــو ســمّ ي الليبــي ألنــه عــاش ســنوات عجــاف يف ليبيــا،
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ـي ألين كنــت أركــض خلــف
خمســون ـلـرة .أمــي شــعرت بالشــفقة عـ ّ

شـرت الخــروف ،وقالــت يل أن
الخــروف ،كأنــه لعبــة ألتســى ،ا ـ

عيل ،سأتحدث عن إعاقتي
أعلفه .كنت عليل الجسم وكانت تحنّ ّ
الحقــاً ،ولكــن مــا أذ ـكـره أو مــا روتــه يل أنهــا د ـب ْ
ـرت يل كفنــاً يف أشــهري

األوىل .كنــت تحســب أن ســأموت ولكــن بقــدرة قــادر نجـ ُ
صـرت
ـوت ،و ـ
طفلهــا ّ
املدلــل .كانــت تحبنــا جميعــاً ،لكــن بســبب جســمي أغدقــت

حـرث األرض عــى الــدواب دون م ّنــة مــن
يف الوديــان والســهوب ،ت ـ

بعيــد يبــدأ الث ـ
غـاء ،هكــذا الذكريــات أواين الزمــن ،صورتهــا اآلن مثــل

الكــروم ،العــب الشــطرنج ،أخــي حســان جلــب الشــطرنج أول ـمـرة
بعــد أربــع ســنوات تعلمــت ،كنــت أتأمّ لهــم يعلبــون وتعلمــت وتعلــم
كــر مــن أب ـنـاء جيــي ،وصــار الشــطرنج لعبــة الشــبان يف الحــي .كنــت

شـرة مــن عمــري حــن تعلمــت لعبــة الشــطرنج التــي
تجــاوزت العا ـ
سـرعان مــا تحولــت لعبــة شــعبية ،لــم أكــن
بــدت غريبــة يف البدايــة ،و ـ

بجســمي العليــل أفكــر يف تجــاوز علتــي وتحديهــا ،ال ألعــب األلعــاب
التي تتحدى جسمي ،وال أتمناها يف الواقع ،متكيفاً مع واقعي إىل

أقــى حــدود ،وحــن تعلمــت الشــطرنج كأين وجــدت اللعبــة التــي
تناســبني ،وقــادراً عــى ـقـول “كــش ملــك” مــن دون أن اســتعمل تلــك

العضــات التــي يســتعملها الشــبان عــادة يف عنفهــم اليومــي.

أشــهر قليلــة غــادر الخــروف وداعتــه .شــقيقي قــال يل “بــات وزنــه
مق ـبـوالً ،حــن يكــون الســعر جيــداً ســنبيعه” .أنظــر إليــه وال أ ـقـول

شــيئاً ،كأن هــديف لــم يكــن أن أبيعــه بـ ْـل أن أربيــه وأتســى بــه .ويــوم
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قـ ُ
ـررت بيعــه ،راودين تفكــر أين سأشــع ُر بالفقــد مــن دونــه ،مــع
ذلــك بعتــه ووجـ ُ
ونســيت تلــك
ـدت ثمنــه مضاعفــاً ،تغـ ّـر مزاجــي ّ

القط
يومــاً مــا تسـ ّـلل هــر جارنــا طالــب وا ـفـرس مــا يقــارب الخمســة عشــر
ظـرة .لــم أفعــل شــيئاً ســوى أين
أرنبــاً ،ولــم يبــق أثــر للحيــاة يف الح ـ

جـزار .رأيــت املشــهد،
لعبــت معــه وأطعمتــه رأيتــه معلقــاً يف محــل ال ـ
جـزءاً مــن ربحــه واشـ ُ
ـريت عــدداً مــن
ومشــيت ،ونســيته ،اقتطعــت ـ

“ســأنتقم”.

كأن ّ
اللحظــات يف ألفــة الخــروفّ ،
أحقــق انجــازاً ونقلــة نوعيــة يف
حيــايت ،هــي غوايــة املــال يف زمــن ّ
القلــة والعــوز .ذلــك الخــروف الــذي

طيــور الحمــام ،وبـ ُ
ـدأت أهتــم بهــم وأســتمتعُ بطريانهــم ودورانهــا
فــوق الســطوح واألح ـيـاء .يــا ل ـهـول كــش الحمــام ،الطيــور أكــر غوايــة

مــن املــوايش ،لــم تمــر أســابيع حتــى بــدأت الطيــور تبنــي أعشاشــها يف

أمي تشعر بغضب وتساندين ،أخي إبراهيم كان يفكر بشراسة هذا

الهر ،فهي املرة األوىل التي يرى فيها مجزرة أرانب والقاتل ه ّر أليف.

املســافة بــن بيتنــا وبيــت محمــد زيــدان امللقــب طالــب وهــو صاحــب
القــط بــن خمســن إىل ســتني ـمـراً ،مــن بــاب دارنــا أنظــر ألراه مــا إذ

كان واقفا يف الدار تحت العنربة الضخمة ،فهو عرف بما فعله هره

الصناديق الخشبية التي علقتها لها عىل الجدران ووضعت بيضها.
جـران ،أفســد
لــم يســبق يل أن رأيــت البيــض يفقــس ،لكــن “نـ ّـق” ال ـ

باألرانــب ،وحــن قــررت الذهــاب إليــه ،ـعـرت الحقــل الزراعــي حتــى

مــن روث الحمــام عــى الســطوح ذلــك ألنهــم يجمعــون ميــاه األمطــار

أريــد وال يعــرف ،قــال “تفضــل” ،وطالبتــه أن يســلمني هـ ّره الفاتــك.

فرحتي يف ذلك الصيف ،حتى يف بيتي نفسه ،بدأ الجميع يشتكون

إيل كأنه يعرف ما
بيته ،طرقت الباب بوجه متجهّم وغاضب ،نظر ّ

يف البدايــة رفــض وهــو يتأملنــي ،وحــاول طــردي مــن منزلــه “روح عــى

يف الشــتاء يف الصهاريــج ،يف بلــدة تفتقــر إىل ميــاه الشــفة ووســائل
ّ
التخلــص مــن الحمــام وروثــه .رضخـ ُ
النقــل .كان ا ـلـرأي
ـت للمشــيئة،

بيتكــم” ،قالهــا أكــر مــن ـمـرة .صــورة األرانــب القتيلــة يف رأيس كانــت

بعــد أخــدٍ ور ٍد مــع والــديت قلـ ُ
ـت“ :سأشــري أرانــب”.

ـت مشــا ّدة كالميــة بيننــا ،فاقرتحـ ُ
لــه ،حصلـ ْ
ـت أن يســلمني “البــس”

وأنهيـ ُ
ـب عــى الواقــع.
ـت مُ كرهــاً ـ
سـرب الحمــام ،مــع قليـ ٍـل مــن العتـ ِ

أخــي ابراهيــم شــجعني قــال يل “إن تكلفتهــا بســيطة وســريعة
التكاثــر ،و ـتـأكل كل يشء ،وتطعــم لحمــاً وتبيــع منهــا” .ذهبــت إىل

أحــد مربــي األرانــب واشــريت بضعــة إنــاث مــع ذكــر واحــد ،وجئــت
ظـرة ،تضــمّ بــن جدرانهــا
بهــم وأنــا مفعــم بالفرحــة ووضعتهــم يف ح ـ

كافيــة لتجعلنــي أبقــى متعنتــا وأرفــض املغــادرة“ ،لــن أذهــب” قلــت
خـدع الهــر
(القــط) أو أن يدفــع ثمــن األرانــب املبــادة ،صمــت قليــا ثــم ـ

وقـ ّـدم لــه بعــض الطعــام ،وقــال “هــذا الهــر خــذه” .كنـ ُ
ـت أحمــل كيــس
جنفيــص فوضعــت الهــر فيــه وربطــت عليــه ومشــيت عائــداً .كان
الهــر مــن األنــواع الضخمــة و ـبـره طويــل ورمــادي اللــون مرقــط قليـاً،
ويطلقــون عليــه يف الحــي “بــس فرنجــي” ،حيكــت بعــض الحكايــات

الحطــب والتــن وأعــاف املــوايش وبعــض األدوات الزراعيــة البدائيــة
مثل الصند والنري والكدانة ،وهي ّ
كلها كراكيب تؤمّ ن الج ّو املناسب

حول أصله وفصله ومن أين أىت ،وأنا يف لحظتها ،لم يكن يعنيني

ُ
ْ
وأذهب إىل
وبدأت أمتطي الحمار
وزادت األعباء
األوىل من املواليد،
ُ

ظـرة ،أخــي ابراهيــم ضربــه
إىل جانــب ســياج الــدار بال ـقـرب مــن الح ـ

لحيــاة األرانــب .وبــدأت رحلــة الرتبيــة بحماســة مــن خــال إطعامهــم
ـض أســابيع ح ّتــى خرجـ ْ
ـت الدفعــة
مراقبتهــم لســاعات يوميــاً ..لــم تمـ ِ

الكروم لجلب الحشائش واألعشاب لهذه املخلوقات الوديعة ،ولم
تمــر أشــهر ومــع ازديــاد عديــد األرانــب ،بـ ْ
ـكل
ـدأت املحاكــم ُتعقـ ُـد بشـ ٍ

دوري ومتواصــل ملحاكمــة الذكــور عــى أعمــال الشــغب التــي يقومــون

أكــر مــن االنتقــام .حملتــه بصعوبــة إىل م ـنـزيل ولــم أخرجــه مــن
الكيس ،وأناً أميش متخيال ً لحظة االنتقام منه أو إعدامه .ووضعته
بحجر يف البداية ليفقد الوعي ،صار يتألم يف الكيس ،وأتيت بقنينة

كاز ،ـنـرت عليــه وأشــعلته بعــود ثقــاب ،ومــا هــي إال ثــوان معــدودة
سـرعة أ ـغـرب مــن الخيــال ،واتجــه صــوب منــازل
حـرك الهــر ب ـ
وت ـ

جـران وغالبيتهــم مــن املزارعــن والفالحــن ،وكان الوقــت يف نهايــة
ال ـ

أمــي كانــت ســعيدة باالنتقــام .ويف صبيحــة اليــوم التــايلُ ،طــرق البــاب
با ـكـراً ،وعندمــا فتحـ ُ
ـت كان الطــارق محمــد زيــدان صاحــب الهــر وقــد

ـت “مــا ُ
جـاء يطلــب التخلــص مــن ـهـره نهائيــاً ،فقلـ ُ
أردتــه منــه فقــد
ـ
ً
حصلـ ُ
ـت عليــه والباقــي ال يعنينــي” ،بقــي صامتــا ومــى ،ويف النهــار

حاولـ ُ
ـت الوقــوف عــى واقــع الهــر ،فــكان مشــهداً ال يوصــف وتقشــع ُر

له األبدان ،إذ لم يبق عليه أيّ قطعة جلد ،كتلة من اللحم املحرتق
خـزان
تنــز دمــاً وقيحــاً وال ـيـزال حيــاً .ورأيتــه الحقــاً نافقــاً ومرميــاً يف ـ

بهــا مــن اضطهــاد وتعذيــب الصغــار وقتلهــم ،إىل االســتئثار بكميــة
ك ـبـرة مــن العلــف .كان عــدد قطيــع األرانــب غــر ثابــت ،يصــل أحيانــاً

موســم الحصــاد وأكرثهــم جمــع وقــود الشــتاء الحطــب والشــحل

مهجــور يف ّ
تلــة الجوبــان ،القريبــة مــن بيتنــا .هــل كانــت حربــاً أهليــة

املعديــة ،وبقيـ ْ
ـت األرانــب تنعــمُ برعايتــي مــا يزيــد عــى الســنتني ،وقــد
أصبحــت معروفــاً يف الضيعــة ،أحيانــاً كنــت أبيــع للراغبــن وأحيانــاً

لكــن ـم ّرت األمــور عــى مــا ـيـرام ،ومــن ثــمّ ذهبـ ُ
ـت أســتطلع وكان كل
يشء طبيعياً ،ويف املحصلة نمت مرتاح الضمري رغم بشاعة املشهد

مرحلــة الالتفكــر ،األرنــب ربمــا كان البوصلــة التــي تحــدد االتجاهــات
واملشــاعر ،انتقامــي لألرنــب كأنــه انتقــام لهويتــي يف الطفولــة.

ر كفــروين ،قالــوا “إن القــط بســبعة أرواح” ،لــم أهتــم .وحدهــا
كـ ٌ

الكائنــات املتوحشــة ،فذلــك القــط الــذي نص ّنفــه يف خانــه الحيوانــات

إىل العشرات ويف بعض األحيان إىل ما دون العشرة بسبب األمراض

أخــرى أقــدم الهدايــا لألهــل واملقربــن.
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والعيدان .وقفت لدقائق حابس األنفاس بانتظار صرخة استغاثة،

وفظاعتــه.

صغرية؟ ال أعرف شعوري يف ذلك الوقت ،لكن أحسب أين كنت يف

اليــوم إذ أســتذكر حــرق القــط ،أحســب الوجــود كلــه مجموعــة مــن

األليفــة ،ا ـفـرس الحيوانــات الوديعــة أو األرانــب ،واألرانــب الذكــور

تفتــك بصغارهــا ،وأنــا بجســمي العليــل ،كنــت أســتمتع بجوقــة
غـرة ،ناعمــة ،طريــة ،وحــن تكــر
األرانــب ،خصوصــاً حــن تكــون ص ـ
قليـا ً أســتلذ بهــا يف وليمــة الكبــة ،مهمــا يكــن ،كان حرقــي الهــر أ ـقـرب

أقنعــة متناقضــة بــن جســمي العليــل ،وبلــدي املعتــل .وقــد توصلــت
إىل قناعــة أن الحيــاة مغا ـمـرة فاشــلة وإن نجحـ ْ
ـت .طــوال األيــام التــي

عش ُتهاُ ،
كنت أريد إثبات وجودي يف الحياة ،والقول إن يل قدرة عىل

فعــل أشــياء ك ـثـرة ،ح ّتــى وإن كان جســمي يتخ ّبــط بعللــه .وتوصلـ ُ
ـت

شـوتية ،منــذ
إىل قناعــة أن حيــايت مجموعــة مــن الخســارات الدونكي ـ
وضعـ ُ
ـت الهــر يف كيــس وأشــعلته ،انتقامــاً لقتلــه األرانــب التــي كنــت

ربيتهــا.

كاتب من لبنان
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الشاعر المسافر في أنوار العقل وبريق الوجدان

مارتن النغفورد
في محاورة وقصائد
الرحمن بسيسو
عبد َّ

سـرايل مارتــن
شـاعر األ ـ
حـوارا مــع ال ـ
جـرت «الجديــد» ـ
يف عامهــا األول ،ويف عددهــا الصــادر يف الشــهر العاشــر مــن ســنة  ،2015أ ـ
حـوار ن ـ
جـوار ال ـ
صـوات الشــعرية يف تلــك القــارة ،واحــد مح ــرري الشــعر الكبــار ،ويف ـ
النغفــورد .أحــد أبــرز األ ـ
شـرت املجلــة ترجمــة

حـوار عاطــف بسيســو ،وترجمــه إىل العربيــة ،وكذلــك القصائــد الناقــد
لعــدد مــن قصائــد النغفــورد وتأمالتــه الشــعرية .أج ــرى ال ـ
والشاعر د .عبدالرحمن بسيسو .وكان يف عزم املجلة إصدار سلسلة كتيبات شهرية أدبية فكرية ،تحت عنوان «كتاب الجديد».

تأخــر ظهــور املشــروع إىل النــور ،واليــوم ،وبمناســبة بــدء ظهــور هــذه السلســلة إىل النــور ،بالتعــاون مــع دور نشــر عربيــة بينهــا
مـان ،ننشــر هنــا مقدمــة الكتــاب التــي وضعهــا
«املتوســط» ميالنــو« ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر» ب ــروت« ،خطــوط» ع ـ

الناقــد عبدالرحمــن بسسيســو وباقــة لــم تنشــر مــن القصائــد التــي ضمهــا الكتــاب الــذي ســخرج مــن املطبعــة تحــت ع ـنـوان« :مارتــن
النغفورد-خيــال أريض وســماوات مفتوحــة».

ِّ
الشع ُر

َ
األسـ َـطعُ
واأل ْب َهــى
هــو الـ َّر ُّد
ْ
َ
واألجْ ـ َـى َعـ َـى َغرا َبــةِ العَ َ
الـ ِـم
ُ
ِّ
والشــع ُر الج ِّيـ ُـد هُ ـوََ ،دا ِئمــاً ،جَ ِّيـ ُـد
وغ ْر َب ِتـهِ؛
َ
َ
ِّ
الشــعر؛ ت ِْل ُكمَ ــا ُخ َ
ـان،
ـان أ ْو مَ ُقول َتـ ِ
الص َتـ ِ

وت ِّ
ِّ
ُ
ـرات
ـان َت َب ُّ ـ
بالشــعْ ِر،
ـان
ص ٍ
كثفـ ِ
َت َتعَ َّل َقـ ِ
ـات َعدِ يـ َـد ًة الفتـ ًـةُ ،
ُ
وخ َ
ـان إىل
الصـ ٍ
وتومِ َئـ ِ

ـات تأسيســي ٍة
ـات مُ َد َّق َقــةٍ ،ومُ عْ َط َيـ ٍ
مَ عْ ُلومـ ٍ
ْ
ار جَ وهَ ِريَّــةٍَ ،
وت َ
ُّرات إنســانيَّةٍ رَحْ َبــةٍ
صـو ٍ
وأفـ َـك ٍ

وص َي َ
ورؤىً مُ َّ
ـات ِف ْكريَّــةٍ وجَ مَ ا ِل َّيــةٍ
ؤصلـةٍِ ،
اغـ ٍ
س َع َل قِراءَ ٍة جا َّد ٍة ل ِْلوَا ِقع
تتأس ُ
وسياس َّيةٍَّ ،
ِ

القا ِئــم ِف َع َ
الـ ِـم ال َيــومْ َ ،
وتمْ َتـ ُّـد جُ ُذورهَ ــا ِف
َ ِ
ـراث ال ِف ْكـ ِـر
ـال َن ْقــديٍّ مُ عَ مَّ ـ ٍـق َعـ َـى ُـت ِ
ُتر َبـ ِة إِ ْطـ ٍ
ـاين َ
ْ
ايس،
ـال
ِّ
والسـ َي ِّ
الف ْل َسـ ِف ِّي والجَ مَ ـ ِ ِّ
اإلن َسـ ِّ
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قلم التحرير
االن ِف َتــاحِ ،ف َّ
ْ
مَ ــعَ
اللحْ َظـ ِة َن ْف ِسـهَاَ ،عـ َـى
ِ
ـاينِّ ،
ارات اإل ْبــدِاع ْ
الشــعريِّ وال َّنــريِّ
مَ ـ َـد ِ
اإلن َسـ ِّ
ِ
وال َب َ
ـوت،
ـوم ،وامل َ ْنحُ ـ ِ
صــريِّ  ،امل َ ْك ُتـ ِ
ـوب ،وامل َ ْر ُسـ ِ
َ
وامل َ ْر ِ ِّ ْ َ
ـمُوع ،وعــى األ َعـ ِـم
ئ ،ـ
ـ
وامل ْ َر ِ ِّ
ئ ال ْسـ ِ
َ
الث َق َ
ـاالت َّ
افــةِ ْ
اإلن َســا ِن َّية،
األ ْغ َلــب مــن مَ جَ ـ ِ
ُ
وع ُلومِ َهــا امل َُت َنو َِّعــة
وحُ ُقو ِل َهــا العديــدة،
َ
ورهَ اَ ،ع َل َت َطو ٍُّر مَ ْف ُتوح.
املف ْتوُحَ ة ،بِ َد ِ

َ
ـانِ ،ف َت ُ
ـان ُ
وت َت َشــاب ُ
الخ َ
واشـ ٍـج ال
الص َتـ ِ
َك هَ َاتـ ِ
ويرتسـ ُـخَ ،عـ َـى امْ ِتـ َـدا ِد املُحَ ــاوَرةِ،
َي ِنــي يَعْ مُ ـ ُـق
َّ

و َِف ْ
أطــواءِ ْال َق َ
صا ِئــد ْال ُ ْخ َتــارَة وفضاءاتهــا
َّ
الدالل َّيــة ،و َِف َثنايــا الومضــات ال َّتأمل َّيــة

ومَ داراتهاْ ،ال َ ْ
ض ُفورةِ ،معاًِ ،ف هذا الكتاب،
ِل ُت ِق ْيــمَ َنوعــاً مــن ال َّت َســاوق َ
األ ْســمَ ى َبــنَ
ِ

َ
ـيس الجَ َســد؛ َبــنَ
مُ ـ ْـدر ِ
َكات العَ ْقـ ِـل وأحَ ِ
اسـ ِ
ـدات
ـي املُجَ ـ َّر ِد و ََتجَ ُّسـ ِ
َتجَ ِّل َيـ ِ
ـات ال َّتأمُّ ــل العَ ْقـ ِ ِّ

ـس ُّ
وري الحَ ـ ِّـي ،وال سـيِّما حــن
ال َّت َلمُّ ـ ِ
الشــعُ ِ
الص ٍ ُ
كث ُ
رى ُت ِّ
ف َت َب ُّ
تتواشجُ مَ عْ ُخ َ
رات
ص ٍ
ات أ ْخ ٍ
تتصـ ُـل بِمَ َســائ َِل حَ َيا ِت َّيــةَ ،
وق َ
ضا َيــا
ـات ِ
وتأمُّ ـ ٍ

ـواق إنســانيَّةٍ كون َّيــة ،بالغــةِ
َث َقا ِف َّيــةٍ ،وأشـ ٍ
َ
األهَ مِّ َّية َّ
َات الحضاريَّة،
والداللة َع َل امل ُ ْس َتوي ِ

َّ
والثقاف َّيــة ،وال ِف ْكريــة ،والجَ مَ ا ِل َّيــة،
والس َياســيةَ ،
وذات أَبْعَ ــا ٍد
واالجتماع ِّيــة،
ِّ
َف ْل َسـ ِف َّية وُجُ ود َّيــة ِت ُبـ ُّ
ـث مُ ك ِّونــات رؤيـ ًـة

مُ ْسـ َت ْق َب ِل َّيةٍَ ،عمِ َ
يقــةٍ ومُ َّ
ؤصلــةٍ ،ومفتوحَ ــةٍ،
ً
ـتقبل ُـيـرا ُد لـ ُه أنْ يتابــعُ امل َ ِجــيء
أبــداَ ،عـ َـى مسـ ٍ

بأنوار ْ
دارات امل ُ ْس َت ْق َبل امل ُ َ
اإلن َسا ِن َّية
مِ نَ مَ
ضاءِ
ِ
ِ
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ْ
الحَ َّقــة.

الصـ ٌ
ـات جَ ـ َّـد َد ْ
وتلــك ُخ َ
ت َإثار ََت َهــا ِف َع ْقـ ِـل
ُ
ْ
َّ
النغ ُفــورد
ـرايل مَا ْر ِتــن
األ ـ
ـاعر
س ِّ
الشـ ِ
وَوجْ َدا ِنــهِ ،أَ ْسـ ِئ ُ
لة املُحَ ــا َورَة َّال ِتــي أَجْ َراهَ ــا
ِ
ـف بسيســوَّ ،
ُ
اطـ ْ
َّ
ُ
عَ
والتــي
و
ال
ـف
ـ
ثق
امل
ـه
ـ
مَ
َاعـ ُـد َع ِ
ِ

ـاورات بــاد َر
لس ْل ِســل ٍة مُ حَ ـ
ٍ
هــي بمثابــةٍ باكــور ٍة ِ
َّ
ـس َتحْ ريـ ِـر املَجَ َّلــة
الشــاع ُر ُنــوري الجـ َّراحَ ،ر ِئيـ ُ

َّ
الث َقا ِف َّيـ ِة العَ َربِ َّيــة الجَ امِ عَ ـ ِة «الجديــد» ،إىل
إطــاق ِف ْ ـكـرة إجْ را ِئ َهــا مــع ُشــعَ رَاءِ العَ َ
ْ
الــمْ ،

اطقــي ُّ
ـن ُ
ب َ
اللغــةِ
ون ِ
القـرَّاءِ العَ ـ َر ِ
ب ُْغ َيـ َـة َتمْ ِكـ ِ
َّ
ُّ
بالطبـ ِـع،
وضمْ ُنهــم
العَ َربِ َّيــةِ،
الشــعراءُ
ِ
وال ُّن َقــا ُد واأل َكا ِديِم ُّيــونَ املَعْ ِن ُّيــونَ  ،مِ ــنَ
ْ
ُّ
ش ً
وباللغــة العَ َربِ َّيــةَِ ،عـ َـى
ـرة
ـال ،مُ َبا ـ
اإلطـ ِ
الشــعْ ِري ِف جَ مِ يــع أَرْجَ ــاء العَ َ
امل َ ْشـهَدِ ِّ
الـ ِـم،
ـات هَ ا ِتــهِ َ
َعـ َـى َت َـنوُّع َث َق َ
األرْجَ ــاءَ ،
وعــى
افـ ِ
َتعَ ـ ُّـدد ُ
اط ِني َهــا مِ ــنَ ال َّنــاس ،وذلـ َ
ـك
ـات َق ِ
لغـ ِ

ـاورات ،مَ ْق ُر َ
ونـ ًـة
ر مُ َتا َبعــةِ َن ْشـ ِـر هَ ــذِ ه املُحَ ـ
عـ َ
ِ
َ
صائـ َـد ُ
ون ُ
بق َ
ـوص مُ ْخ َتــارة مــن إبــداع
صـ ٍ
َّ
الشاعرِ ،ف أَ ْع َدا ِد مَ جَ َّلة «الجديد» امل َُتوَا ِل َيةِ.
ُ
وعـ ُ
املوض َ
ـات والقضايــا َّال ِتــي أَ َثار َْت َهــا
ب
َت َت َشــعَّ ُ
َ
ُ
ـات َّ
ـاع ِر
ـاو ِر ل َت َت َل َّقــى إجَ ا َبـ ِ
الشـ ِ
أ ْسـ ِئلة املُحَ ـ ِ
املُحَ ــاو َِر َعـ َـى ِنحْ ـ ٍـو ُي َبـ ِ ُ
ـطوع وجــاء،
ـن ،بسـ ٍ
ْ
ـكون
أبــر َز مكونــات رؤيتــه،
ـان مَ ْسـ ٍ
كإن َسـ ٍ

ـاع ٍر مُ ـْبـدِ ٍع
بوعـ ٍّـي حَ قيقـ ٍّـي َخـ َّـا ٍق ،و َك َشـ ِ
َط ِليـ ِـق ْال َخ َيــال ،و َكمُ َّ
ري،
ثقـ ٍ
ـف إِ ْن َسـ ٍّ
ـاين مُ ْسـ َت ِن ٍ
ل ِْلعَ الــم»؛ تلـ َ
ـك ال ُّرؤيــة َّال ِتــي َت ْشــمُ ُل األعــمَّ
ُ
َّ
الشــواغل
ـب مــن
األغلـ َ
واألمُ ــور امل َّت ِص َلــةِ

األرض ْ
ْ
وكوكب
ـان والحَ َيا ِة
واألن ِشـ َـطةِ
ِ
ِ
باإلن َسـ ِ
اع َ
ْ
ص ْل ِب َهــا اإل ْبـ َـد ُ
اإلن َســا ِن َّية  -و َِف ُ
األ َدبـ ُّـي

َ
ـوال
والفنـ ُّـي  -واملُجْ َتمَ عَ ـ ِ
ـات وال َّنـ ِ
ـاس وأحـ ِ
اسـ ِتعْ َلءً َو ِ ـك َـراً،
العالــم ال َّراهـ ِـن امل َُت َب ِ
اهــيْ ،
َ
ـض ِق َبابِـ ِه َ
وف َ
ضاءَا ِتــهِ ،بِحَ َد َاث ِتـ ِه
ـاز بَعْ ـ ِ
ِف أحْ َيـ ِ
ـك،
ومَ ــا بِعْ دَهَ ــا ومَ ــا بَعْ ـ َـد مَ ــا بَعْ دِ هَ ــا ،وامل َُتمَ ِّسـ ِ
َ
ً
ـض أَ ْق ِب َي ِتــهِ
جَ ْهـا ً ْ
ـاز بَعْ ـ ِ
واسـ ِت ْب َد َداِ ،ف أحْ َيـ ِ
و َد َيامِ ْي ِســه ،بِ َق َدامَ ِتـ ِه ومَ ــا َق ْب َل َهــا ومَ ــا َق ْبـ َـل
مَ ــا َق ْب ِل َهــاَّ ،
شـرعت ال َب َشـ ُ
ـرية
والــذِ ي ِفيــهِ َ ـ
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ار َعــنْ َعجْ ِزهَ ــا أمَ ــامَ َسـ ْـطو ِة
بأســرها ِف ْ
اإلسـ َـف ِ
ـاب آيديولوجـ ٍّـي ُع ْن ُ
ـف
صــريٍّ مُ َت َطـ ِّر ٍفَ ،ع ِنيـ ٍ
إ ْرهَ ـ ٍ
ْ
وأعمَ ــى ،يِأ ُخ ُذهَ ــا إىل نقيضهــا ْ
ْ
إذ َيحْ مِ ُل َهــا،

َق ْ ـ ً
ُ
َ
ـش،
ـوج أ ْزمِ َنــةِ ال َّتوحُ ـ ِ
سـراَ ،عــى و ـُل ِ
ـاين
وأقبيــة العَ َ ـمـاءِ  ،مُ ْغ ِلقــاً ال َّتاريـ َـخ اإلنسـ ِّ
ً
الحَ َ
ـان ،وذلـ َ
ـك
اإل ْن َسـ ِ
ضــاريِّ  ،ومُ ْن ِه َيــا وجُ ــو َد ِ
اإلن َســا ِن َّية َن ْف ِسـهَاِ :ف ـك ً
بِإِ ْنهَا ِئـ ِه ْ
َات
ـرة ،ومَ َســار ٍ
صــرور ٍة َ
حَ ضاريَّـ ًـةَ ،
اري َْخــاً َذا َ
ُّالت،
وتحـو ٍ
وت ِ
ش َـر ً
ـات ِق َيـ ٍـم ومَ َبــاد َ
كة،
ِئ مُ ْ ـ
ومَ ْن ُظومَ ـ ِ
َ
رات
ـات ُسـ ُـل ٍ
ـاين حَ ِقي ِقـ ٍّـي ،ومَ ـ َـد ِ
وتجَ ِّليـ ِ
وك ْإن َسـ ٍّ

َتحَ ُّقـ ٍـق حَ َيــويٍّ ِف شـ َّتى مــدارات الوُجُ ــود.
الشــاع ُر مَا ْر ِتــن ْ
ـث َّ
َي ُبـ ُّ
النغ ُفــورد ،عــر مُ ك ِّونــات
هــذا الكتــاب :املُحَ ــا َور َُةْ ،
وال َق َ
صا ِئـ ُـد ْال ُ ْخ َتــار َُة،
ـات ال َّتأَمُّ ِل َّيـ ُـة َّال ِتــي رَأَهَ ــا َ
والومْ َ
ضـ ُ
«ثعَ ابِــنَ
ِ
أَ ِن ْي َقـ ًـة» َفأَ ْســمَّاهَ ا بِمَ ــا أَ ْســمَ ْ
ت َن ْف َسـهَا بِــهِ،
ـث مَ المِ ــحَ ر ُْؤ َي ِتــهِ لِعَ َ
َي ُبـ ُّ
الـ ٍـم يَمْ َتـ ُّـد مِ ــنْ ح ِّيـ ٍـز
َت ْق ُط ُنـ ُه «أُمَّ َهـ ٌ
ـات يُو ِلــنَ جُ ـ َّـل ِع َنايتهــنَّ ل ِْلمِ ْلـ ِـح
ُ
والق ْل َقــاس» ،إىل حَ ِّيـ ٍـز ال َشءَ َسـيُربعمُ
فيــه ِســوى «الجحيــمُ وحْ ـ َـد ُه» .و َِف امل َ َســافةِ
يئ ،أَ ْو
ـان َبـ ْـد ٍّ
ـش إِ ْن َسـ ِ ٍّ
املمتـ ّـدة مَ ــا بــن َنمـ ِـط َع ْيـ ٍ
ذِي ُب ْن َيــةٍ مُ جْ َتمَ ِع ِّيــةٍ ب َِسـ َ
ـاط
ـيطةٍ ،وبــن أَ ْنمَ ـ ِ

ذات
ياسـيَّةٍ
ـش و ُب َنـ ًـى مجتمع ِّيــةٍ
ِ
وس ِ
ِ
َع ْيـ ٍ
كوينات حَ َ
ضاريَّةٍ حَ َدا ِثيَّةٍ ومَ ا بَعْ َد
أشكال و ََت
ٍ
ٍ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ذات
حَ َدا ِث َّيةٍ ،بَالِغةِ التشابُك والتعْ ِقيد ،أ ْو ِ
َ
ـات َ
ـات آيديولوجيــةٍ مُ َشـ َّيدة؛
وتر ِك ْي َبـ ٍ
مُؤسِّ سـ ٍ
ص َط َنعةٍ ومُ و َّ
أيْ مُ ْ
ري
يق مَ َق ِ
اص َد َغ ِ
َظ َفة ِل َتحْ ِق ِ
َ
َ
َســويَّةٍَّ ،
ألنهاِ ،ف أ ْ
صل َن ْشــأ ِتهَا ،و َدوا ِف ِعهَا،
ومُ ِّ
ر إِ ْن َســا ِن َّية أَ ْ
صـ َـاً.
حفزاتهــاَ ،غـ ُ
َ
ـات َتعَ ُّقــد هــذه ال َّت َشـ ُّـكالت
ـراوح درجـ ِ
وإزاء ـت ِ
وال ُب َنــى املُجْ َتمَ ع َّيــة مَ ــا بــن درجــةِ مَ ــا َق ْبـ َـل

االســتبداد ال َّتوحُّ ـ ِـي َ
األ ْد َن َو َدر َِجــةِ مَ ــا
ِّ
َ
ْ
ـي األقـ َـى ،ي َُســا ِف ُر
بَعْ ــد ْ
االسـ ِت ْب َدا ِد ال َّتوحُّ ـ ِ ِّ
ـاع ُر مَا ْر ِتــن ْ
َّ
النغ ُفــورد ،مُ ْشـ َت ِعال ً بلهيــب
الشـ ِ

ـوار العقــل
جميــع الحَ ــواس ،ومُ َ ـ
ضـاءً بأنـ ِ
وســمُّ و الـ ُّروح ،ومُ حَ َّ ـفـزاً
وبريــق الوجــدان ُ

ـف و َبلــورة
ـب إىل االكتشــاف والكشـ ِ
ـوق الهـ ِ
بتـ ٍ

ر و َْع ِيـ ِه ْ
ـاين امل َُت َب ِّ
صـ ِـر
الـ ُّرؤى ،ي َُســاف ُر ،عـ َ
اإلن َسـ ِّ
َ
وخ َيا ِلــهِ ال َّتأمُّ ــي َ َّ
ـاز َ
َ
ـون
الخــاقِ ،ف أحْ يـ ِ
الكـ ِ
ـان مُ َت َب ِصـ ٍـر
ارات الوُجُ ــودِِ ،ل ُي َق ِّلـ َ
ومَ ـ َـد ِ
ـب ،بِإِمْ عَ ـ ٍ

رةٍ،
مُ َ ـ
ضـاءٍ بِوهَ ـ ِـج ر ُْؤ َيــةٍ مُ ْسـ َت ْق َب ِل َّي ٍة مُ ِنـ َ
َ
مُوغـا ً ِف ـقـراءة
ـات كتــاب العَ ا ِلــم،
ص َفحَ ـ ِ
ِ

تطلعاً
ُوسهُ ،ومُ ِّ
َ
بعض َتاريخهِ ،مُ ْس َت ْل ِهمَ اً ُدر َ
إىل مزيــدٍ مِ ــنَ ْالَعْ ِر َفــةِ امل َ ْق ُر َ
ونــة بِ َ
صوابِ َّيــة
إدراك تتحـ َّـد ُد درجـ ُـة َ
صوابيتــه بدرجــةِ ِصـ ْـد ِق
ٍ

إنســانيته َّال ِتــي ُتحَ ـ ِّـد ُد ،بدورهــا ،مُ ك ِّونــات
أصحَ ابِــهِ ْ
هُ ويَّـ ِة ْ
ر َتعَ امُ ل ِِهــم
ـئ مَ عَ ايـ َ
إذ ُت ْنـ ِ
مــع أنفســهم ،ومــع اآلخــر امل ُ ْخ َت ِلــف ،ومَ ــعَ

ـات ْ
الطب ْيعَ ــةِ واألشــياءِ ْ
َّ
وال َكلِمَ ـ ْ
ـات،
وال َكا ِئ َنـ ِ
ص ُ
ْ
ـوغ كي ِف َّيــات هــذا ال َّتعامـ ِـل فِيمَ ــا ِهـ َـي
وإذ َت ُ ـ
ُتشـ ِّـك ُل َط َرائ َِقـهُُ ،
وتمْ ـ ِـي أَ َســالِي َبهُ.

ـف ال ُّر ْؤ َيــويِّ الــذي يتب َّنــا ُه إزاء عالقــة
ِف املوقـ ِ
باآلخــرَ ،ت َت َّ
َ
ـات الجَ وهَ ِريَّــة
األنــا
مثـ ُـل أَ ْبـ َر ُز امل ُ َقاربـ ِ
ِّ
َّال ِتــي تــر َّد ُد َتجَ ل َي ُاتهــا ال َّن ِّ
ـات
ص َّيــة َعـ ْ َ
ـر ِص َياغـ ٍ

وكيفيات َت َناو ٍُّل َعدِ َ
يب
مُ َت َنو َِّعةٍ،
يدةٍَ ،ت ْس َت ِج ُ
ِ
مل ُ ْق َت َ
الســياقات َّال ِتــي َتـ ِـر ُد فيهــاَ ،ســواءُ
ـات ِّ
ضيـ ِ
ِف املُحَ ــاورة أَ ْو ِف ْال َق َ
صا ِئــد ْال ُ ْخ َتــارَة أَ ْو ِف
الومْ َ
ضـ ْ
ـات ال َّتأَمُّ ِل َّيــةَِ ،ف ُت َشـ ِّـك َل ُخ َ
الص ُاتهــا،
ِ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ـبُ ،
ـب رُؤ َيــةِ مَا ْر ِتــن النغفــورد
صلـ َ
فيمــا أحْ َسـ ُ

ِّ
والشــعرية املُتواشــجة ل ِْلعَ الــم،
ال ِف ْكريَّــة
ص ُ
َ
وت ُ ـ
ـوغ جَ وهَ َرهَ ــا العَ مِ يــق امل َُت َبـ ِّـدي ِف ُلـ ِّ
ـب أَيِّ
ـف ال ُّر ْؤ َيــويِّ
مُ َكـو ٍِّن مِ ــنْ مُ َكو َِّنــات هَ ـ َـذا املوقـ ِ

ْ
ـاين امل ُ َؤ َّ
ـورات
صـ ِـل مِ ـ ِـن جَ وا ِنـ َ
ـب ومَ ْنظـ ٍ
اإلن َسـ ِّ
حَ َ
ضاريِّــة وتاريخ ِّيــة وآنرثبولوج َّيــةٍ وعقل َّيــة
ومنطق َّية ش ِّتىَّ ،
ض ِق َر َ
والذي َع َليهِ ُي ْن ِه ُ
اءَت ُه
ِلشــعر َّال ِتــي َت ُ ـق ُ
ل ِّ
ـول َّ
«إنـ ُه يبــدأُ مِ ــنْ َت َف ُ
اعـ ٍـل
مَ ــعْ َ
آخ ِري َنــا ،أ َّيــاً مَ ــنْ َكانَ  ،أَ ْو مَ ــا َكانَ  ،واحـ ُـد
ـهـؤالء اآلخريــن :حبيبــاً ،شــخصاً َ
آخــر،
أشــخاصاً آخريــن ،بيئـ ًـة طبيعيـ ًـة – أَ ْو إِ َل َهــاً»،
ِل ُت َؤسِّ ــس تعريفــه ِّ
للشــعريه َّ
بأنهــا « انتبــا ٌه أَ ْو
ٌ
إدراك مُ َت َزامِ ــنٌ َبــنَ مَ ْر َكـ َزيِّ جَ ا ِذبِ َّيـ ٍة – َعــا َد ًة:
امل َُت َك ِّلــمُ  ،و ََشءٌ َ
آخـ ْر».
ولعـ َّـل لهــذا ال َّتعريــف َّ
ـت أنْ يكــونَ
اللفـ ِ

مُ ْن َطويــاً َعـ َـى مَ ــا يجعـ ُـل َّ
كل َشءٍ ِف َ
الكـو ُِن
بمثابة َ
إنساين
«آخر» أَ ْو «أَ َنا مُ َغايِر» أليِّ «أَ َنا»
ٍّ

َيــو ُّد أنْ ُيـ َ
ـات
ـدرك هُ ِويَّتـ َه عـ َ
ر تعـ ُّرف مكونـ ِ
َّ
ويتطلــعُ ألنْ ي ِّ
ُحقـ َـق ،لنفســه وبنفســه
َذا ِتــهِ،
وعــر تفاعــل مف ـتـوح مــع َ
ـرات
األ َنـوَات امل ُ َغا ـي ِ ِ
ٍ
ٍ
ً
َ
واآلخريــن ،وجُ ــودا فاعـا ً ِف وجــو ٍد ال َي ِنــي
ُيومِ ــئُ إِىل وُجُ ــو ِد إِمْ َكا ِن َّيـ ٍة َث ِريَّــة َ
لف ْتـ ِـح أُ ُفـ ٍـق
ْ
ـان إىل ال َّتـ َـدرُّج
ـاين جَ ديــدٍ ي ُْفـ ِـي
إنسـ ٍّ
باإلن َسـ ِ
ـاين مُ حْ َتمَ ـ ْـل.
ـال ْإن َسـ ٍّ
ِف مَ َسـ ِ
ـار َتح ِقيـ ِـق َكمَ ـ ٍ
َّ
ومــا َعـ َـى ْ
ـدأب
ـان الحَ ـ ِّـق إل َّ
ـعي ،بِـ ٍ
السـ َ
اإلن َسـ ِ
ومُ َثا َـبـرةٍ ،لِجَ عْ ـ ِـل هــذه اإلمْ َكا ِن َّيــة املُجَ ـ َّرد ِة

إمكا ِن َّيـ ًـة ِفعْ ِل ِّيـ ًـة َت َتعـ ُّـد ُد َتجَ ِّل َي ُات َهــا ْالحَ َيا ِت َّيــة
ْالوُجُ و ِد َّيــة ،و ََت َت َـنوَّع.

يتحَ ـو ُ
َّ
َّل ُ
ـاع ِر ،ال ِف ْك ِريَّـ ِة
ـب رُؤ َيـ ِة
ص ْلـ ُ
الشـ ِ
ْ َ
ْ
َّ
ـاح
والشــعريَّةِ امل ُ ِ
تواشــجَ ةِ للعَ الـ ِـم ،إىل مِ ف َتـ ٍ
وَمِ ْ
ني
باح يَتعَ َان ِ
قان ِف مِ ْش َكا ِة ي ََد ْي ِه املُمْ ِع َن َت ِ
ص ٍ
ً
َ
ـواب العَ ا ِلــم :أحْ َيــازا أرض َّيــة،
ـرق أبـ ِ
ِف طـ ِ

ات ،وأمَاكِنَ َ ،
وف َ
ومجاالت
اءَات،
ٍ
ض ٍ
ومَ َساحَ ٍ
َ
ـمَاوات؛ فيُمَ ِّك َنــا ُه مــن
ـواب َسـ
حَ َيويَّـةٍ ،وأ ْبـ َ
ٍ

ـاعياً
رؤيـ ِه العَ َ
الـ ِـم الــذي َيجُ ـ ُ
ـوس ِرحَ ا َبـ َه َسـ ِ
يقـ ِة وا ِق ِعــه َ
إدراك حَ ِق َ
القا ِئـ ِـم ،وتعـ ُّر ِف
إىل
ِ

مآال ِتـ ِه املُمْ ِك َنـةِ ،واتجاهــات مَ َ
ـن
صا ـئـرهِ ،وتبـ ُّ ِ

يل مُ مْ ِكـ ٍـن
مُ مُ ِك َنـ ِ
ـات انتقالـ ِه إىل واقـ ٍـع مُ ْسـ َت ْق َب ٍّ
َي َت َساو َُق مع جَ وهَ ِر ْ
اإلن َسا ِن َّية ،وي ُْطل ُِق َخ ْط َو

ْال َب َشـ ِـر َ
ـدارات ُوجــودٍ ،ال
ُوب ،ومَ ـ
صـ َ
ِ
ـوب ُدر ٍ
ـض مَ ــا َك ُانــوا
ُت ِ
وص ُل َهــم ِنهاي َُات َهــا إىل إ ْدر ِ
َاك َن ِقيـ ِ
َ
ـب ،إِىل إِ ْدرَا ِكـهِ.
ب ِ
الهـ ٍ
َقـ ْـد َســعَ وا ،بِـ َـدأ ٍ
هَ َكـ َـذا تنفتــحُ ُك ُّل إجابـ ٍة َعـ َـى ُسـ َـؤالَ ،وي َ ـ
ُضـاءُ
ُك ُّل مُ ْسـ َت ْغ َلق بِ ُســؤال جَ ديــدٍ َ ،ف َتتـ َ
ـوال
ٍ
ٍ

اإلجَ ا َبـ ُ
ـات مُ َّ
ـات ِف ِص َيـ ِـغ ُخ َ
ؤصلـ ٍة
الصـ ٍ
للعَ َ
اع ِر ْ
ب رُؤ َيةِ َّ
َكات ُتع ِّز ُز ُ
ال ِم،
ص ْل َ
ومُ ْدر ٍ
الش ِ
َّ
وتوسِّ ــعُ مَ َدارَا ِت َهــاْ ،
ُ
إذ تتجــى ِف ُن ُ
ـوص مــن
صـ ٍ
ض ُ
ـارات وجُ مـ ٍـل َت ُ ـق ُ
ـولِ ،ف َت َ
افـ ٍـر
ـات وعبـ ٍ
َكلِمَ ـ ٍ
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ـت،
ـالِ ،شــعْ ريٍّ َ
وسـ ْردِيٍّ حَ مِ يمِ ـ ِّـي والفـ ٍ
جَ مَ ـ ِ ِّ
ـات هــذه ال ُّر ْؤ َيــةِ ْ
اإلن َســا ِن َّية ال َّرحْ َبــةِ
أَ ْبـ َر َز مُ ك ِّونـ ِ
ـس ُ
ص ْل ُبهــا ُخالصتــن جَ وهريتــن
َّال ِتــي ُيؤسِّ ـ ُ

ً
رث ُ
عوبة
ص
مؤداهُ مَ ا أنَّ «املهمَّ َة ال َّت ْخ ِي ِل َّي َة األك َ
صـ َّر َ
ف ْ
هــي أنْ َت َت َ
كإن َســانْ » ،وأنَّ «ال ِّرحلـ َـة

ـوب اآلخـ ِـر هــي رحلـ ٌـة َ
َ
ـوب الـ َّـذات».
صـ َ
صـ َ
هكــذا َيــرى َّ
ـوق أنْ
الشـ ِ
ـاع ُر َّأنــه ال يُمْ كــنُ مل َ ْخ ُلـ ٍ
ُيحَ ِّقـ َـق ِل َن ْف ِسـ ِه وُجُ ــوداً إنســان َّياً ِف الوُجُ ــو ِد

إال َ
إذا َ
َ
«شـ َ
ث مَ ــعَ
اآلخريــنَ ،
ـرع ِف ال َّتحـ ُّـد ِ
ـب َعـ َـى
ومَ ــعْ َن ْف ِســهِ» ،كمــا َيــرى َّأنــه يتوحَّ ـ ُ

ـان َفــردٍ ،وعــى ِّ
ِّ
كل جَ مَاعــةٍ ب ََشــريَّةٍ
كل إنسـ ٍ
أَ ْو َقــوم أَ ْو َشــعْ َ ُ
ُقاومُ ــوا غر ـيـزة
ٍ
ب أ ْو أمَّ ــة ،أنْ ي ِ
ٍ
ـوة واحـ ً
التاتــب الهرمـ ِّـي بال ُّرجُ ــوع ُخ ْطـ ً
َّ
ـدة
ِ
َ
اآلخـ ِـر يك
إلفســاح املجــال أمــامَ
إىل الـوَراءِ
ِ

ي ِّ
ُحقـ َـق وُجُ ــودِه .و َِف إدانــةٍ َ
صريحـ ٍة ملــا نجــمَ

ـتيطان ،وال ســيما ِف
عــن االســتعمار واالسـ
ِ
«أسرتاليا» َّال ِتي صارَت وط َناً ألبناءِ مُ هَاجرينَ
اسـ ُت ْقدِ مُوا ،مــن
مُ ْسـ َت ِ
وط ِننيَ َقدِ مُ ــوا ،أَ ْو ْ
أَمَاكــنَ
َـ
ـف أرْجَ ــاءِ
وفض ٍ
ـاءات شـ َّتى مــنْ مُ ْخ َت َلـ ِ
العَ َ
وع َ
ـب َ
ـر ْإن َســا ِن َّيةٍ،
الـ ِـم ،مــن َعواقـ َ
اق ِبيـ َـل غـ ِ
ـس َّ
الشــاعر
ـاس و َِف أيِّ حَ ــال ،يتلمَّ ـ ُ
بــأيِّ مقيـ ٍ
سـراليا َ
ج َ
األ ْ
ص ِليــن (مَ ــا يربــو
ان أُ ـ
أو ـ
ـاع ُسـ َّـك ِ
َ
ـأن
ـوم) ،ويُعْ ــي مــن شـ ِ
َعــى ثالثمائــة قـ ٍ
َّ
قيمهــم ْ
اإلن َســا ِن َّية ،الحَ َ
والث َقا ِف َّيــة
ضاريَّــة
املُو ِْغلـ ِة ِف ِقـ َـد ٍم يربــو َعـ َـى األربعــن ألـ َ
ـام
ـف عـ ٍ
«ســمَاحَ هُم
ـارات ال َّزمَ ـ ِـن ،وال ســيما َ
ِف مَ َسـ ِ
تكــونَ ِهـ َـي ْال َخ َيـ ُ
ل ِْل ِب ْي َئـ ِة أَنْ ُ
ـال َ
اآلخـ ُر».

ْ
َّ
اإلن َســانُ َّأنــه
ـاع ُر
وإىل ذلــكَ ،يــرى
الشـ ِ
ُ
اسـ َتمْ َرأوا ِك َتا َبـ َـة
يتوجَّ ـ ُ
ـب َعـ َـى ال َبشـ ِـر َّالذيــن ْ
َ
مَ َ
مَاع ِهمْ
صالِحِ ِهمْ  ،وحَ اجَ ات ِِهم ،وَجَ َشع أ ْط ِ
اآلخرين :ب ََشراً،
َّال ِتي ال ُت ْش َبع ،فوق حُ ُقوق َ

ومَواطــنَ طبيع َّيـ ًـة،
ـات ح َّيـ ًـة،
ِ
وأشــياءَ ،وكائنـ ٍ
َو َك ْي ُن َ
ـودات،
ـات مُؤجَّ لــة الوجــودِ ،ومَ وْجُ ـ
ٍ
ونـ ٍ
َ
ـور
أنْ ي ُِع ْيـ ُـدوا ال َّن َظــر ِف َتجَ ا ُربِهــم وفـ َـق مَ ْن ُظـ ِ
ـان َ
ـب ،وَأَنْ َل ي َُك ُّفــوا،
ر ُْؤ َيـ ِـويٍّ إِ ْن َسـ ِ ٍّ
صا ِئـ ٍ
َ
ـرة َوإ َل ْ َ
ال َبــد و َِف ِّ
ـاز
مَ ـ ً ِ
كل ح ِّيـ ٍـز مِ ــنْ أحْ َيـ ِ
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ْالعَ َ
الــمْ َ ،عــنْ ِفعْ ـ ِـل َذ ِلـ َ
ـكَ ،فحَ ســبَ ،بـ ْـل أنْ
ـرعوا أَي َ ً
َ
ور ِهــمْ ِ ،ف َ
َش ُ
إعــا َد ِة
ي ْـ
ْضــا ،ومــنْ ف ِ
الحُ ُقــوق امل َ ْسـ ُـلوبَةْ ،
ـات امل َ ْسـ ُر َ
وقة،
والحُ ِّريـ ِ
ـوق َّ
صحَ ابِ َهــا :حُ ُقـ ُ
إىل أَ ْ
الط ِب ْيعــةِ:
ـوق حُ ُقـ ِ
ـات،
وسـ
أُرْوضــاًَ ،
ـماوات ،ومَ ــوار َد ،و َكا ِئنـ ٍ
ٍ
ـت بِ َق ْسـ َو ٍة أَ ْنه ََك ْت َهــا و َ
ت ِْلـ َ
َض َّيعـ ْ
ـك َّال ِتــي ُعومِ لـ ْ
ـت

وق َ
حُ ُق َ
األجيال البشريَّة اآلتية من املُس َتقبل
فيهــا؛ وحُ ُقـ ُ
ـاس َّالذيــن حُ مِ ُلــوا َعـ َـى
ـوق ال َّنـ ِ
َ
ـتيطاين
ال اســتعماريٍّ اسـ
ٍّ
مِ حَ َّفــة َســر ٍد رأ ِســمَ ِ ٍّ
ـش ْالحِ َكايــات.
مُ ه ِ
َاجـ ٍـر ،ل ُي ْل َقــى بهــم َعـ َـى هَ امِ ـ ِ
َ
َ
ْ
ْ
وإذ ي َُؤ ِّكـ ُـد َّ
ـن :حَ ـ ّـق
الشـ ِ
ـاع ُر أنَّ كِل الحَ َّقـ ِ

َّ
الط ِب ْيعَ ــة وحَ ـ ّـق ال َّنــاس ،مُرتابطــان َعـ َـى َنحْ ـ ِـو
وطاً
صول َع َل أيٍّ منهما أمراً مَ ْش ُر َ
َيجْ ُ
عل الحُ ُ
صـول َعـ َـى الحَ ـ ِّـق َ
اآلخــر ،ويَحْ مِ ـ ُـل هــذه
بالحُ ُ ـ
ُ
َ
الخالصـ َـة ليقرأهَ ــا ِف َ
ُ
ضــوء ُخ َ
ـات أ ْخــرى
الصـ ٍ
ـوالت
ـاالت ومتشــابكةِ امل َ ْد ـُل ِ
مُ َتن ِّوعــة املجـ ِ

واملَعَ ــاين ،غــر َّأن َهــا ،جَ ميعــاً ،عميقـ ُـة ِّ
الصلــة
ص ُ
الــح مَ ــعْ ِف ْ ـكـرة َ
بِ َد ْع َو ِتـ ِه املُلِحَّ ــة إِ َل ال َّت َ
اآلخـ ِـر

امل َُتعَ ـ ِّـددِ ،امل َُت َـنو ِِّع ،وامل ُ ْخ َت ِلــف؛ َف َّإنـ ُه ي َْخ ُلـ ُ
ـص
«ســمَ َة َف َشـ ِل َنا املُم َّـي َ
اسـ ِت ْن َتاج ي ـق ُ
ـزة
ـول إنَّ َ
إِىل ْ
ِ
ْ
ْ
االع ِـر َ
ِهـ َـي رَف ُ
اسـ ِـم حَ اجَ ِت َنــا
ض َنــا ْ ـ
اف بِال َخـ ِـر ،بِ ِ
صــةٍ َ
(ت ُخ ُّ
ـوغ ِق َّ
ص َنــا وَحْ َد َنــا)» ،أَيْ ال
إِ َل َ ـ
ص ِ
َت ُخـ ُّ َ
ـاس ِسـ َ
ـوانا!
ـص أحــداً مِ ــنَ ال َّنـ ِ

ـاس أولئـ َ
ـك َّالذيــنَ ال
ولكــنْ مَ ــنْ هُ ــمْ مِ ــنَ ال َّنـ ِ
َ
اجزيــن
يُمْ ِك ُن ُهــم َت َخ َّيـ َـل وُجُ ــو ِد ْال َخــر ،أ ْو العَ ِ

ـراف بِوُجُ ــو ِد ِه ل َِكو ِن ِهــم ُي ْن ِكـ ُرونَ
َعــنْ اال ـع ِ
حَ ِق َ
يقـ َـة أنَّ الـ َّـذ َ
ـش جَ مِ يــع
ات مَ ْركـ ٌز ِف هامـ ِ
العَ وا ِلــم ُ
(ســوى
األ ْخــرىَ ،فـ َـا َيــروَنَ َســواهَ ا ِ
ِ
صريَّــةِ ْال َُتعَ ا ِل َيــةِ امل َُت َ
َذات ِِهــم ْالعُ ْن ُ
ض ِّخمَ ــةِ

َّ
الشــوهَ اءِ ) مَ ْر ـكـزاً لِجَ مِ يـ ِـع العَ وا ِلــمْ ؟
ـب َّ
ـاع ُر َعــنْ هَ ـ َـذا
اطـ ٍـع ،ي ُِجيـ ُ
ـاز َق ِ
الشـ ِ
بِإِيْجَ ـ ٍ
ـؤال ،ف ُي َســمِّ ي ُك َّل أولئــك َ
الخ ِار ِجــنَ عــن
ُّ
السـ ِ
جَ وهَ ـ ِـر ْ
وســويَّة العَ دالــة،
اإلن َســا ِن َّية ْالحَ َّقــةَِ ،
َو ِق َيـ ِـم الجَ مَ ــال .وإِ َل َذ ِلـ َ
ـوب
ـك ،فــإنَّ ُك َّل مُ وهُ ـ ٍ
َاك ْال َخــرَ ،
ول ُي ِت ْيــحُ
َل َي ْن َف ِتــحُ و َْع ُيـ ُه َعـ َـى إِ ْدر ِ
ِ
ُك مَ عَ ـهَُّ ،إنمّ ــا
ِل َ ِ
وه َب ِتــهِ أَنْ َت َت َشـ َّـك َل ِف َت َشــاب ٍ

ـض َت َق ُ
افـ ٍـز و َ
َشـ ْـق َل َبةٍ؛
يُحِ ْيـ ُـل مَ و ِْه َب َتـ ُه إِ َل مَ حْ ـ ِ
ً
وك َّل مبتهـ ٍـج أَ ْو ســعيدٍ ال ي َِعــي وُجُ ــو َد اآلخـ ِـر،
َّإنمَ ــا َ
اجـا ً
يض ِّيــعُ َبهْجَ َتـ ُه ويُحِ يـ ُـل َســعَ ا َد َتهَُ ،ع ِ
َ
ـؤس َ
وشـ َـقاءٍ ! وألنَّ ُك َّل مَ ــنْ
أ ْو ِ
آجـ َـاً ،إِ َل ُبـ ٍ
ال َي ْه َتــمُّ ْ
بإن َفــا ِذ ْالعَ َدالــةِ َل ي َْسـ َت ِطيعُ َت َخ ُّيــل
راض َيــاً مُ ْطمَ ئنــاً مَ ْغـ ُروراً
َ
اآلخـ َرَ ،ف َّإنـ ُه ي َْق َبــعُ ِ ،
وناً بالهَلع َّ
بقوَّته ،أو َقل َِقاً مُ َتحَ فزاً مَ ْس ُك َ
ألن ُه
ِ
رك مَ ــدى هَ َش َ
قــد َشـ َ
ـرع ُيـ ْـد ُ
اشـتِهِ ال َّناجمــة عــن
ضـراو ِة ًظ ْلمِ ــهِِ ،ف أَ ْق ِب َيــةِ ُّ
الظ ْلـ ِـم ،حَ َّتــى َت َقــعَ
َـ

ري غري ُه مِ نَ ال َّنمَ اذِج،
ُك ُّل مَ ا َت َق َّدمَ َب َي ُانهَُ ،و َك ِث ٌ
َّ
ارات
َات،
واهــر،
والظ ِ
ْ
واالسـ ِتعَ ِ
واإل َشــار ِ
ِ
وســعةُِ ،
ِّ
والصــور ،إِ َّنمَ ــا ي َِجـ ُـد
ـوالت،
امل ُ َّ
واألمْ ُـث ِ
الص َي َ
َتعْ ِبريَا ِتــهِ ال َّن ْقدِ َّيـ َـة ْالَعْ ِر ِف َّيـ َـة الجَ ِل َّيـ َـة ِّ
اغــةِ،
َعـ َـى ال َّر ْغــم مِ ــنْ ْ
إفعَ امِ هــا ْ
بال َك َثافـ ٍة َّ
والت ِكيـ ٍـز،
ِ
ُ
ْ
اع َّيةَ
َ
َ
َ
اإلب َْد ِ
ِف الُحَ ا َو َرةِِ ،فيْمَ ا َستتنوَّغ تجلياتِهِ ِ

ال َّت َخ ُّي ِل َيـ َـة َ
َْ
الق ِ َ ُ
َ
ـيج
اسـ َية ،املـ َّرة وال ِريْـ َرةِِ ،ف ن ِسـ ِ
وان ِع َط َ
صا ِئــد و ََن َبا ِت َهــا ْ
ْال َق َ
ـات أَ ْشـ َـكا ِلهَا،
افـ ِ
َ
وسـ َتعُ و ُد ُخ َل َ
ص ُاتـ ُه ال ِف ْك ِريَّـ ُـة،
وت َـنو ُِّع ُب َناهــاَ ،
َ
َخ ُ
ـزات َت ُّ
رييَّــةِ ال َّن ْقدِ َّيــة
َوو َ ـ
بصرا ِتــهِ
الضمِ ِ
َّ
ـات ال َّتأَمُّ ِل َّيــةِ
الومْ ضـ ِ
الصارمــةِ ،ل َِت َْت ِســمُ ِف ِ
الثعَ ابــن َ
َشــمُ جُ ُلــو َد َّ
َّال ِتــي َتو ِّ
األ ِن ْي َقــةِ ،مِ ــنْ
ِ
َذوي ْال َي َ
ات امل ُ َّ
نشا ِة وَأَ ْربِ َطةِ العُ ُن ِق ال َّزرقاء،
اق ِ

َن َتا ِئــجُ ُظ ْلمِ ــهِ َو َبــاالً مُ ْسـ َتحَ َّقاً َع َليــهِ! ويَــكا ُد
َ
بق َع َل ُك ِّل َس َ
األمْ ُر َن ْف ُس ُه أنْ َي ْن َط ُ
ال
اع إِل َكمَ ٍ
ٍ
َ َ
ـاب َ
ون
ـوع َعـ َـى حِ َسـ ِ
اآلخريــنَ مِ ــنْ ُد ِ
مِ ــنْ أيِّ ـن ٍ
َ
ـراف بِوُجُ ود ِِهــمْ  ،أَ ْو
ور بِ ِهــمْ  ،أو ا ـع ٍ
أ ْد َن ُشــعُ ٍ
إقرار بحَ اجَ ات ِِهم وحُ ُقو ِق ِهم .و َك َذا هُ َو األم ُر،
ٍ
بالس ْل َطةِ َفلَ
ُوس ُّ
بال ِّنسبةِ ل ُِك ُّل مُ ْس َت ِبدٍ مَ ْهو ٍ
اس ُ
صو َر ِتـهِ،
َيــرى ِف مَ َرايــا ْالعَ ا ِلـ ِـم إِ َّل ْان ِعـ َـك َ
وصـ َ
ـراودات َن ْف َسـ ِه َ
ـوت
و ََل َت ْســمَ عُ أُ ُذنــا ُه إِ َّل مُ ـ
ِ
جَ َشـ ِـعهِ ْ
مَاعــهِ.
وأط ِ
َ
ُك َت َف ُ
يتضافـ ُر مَ ــعْ هَ ـ َـذ ِه
ـي
و َِف َت َشــاب ٍ
اعـ ٍّ

اع َســةِ َعـ ِـن
بِمَ ــا ي َُل ِّطـ ُـخ وَجْ ـ َه ْال َب َشـ ِـريَّةِ امل َُت َق ِ
ـان ْالعَ مِ يـ ِـق
اإلمْ َسـ ِ
اإل ْن َسـ ِ ِّ
ـاك بِجَ و ِ
ْهَرهَ ــا ِ
ِ
َّالــذِ ي ي َْك ُفـ ُـل َل َهــا ْالُحَ َ
اف َظـ َـة َعـ َـى مَ ــا ُيرسِّ ــخُ
إنســا ِن َّيتها مِ نْ مَ َباد َ
وك،
ِئ َو ِق َي ٍم وَأَ ْنمَ ِ
اط ُسـ ُـل ٍ
َ
يضهَا
يز ُك ِّل مَ ا يُمَ ِّك َنهَا مِ نْ مُواجَ هَةِ َن ِق ِ
وتحْ ِف ِ
ـي َّالــذي َشـ َ
راســةٍ
ـرع ِف َسـوْقهَا ،بِ َش َ
ال َّتوَحُّ ـ ِّ

و ََع ْتمَ ِتــهَِ ،ف َفار ََقـ ْ
ـت االنت ـمـاء إِىل كينونــةٍ
ب ََشــريِّةٍ َت َت َّ
َ
وخــى
إدراك إنســا ِن َّيتهاَ ،ي ْنـ َـد ِرجُ
ُّ
ون
كل مَ ــنْ َي َتعَ امَ ـ ُـل مــع اآلخريــنَ مِ ــنْ ُد ِ
َ
ام لِحَ ِق َ
يقــةِ وُجُ ــو ِد
ـرار بِوجُ ِ
إ ـق ٍ
ودهــم ،أ ْو احْ ـ َـر ٍ
َ
الخـ َّـاق» َّالــذي َك َّر َسـ ْ
ـت
«ال َّت َـنوُّع ال َب َشــريِّ
ـارب ال َب َشـ ِـر َعـ َـى مَ ـ َـدى الحَ َ
َات
وُجُ ــو َد ُه َتجَ ـ ُ
ضــار ِ
والحْ َيــاز ْ َ
َْ
والزمِ َنــةَ ،ف َي َتحَ ـ َّـد ُ
ث إِ َل ْي ِهــم ،أَ ْو
ِ
َي َتحَ ـ َّـد ُ
ون ْ
اع ِت َـنـاءٍ
ث ِف َغيب ِت ِهــم َع ْن ُهــمْ  ،مِ ــنْ ُد ِ
َاك ِل َتمَ ُّيزهــم ،أَ ْو مُ حَ َ
اف َظــةٍ َعـ َـى
بِ ِهــمْ  ،أَ ْو إِ ْدر ٍ
ور ِهمَ ،ك َب َشـ ٍـر َ
آخ ِريــنْ َ ،وإِ َّنمَ ــا ْ
ار ِهــم
باع ِت َب ِ
ُشــعُ ِ
مَ حْ ـ َ
ـض أَ ْشـيَاءَ ُت ْؤ َخـ ُـذ أَ ْو ـُت ْـر ُ
َك حَ ْسـ َ
ـب حَ اجَ ِتــهِ

لذلـ َ
ـات
ـر َ ـغ ْ َ
ـر ُه مــن مُ عْ طيـ ٍ
ـك ُك ِّلــهَِ ،ول َِك ِثـ ٍ
َ
ـات ُ
ـات مُ َؤ َّ
وخ َ
صلـةٍ ،ال َيــرى
الصـ ٍ
ومُؤسِّ َسـ ٍ
للشعْ ر ِف ْالعَ َ
اع ُر مِ نْ مَ هَمَّ ةٍ ِّ
َّ
يث
الم ْالحَ دِ ِ
الش ِ
ْ
َت ْف ُ
صـ َرا َر َعـ َـى أَهَ مِّ َّيــةِ َع َل َقا ِت َنــا مَ ــعَ
«ال ْ
ضـ ُـل ِ
َ
ات ب ْ َ
َي ْال َب َش ِر
ْال َخ ِرين»َ .ويَعْ َت ِق ُد أنَّ «العَ َل َق ِ
َاسـ َ
شـاءِ  ،إِ َّل حِ ـ ْ َ
اإل ْن َ ـ
ـن
َلــنْ َت ُكــونَ ر ِ
ـخ ًة وَحَ َسـ َن َة ِ
ات جَ ي َِّد ٍة مَ عَ ْالعَ َ
َت ُكونُ َلهُمْ َ ،ك َب َش ٍرَ ،ع َل َق ٌ
الم
ُ
َّ
الط ِب ْي ِعـ ِّـي»َ .وإِ َل َذ ِلـ َ
ـس
ـك و َ ـ
َغـر ِه مِ ــنْ أ ُسـ ٍ
ِّغاتَ ،ف َّإن ُه يَعْ َت ِق ُد أنَّ دو َر َّ
اع ِر َق ْد
ومُ َسو ٍ
الش ِ
يف ِتــهِ َ
ـر و َِظ َ
اسـ َّيةَ ،
وت َب ْلـو ُِر
َت َغـ َّ َ
األ َس ِ
ـر مَ ــعْ َت َغـ ُّ ِ

ـر ْ
اإلن َســا ِن َّية َّال ِتــي َشــار ََف ْ
ت حُ ــدو َد
ـاذج َغـ ِ
ال َّنمـ ِ
ت فيه فاكتست بِ َ
ضرا َو ِت ِه
ال َّتوحُّ ش ،أَ ْو أَو َْغ َل ِ

الســوداء وَجَ َشـ ِـعهِ
وَمَ ِشـ ْي َئة ُع ْن ِص ِريَّتــهِ
َّ
ـض أَ ْعـ َـدا ٍد َ
وط َ
األعمَ ــى ،أَ ْو مَ حْ ـ َ
ْ
ـات ومَ ــوار َد
اقـ ٍ
َ
َ
َ
َ
ام ُ
َقابِ َل ٍة
ت
وعمْ ل ِ
ِ
لالستثمار وال َّتحَ وُّل إِل أرْق ٍ
ْصـ َـد ٍة مَ ا ِل َّيــةٍ ِف مَ َ
صــارف!
وَأَر ِ

آيدي ُ
ر ْ
وج َّيــات ُع ْن ُ
صريَّــةٍ
ـر مَ ْسـ ُبوقة ،وعـ َ
ُول ِ
َغـ ِ
َ
ـشْ ،
والعَ ْتمَ ــةِ
مُ َشـ َّيدة ،إِىل أ ْزمِ َنــة ال َّتوحُ ـ ِ
َالعَ َ ـمـاءِ َ
امل ُ ْط َل َقــةِ ،و ْ
األ ْقـ َـى.

َاج ِبــهِ ْالوُجُ ــوديِّ ِف َع َ
ـر
مُ حَ ـ ِّـد ِ
دات و ِ
الـ ٍـم مُ َت َغـ ِّ ٍ
وت َســارع؛ َفمَ ــا َعــا َد مُ َت َّ
اسـتِمْ َر ٍار َ
وقعــاً مِ ــنَ
بِ ْ
َ
ْ
َ
َّ
ـاع َر ال َق ِب ْيلــةِ»َ ،بـ ْـل
ـاع ِر أنْ «يَعْ ِكـ َ
ـس مَ َشـ ِ
الشـ ِ
َ
صا َر مَ ْد ُعوَّاً ِ َ
ب ِو ْف َق أ ْف َ
ض ِل َت َ
َ
لنْ «ي َْك ُت َ
ص ُّورَاتِهِ

ومُ ْد َر َكا ِتــهِ ،و َِف َ
ضــوءِ مَ ــا َت َّ
وصـ ِـل إِل ْيـ ِه مِ ــنْ
ـك إِ َّل ِلنَّ ُّ
ـات» .ومَ ــا َذ ِلـ َ
ُخ َ
الشــعَ رَاءَ َّالذيــنَ
الصـ ٍ
تمُ ــونَ مُ ْد َر َكات ِِهــمَ ،وي َْسـ ُـل ُكونَ بِمُوجَ ِب َهــا،
َيحْ َ ِ

«شــعْ ٍر
هُ ــمْ وَحْ دَهُ ــم ْال َقــا ِد ُرونَ َعـ َـى ِك َتابِـ ِة ِ
اعـ ٍّـي» ج ِّيــدٍ  ،وجَ مِ يـ ٍـلَ ،وي َُكــونُ بمقــدوره
إِ ْق َن ِ
َ
ْض
أنْ ُيـ َـؤ ِّديَ َد ْو َر ُه ْال َف ِ
اعـ َـل ِف ْالوُجُ ــودِ؛ َكأر ٍ

ْ
ْ
َت ْ
خـاءَ،
َال َ ـ
ض ُفـ ُر الحِ ْكمَ ـ َـة ،وَال َّت َســامُ حَ  ،و ِ
ْ
ْ
َال ْ ـق َرا َر بِال َّت ـَنو ُِّع ْال َب َشـ ِـريِّ ْال َخـ َّـا ِق،
وَالعَ ـ ْـد َل ،و ِ
ـوت َن ِقيــض َ
ـاب وَاحِ ــدٍ َ ،و َك َ
أل ْ
َات
صـو ِ
صـ ٍ
ِف إِهَ ـ ٍ
ٍ
أولئــك َّالذيــنَ َي ْب َت ُغــونَ َ
اتِ ،ف
ض ْفـ َر ْال َ َســاحَ ِ
ُ
ـمَاوات ،ل َ
ِصالـ ِـح أَ َنا ِن َّي ِت ِهــم،
َالسـ
ْض و َّ
ِ
ْال ُرو ِ
َّ
والذين ي ُِريدُونَ َت ْقل َ
ِيص ُك ِّل َشءٍ إِ َل َعالم ٍة
مُ ْفـ َر َدةٍ ،أَ ْو بُعْ ــدٍ مُ ْب َت َسـ ٍـر هُ ـوََ :نحْ ــنُ َوهُ ــمْ  ،أَ َنــا
راسـ ٍة َ
وَأَ ْنـ َ
ضاريـةٍ،
ـت! وتراهــم يَعْ مَ ُلــونَ  ،بِ َش َ
ْ َ
ْ
َعـ َـى َ
ـون بِأَ ْ ـ
ـون
ص ْبـ ِـغ العَ الـ ِـم ،وَال َكـ ِ
س ِـرهِ ،بِ َلـ ٍ

ُع ْن ُ
صــريٍّ اســتئثاريٍّ جَ ِشـ ٍـع ،ووَحيــدٍ .
ـوس ال َّتو ُ
ـي
َاصــل ال َّت َف ِ
اعـ ِّ
ـال َقـ ِ
َوب ُْغ َيـ َـة إِ ْكمَ ـ ِ
ـاع ِر الـ َّر ِائْ ،
ـن َّ
ْالحَ ـ ِّـي َبـ ْ َ
ـار ِئ املُتأمِّ ـ ِـل
الشـ ِ
وال َقـ ِ
القـرَّاءَ ْ َ
ـظَ ،فــإ ِّن َ
ْال َي ِقـ ْ
أل ْد ُعــو ُ
ال ِعـ ْزاءَ َّالذِ يــنَ
ِ
صــوا َعـ َـى اقت ـنـاءِ ُن ْسـ َ
حَ ِر ُ
ـخ ٍة مِ ــنْ هَ ـ َـذا ْال ِك َتــاب،
ْ
َ
أَنْ يُل ُّبــوا َد ْعـ َ
ـاع ِر ل ْ
ـوة َّ
ـراط ِف رَق َ
صــةٍ
ِالنخِ ـ ِ
الشـ ِ
ْ
َْْ
ار،
حَ مِ يمِ َّيــةٍ مُ ْ ـ
شََ
ـر َكةٍ مَ ــعَ الرَاءِ  ،وَالفـ َـك ِ
ً
صـوُّراتَ ْ ،
وال ْخ ِي َلــةِ ،و َ
وال َّت َ
ـكال
َشـ ِّتى أ ْشـ ِ
ـال ،وَمَ ــعْ ُخ َ
ـات ال َّن ْقــدِ الجَ ـ ْـذريِّ
الصـ ِ
الجَ مَ ـ ِ
َّ
ْ
ـول ،تلـ َ
ـارمُ ،
َّ
ـك ال ِتــي َت ُب ُّث َهــا
وصـوَر ال َ ـه ِ
الصـ ِ
مُ حْ َت َوي َُاتـ ُه مــن مُ حَ ــاورةٍَ ،
وق َ
صا ِئـ َـد مُ ْخ َتــارةٍ،
َووَمَ َ
ـات َتأَمُّ ِل َّيــةٍ.
ضـ ٍ
َ
و َِّإن َ َ
ل ِثـ ُـق أنَّ ُّ
ـاب
للشـ ُروع ِف ِقـ َراء ِة هَ ـ َـذا ال ِك َتـ ِ
ْ
ـراط،
ـار َئ
أَنْ َيجْ ــذِ َ
اإلن َســانَ ل ِِل ْنخِ ـ ِ
ب ْال َقـ ِ
ـايل و ََّقــادٍِ ،ف ت ِْلـ َ
ـك
بِ َشـ َـغ ٍ
يف وجَ مَ ـ ٍّ
ف مَ عْ ـ ِـر ٍّ

ال َّر ْق َ
ْس
صــةِ ْالحَ مِ يْمِ َّيــة َّال ِتــي ُت ْكمِ ـ ُـل َقـو َ
واصـ ِـل ْ
ـر الـ َّـذ َ
ال َّت ُ
ات،
ـاين َعـ َـى َنحْ ـ ٍّو ُيغـ ِّ ُ
اإلنسـ ِّ
وي َْف َتــحُ مَ ـ َـدار ِ َ
ـاءَات َسـ َيكونُ
ـاق و ََف َ ـ
ض ٍ
َات آفـ ٍ
َ
ـر ْالعَ َ
الـ ِـم
ـوج ِرحَ ابِ َهــا أنْ ي ُْفـ ِـي إِىل َت ْغيـ ِ
ِل ُو ـل ِ
َ
ْ
ْ
َ
اعلةِ ِف أ ْخذِ ِه َ
مآالت
وب
ص َ
َع ْ َ
ٍ
ب ال ُ َشا َر َكةِ ال َف ِ
بإن َســان َّية ْ
َت ِليـ ُـق ْ
قاصــدِ ْالوجُ ــود.
اإلن َســان ،ومَ ِ

وال ي َْســعُ ني وَأَ َنــا أَ ُخـ ُّ
ـات هــذا
ـط آخِ ــر ك َِلمـ ِ
ُْ
ـار ِئ ال َّنبيــل،
ال َّتقديــمِ ،لف ِســحَ ْالَجَ ــال ل ِْل َقـ ِ
ات هَ ـ َـذا ْال ِك َتــاب،
ـوس مَ َســاحَ ٍ
َك ي َْشـ َر َع ِف جَ ـ ِ
َ
َ
َّ
ِيق ِف َف َ
زيل
وال َّتحْ ل ِ
ضاءَاتِهِ ،إِل أنْ أ َت َق َّدمَ بِجَ ِ
ُّ
ـان ِلـ ُـك ِّل مَ ــنْ أَ ْسـهَمَ ِف جَ عْ ِلــه
الشـ ْـك ِر واالمْ ِت َنـ ِ
َ
ِك َتا َبــاً مطبوعــاًَ ،فأ َتــاحَ إِمْ َكا ِن َّيـ َـة َت َدا ُولـهِ ،و َبـ ِّ
ـث
ـاس.
رســالته ِف ال َّنـ ِ
ُّ
الصديقـ َـة ُّ
وَأَ ُخـ ُّ
بالشـ ْـك ِر َّ
الدكتــورة هَ َـنـاء
ـص
عــي ال َبـوَّاب ،املديــر العــام لــدار ُخ ُطــوط

ديق َّ
والص َ
َّ
الشاعر،
وظالل لل َّنشر وال َّتوزيع،
ِ

والفنــان التشــكييل ،مُ حَ مَّ ــد العامــري ،مُ ديـ َر
الـ َّـدار ومُ ْشـ ِـر َفهَا الف ِّنــي ،واألخ بســام حمــدان

امل ُ َ
صمِّ ــم التنفيــذي إلصــدارات الـ َّـدار.
ُّ
بالشــكر واالمتنــان إىل
وبقــدر مــا أتوجَّ ــه

إبنــي وصديقــي عاطــف بسيســو الــذي أجــرى
ْ
َّ
النغ ُفــورد،
الشــاعر مَا ْر ِتــن
املُحَ ــاورة مــع
َ
وح َّررهــا لل َّنشــر ُّ
باللغــة اإلنجليزيــةَ ،فأ َتــاحَ
يل ُف َ
ـربَ ،عـ َـى
ـالَ ،عــنْ ُـق ٍ
رصـ ًـة َثمينـ ًـة لإلطـ ِ
ْ
َع َ
الـ ِـم هــذا َّ
ـان ال َّن ِبيـ ْـل،
الشـ ِ
َال ْن َسـ ِ
ـاع ِر امل ُـْبـدِ ِع ،و ِ
َف َّإننــي ُ
ألجَ ـ ِّـدد الشــكر للشــاعر الصديــق نــوري
َّ
مجلــة الجديــد،
الجَ ـ َّراح ،رئيــس تحريــر

عــى مــا َّ
قدمَ ــه مــن تســهيالت إل ـ
جـراءِ
املُحــاورة ،وعــى االحت ـفـاء بِنشــرها ،مُ عَ َّر َبـ ًـة،

ـارات مِ ــن قصائــد َّ
الشــاعر مارتــن
مــع مُ ْختـ ٍ
النغفــورد ،وَومَ َ
ـنوات ،يف
ضاتــهَ ،ق ْبـ َـل َسـ ٍ

َّ
املجلــة ،وهــي املــواد ْال ْ
ض ُفــورة اآلنَ  ،مــع
ال َّتقديــم ،بــنَ َد َّفتــي هَ ــذا الكتــاب َّالــذي آمُ ـ ُـل

أنْ يُم ِتــعَ القار ِئــات والقارئــنَ  ،بِقــدر مــا ي َُقـ ِّـدم
َن ْف َسـهُ ،إل ْي ُهــنَّ وإلِيهــمَ ،كمنــار ٍة مَ عْ ِر َفـةٍ،
ضـاءً ر ُْؤيَاويَّــاً مُ فعَ مــاً
ـوع ِشــعْ ريَّةٍَ ،
ويُن ـُب َ
وف َ ـ
ِ

الطليقــةَِ ،ووَمْ ـ ِ ْ ْ ْ
األخ ِي َلــةِ َّ
بِ ْ
ـاج،
ـض ال ِفكـ ِـر الوهَّ ـ ِ
وتجَ ِّليــات الجَ مَ ـ ْ
َ
ـال.

براتشسالفا 6 ،أيلول (سبتمبر) 2020

ناقد من فلسطين مقيم في براتشسالفا
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سبع سماوات بعيدة

األس َماء
ْ
َّإن ُه العامُ 1880؛
مَاض َ
يك املُدَانُ
ِ
َ
ث–
ومَ ا هُ َو اآلنَ ِسوى رجْ َفةِ َق ْشعَ ريرة ال أ ْك َ َ
س َ
الم َظ َّل بِمَ ْق ُد ِر َ
ك،
َن َف ٍ
مُرت ِعدٍ ِف َس ٍ
ات ،أنْ َت ْز ِف َر ُه
ِف َفي َن ٍ
َات َّ
الليل.
ُق ْر َ
ب ِنهَاي ِ
ِص ْنع ُّ
َت َ
ضعُ ي ََد َ
صالح ٍة ل ُ
ض َ
وب،
الط ِ
ك َع َل أ ْر ٍ
مَراعي َّ
ُ
هب.
وتحَ ِّد ُق ِف ِ
الذ ِ
َت ْنحَ دِ ُر َ
س،
ص َ
وب ويندسور* :ظالمٌ َدامِ ٌ
وحُ َزمُ ِس َ
ري مُ حْ َتمَ لةُ ،ت َف ِّك ُر
الل َغ ِ
ان ِغ ٍ
يق ِ
ََ
ُ ْ
يس ٍة -
اج َك ِن َ
ِف امل ْس َتقبل ،كأ ْب َر ِ
واضعٌ جَ مٌّ ُ ،ق َرىً َقرْمِ يدِ ي ٌَّة ،أيامُ َعمَ ٍل َط ٌ
َت ُ
ويلة؛
ضعٌ  -ومَ َ
ٌ
وأطفال ُر َّ
ٌ
اذا بَعْ دِ ئذٍ ؟
مَواليد
أعيا ُد ميالدٍ،
حَ َسنٌ َّأن َ
اه َد
ك ال َت ْقدِ ُر أنْ ُت َش ِ
ألنَّ مَ ا ال َت ْس َت ِطيعُ أنْ َت َرا ُه
واضعُ الحَ ِي ُّي َعي ُنهُ ،مَ َز ِار ُع فالندرز َّ
اللبن َّية –
هو امل َُت ِ
فاالندرز  -اسمُّ ال َّت ُ
واض ِع هَ َذا مُ مَ َّز ٌق
ول َ
الق ْتىل.
ول ُخ ُي ِ
بِوُحُ ِ
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شيشينيا ،أرمينيا ،أَمْ ِري ْت َس ْر؛
لينينغراد ،بياڤراُ ،كورسك؛
عبَ ،ي َت َس َّل ُقهَا،
أَ ْسمَاءٌ ي َْق ِف ُز إليها ال ُّر ُ
وَحِ و َْلهَا َي ْر ُق ُ
ص.
نانجنغ وأوشفيتز ،هريوشيما؛
أَ ْسمَاءٌ َك ٌ
هر
ثرية َت َت َك َاث ُر  -مِ ْث َل َن ٍ
َش ُ
الالت ُه تتق َّيأُ الجُ َثث.
ْل ِّ
أسمَاءٌ َت ْل َت ُّ
ف حَ و َ
سان َ
وت َت َدحْ رَجُ َفحَ ْسب.
ْ
الل ِ
ص ُّو ُر َّأن َ
ب َت َ
أسمَاءٌ ي ْ
أسمَاءَ هَ ا
َصعُ ُ
ك لم َت ْسمَ عْ ْ
ْ
َ
س املُرُوجْ .
وأنت ُت َّد ِّخنُ ِف رائِحَ ةِ َشمْ ِ
ْ
ترييزينشتات.
ب َْغ َدا ُد،
ي ْ
ب َت َخ ُّي ُل
َصعُ ُ
ري مِ مَّ ا َيجْ مَ عُ َناَ ،
اسمُ هُ.
ري الكث َ
الكث َ
ون َت َق َ
* ويندســور هــي مركــز اســتعماري مُ ِّ
بكـ ٌر يضــمُّ مجموعــة
قــرى ،تبعـ ُـد حــوايل مســافة ســاعة عــن مــكان إقامتــي
سـرالية َّال ِتــي َكانَ
وعيــي .وهــي مــن أوائــل األماكــن األ ـ
ً
ـتعمرة
لألوروبيــن أنْ يعتقــدوا أنهــا صالحــة ألن تكــون مسـ
آمنـ ًـة وناجحــة؛ حيـ ُ
ـث املراعــى ال َّنهريــة الخصبــة اليانعــة،
واملحاصيــل َّ
الدائمــة َّال ِتــي يُمكــنُ االعتمــا ُد َعـ َـى خريهــا.
وقــد َكانَ لل َّتفكــر ِف مــدى اع ـتـزاز املزارعــن األوائــل بمــا

َ
ُّ
َ
السوءِ –
ِح َّ
كانــوا قــد أنجــزو ُه ،أنْ يُدهشــني ،وال ســيما لجهــة أنهــم بِ َتهكمِ هَا الفاد ِ
ول إنَّ حَ َ
والصراعــات ،الذي ي َُق ُ
رارة َّ
ِّ
لــم يتصـوَّروا ،أبــداً ،أنَّ قرنــاً مــن الحُ ـ ُروب
س
الشمْ ِ
قــد َكانَ ِف انتظارهــم :كيـ َ
اوالت امل َ ْخ ُلو ِقني.
ـف َكانَ ينبغــي عليهــم أنْ يكونــوا َس ُتديمُ مُ حَ
ِ
ل ُي ْشــبهونني ُ -ر َف َ ـقـاءَ أ ـ
سـراليني مُ َت َشــابِهني ِف مَ ْشــهدٍ
ابي َّ
وف – ولكنْ  ،أيضاًَ ،
الطبع ،يُمْ كِنُ ُ
كيف وإىل أي ٍّ
طبيعي
للغ َراب َّي ِة أنْ َت ْب ُد َو
أسرتايل مَ أْ ُل ٍ
ٍّ
ٍّ
اج ُغ َر ِّ
حد ِل ِ َز ٍ
ِ
ً
كل ال ِف ْك ِر َيمِ ُ
ـف َتمَامــا بمــا هي ال َّنهجُ الذي إليهِ ُّ
يل.
ـعور مُ ختلـ ٍ
َك ُانــوا مُ ْخ َت ِل ِفــنَ ِ ،ف ظـ ِـل وجُ ــو ِد شـ ٍ
صا املْحَ ْرو ُ
ُ
راب َزانْ  ،العَ َ
َلـ َـدى ال َّتاريــخ ،وبمــا قــد أَ ْو َد َع ِف َخ َزا ِئ ِنــه.
ُقة َزانْ .
الغ ُ
بيل َس ُ
َزانُ بُوذا َس ُ
مور.
ري األ ِ
ِ
ُّ
الط ُيور
راب َعجُ و ٌز َطويالً،
َسيَهذِ ي ُغ ٌ
وس.
رات ال َّت َذمُّ ر العَ ُب ْ
مُ ْخ َت ِباً مُ ْب َت َك ِ
َ
ُّ َ
ياج َ
آخ َر،
أ ْو َسيَحُ ط َعل ِس ٍ
مُ َوب َِّخاً بِ َق ْس َو ٍة –
أُ َف ِّك ُر ِف هَ َ
ضبَةٍ حَ جَ ريَّةٍ
األس ْف ِل مِ نْ بو َدوَانغز،
إىل َ
السمَاءَ إرباً
ُتم ِّز ُق َّ

َ
ُ
ولعَ َّل ُ
كيفية َ
الواج َب ُة لألُمُور:
صو ِْغ َنا
اب هُ َو
الغ َر َ
ِ
َي ْن َب ِغي َ
أص َ
للق َ
صائِدِ أنْ ُت َتمْ ِتمَ ْ
رب ٍم –
وات َت ُّ
ُت َطابِ ُق حَ َقائ َِق ْ
ِسا ْر.
االنك َ
َآنئِذٍ ُ ،غ ْربَانُ ْالعُ ْقعُ ِق َس َ
وف ُت َغ ِّني.
وهَ ا أَ َن َذا أُ ِّ
فك ُر ِف امل ُ َغ ِّننيَ –
ُط ُيو ُر ُّ
ص ِغرِّيدٍ –
الد ِج والو َْقواق  -و ُك ُّل
طأئر مُ َتحَ ِّف ٍز ل ِْل َق ْن ِ
ٍ
ْ
ت مَ المحَ َ
َي ْنحَ ُ
اويف.
الغ َس ِق ويَحْ ُف ُر املهَاوي وال َّتجَ
ات.
و َِف ُك ِّل ال َّب َبغاوات امل ُ ْنهَمِ َكةِ ِف ِطرا ٍد ومُ َلحَ َق ٍ
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وسعُ ال ُّر ْ
ومَان ِس َيات
ات ُلعبَةٍ َسرديَّة – ُت ِّ
َع َل َلوحَ ِ
و َِف ال َّب
يس،
بغاوات البيضاءِ
ْص َياءَ ،و َدبَابِ ْ
يالتُ ،و َكالءَ أَو ِ
ِ
هات َبدِ ٍ
ألجل أُمَّ ٍ
ِ
َ
الس َ
أعايل ْ
َ
ار ِف ُك ِّل أرْجَ اء» ُكو َْل».
أوراق
ته ُّز
اقان:
ون مُ
ناورات أ َن ِويَّةٍ َغ ُرو َر ٍة ي َْف َت ِع ُلها َّ
ٍ
َ
األشجَ ِ
ومِ نْ ُد ِ
واضةِ ِف املاء ُ
و َِف البجَ ع األسو ِد ُّ
الخ َ
واس ِتعْ َ
ات ،وأَحْ َ
والط ُيور َ
ات ،ومُ عَ َان َق ٌ
راض ٌ
وط ُيور البَحْ ر مَ ِس ٌ
ضانُ َن ْ
صر؛
رياتْ ،
ِ
َ
َ
ُ
َ
ـيهات
ـب الفائزيــنَ بالجَ ا ـئـزة ِلجْ ـ ِـل كالشـ ٍ
هَ ْر َولــة ثعَ الـ ِ
وت مُ َطو ٌَّق ُيو ِّ
ص ٌ
هُ دوءٌَ ،
اورات مُ و ََّقعَ ًة؛
مُ َت َز ا مِ َنـ ٍة ؛
َشحُ مُ حَ
ٍ
َ
َ
ص ِة َ
«فالس» َخ ِف َ
ظات َ
ات ألنْ ي َُك ُ
أ ْف َ
ض ُرو َر ٍة مُ لِحَّ ةٍ ،لحَ َظ ٌ
ُ
ض ُل َر ْق َ
ونوا أ ْن ُف َسهُم –
وتقرير
ألجل جُ َذاذ ِة َشعْ ٍر
َلحَ
يفةٍ
ٍ
ِ
وت َع ٍّ
وت َخ ِف ْ
ات مُ َتعَ ِّد َد ٌ
ِث ْن َي ٌ
ال ،أَ ْو بِ َ
ات ل ِْل ِغ َناء بِ َ
يضَ :س َنويٍّ ؛
ص ٍ
ص ٍ
ِّ
كونَ ،
َّ
لل َّت ْ
حك امل َ ْك ُتوم –
والقه َْق َهةِ،
ـف وهُ ـ َّو ِة
َت ْســي ُ
ريُّ ،
والض ِ
ـون ِ
وريَـ ِ
ذات مَ و ِقـ ٍ
ص ِف ِ
ري َد ِ
والس ِ
ـات مِ ْشـ َية ال ِقــط بِعُ ُيـ ٍ
ضــوءُ َ
أشـ َباحَ ،عـ َـى مَ ـ َـدى خِ ـ ْ
ر َ
ـب ْ
حيـ ُ
ـاف ...
ـث ي َِصـ ُ
القمَ ـ ِـر رَمْ ـ َـل َكو َكـ ِ
ٍ
َ
ْ
«إ ْكويـ َـا».
اق َعـ َـى
َان -ســائ ُِقو ال ُّروتــاري ِف ِسـ َب ٍ
مُ َســا ِفرون ِف األلـو ِ
ال َّتوا ِفــه.
الر ْق ُص
َه َذا َّ
هَ َذا ال َّر ْق ُ
ص:
ُ
حيث ال امتيا َز ألحَ دٍ َع َل أَحَ ْد؛
ُ
حيث العُ ُيونُ
صدِ ُر َ
ال ُت َقيِّمُ وال ُت ْ
األحْ َكامْ –
ت ِْل َ
ك َّال ِتي ال يُعَ ِّي ُنهَا

ال َّت ُّ
قدمُ  ،والعُ لوُّ ،وال َّتدوي ُر ِف ال ُّرتب ...
هَ ذا ال َّر ْق ُ
ص:
َ
ُج َد
حَ ْي ُثمَ ا َكانَ  ،وأ ْي َنمَ ا و ِ
َع ْر ٌ
كاف/
ض ٍ
َ
وع ٌ
ائد ذو كِفاية.

ح َّتى َ
ِمَات – إنْ َ
الكل ُ
كان ْ
ت ُتعْ َنى
واش:
بالهَوامِ ش والحَ ِ
رث مِ مَّ ا هو مَ حْ ُ
ض ِنهَاي ْ
ْ
ص ُ
كانت ِق َ
إنْ
َات.
صهَا َت ْك ُت ُ
ب أك َ
ح َّتى العَ مَ ُل،
ح َّتى َّ
الطحْ نُ والجَ ْر ُ
ش
رب ُ
ِكرار امل َُت َك ِّر ْ
		
رات.
َع َ
الخ َط ِط وت ِ
ون َلخ َبط ِة العَ َّدا َدات
ولكنْ من ُد ِ
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ح َّتى ال َّر ْق ُ
ص لم يَعُ ْد َر ْق َ
صاً:
إنْ َكانَ جُ و َْعاًَ ،ع ْر َ
ضاً ،أَ ْو ال ِت َزاماً ...
وال ال ِّر َ
ياض ُة:
حَ َ
ت َع َل ُّ
باآلخ ِر ،أيِّ َ
َ
اف َظ ْ
آخر؛
الشعُ ور
ذاك مَ ا َت ْن َطوي علي ِه ُ
َ
القيو ُد.
َ
ُ
وج َفيُمْ ِك ُنهُمُ ال َّر ْق ُ
ص–
أما املتجوِّلونَ و َرا ِك ُبو امل ِ
وظني.
ري امل َ ْل ُف ِ
مع ُش َر َكائهم َغ ِ
وامل َُت َس ِّل ُقون.
(والف َّن ُانون – وإنْ َلمْ ي َُكنْ َذل َ
ِك
وس َ
الفنِّ َت ُكونُ َ
«نمَاءً»).
حِ نيَ ُط ُق ُ
َطاملا أنَّ َ
اآلخ ِرينَ ال ُيحَ و َُّلونَ إىل ُعمْ َلةٍ:
مَ ْر ُق َ
ألجل مَ ْن َفعةٍ.
وصاً مَ عَ هَا.
ليس
َ
ِ
ْ
إذ مِ نْ ُدو ِنهَا ال َفرَحَ َسيُوجَ ُد:
صا َر ٌ
ْان ِت َ
ب–
ات َفحَ ْس ُ
مُ ْس َت ْق َب ٌل َف ِز ٌع
مِ نْ َ
مَاجمَ
ضحِ ِ
ك جَ ِ
َت ْسـ َـفحُ َّ
ـف َغ ِزيـ ٍـر َعـ َـى ال َهــدِ ِف
		
الدمْ ــعَ بِعُ ْنـ ٍ
–

امل َ ْن ُب ُ
وذونَ
ْان َت َز ُعوا ْأن ُف َسهُم
		
مِ نْ مَ ْه َرجَ ان ْ
اب ِص ْفريَّ ِة ُ
الخ َ
الصة .
األلعَ ِ
ـوغ عالقــة تفاعـ ٍـل َنمُوذجيــة بــن ال َّنــاس –
* مُ حاولـ ٌـة ل َ ـ
ِص ِ
رقـ ٌ
ـص ال مُ حاكمــة فيــه وال امتيــاز ألحــدٍ َعـ َـى أحــدَ ،وإِ َّنمَ ــا
ـات َّال ِتــي هــي
ا ـ
حـرام فحســب .وهنــاك الكثــر مــن ال َّرقصـ ِ
َ
َ
تع ـب ٌ
ـرات عــن ال َّرغبــة ِف امتــاك ُسـ ْـلطةِ أ ْو قـوَّة أ ْو تحقيــق
منفعــةٍ أَ ْو تحصيــل أفضل َّيــة :لخبطـ ُـة َعـ َّـدادات َّ
اللوحــات
ِّ
املتعلقــة بلعبــة املســار الوظيفــي؛ قصـ ُ
ـب َّال ِتــي هــي
ـص الحـ ِّ
مَ حْ ـ ُ
ـال أقو ـيـاء؛
ـأن اقتنــاص عالقــة مــع رجـ ٍ
ـض أوهــام بشـ ِ
ال َّت ُ
«السفر ِف
فاخر الفجُّ ِف االستعراضات العسكرية (أَ ْو
َّ
الع َ
صابــة ،كوســيلة مــن
األلــوان» أي ارتــداء كامــل شــارات ِ
وســائل ال ِّر ـيـاء وال َّت َف ُ
صابــات َّ
اخـ ِـر الفــجِّ لــدى ِع َ
الدرَّاجَ ــات
ال َّناريَّــة).

هيرشل چرينسبان
َّإنه مَ حْ ُ
ض َ
بي
ص ٍّ
الصحَ َ
َف ِزعاًُ ،يحَ ِّد ُق ِف َّ
افةِ–
ً
كامْ ِرئ ُك ِش َفت َلهُُ ،د ْف ً
واحدة َ
ب،
عة
وعنْ َك َث ٍ
حِ َكا َي ُت ُه ُك ُّلهَا:
الف ِق ُ
ص َّو َر أينَ َت ْخ َتبئُ َ
رية أمُّ َ
هل َ
لك أنْ َت َت َ
ك،
يدة ِف ُغ ْر َفةِ امل َ ُؤونةِ وبَار ِد ْ
وَحِ ً
األط ِعمَ ة -
قة بمزيج من ُس َّك ٍر ومَ حْ ُل ٍّ
تلك العَ ْتمَ ُة امل ُ ِط ِب ُ
َ
ول مِ ْلحِ ٍّي -
ٍ
فِيمَ ا ال َه َر ُ
والع َظامُ
اوات ِ
َ
ي َُدوِّي َق ْر ُعهَا ِف َ
َابَ ،خارجَ ال َّزمن ...
ارج ،و ََع َل األ ْبو ِ
الخ ِ
ض َّ
رث بَعْ َ
الطحِ ني،
َت َت َخ َّي ُلهَا تن ُ
َف َي ْن َت ِش ُر ح َّتى ْ
اعهَا ...
أع َل ِذ َر ِ
ِل َت ْل َت ِق َط ال ُه ُدوءَ ْ
إذ َت ِص ُلهُ؛ ُت ُ
ريد َو ْزنَ ُب ْندِ ِق َّي ٍة َف َق ْط،
ات
الع َ
ب حُ َّر َ
اس َّ
السفارة ِف مُ َطا َر َد ٍ
ِل ُت ِ
ِّب َنحْ َو ُّ
ِل ُت َ
بلومايس
الد
صو َ
ِّ
ْ
إذ ال ي ُْف ِض َّ
ل إال إىل َّ
الصمَ م ...
الصفاءُ ْالجَ ِ ُّ
تلك الكلمة ُ
ِل ُت ِّ
ؤك َد َ
وتلحَّ عليها بال ِّتكرار،

ك ،حُ ُّب َ
حُ ُّب َ
ك ...
أنْ َتمْ ِش مَ ْغ ُلوالً َ
باأل ْ
ص َفا ِد
ُ
عات
حيث رُؤوساءُ
ِ
املوت بق َّب ِ
قص ُ
ِيوا مَ ا َق ْد َفعَ ْل َ
ت-
والغ ُ
راب :يَأْ ُتونَ ل َ َ
ال َّر ِ
َّ
الش ُ
بالعص َخارجَ ال َّزمن؛
وارع ُت ْق َر ُع
ِ ِّ
ُ
ش ُ
املجنونة ُته ْ
َش ِه ُ
س؛
الحَ َرائ ُِق
َس ِه ُ
وته ْ
َّ
الص ِار ُخونَ ِنياماً ...
ُق ِّد َر َ
لك أنْ َت ُكونَ ِف َّ
السابِعَ ِة َع ْش َر َة
وأنْ َترى.
ب ِعمُ اآلنْ .
الجَ حِ يمُ وحْ ُد ُه َس ُي َ ْ
* ِف العــام  ،1938أطلــق چرينســبان ،اليهــوديُّ البولنــديُّ
الــذي يعيـ ُ
ـش ِف باريــس ،ال َّرصـ َ
ـايس
ـاص َعـ َـى الدبلومـ ِّ
إرنســت فــون راث ،وذلــك انتقامــاً الضطهــاد والدتــه َّال ِتــي
ً
اصرة ِف أملانيا ،وترحيل والده من أملانيا وإبعاده
كانت مُ حَ
عنهــا ِف عربــة نقــل .وقــد ر َّد النازيــون بارتــكاب املذابــح ِف
«ليلــة الكريســتال» .أمــا چرينســبان فقــد ألقــاه الفرنســيون
الســجن ،ثــمُ اختفــى خِ ــال االحتــال.
ِف ِّ
وستَ َ
اڤا*
أليكس ُك ْ
االسمُ ،
هذا ْ
ِيس –
َّالذِ ي َف َّر مِ نْ ِت ْبل ِ
الثلجُ َي َت َس َ
حيث َّ
ُ
اق ُط َك ِش َفاه مُ ْخ ِبي الـ «جي پي يو»
ول ِل َر ٍّ
َع َل ِّ
كل مَ حْ ُ
جال جُ ُددٍ؛
ص ٍ
َع ُ
ني
اشوا َس َن َت ِ
بارييس؛
ِف َقب ٍّو
ٍّ
ُثمَّ جَ ُ
اؤوا ،يَائ ِِسنيَ ،
إىل حَ َفاو ِة حَ جَ ِر َّ
الد ِم،
السمَاءِ َ
وضوَاحِ يهَا هُ َنا –
َع َل مَ ْرأَىً ومَ ْسمَ ٍع مِ نَ َّ
َّ
س اآلنَ
يتنف ُ
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ب تبديل ِّ
خط َت ُ
ف امل َ َسامِ ري ِف ِر َئ َتيه:
َع ْ َ
راص ِ
ِسَ ،
اشيمَ مُ ْش َت ِعلة،
َيجْ ل ُ
مثل جُ مْ جُ مَ ٍة ِ
ذات َخ َي ِ
ي َُل ُّ
ُني –
ان ب ٍّ
ف َن ْف َس ُه بِأبخر ِة ُد َخ ٍ
وكأنَّ ُك َّل مَ ا َّ
تبقى َل ُه
أَنْ ي َْق ُت َل َن ْف َسهُُ ،رويداً ُرويداً،
بِ َنار ِه َ
الخ َّ
اصة –
صامِ داً
َ
بعد أنْ َقاوَمَ َ
ُ
ريان األ ْخ َرى.
إ ُك َرا َه ُك ِّل ال ِّن ِ

كامَ ،كمَ ا لو أنَّ ال َهوَاءَ
مِ نْ َت ْسك ِ
ِني ال ُّز ِ
قد َغ ِر َق ِف ُع ُذو َب ِة أَ َخادِيدٍ
ضو ََّع ف َ
ثل ِعطر ي َُسمَّ ى «مَ َس َ
األرْجَ اءِ مِ َ
َ
وت َ
افة»:
ِ
ٍ
مم َخ ِف َ
َط ٌ
يضةٍ.
ريق ُت ٌّ
رابي ُذو ِق ٍ
وهَ ا ْأن َ
ت َت ْن َزل ُِق َ
وب ال َّرمل ال َّنهري،
ص َ
س جَ َّ
افة،
َشاحِ َباً مِ نْ ِ
أشعَّ ةِ َشمْ ٍ
َّ
تتوق ُ
السيارة ...
ف ،و ََت ْخرُجُ من َّ
أَ ْو َتمْ يش ِف َش َ
		
وارع،
ـات َ
مُ ْشمِ َسـ ٍة لــم َتـ ْ
ولوحَ ـ ٌ
صقـ ٌ
ـزل  -مُ ْل َ
ت
ـات إعالنيـ ٌـة ملحـ َّـا ٍ
ومَ َتا جـ َر
ارات «ميدوبانك» .ثمَّ ة َن ِسيمٌ َعل ٌ
َع َل هَ َياك َ
ِيل
ِل ِق َط ِ
ُق َب َ
س ال َب ْش َرة:
هر َيه ُّ
س ُيالمِ ُ
ُب رَخِ َّياً َك َن َف ٍ
الة ال َّن ِ
واط ِئ َّ
بعض َّ
الشما ِل َّي ِة امل ُ َ
ت هُ َن َ
وهَ ا ْأن َ
ض َّيعَ ْة:
اكِ ،ع ْن َد
الش ِ
ِ
ـات َّ َ
َسـ ٌ
ون َي ْز ِفـ ُر ِف
ـهل ِطينـ ٌّـي مُ شـ َـق ٌق بِ َخ ْرب ََشـ ِ
السـ ْـلطعُ ِ
َ
ـاح أمْ َثــل.
ص َبـ ٍ
أشــجا ُر امل َ ْن َغـ ُروف االســتوائ ًية كمــا الچُ وَاَنــات* القديمــة ِف
ـش بِ ِظـ َـا ِل َّ
َ
اللــونْ .
ضــوءٍ َ ْ
مُب َقـ ٍ

سـراليا مجتمــعُ مُ هاجريــن ،و َِف الخمســينات
* أ ـ
ر مــن ال َّنــاس مــن
والســتينات مــن القــرن املــايض ،فـ َّر كثـ ٌ
بعد الحرب العاملية َّ
أوروبا َ
الثانيةِ ،ف محاولة منهم لبدء
سـراليا .وحــن ِســمعَ أليكــس،
حيــاة جديــدة ،هنــاِ ،ف أ ـ
ُ
ـب
الــذي َكانَ جــاراً يل ،أننــي
وددت أنْ أكــون كاتبــاً ،طلـ َ
قصــة ُّ
ـب َّ
الظلــم الــذي أوقــعَ ســتالني بــاءَ ُه َعـ َـى
إيل أنْ أكتـ َ
َّ
ُ
َّ
جورجيــا .أراد إليكــس مِ ِّنــي أنْ أ ْ
القصــة بكاملهــا
ص ِغــي إىل
صفـ ًـة ِف إثــر َع ْ
كمــا يرويهــا هــو ،وأنْ أُدوِّنهــا أنــاَ ،ع ْ
ص َفــة.
وقــد بــدا يل ،لذلــكَّ ،أنـ ُه هــو َن ْف ُسـ ُه َيحْ مـ ُـل تاريـ َـخ جورجيــا
ـت أنَّ َّ
ِف حياتــه و َِف تاريخــه الخــاص ،فارتأيـ ُ
الط ِري َْقــة
ُ
الف ْ
قصــة جورجيــا هــي كتابـ ُـة ِق َّ
ضـ َـى لكتابــة َّ
يريٌّ  ،يم ُّر بسالسةٍ جَ ْذىل.
ص ِتـهِ .أمَّ ــا هواءٌ حَ ِر ِ
منتســبو الـ « ،»GPUفهــم أسـ ُ
ـاف مُ نتســبي الـ « .»KGBكاإلي َْقاع ِف َ
اس َ
الدو ُ
يد ِةَّ ،
الق ِص َ
يك،
َّامَات َت ُش ُّد مَ َر ِ
ِ
لقــد فـ َّر أليكــس مــن جورجيــا إىل باريــس ،تمامــاً ِف الوقــت ْان ِج ٌ
ٌ
ات َ
ل
الق ْس ِريَّةِ
كثيف وأسو ُد من اإلزاحَ ِ
راف َع َس ِ ٌّ
ايلْ ،
الــذي َكانَ غزوهــا مــن قبــل األملــان سـيَحْ ُد ُ
ث .وحــنَ وجَ ـ َـد ،ت ِْل َ
اإلنجَ ُ
ازات
سَ :
ك َّال ِتي َتهْمِ ُ
ليس ثمَّ َة مِ نْ َت َن ُ
ب مِ َث ٍّ
اس ٍ
كالد َعاب ِ َ
َ
سـراليا ،لــم َت ُكــنْ هــذه َس َت َت َ
ف ِف َط ْ
الش ُّ
ـوب أ ـ
ِف خاتمــة املطــاف،
ريق.
طريقـ ُه صـ َ
َات ،أ ْو مِ ْث َل مُ نعَ َط ٍ
ك حِ ْكمَ ٌة ملا هُ َو مُ ْق َتحٌ حَ َّقاً
ً
صعْ ً
وساخنة ،وكان رأس ُه مُ ثقال ً ت ِْل َ
األسرتاليا ج َّن ًة :كانت َ
بة
َ
ال ُن ِق ُّرهــا ،أَ ْو َنحْ ــنُ ال َن ْفعَ ـ ُـل َذ ِلـ َ
ـال العَ َذابــات واآلالم َّال ِتــي ا ْب ُتــي بِ َهــا.
ـرض ،ح َّتــى
ـكِ ،ف ْ
أسـوَأ َ ـف ٍ
بِأحْ مَ ـ ِ
اآلنْ .
مَواسم ِس ْ
الس ْبعَ ة
من:
يد ِن َّ
ِ
الخ ْط َو َ
رع َ
ت ُت ْس ُ
هَ ا أَ ْن َ
()1
وت ِص ُل إىل « َد ِري**».
اإليمَاءَات َ
الغاوية
مَوسمُ
ِ
ِ
َ
ص ِف َي ٌة أ ْو َت ْب َئ ٌة ،حَ َّ
يد ٍة َت ْك ُف ُل َذل َ
ص ْخر ٍة ب َِع َ
اف ُة َ
َت ْ
ِك.
ِ
يبدو َكمَ ا لو َّأنهُِ ،ف أسرتاليا،
ال يُمْ كِنُ أنْ ي ُْسمَ حَ َ
ليس إىل أَمَ دٍ ب َِع ْ
ولكنْ
باالس ِت ْق َر ِار أَب ََداً.
لك
يد.
َ
ْ
ت َتمُّو ُز إذنْ  ،ثمَّ ة رياحٌ خارجَ األمْ َداء وال ِّن َ
طاقات
َف ْل َيأْ ِ
رث وصوالً إىل َّ
* َســحَ ايل مــن جنــس الـ»چوانــا» املتعــدِ دة الفصائــل
الذاكرة
أك ُ
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َ
الخوْر امل ُ َق ْر ِقعَ ُة الجَ َ
وفاءُ ...
واألحجــام واألنــواع واأللــوان واألســماء وهــي تنتشـ ُر ِف وأحْ جَ ا ُر َ ِ
َ
نوع (ع
أ ـ
سـراليا حيث يزيد عدد أنواعها َعل الخمســمائة ٍ
ب ِّ
اآلنَ ُ ،غ َر ُ
س َس َقائ ُ
ب).
الطالءْ.
ف امل َ َد ِار ِ
ِف مَ َخازنَ لِعُ َل ِ
ض ْخ ْ
ضةٍ َك ْر ُتو ِنيَّةٍ َ
ـص املَثـ ْـل الـ َّـدارج :والقري َُّة ُدمِّ َرت بِ َق ْب َ
سـرايل ي َُل ِّخـ ُ
**  :durryلفــظ عامِ ـ ٌّـي أ ـ
مة.
ـف ســيجارتك بنفســك roll your own cigaretteالحَ ـ َـى َ
ُ
واأل ْسـ َـا ُ ْ
«لـ َّ
ان ِ -ف َلـ ٌـذ َ
ص ْخ ِريَّـ ٌـة
ك وال ِك َتابـ ُـة َعـ َـى الجُ ـ ْـد َر ِ
َ
َ
َّ
َّ
اغ َ -ل َط َخـ ٌ
ض َ
ص َفعَ ْتـ ُه
ـات َدبِ َقـ ٌـة ِف ُك ِّل حَ ِّيـ ٍـز مِ ــنَ األ ْر ِ
« (م النچفــورد) .ولعــل لهــذا اللفــظ العامــي املختصــر أنْ مِ ــنْ ـف َر ٍ
َ
يكــونُ رديفــاً للمثــل العربــي الـ َّـدارج« :ال َيحُ ـ ُ
ـك جلــدك مثـ َـل
األ ْل َغــامُ :
ماث َلهُما من أمثال َ
«ق ِّلع ُشو َكك بِإي َْدك» وما َ
ُظ ْف ُرك» ،أَ ْو َ
آف ُ
َريق َن ْ
ص ٍل َو َك ْش ُط ُغ َبا ْر –
ٍ
اق ب ِ
األمَاكن ُ
وأقاويـ َـل دارجَ ــة ،وذلــك كتلخيــص مُر َّكــز لتجربــة مُ ْف ِلســة َت َوهُّ جُ َ
األ ْخ َرىِّ ،
وات َقا ُد أَ ْروَاحِ هَا،
ٍ
ِ
ُ
تخـ ُّ
ـص مســألة االعتمــاد َعـ َـى اآلخريــن (ع ب).
ال،
ي ِ
ان ُسفوحَ ِ
الج َب ِ
ُالع َب ِ
ْ
مَاوات.
والس
َّ
أعرف أنَّ َثمَّ َة أَ ْس َبابَاً.
ُ
راڤينسوورث
آلسيا أَنْ َت ُش َّد حَ و َْلها ُ
وت َقوِّيَ َن ْف َسهَا أَي َ
ْضاً.
ب بيرت ل ُي ِّ
ال ،وال ي َْس ُق ُط ٌ
س امل َ ُ
علمَ هُ َن َ
اك،
س،
حِ نيَ َذهَ َ
َفال ي ُْخ َت َل ُ
اإل ْف َل ِ
مال ِف ِ
َ
َكانَ ثمَّ َة ٌ
ب–
ات،
ويكــونُ ل ُ ـ
وجيـ َه ال ُّن َهـ َ
ر ِ
ـام أنْ ي ُِعيـ ُـدوا َت ِ
بيض َع َل َع َتبَةِ ال َب ِ
اب ،وأزهَ ا ٌر ل ِْلمَ ْك َت ِ
ِخ َـراءِ األرقـ ِ
ُ
كانت َق ْد امْ َت َّد ْ
ْ
ـوب ْال َبيـ ْ
انَ ،
مِ نْ مَ َز ِار َع
ـت.
صـ َ
وض مُ ْزمَ َنةٍ
ت مِ نَ ال َّنهر مِ ْث َل ُع ُر ٍ
والغـ ْـد َر ِ
َع ِن َ
يد ْة:
َ
َ
َ
ُع ْز ُ
وأ َنا أ ْع ِر ُ
لة َّ
ف أي َ
سُ ،عل ُّو َ
وت ُلعْ َبة الكريكت،
ي.
ْضاً أنَّ ُك َّل َشءٍ َي َت َغ َّ ُ
ص ِ
الشمْ ِ
َ
ض ُّ
َتأمُّ ٌ
اب.
والت ْ
الت ب َِار َع ٌة ِف َش ْك ِل األ ِر ِ
استِحْ َ ْ
يل َ
ب ...
صعْ ٌ
ُك ُّل مَ ا ِف األمْ ِر أنَّ ْ
ضا َر الجَ مِ ِ
َّات ُك ُّلها جَ َث ْ َ َ
ال َّر َعوي ُ
ام:
مت َعل أوهَ ٍ
ْ
ِف املُرُوجُ ال َي ِقي ِن َّي ِة َي ِث ُق امل َْرءُ ث َِق َث ُه َ
ري َّ
ِف زيوريخُ ،يحِ ُ
بإل ْه –
املوظ ِفنيَ املَالِينيَ رأ َس ُه بِ َك َّفي ِه
يط كب ُ
ف َ
ح َّتى َت ْنجَ ِر َ
الص ْف َق َة َ
وي َْس َتعْ ِر ُ
ض َّ
األ ْسعَ ا ُر ،
القادِمَ ْة.
ف ِن َق ُ
أَ ْو َت ْنحَ ِر َ
اط َّ
»اإليسوبار*»
الض ْغ ِط الجَ وِّيِّ امل ُ ْدرَجَ ُة َع َل
ُ
و َِف شيكاغو ،ي َُقيِّمُ َرئ ُ َ
ويَ ْن َزل َِق امل ُ ْس َت ْق َب ُل ِف ...
وار ِد
وزيع امل َ ِ
ِيس ت ِ
ْ
ض ِل َّيا ِت ِه و ُدي َ
أف َ
ُونهُ.
وڤالــو****ُ ،
اشةِ ،وكانَ جَ َّد َقلِيل :وَف ُت َ
صنا َكانَ َ
َش َ
يد اله َ
األمَّ َهـ ُ
ض ِئيال ً َشدِ َ
وما ي َُخ ُّ
ـات يُو ِلــنَ جُ ـ َّـل ِعنا َي ِتهــنَّ ل ِْلمِ ْلـ ِـح
ِ
ٍ
ْ
اض مُ ْن َت َ
ف َتا ْزمِ ي ْن َيا ***؛
ـاس .
ُربَّما أَ ِث ْر ُتون** ،و ُربَّما أَ َر ِ
وال ُق ْل َقـ ْ
ص ِ
ك َ
األو ِد َيةِ ال َّنهْريَّ ِة الجَ َّ
بَعْ ُ
ض ت ِْل َ
افةِ
ِ
الم ي ََق َظةٍ جَ ُنوبيَّةٍ َغ ْربِ َّي ْة ...
و َِف راڤينسوورث،
امل َ ْس ُكون ِة بأحْ ِ
َ
َف َر َ
ات ُق ْرمُ زي َُّة َت ْز ُ
اغ ٌ
ك الحَ دِ يدِ َّيةِ املَهْجُ ور ِة
ض
ور ِّ
الس َك ِ
لق مَ عَ األ ْر ِ
وهَ َذاَ :سدِ يمُ جُ ُس ِ
و َ
َض َبا ُبهَا امل ُ ْش ِر ُق َّ
بالضوءْ؛
اسعٌ –
يعي – ُش ُرو ٌد َش ِ
إىل ال َّرمَ اديِّ مِ نْ مَ ْشهَدٍ َط ِب ٍّ
ب امل َ ْر َعى ومَ َزايا ُغ ْر َفةِ َ
األ ْس ِرجَ ة ولو ِ ْ
ِب املَزارع وحَ َظا ِئ ُرهَ ا َ
القرْمِ يدِ ي َُّة،
يل
َز َرائ ُ
فِيمَ ا مَ َنا ِق ُ
َازم ال َخ ِ
ِ
َ
َلمْ تنجح ْ
األ ْس ُق ُ
وف َق أَيِّ َت َ
امَات –
ايل ،أَب ََداً.
ف مُ ْل َتحِ مَ ُة َّ
الس َن ِ
صو ٍُّر جَ مَ ٍّ
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َ
سـراليا أكــر مُ َ
للفحْ ــم ِف
صـ ِّـد ٍر
مُ الحَ ظــة :تعتــر أُ ـ
ـض مناجــم َ
العالــم .وبعـ ُ
الفحْ ــم املفتوحــة ،مثــل مِ ْنجَ ــم
ُّ
اسع ٍة جداً ،إىل ِّ
حد َّأنها
راڤينسوورث،
تحتل مَ َساحَ ٍ
ات َش ِ
تســتويل َعـ َـى كامــل مجــال رؤيــة ْـال َ ْرء .و َِف حقيقــة األمــر،
راع َّيــة
سـراليا ال تتوافـ ُر َعـ َـى الكثــر مــن
فــإنَّ أ ـ
ِ
األراض ال ِّز ِ
املمتــازة وهــو مَ ــا يجعـ ُـل للمناجــم ،كمنجــم راڤينســوورث،
تأ ـثـراً هائـا ً (م ْ
النغ ُفــورد).
يصل نقاطاً
خط َع َل خريطة َّ
* اإليسوبارٌّ : Isobar
ُ
الطقس
ضغط جويٍّ مُ َت َساوٍّ ،ويُ َب ِّ ُ
ي مستوى االنخفاض عن
ذات
ٍ
ســطح البحر .يغلب اســتخدم هذا املصطلح ِف الجغرافيا
الطبيعية واألرصاد الجوية والفيزياء ( ع ب).
سـرالية مــن ضمــن
** أَ ِث ْر ُتــون : Authertonمدينــة أ ـ
ســهول أثرتــون ُ
ونجودهــا الشاســعة َّال ِتــي تقــعُ ِف أقــى
شــمال إقليــم كوينزالنــد ( Queenslandع ب).
*** تا ْزمِ ين َيــا : Tasmaniaإقليــم (أَ ْو جز ـيـرة دولــة) يقــعُ
سـراليا ويضــمُّ إىل جانــب جز ـيـرة تازمينيــا
ِف جنــوب شــرق أ ـ
ُ
عــدداً مــن الجُ ـ ُزر املماثلــة .وقــد أعيــدت تســمية هــذا اإلقليــم
(الجُ ـ ُزر)ِ ،ف العــام  ،1856ليحمــل اســم املُستكشــف
الربيطــاين Abel Tasmanالــذي اكتشــفه ِف العــام
 ،1642وذلــك بــدالً مــن االســم «ڤــان ديمنــس النــد Van
 »Diemen›s Landالــذي أطلقــه هــو نفســه عليــه عندمــا
اكتشــفه .و َِف العــام  1901كانــت تازمينيــا قــد انضمَّ ــت إىل
سـراليا (ع ب).
أ ـ
**** ُتوڤالــو  :Tivaluدولـ ٌـة ُ َ
ـي ُد ْسـ ُتوريٍّ ،
ـام مَ َلـ ِ ٍّ
ذات ِنظـ ِ
َّ
ـزر مُرجان َّيــةٍ تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة
تتكــون مــن تســع جُ ـ ٍ
سـ ً
ـبعة وعشــرين كيلو ـمـراً مُ ر َّبعــاً ،فتكــون بذلــك رابــع
أصغــر دولــة ِف العالــم مــن حيـ ُ
ـث املســاحة.أما عــدد
مواطنيها فريبو َع َل االثني عشر ألفاً .تقعُ ِف جنوب غرب
ص ْ
املحيط الهادئ ،وقد حَ َ
لت َع َل استقاللها عن بريطانيا
ِف تشــرين األول (أكتوبــر) مــن العــام ( 1978ع ب).

حسني جمعان
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عرو

شا أبو

رسائ

خليل

ل ثق
افية

سا

ض
كتب،

ّ
ضد اآلراء الواثقة والقناعات العمياء يمتدح المفكر الفرنسي دوريان أستور في كتاب جديد عنوانه

“الشغف بالشك” الحال التي يكون فيها المرء ممزقا بين موقفين ،موزعا بين العذاب والتألم وبين
ّ
الجد .ينطلق أستور من مقولة نيتشه “ليس الشك ما يدفع إلى
الخفة واالستهانة وعدم أخذ األمور مأخذ
ّ
الجنون ،بل اليقين” للبحث عن شكوكية سعيدة على طريقة مونتاني ،الذي كان يعرف أن الشك يظل

قلقا متصال بالحياة والعالمات الملتبسة في العالم ،منسوجا من الخوف والشجاعة والفضول .بحث عنها

الكاتب لدى الحيوانات والبشر ،بعيدا عن طرق اإلثبات الكالسيكية ،متقمصا في كل مرة شخصيات عالم
ّ
بالشك ،دون التأكد من
النفس وعالم األنثروبولوجيا والعالم باألخالق والروائي والشاعر ليش ّرح الشغف
المعنى المقصود بالشغف ،هل هو عشق ّ
حد الوله ،أم وجد حتى الذوبان
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المفترق الوجودي
الشرط الحداثي لمحمد سبيال
يسرى الجنابي

يمكن

تبويــب مقــاالت الكتــاب ،كمــا ي ـقـول

تلميــذه الباحــث محمــد الشــيخ يف

مقدمتــه ،وفــق عــدة طــرق يف التبويــب ،إحداهــا هــي
التمييــز بــن النظــر يف “الحداثــة بذاتهــا” ،حــن
تنعكــس هــي عــى نفســها ،فتفكــر يف أمرهــا؛ أي يف

“معانيها” ،وبني آليات الحداثة وأدواتها وسماتها؛
أو “أوانيهــا” .ويمكــن أن ُت َ
ضــمّ ضمــن الخانــة األوىل
بحوث مثل “يف الشرط الحدايث”“ ،مسألة الحداثة

يف فكــر هايدجــر”“ ،مــن الحداثــات إىل الحداثــة”،
“التباســات مــا بعــد الحداثــة” .هــذا مــن جهــة ،ومــن

جهــة أخــرى ،ثمــة آليــات الحداثــة وســماتها؛ عــى

نحو ما تشهد به بقية املقاالت الدائرة عىل “التقنية”

وعــى “السياســة” وعــى “األخــاق” وعــى “الزمــن”،

وكل ذلــك يف زمــن الحداثــة أو يف املراوحــة بــن مــا
قبــل الحداثــة ومــا بعدهــا .فمــن ســمات الحداثــة:

التقنيــة (املقالــة عــن الثــورة البيوتقنيــة) ،وتدبــر
الزمــن (مقالــة ألغــاز الزمــن ومفارقاتــه) ،وتدبــر
الشأن العام وصلته باألخالق (مقالة بني السياسة

واألخــاق) ،وتدبــر املســألة الدينيــة (مقالــة املســألة

الدينية).

مركزية التقنية

ب ـنـاءً عــى هــذا الســر األول تشـ ّـكل مســألة التقنيــة،
مثـاً ،مسـ ً
ـألة مركزيـ ًـة يف فكــر محمــد ســبيال،

و”الحداثة” التقنية هي إحدى أظهر أوجه “الحداثة

الغازية” وأبرزها وأشرســها .وهكذا يســتعيد محمد

يستعيد املفكر املغربي محمد سبيال يف كتابه “الشرط الحدايث” ،الصادر
ً
حديثا عن دار خطوط وظالل يف ّ
عمان ،مجمل الثيمات التي خاض فيها
من منظور الحداثة ،ويستأنف القول فيها عىل ضوء بعض املستجدات.

ســبيال هنــا املوضوعــات عينهــا التــي أخــذت بمجامــع
حـول “التقنيــة” ،ذلــك أنهــا ُتعـ ّـد “الزمــة” مــن
عقلــه ـ
“الزمــات” ف ـكـره ،ففــي داخلــه يحيــا اإلنســان العربــي

و”الخــوف” ،أو “الرغبــة” و”الرهبــة”،
شـرئ ّباً مــن ضــرع التفكــر الفلســفي
حــاول ،م ـ

يف االنتقــال مــن صناعــة األشــياء إىل صناعــة

الكائن
الحي .ويرى محمد الشيخ أن أستاذه
ّ

تعقــل التقنيــة .وقــد حقــق نقلــة مــن النظــر

عنــد مف ـكـره الغربــي املأثــور املحبــب مارتــن

املوقــف األهــوايئ املتمثــل يف “اإلعجــاب”

بمــا فيــه مــن تســاؤل وإلحــاح يف الســؤال،

الحداثــة ،يف جوانبهــا اإليجابيــة (تســهيل الحيــاة

إليهــا بوصفهــا “معــاين” ،ال يف أثرهــا عــى

العصريــة) والســلبية معــا (مخاطــر تدمــر الحيــاة

غـرب
عـرب وحدهــم ،بــل حتــى عــى ال ـ
ال ـ

عـرب
ســبيال قــد اهتــم بتلقــي املغاربــة بخاصــة ،وال ـ

مــن منطلــق الفيلســوف املتفكــر املتأمــل .وكمــا

بعامة/أســلحة دمــار شــامل…) .ولطاملــا كان محمــد
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ي ـقـول ،فإنــه بــات يركــز اليــوم مــن التقنيــة

يف مواجهــة صدمــة الحداثــة يف شــكلها األكــر
شراسـ ًـة ومدعـ ً
ـاة للتعحــب“ :أواين الحداثــة”؛ أي

تلــك األدوات واآلالت التقنيــة التــي تدججــت بهــا
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عموماً ،للحداثة يف وجهها “األواين” .وبدل

نفسه .ولذلك واكب تطور التقنيات الحيوية

حـول الجــذري والنوعــي املتمثــل
عــى هــذا الت ـ

يــا هــذا بــدءاًَ ،
وص ِّنــعْ أبــداً ،وال تكــف ،أي
عزيــزي ،عــن التصنيــع ،وذلــك إىل أن ُت َ
ص ِّنــع
أنــت نفســك بنفســك”.

يســتحضر يف هــذه املســألة إرهاصــات طرحهــا

الحداثة السياسية

هايدجر ،الذي نظر يف أمر اإلنسان الحديث

باألخــاق ،التــي تقــوم منــذ مكيافيــي،

مــن حيــث أنــه اإلنســان الــذي اســتجاب إىل

“حــاذي التصنيــع” ،ولســان حالــه ي ـقـول
ص ِّنــعْ
مخاطبــا اإلنســان “أي هــذا اإلنســانَ ،

ويف مــا يتعلــق بالحداثــة السياســية وصلتهــا
عــى منطــق الفصــل بــن السياســة والديــن
(الدنونــة) ،وبــن السياســة واألخــاق

(النفعنــة) ،يخصــص محمــد ســبيال لــكل
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ســمة بحثــا ،ويلخــص موقفــه مــن الســمة
الثانيــة (النفعنــة) يف مســتهل دعــواه “هنــاك

تصــوران مختلفــان بــل متخلفــان للعالقــة
بــن السياســة واألخــاق .التصــور التقليــدي
الــذي يضفــي طابعــاً مثاليــاً عــى السياســة،

إما من منظور ديني أو من منظور أخالقي،

وبالرغم من عدم إخفاء محمد سبيال رهانه
عــى “الحداثــة” ،واختيــاره لهــا اختيــاراً فكريــاً

غــر ـعـريض ،فإنــه ال يــرى أن ثمــة مــن ســبيل
إىل التخلص من التقليد ،أو الرتاث بإحداث

كتــب ا ـلـراث ،وإنمــا يتعلــق األمــر باإل ـقـرار

ومــن ناحيــة إمكانيــة تقســيم مقــاالت الكتــاب
ضمــن الخانــة األوىل املقــاالت التــي مدارهــا

مخيلتنــا ولغتنــا وهمومنــا اليــوم ووجداننــا.
ا ـلـراث هــو ِّ
اللفافــة التــي تلفنــا وتلــون لــون

الثانيــة املقــاالت التــي مدارهــا عــى األعــام؛

وهــم يف عــداد الثالثــة :مارتــن هايدجــر
وعبداللــه العــروي وداريــوش شــايغان.

يخصــص لهايدجــر مقــال “مســألة الحداثــة

يف فكــر هيدجــر :بــن تمجيــد ور ـثـاء العالــم

الحديــث” ،ويخصــص لعبداللــه العــروي

مقــال “نظريــة الحداثــة والتحديــث يف فكــر
عبداللــه العــروي” .األول ناقــد للحداثــة،
والثــاين داعيــة إليهــا .لكــن كالهمــا يتعايــش
تعايشــا جدليــا يف ذهنــه ،يف توليفــة .وكمــا

عنــه والتجاهــل لــه ،فهــو “يســكننا ويســكن

أن مشكلة الرتاث “مشكلة مفتعلة” ،أنهم
إنمــا “يقفــزون عــى أهــم نقطــة يف العقيــدة
العربيــة ،وهــي عالقتهــا بماضيهــا… أي
با ـلـراث بكافــة معانيــه” ،والــذي عنــده ،أي

محمــد ســبيال ،ب ـنـاء عــى الحيثيــة الســابقة،
أن مــن شــأن الحداثــة املرجـوّة أنهــا “يجــب

أن تنبــع مــن الداخــل ،مــن الثقافــة نفســها؛
حـول بعــد إىل ثقافــة
العربيــة ،العتيقــة لــم تت ـ

منطــق أسســهما ،فــإن نقــد الحداثــة يعــد

عــى أن هــذا ال يعنــي اعتبــار ا ـلـراث حداثتنــا،

دون نقــد لهــا ،بــل الحداثــة هــي النقــد ،هــي

ومــع ا ـلـراث .إذ ال يقبــل محمــد ســبيال أن

عدميــة”.

وأمــا الدعــوة إىل األصالــة ،فإنهــا وإن

كانــت تحقــق للنفــس االطمئنــان واالتصــال
والشــعور بالــدفء واالنســجام مــع الــذات،

إال أنهــا تتضمــن جزئيــا “التخــي عــن العالــم

حـوالت التــي
وعــدم اســتيعاب عمــق الت ـ

حـول
حدثــت فيــه” ،كمــا يعرتضهــا “خطــر ت ـ
األمــة إىل مجــرد بقايــا تاريخيــة مهمشــة”.

ب ـنـاء عــى هــذه املقدمــات ،يخلــص محمــد
ســبيال إىل بيــان “الجــدل” القائــم بــن
“الحداثــة” و”التقليــد” بــدءاً؛ يف تعريــف كل

يجــري الحديــث ،كمــا كان الشــأن عليــه عنــد

الشأن فيهما أنهما غري “متشابهتني” ،وإنما

محمــد أركــون ،عــن “حداثــة التوحيــدي”،

ومناقضتــه لراديكاليــة األنــوار التــي هاجمــت
الديــن مهاجمـ ًـة شرسـ ًـة ،ورفعــت يف أيــام

فالتوحيــدي وابــن رشــد وابــن خلــدون ،ممــن

وجــد فيهــم البعــض أنهــم “حداثيــون” قبــل

عـاء آخــر قــس”.
حتــى يشــنق آخــر نبيــل بأم ـ

وذلــك ألن حقيقــة الحداثــة ،يف عــرف محمــد
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واملمارســات والنفــوس .لذلــك ك ـثـرا مــا تتخــذ

وأن ال حداثــة ثمــة إال يف ا ـلـراث وبا ـلـراث

إىل اهتمــام الثــاين بتشــريح أثــر الحداثــة عــى

َ
العالم
الثورة الفرنسية شعار “لن يهدأ بال

إىل أمة دون ماض ،دون تراث ،وخاصة إذا

من “التقليد” و”الحداثة” ،ينبغي أن يراعى

مثــا ،وال كمــا كان الشــأن عليــه عنــد محمــد

ما يمكن تســميته بـ”الوجدانيات الروحية”،

فــإن الخطــر الــذي يتهددهــا هــو تحويــل األمــة

ا ـلـراث” .ومــن شــأن أولئــك الذيــن يعتــرون

نفــس اآلن ،عــى مــا بينهمــا مــن تناقــض يف

املفكــر اإل ـيـراين داريــوش شــايغان ،فــإن مــرده

دعــوة إىل الفاعليــة واإلســهام الحضــاري،

الدعــوة إىل الحداثــة بــأي ثمــن صــورة صــاة

“كل نهضــة وحركــة ال بــد أن تمــر عــر

حديثــة وحداثيــة”.

هــو وهــو هــي .أمــا مقــال محمــد ســبيال عــن

سبيال أنه “إذا كانت الدعوة إىل الحداثة هي

العالــم بالنســبة إلينــا” .وبالنتيجــة ،فــإن

أن توليفــة الزمــن تجمــع بــن الحداثــة

جـزءا مــن الحداثــة نفســها ،إذ ال حداثــة مــن
ـ

أمــا الدعــوة إىل “القطيعــة” ،فإنهــا ،عنــده،

كان هــذا ا ـلـراث حيــا وماثــا يف املؤسســات

بمعنــى أن ثقافتنــا املغربيــة اإلســامية،

والتقليــد ،بحيــث يمكــن أن يتعايشــا يف

ســبيل إىل الحديــث عــن “حداثــة” عنــد

ضرب من “الصالة العدمية” .إذ يرى محمد

بصعوبــة التعامــل معــه تعامــل التغافــل

عــى “الحداثــة” ،وتدخــل ضمــن الخانــة

فهــي لهــا عنــوان محــدد :أوروبــا ،وتاريــخ
محــدد :بــدءاً مــن عصــر النهضــة .ومــا مــن

قطيعــة حاســمة معــه .لكــن ذلــك ال يعنــي

والتصــور الحديــث الــذي يميــز بــل يفصــل بــن

حســب ثنائيــة “القضايــا واألعــام” ،تدخــل

ذات مالمح محددة يف تاريخ الفكر الكوين”.

األقد مــن.

إح ـيـاء ا ـلـراث بمجــرد اللجــوء إىل طباعــة

امليدانــن بدرجــات متفاوتــة”.
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ســبيال ،أنهــا “منظومــة معرفيــة إبســتيمية

عابــد الجابــري ،عــن “حداثــة ابــن رشــد”،

أن تولــد الحداثــة ،عــن الحداثــة بمعــزل.

أنهمــا “بنيتــان” “ديناميتــان” .وهمــا بنيتــان

ويدفعهمــا إىل التفاعــل إمــا إيجابــاً أو ســلباً؛

األخــرى “للحداثــة تواريخهــا وجغرافياتهــا

اليابانيــة ،وهــي أيضــاً حداثــة فريــدة ،تقنيــة

ينفتــح بــاب التثاقــف واالســتعارة والتأويــل

سـرت إىل أملانيــا وفرنســا وإنج ـلـرا.
إيطاليــا ـ

غـرب،
املســتوى الثقــايف حداثــة مســتوعبة لل ـ

االجتهــاد والتفاعــل ،وتنطلــق آليــة الرفــض

األوربيــة ،والتــي أخــذت تكتســب بالتدريــج
بعــداً كونيــاً ،وتتخــذ بالتــايل صــورة حداثــة

وثمــة “الحداثــة االســتدراكية” ،حداثــة

املرجعيــة” ثمــة “الحداثــة املوازيــة” ،وهــي

آخــر ،لكنهــا حداثــة مســلوقة”.

أي إمــا بالتالقــح أو بالتنــايف .يف الحالــة األوىل

املف ـتـوح ،ويف الحالــة الثانيــة ينغلــق بــاب
صـاء.
واإلق ـ

حداثة أم حداثات؟
ّ
يوضــح محمــد ســبيال ،يف إجابتــه عــن
الســؤال ،الــذي ك ـثـراً مــا ُيطــرح ،وهــو هــل
ثمة حداثة واحدة أم حداثات؟ أن وراء تنوع

أيضــا” ،ولهــا “دينامياتهــا” الخاصــة ،مــن

وأوروبــا الغربيــة هــي “مســقط رأس الحداثــة

مرجعيــة” .وإىل جانــب هــذه “الحداثــة
الحداثــة األمريكيــة التــي يصفهــا بالحداثــة
املتســارعة أيضــاً ،ومــن ثمــة كانــت فاتحــة
الحداثة البعدية .إنها حداثة من غري مرياث

قديــم ،وعــى خــاف مــا ّ
يدعــى ليســت “بنــت”

همــا “مختلفتــان” االختــاف كلــه .ثــم إنهمــا

الحداثــة ومظاهرهــا ومســتوياتها وفضاءاتهــا
نمطــاً واحــداً مــن الحداثــة هــو العقلنــة.

الحداثــة األوروبيــة ،لهــا فرادتهــا ومظاهــر

مــن “االختــاف” و”الصالبــة” أن يتــأدى
صـراع غــر
بهمــا املــآل ،عاجـا ً أم آجـاً ،إىل ـ

عــن شــدتها .لكنــه يتحــدث يف الوقــت نفســه

نفســها .بــل أكــر مــن هــذا الحداثــة األوروبيــة

بنيتــان غــر “رخوتــن” ،بــل همــا “صلبتــان”.
والحــال أن مــن شــأن بنيتــن هــذا حالهمــا

متكافئ ،معقد وشرس ،يحدث انجراحات
وندوبــاً ،بــل شــروخا يف كال البنيتــن،

ويمكــن الحديــث عــن درجــات العقلنــة أو
عن “خرائطيات الحداثة” ،فثمة ما يســميه

“الحداثــة املرجعيــة” أو “الحداثــة األم”،
وهــي الحداثــة األوروبيــة ،مقابــل الحداثــات

ريادتهــا بالقيــاس إىل التجربــة األوربيــة

نفســها مدينــة للحداثــة األمريكيــة بالحداثــة
السيا ســية.
وثمــة

“الحداثــة

الالحقــة”،

الحداثــة

واقتصاديــة بالدرجــة األوىل ،لكنهــا عــى
ومحافظــة عــى الــروح اليابانيــة عقائديــا
و ســلوكيا.

روســيا ،وهــي مثــال آخــر للحداثــة ،ونمــط
إن الوقــوف عنــد هــذه النمــاذج مــن الحداثــة
تجعــل ســبيال يتحــدث أحيانــا عــن “حداثــة

خاصــة” ،وعــن “حداثــة جوانيــة املنشــأ”،
سـرعان
وعــن “إبــداع حداثــة خاصــة” ،لكنــه ـ
مــا يبــدي تحفظــه ،مؤكــداً أن هــذا األمــر يبــدو

ظـره “ألن ثمــة شــكال ً واحــداً
مســتحيال ً يف ن ـ
ووجهــاً واحــداً للحداثــة”.
كاتبة من العراق مقيمة في عمان
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كتب
بهرام حاجو

سؤال الهوية واالختالف

يعد

املفكــر إدوارد ســعيد ()2003 – 1935
من أشهر الذين تحدثوا عن تقاطعات

“خارج المكان” أو السيرة الذاتية

الهويــة الواحــدة وأكــدوا عــى البعــد املتعــدد للهويــة

إلدوارد سعيد

تاريخيــة متنوعــة ،مــع إ ـبـرازه حتميــة تجــاوز الرؤيــة

نهلة راحيل

جـزة عــن تمثيــل ذواتهــا .وقــد
فعاليتهــا وتركتهــا عا ـ

اإلنســانية ووجوههــا املتحولــة ضمــن ســياقات
الكولونيالية التي سلبت من الهويات غري األوروبية
أســهمت تجربتــه مــع االســتعمار واالرتحــال املــكاين/

الثقــايف يف طرحــه الدائــم ألســئلة الهويــة والوجــود يف

كل كتاباتــه؛ ولذلــك ال يمكــن الفصــل بــن تجربــة

ســعيد الذاتيــة الخاصــة بالنفــي واالرتحــاالت
املتعــددة ،وبــن رؤيتــه النقديــة الخاصــة بتحليــل
الخطابــات املعرفيــة التــي أنتجتهــا الثقافــة الغربيــة،

وباألخص ،عن الثقافات املغايرة لها.

ففي مذكراته “خارج املكان” ( )2000يكشف سعيد
صـراع داخــي
عــن ـفـرة طفولتــه التــي كانــت بمثابــة ـ
حـول هويتــه؛ فــكان
مســتمر ســمته التســاؤل الدائــم ـ

الشــعور املــازم لــه هــو امتالكــه “هويــة مضطربــة”
ناتجــة عــن فعــل االنزياحــات املكانيــة املتكــررة ،ممــا

جعلــه يهتــم ببيــان أثــر املنفــى عــى تعريــف هويتــه
ويعمــل عــى الكشــف عــن إ ـ
جـراءات الكولونياليــة يف

تمثيــل الشــرق يف صــورة نمطيــة اســتيهامية تتــواءم
مــع أهدافــه االســتعمارية كمــا اختربهــا بنفســه مــن

خــال معايشــته لنمــاذج ثقافيــة مختلفــة تنــدرج
ّ
ّ
وتصور اآلخرين عنه،
تصوره عن ذاته
تتشكل هوية الفرد من صياغة

بشكل يسمح لكل طرف (الذات واآلخر) بإدراك االختالفات والتعامل

مع وجوهها املتعددة؛ ألن التطابق بني األفراد ال يمحي – بأي حال –
االختالفات بينهم وال يؤكد كذلك وحدتهم الهوياتية ،فمن سمات

الهوية ،كما حددها الفيلسوف األملاين مارتن هايدجر ،أنها “تفصح

عن كينونة كل ما هو موجود ،فكل كائن له الحق يف ذاته والوحدة مع

ذاته دون تجاهل االختالفات الداخلية والخارجية ،فأينما كنا يف الوجود

مــن هنــا ال تكتمــل ـقـراءة مشــروع إدوارد ســعيد
النقــدي إال ب ـقـراءة تجربتــه الذاتيــة كمــا عرضهــا يف

جـاءت مذكراتــه
مذكراتــه “خــارج املــكان” ،حيــث ـ
صــورة مــن صــور املحكيــات الصغــرى املضــادة التــي

تنتهــك ســلطة الســرد املركــزي وتعيــد حــي املــايض

بعيدا عن اشرتاطات الخطاب املركزي الذي تفرضه

مــن عالقــات قــوى بــن املركــز والهامــش.

جســد إدوارد ســعيد يف “خــارج املــكان”
ّ
التعدديــة الثقافيــة واملرونــة الهوياتيــة التــي

فإننا نسمع نداء الهوية ،أي نداء الوجود” ،فتعيني الذات يرتبط بإدراك

الســلطة عــى اســتعادة التاريــخ الــذايت والجمعــي،

اكتســبها نتيجــة تقاطعــه مــع ســياقات

كافة أشكال التنميطات واالختزاالت التي ينتجها كل طرف عن اآلخر،

عــن مراحــل حياتــه وانتقاالتــه املتعــددة – سياســات

محــاوالت “التفــاوض” املســتمرة بــن

االختالفات واالعرتاف بضرورة وجودها ،وهو ما قد يسهم يف زحزحة
وبالتايل ،وضع املفاهيم الجاهزة عن الهوية والوطن واالنتماء عىل
ساحة النقاش واملساءلة والكشف.
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فيفحــص فيهــا ســعيد – إىل جانــب الســرد الــذايت
التمثيــل وتصــور الــذات لنفســها وتصنيــف اآلخــر لهــا
عىل خلفية الصراع بني الشرق والغرب وما تحكمه

تاريخيــة وثقافيــة ولغويــة متعــددة ،فكانــت
املرجعيــات الثقافيــة املتنوعــة التــي رفدتــه
طــوال حياتــه هــي مــا أتاحــت لــه الشــعور

بديناميــة الهويــة ومكنتــه مــن اســتيعاب

التــي لــم تتشــكل ،كمــا يــرى ،ككتلــة واحــدة

املذ ـكـرات – كمــا أعلــن يف مقدمتهــا – هــو

دافــع آخــر مهــم أعلــن عنــه ســعيد ّ
تمثــل يف

االختــاف ،لذلــك كان دافعــه يف تدويــن
جســر املســافة يف الزمــان واملــكان بــن حياتــه
ّ

متجا نســة .

رغبتــه يف رصــد تجربتــه التعليميــة بوصفهــا

الحاليــة وحياتــه املاضيــة ،فليــس الهــدف

ضـوح دور املؤسســات التعليميــة
تعكــس بو ـ

كان ومــا هــو كائــن ،إنمــا الهــدف هــو إ ـبـراز

االســتعمارية؛ الرتباطهــا بســياقات تمثيــل

هنــا هــو إعــان القطيعــة أو العــداء بــن مــا
التفاعل الثقايف الذي ملسه الكاتب يف هويته

يف تنفيــذ برامــج األنظمــة السياســية

تخــدم التفــوق الثقــايف الغربــي عــى ثقافــة
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كتب
بهرام جاجو

اآلخــر ،فقــد ّ
تنقــل ســعيد بــن عــدد مــن

وعن امللوك جون وألفرد وكانوت ،بالجالل
الــذي يســتحقونه ،حســبما يذ ّكرنــا معلمونــا

أبــدا التعليــم املناســب عــن لغتنــا وتاريخنــا

إنجليــزي ولــم يكــن فيهــا أيّ عربــي مســلم،

أتعلــم عنهــم بعــض األشــياء .تجدهــم يولــون

جميعــا أننــا دونيــون نواجــه قــوة كولونياليــة

– أول اتصــال بالســلطة االســتعمارية مــن

اإلنغلــزو

املــدارس مــن بينهــا مدرســة “الجز ـيـرة
اإلعداديــة” بالقا ـهـرة التــي كان يديرهــا طاقــم

فتحقــق لســعيد – بواســطة هــذه املدرســة

خــال اللغــة واملناهــج واألســاتذة ،عــى حــد
قولــه “منحتنــي ‘إعداديــة الجز ـيـرة’ اختبــاري

األول لنظــام محكــم أنشــأه الربيطانيــون

كمهمــة كولونياليــة ،كان الجـ ّو جـ ّو طاعــة
عم ـيـاء يؤطرهــا إذعــان بغيــض عنــد املعلمــن
والتالمذة عىل حد سواء ،ولم تكن املدرسة

أهميــة مبالغــا فيهــا ملعركــة هايســتنغز
ولشــروح

مســتفيضة

عــى

الساكســون والنورمــان… والغريــب يف األمــر
أنهــم كانــوا يعاملوننــا جميعــا عــى اعتبــار أنــه
يجــب أن نكــون – أو أننــا نرغــب أن نكــون-
إنجل ـيـزا” (خــارج املــكان ،ص ص .)67 – 66

وهــو مــا رصــده كذلــك أث ـنـاء انتســابه ملدرســة

“فيكتوريــا كو ـلـدج” بوصفهــا نموذجــا ملــا

م ـثـرة بمــا هــي مــكان للعلــم ،ولكنهــا أمدتنــي

غـرب تجــاه اآلخــر غــر الغربــي
ينتهجــه ال ـ

مــن خــال اإلنجليزيــة القحّ ــة ألســاتذتها

أدىن؛ المتالكه للســلطة السياســية املهيمنة

بــأوّل اتصــال مديــد مــع الســلطة الكولونياليــة
وللعديــد مــن التالمــذة .ولــم تكــن يل عالقــات
متصلة بأوالد اإلنجليز خارج املدرســة ،ذلك

أن حبل سرة سريّا كان يجمعهم ويخفيهم

الــذي يضعــه الخطــاب الكولونيــايل يف مرتبــة

عــى الخطــاب املعــريف وقدرتــه عــى ترســيخ
أفــكار تجعــل الشــرق تابعً ــا دومً ــا للمركــز

األوروبــي ،فعــر النظــام التعليمــي واملناهــج
الدراســية يمكــن لل ـ
غـرب تكريــس الرتاتــب

وثقافتنــا وجغرافيــة بالدنــا… فقــد بتنــا نــدرك
طـرة بــل وقابلــة ألن تؤذينــا،
جريحــة وخ ـ
ونحن مجربون عىل تعلم لغتها واستيعاب

ثقافتهــا لكونهــا هــي الثقافــة الســائدة يف

مصــر” (خــارج املــكان ،ص .)233

ترســخ
ففــي إطــار اال ـ
سـراتيجية الغربيــة التــي ّ

للعمليــة التــي أســمتها الناقــدة األمريكيــة
جياتــري ســبيفاك بـ”إض ـفـاء الطبيعــة
اآلخريــة” ،جســد إدوارد ســعيد يف مذكراتــه

غـرب”
محــاوالت كل مــن هــو غربــي أو “مت ـ

– بمعنــى مــن تبنــى الفكــر الغربــي – لتمثيــل
اآلخــر يف شــكل أدىن أو بأســلوب مهمــش،
ولهــذا ّ
مثــل مفهــوم “االختــاف” الرهــان
األســايس ملشــروعه الســردي ،حيــث ســعي

الكاتــب إىل تفكيــك املركزيــة الغربيــة وكشــف

البنيــات املض ـمـرة يف الخطــاب الغربــي تجــاه

ـي .فأدركــت تمــام
يف عالــم آخــر مغلــق عـ ّ
اإلدراك أن أســماءهم صحيحــة تمامــا،

الطبقــي والتمييــز االجتماعــي وفــق الجنــس

شـرايت”
كل ًيــا عــن مالبــي ولكنتــي ومعا ـ

مــن اآلثــار الكولونياليــة التــي حــاول ســعيد يف

العنصريــة الكامنــة يف اإلبســتمولوجيا

لذلــك يوضــح ســعيد دور املؤسســات

كل ما/مــن هــو غــر أوروبــي “اتســمت حياتنــا

الشــرقي يف املرتبــة الثانيــة “وعــى الرغــم مــن

شـراقي بالعــودة إىل طبيعــة املناهــج
االست ـ

ظـرة الســائدة إىل التالمــذة
حينهــا .كانــت الن ـ

أعمــال أدبيــة غربيــة – دون غريهــا – تصفهــا

نخبــة كولونياليــة مزعومــة يجــرى تعليمهــا

ومالبسهم ولكناتهم ومعاشراتهم مختلفة

(خــارج املــكان ،ص .)70
التعليميــة

يف

الرتســيخ

للخطــاب

الدراســية التــي كانــت تعمــل عــى تكريــس
بالعظيمــة ،وت ـفـرض عــى أجيــال مــن الطلبــة
أن يكتســبوا معارفهــا بكثــر مــن ا ـلـوالء

ضـوخ والطاعــة ،فاملــدارس والجامعــات
والر ـ

أو العــرق أو الديــن أو اللــون أو غريهــا ،وهــو

مذكراته كشف توجهاتها االستعالئية تجاه

يف فيكتوريــا كو ـلـدج بتشـوّه كبــر لــم أدركــه
ضـاء ،تممــوا دفــع ا ـ
أنهــم أع ـ
شـراكاتهم ،يف

فنونــا إمربياليــة بريطانيــة قضــت نحبهــا ،مــع
أننــا لــم نكــن نــدرك ذلــك تمامــا .علمونــا عــن
حيــاة إنج ـلـرا وآدابهــا ،وعــن النظــام امللــي

واملعاهــد وغريهــا مــن مؤسســات تعليميــة مــا

والربملــان ،عــن الهنــد وأفريقيــا ،وعــن عــادات

يف مراقبــة األقليــات وقمعهــا وفــق معايــر

مصــر أو يف أي مــكان آخــر .وملــا كان االنت ـمـاء

هــي إال بنيــات صغــرى للســلطة تــؤدي دورا

املركزيــة األوروبيــة.
ّ
“نتعلــم فيهــا عــن املــروج الخضــر والقصــور
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طـاع ..وقــد بــدأت أنــا العربـ ّـي الصغــر
بــا انق ـ

فكتوريــا كو ـلـدج ،فــا عجــب أن ال نتلقــى
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واصطالحــات لــن تســتطيع اســتخدامها يف
العربــي وتكلــم اللغــة العربيــة يعــدان

بمثابــة جنحــة يعاقــب عليهــا القانــون يف

اآلخــر غــر الغربــي -ســواء عربــي أو أفريقــي

أو آســيوي أو ـغـره – ورصــد االفرتاضــات

الغربيــة مــن خــال القالــب الــذي ُوضــع فيــه
فــوزي باملرتبــة األوىل ،فقــد أبقــاين يف املرتبــة

نضــاال ســوف يســتمر طــوال حيــايت لفضــح

عربيــا ،وذلــك عنــد انتقالــه إىل مدرســة

خـرة لــم تكــن تخطــر عــى البــال يف
العبــارة األ ـ

تعتمــد يف مصــادر قوتهــا اعتمــادا مطلقــا عــى

األحــوال – رغــم امتالكــه الجنســية األمريكيــة

للتــو ،إذ نحــن جميعــا يف مرتبــة الرعايــا ،ويف

فاعال أخالقيا يتصرف بقصد شــريف وبنوايا

نظريه اإلنجليزي -ظل ســعيد “عربيا” تحت

غــر ســؤال” (خــارج املــكان ،ص .)121
وهكــذا ،شـ ّـكل الســرد يف “خــارج املــكان”

االنحيــاز والخبــث الكامنــن يف الســلطة التــي

الثانيــة ،ألين ،حســبما قــال يل ذات ـمـرة

صورتهــا األيديولوجيــة عــن ذاتهــا بوصفهــا

ف ـكـرة ـ
حـركايت ،واعرتاضــايت ،وســورايت

ال يرقــى إليهــا الشــك” (خــارج املــكان ،ص ص

مؤنبا ،لست أهال ألن أكون يف املرتبة األوىل.

املزاجيــة ،تربهــن أين ‘لســت رصينــا بمــا فيــه

.)285 – 284

لــن تعــرف أبــدا ملــاذا ،وعــى أيّ أســاس،

الســيئة لآلخــر غــر الغربــي عــر تقديــم

الكفايــة’ عــى حــد تع ـبـره… تعلمــت أنــك
يجــري الحكــم عليــك بأنــك غــر صالــح
الحتــال موقــع أو لعــب دور مــا ،كمــا حصــل

شـرات املوضوعيــة نســبيا،
معــي ،مــع أن املؤ ـ

مثــل العالمــات والنقــاط أو االنتصــارات يف

املباريات تؤهلك لذلك… وأثناء ذلك ،بدأت

“القاهرة لألطفال األمريكيني” ،ففي جميع

ورغــم اختــاف نظــام التعليــم األ ـمـريك عــن

غـرب وال يملــك إال الطاعــة كمــا
رعايــة ال ـ
صــرح يف مذكراتــه “بلــغ بــي األمــر حــد كراهيــة

فيكشف سعيد الصور النمطية والتمثيالت

تلــك الهويــة ،ولكنــي لــم أكــن أملــك بديــا

نــص بديــل أو خطــاب مضــاد يعمــل عــى

أين اضطــررت ،طبعــا ،إىل مقابلــة مــس

زعزعــة بنيــات القــوى التــي يقــوم عليهــا
النــص املركــزي األصــي ،فيــورد يف مذكراتــه

محــاوالت تعيــن الــذات يف أوقــات عــدم

التطابــق أو االختــاف التــي شــعر بهــا لكونــه

اإلطــار الكولونيــايل الربيطــاين الــذي غادرتــه

أحســن تقديــر ،نكتفــي بواجــب الطاعــة مــن

سـراتيجيا عـ ّـر بــه إدوارد
ســاحا رمزيــا ا ـ
ســعيد عــن نفســه وعمّ ــا عانــاه الختــاف

عنهــا .وقــد بــت موضــع اســتهجان إىل درجــة

هويتــه وســط اآلخريــن وحــاول خاللــه الــرد

ويليــس… ولكــن ال مجــال للمقارنــة إطالقــا

تعيــن موقعهــا ،متبنيــا مفهــوم “التفــاوض”

عــى اآلخــر يف إطــار تمثيلــه لذاتــه ومحاولــة

بــن إدانــة مــس كالرك الوجوديــة يل وبــن

الــذي أتــاح لــه االحتــكاك بمعطيــات ثقافيــة

عــن فضائــل املواطنيــة الصحيحــة .وهــذه

العالــم الجديــد ولشــق مفهــوم دينامــي

ضـرة مــس ويليــس الغامضــة املتلعثمــة
محا ـ

متناقضــة والتقاطــع معهــا للتكيــف مــع
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لهويته املركبة ،مما جعله يعيل من الهوية

وجديــر بالذكــر أن التغــر يف مفهــوم

خـرا ،يمكــن ال ـقـول بــأن ســعيد قــد أكــد يف
وأ ـ

املالمــح البــارزة يف ســرده الشــخيص؛ حيــث

مختلفــة وتبنيــه لخطابــات ثقافيــة متباينــة

اإلنســانية التعدديــة التــي تتالقــح داخلهــا

.)26

اإلقصائيــة القائمــة عــى اللــون أو الديــن أو

“الذاتيــة” لــدى إدوارد ســعيد كان مــن

شــتى االختالفــات وتمحــي قوتهــا الفــروق

ال ـنـوع أو األصــل وغريهــا مــن أشــكال التمييــز

العنصــري.

حاولــت ذاتــه تشــكيل نفســها بعيــدا عــن

ولعــل تجربــة املنفــى ،كمــا اختربهــا ســعيد

الســياقات األيديولوجيــة والسياســية بعــد

عــى مــا تنتجــه االختالفــات الثقافيــة مــن

عــن تشــكل الــذوات األخــرى بكافــة أنواعهــا،

بنفســه ،هــي مــا أتاحــت لــه عــى الرتكيــز

أن أدرك ســعيد أن ذاتــه لــن تتشــكل بمعــزل

فهــو “املثقــف العاملــي والناقــد األدبــي،

سـراتيجيات تضــع
ســرورات ديناميــة ومــن ا ـ
تشـ ُّـكال جديــدا ومتجــددا للهويــة ،وفتحــت

الســيايس املتحمــس والفنــان املوســيقي،

الــذات ـمـرات و ـمـرات ،ولذلــك رصــد الكاتــب

األ ـمـريك ،املنفــي الفلســطيني وغريهــا مــن

أمامــه كذلــك دروبــا عديــدة إلعــادة اكتشــاف
بمذكراتــه تحقــق التعدديــة الثقافيــة داخــل

هويتــه بوصفهــا إحــدى حســنات املنفــى؛
حيــث تقاطعــت داخلهــا ثقافــات مختلفــة
ناتجــة عــن تعامالتــه مــع صنــوف متنوعــة مــن

البشــر.

األســتاذ الجامعــي واملفكــر اإلنســاين ،العربــي

مركبات قد تبدو غري متناغمة لكنها تتدفق
معــا لتكويــن هويتــه املرنــة القــادرة عــى
اســتيعاب االختــاف” ،فالتعدديــة ،إذن،
هــي مــا أكســبت الــذات هويتهــا وقضــت عــى

مــكاين( ” خــارج املــكان ،ص ص .)359 – 358
مذكراتــه “خــارج املــكان” انت ـمـاءه إىل هويــات

وانتهاجه مدارس فكرية متعددة ،أسهمت

جميعهــا – جــوار تجربــة املنفــى – يف تشــكيل
وعيــه الرافــض للخطــاب الســائد وإعــادة

كتابة خطاب بديل مضاد للغرب – سواء يف
كتاباتــه النقديــة أو ســرديته الذاتيــة – بهــدف

تفكيــك هــذا الخطــاب املركــزي والكشــف عمّ ــا

يض ـمـره مــن تح ـيـزات وثنائيــات اســتعالئية
(التابع واملتبوع) .ولهذا كله ،وبفضل ثقافته

العابرة للحدود ،كان سعيد أكرث قدرة عىل

التحــرر مــن العوائــق القوميــة أو الفكريــة أو

جـرأة
حتــى املكانيــة بكافــة أشــكالها ،وأكــر ـ

عــى تبنــي مفهــوم الهويــة اإلنســانية التــي

الف ـكـرة القائلــة بالهويــة األحاديــة – وفــق

تتكــون بعيــدا عــن كل التصنيفــات النوعيــة،

بــن الثقافــات.

لإلنســان ،مــن حيــث هــو إنســان فحســب.

ممــا كفــل لــه التعامــل مــع القضايــا املصرييــة

ومــن أبــرز مــا جســد هويــة ســعيد الديناميــة

تعبريه – وفتحت اآلفاق الرحبة أمام الحوار

حـول القلــق اللغــوي
عديــدة مــن مذكراتــه ـ

“بــن الحــن واآلخــر ،أرى إىل نفــي كتلـ ًـة

ومــن هــذا املنطلــق ،كان ســؤال الهويــة مــن

عــن نفــي عــى ف ـكـرة الــذات الصلــدة ،وهــي

يف نصــه الــذايت ويف حياتــه العامــة عــى حــد

وثقافتــه املنفتحــة ،مــا طرحــه عــى صفحــات

– الــذي جــاور بالطبــع القلــق املــكاين – الــذي
أســهم يف البدايــة يف زيــادة وطــأة املنفــى،

مــن التيــارات املتدفقــة .أؤثــر هــذه الف ـكـرة

التســاؤالت البــارزة التــي شــغلت الكاتــب

ســواء ،حيــث رفــض أن يكــون ا ـملـرء نوعــا

سـرعان مــا تغلــب عــى تلــك الضديــة
ولكنــه ـ

الهويــة التــي يعلــق عليهــا الكثــرون أهميــة
ّ
تتدفــق تلــك التيــارات ،مثلهــا مثــل
ك ـبـرة.

محددا من الذات – بتعبري جايرتي سپيڤاك

وانتصــر عــى تشــظيه اللغوي/الثقــايف كمــا

وهــي ،عندمــا تكــون يف أفضــل حاالتهــا ،ال

موقعــا حياديــا يســمح لهــا بالفاعليــة املث ـمـرة

(العربية/اإلنجليزية)( ،سعيد /إدوارد) بعد

أن تبنــى الهجنــة الثقافيــة أساســا لهويتــه

موضوعــات حيــايت ،خــال ســاعات اليقظــة.

ســرد يف مذكراتــه “اندغــم عنــدي تحمــل

تســتدعي التصالــح وال التناغــم .إنهــا مــن

مشــقات مثــل هــذا االســم مــع ورطــة لــم تكــن
أقــل إقالقــا ،تتعلــق باللغــة :فأنــا لــم أعــرف
أم اإلنكليزيــة ،وال أيــا منهمــا هــي يقينــا

لغتــي األوىل .مــا أعرفــه هــو أن اللغتــن كانتــا

موجودتــن دومــا يف حيــايت ،الواحــدة منهمــا

ترجــع صــدى األخــرى ،وتســتطيع كل منهمــا
اد ـعـاء األولويــة املطلقــة ،مــن دون أن تكــون
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قبيــل ‘النشــاز’ وقــد تكــون يف غــر مكانهــا،

ولكنهــا عــى األقــل يف ـ
حـراك دائــم يف الزمــان

ويف املــكان ،وبمــا هــي أنــواع مختلفــة مــن

املركبــات الغريبــة ،ال تت ـ
حـرك بالضــرورة إىل

األمام ،وإنما قد يتح ّرك أحيانا واحدها ضد

اآلخــر ،عــى نحــو طباقـ ّـي ولكــن مــن غــر مــا
محــور مركــزي ..والواقــع أين تعلمــت وحيــايت

مليئــة إىل هــذا الحــد بتنافــر األصــوات ،أن

– ودعا إىل ضرورة أن تضمن الذات لنفسها

واالنفتاح عىل أشكال متنوعة من الثقافات
وأنمــاط متعــددة مــن البشــر ،وأصـ ّر عــى
دعــم مبــدأ “االختــاف” الــذي يؤكــد أن
الثقافــات كيانــات هجينــة ويهــدم ف ـكـرة ن ـقـاء

الهوية الثقافية التي روجت إليها اإلمربيالية

بهرام جاجو

أبــدا أيّ لغــة لهجــت بهــا أوال :أهــي العربيــة
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هــي فعــا اللغــة األوىل” (خــارج املــكان ،ص

أؤثر إال أن أكون سويا تماما وأن أظل يف غري

الغربيــة مــن أجــل اد ـعـاء األصالــة املركزيــة
ضـاء.
واالحتفــاظ بأفضليــة الثقافــة البي ـ

باحثة وأكاديمية من مصر
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وليد نظمي

أطياف المسرح العربي
لعواد علي

يناقش

الناقد أوال أثر لوركا يف هذا املسرح

ويحــاول أن يحــدد األســباب التــي

قراءات متبصرة في واقع

عـرب لالهتمــام بمســرح لــوركا.
تغــري املخرجــن ال ـ

المسرح العربي الراهن

بينمــا تظهــر اإل ـغـراءات األخــرى يف املوضوعــات

مفيد نجم

قضايــا الواقــع العربــي .وقــد عـ ّزز هــذا اإلقبــال طبيعــة

أول هذه اإلغراءات تكمن يف عوالم أعماله الدرامية

والقضايــا االجتماعيــة والسياســية التــي تتماثــل مــع
أعمال لوركا التي ارتقي فيها من املحلية إىل الكونية

وتميزت بشخصياتها املأساوية التي تتمتع بالرهافة
والحيويــة والقســوة والهيجــان واملشــاعر الحــادة.

سـرحية
ومــن األعمــال األكــر إقبــاال عنــد املخرجــن م ـ
“بيت برنارد ألبا” التي قدمها أكرث من مخرج عربي.

سـرحية قــدم املخرجــون
وإىل جانــب أعمــال لــوركا امل ـ
عـرب أعمــاال لكتــاب غربيــن آخريــن .مــن هــذه
ال ـ
األعمال التي يتوقف عندها نقديا مسرحيات “برج

لوصيف” للمخرج الشاذيل العرفاوي و”املهاجران”

للسوريني محمد آل ريش وسامر عمران و”سأموت

يف املنفى” للمخرج الفلسطيني غنام غنام و”رائحة

ـ
سـرحية
حـرب” للمخــرج العراقــي عمــاد محمــد وم ـ
“مــن هنــا وهنــاك” للعراقــي ص ـفـاء الديــن حســن

و”العرس الوحيش” لفالح شاكر.

يف كتابه الجديد “أطياف املسرح :عروض وتجارب ومنعطفات” يواصل
الناقد املسرحي والكاتب عواد عيل قراءته يف املشهد املسرحي العربي
ّ
ّ
يتوزع الكتاب عىل ثالثة فصول يتناول يف كل
وتحوالت.
تجارب ورؤى
فصل موضوعا خاصا بالواقع الراهن لهذا املسرح الذي ما زال كتابه

ومخرجوه يحاولون عىل موقعه الفاعل يف الحياة الثقافية العربية ما زالت
تعاين من تراجع االهتمام الرسمي بها .الدراسة األوىل يف الكتاب تتناول
واقع العروض املسرحية التي قدمت خالل السنوات املاضية يف محاولة

للتعريف بهذه العروض بغية التعرف إىل الهواجس واملوضوعات التي ما

زالت تشغل تفكري القائمني عىل هذا املسرح وتعكس القضايا واملشاكل
ّ
يتوسع يف قراءته للرؤى
التي يواجهها الواقع العربي ال ّراهن .لكن الناقد
اإلخراجية والحلول التي ّ
قدمها مخرجو هذه األعمال أو كتابها السيما
للنصوص املسرحية العاملية التي حاولوا إسقاطها عىل الواقع العربي.

يف هذا السياق يالحظ العدد الكبري من األعمال املسرحية التي تتناولها
ّ
الدراسة والتي
تتوزع عىل أقطار عربية عديدة بهدف اإلحاطة بواقع املسرح

العربي يف ضوء ما سمحت به فرص املشاهدة لهذه العروض.
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ويرتكــز االهتمــام أكــر عــى املســرح العربــي يف هــذا

ســليمان البســام الــذي قــدم خمــس تجــارب

تجــارب التونــي جعفــر القاســمي الثــاث

شــداد ،بينمــا تمثلــت حديثــا يف شــخصيات

عربيــة” فيبــدأ بدراســة تجربــة ســليمان البســام

ويفــرد مســاحة خاصــة لتجــارب الكاتبــة

خــال الجوائــز التــي فــازت بهــا هــذه األعمــال.

ورفاعة الطهطاوي وأبي خليل القباين وبدر

سـرحية .لكــن عــواد قبــل أن يناقــش هــذه
شكســبري امل ـ

تتمتــع بــه مــن موهبــة خاصــة جعلتهــا تمثــل

التجــارب الذاتيــة التــي أفتتحهــا يعقــوب

عـرب لتقديمهــا
شكســبري تجتــذب إليهــا املخرجــن ال ـ

األول الــذي ثبتــت أقدامهــا مــن خاللــه يف

الكتاب يف الفصل الثاين الذي حمل عنوان “تجارب
ظـرا النشــغالها بعوالــم
الشكســبريية كمــا يســميها ن ـ

التجربــة يبحــث يف األســباب التــي جعلــت أعمــال

مــن خــال رؤى ومقاربــات مختلفــة .هنــا يتوقــف

مــن أعمــال شكســبري.

ظـرا ملــا
واملخرجــة العراقيــة عواطــف نعيــم ن ـ
حالــة خاصــة يف املســرح العربــي .العمــل

أكــر مــن عشــرين عمــا كان بعضهــا معــدا

العا ـبـرة للزمــن يف الحيــاة اإلنســانية كقضايــا الشــر

قبل املخرجني العرب وقدمت عرب قراءات إخراجية

جريئــة فنيــا .مــن هــذه التجــارب تجربــة الكويتــي

سـرحية
الحديثــة ظلــت يف إطــار محــدود كم ـ

سـرحية “ســأموت
يــا عــي” لرائــدة طــه وم ـ

عــن أعمــال عامليــة لتشــيخوف ولــوركا وكامــو

الناقد أن هذه األعمال جرى العمل عليها كثريا من

ص ـنـوع يف مصــر ،يف حــن أن التجــارب

سـرحية “لــو” التــي
سـرحية كان م ـ
الكتابــة امل ـ

عند طبيعة القضايا اإلنسانية التي تعالجها أعمال

والطغيــان والطمــع يف الســلطة والخيانــة .ويــرى

سـرحة
ضـوع م ـ
تتنــاول ال ـقـراءة أيضــا مو ـ

خـراج
“مــن قطــف ز ـهـرة الخريــف” كتابــة وإ ـ

أخرجهــا زوجهــا عزيــز خيــون .كتبــت عواطــف

شكســبري وهــي قضايــا تتنــاول النزعــات العامــة

التــي رســخت حضــوره يف املســرح العربــي مــن

ويف جميــع هــذه األعمــال أظ ـهـرت موهبــة

خالقــة مــن حيــث منحهــا صفــات محليــة

خـراج فيتنــاول
كمــا يؤكــد الكاتــب .أمــا يف اإل ـ
شـرة أعمــال ينتقــل بعدهــا إىل
مــا يزيــد عــى ع ـ

سـرحية “ألقــى زيــك فــن
ريمــون جبــارة وم ـ
يف املنفــى” للفلســطيني غنــام غنــام .أمــا

سـرة الغرييــة التــي تناولــت حيــاة
سـرحة ال ـ
م ـ

شــخصيات ذات حضــور واســع يف الذا ـكـرة

والوجــدان الجمعــي فهــي تظهــر يف املســرح
سـرحية شكســبري وع ـنـرة بــن
الدينــي وم ـ

واســعة كالزيــر ســالم وســليمان الحلبــي
شـاكر الســياب واملتنبــي ورامبــو وســواهم
ـ

الكثــر.

وتحت عنوان “منعطفات مسرحية” يتناول

الناقــد يف الفصــل الثالــث أثــر النظريــات
النقديــة واألدبيــة الحديثــة يف املســرح

الحديــث ســواء عــى مســتوى الشــخصيات
سـرحي ككل .ويــرى أن هــذه
أو العمــل امل ـ

النظريــات أســهمت يف جعــل الت ـنـوع يف هــذا
املســرح غــر محــدود وهــو مــا تجـ ّـى يف خــرق
مواصفــات املســرح وأعرافــه .ويضيــف الناقــد

أن مهمة القراءة اإلخراجية الحديثة تمثلت

سـرحي وإضافــة
يف مــلء فجــوات النــص امل ـ
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قــدر مــن التحديــد إىل موضوعاتــه .ويف هــذا

الســياق يحــدد مجــال اشــتغال ال ـقـراءة

النقديــة للنــص عــى أســاس الفعاليــة التــي

صـره الفنيــة وتراكيبــه التعبرييــة
تمنــح عنا ـ
املتتابعــة والنــص ككل معنــاه.

حـول التــي يراهــا الناقــد تتمثــل
إن أشــكال الت ـ

يف مخالفــة توجهــات النــص عــى مســتوى

ســلوك الشــخصية وانفعاالتهــا .كمــا

حـول
حـول يف مــا يســميه الت ـ
يتجــى هــذا الت ـ
حـول الــكيل
حـول البنيــوي والت ـ
التتابعــي والت ـ

حيــث يعــد األخــر هــو األكــر شــموال لكونــه
حـول.
يتضمــن النوعــن الســابقني مــن الت ـ

وينتقــل مــن تنــاول تجــارب مخرجــن أجانــب
قامــت عــى اجتهــادات ال حــدود لهــا يتنــاول

ضـوع الجســد يف املســرح مــن حيــث
مو ـ
الطاقــة والجمــال باعتبــار الجســد هــو مهــد

الحركــة وأداة التعبــر البالغيــة يف املســرح.
ويتوســع يف مجــال هــذه الدراســة فيــدرس

موضوع الجسد يف املسرح الدرامي والقائم

عــى الجــدل بــن الجســد الواقعــي والجســد
املتخيــل للشــخصية ،وكذلــك الجســد يف

املســرح مــا بعــد الدرامــي الــذي ينتقــل مــن

وظيفتــه كناقــل للمعنــى إىل االكت ـفـاء بذاتــه.
سـرحي وفــوىض املصطلحــات
ويفــرد للنقــد امل ـ
ح ـيـزا خاصــا يحــاول فيــه أن يكشــف عــن
ّ
يحددهــا يف
أســباب هــذه الفــوىض التــي

ضعف الثقافة ومحدودية الخربة من جهة

ويف تعــدد ترجمــات املصطلحــات يف العربيــة

مــن جهــة ثانيــة .ويقــدم الكاتــب نمــاذج
عديــدة مــن هــذه الفــوىض ثــم يحــاول مقاربــة
املســرح التفاعــي واملســرح الرقمــي كاشــفا

عــن الخلــط الحاصــل بينهمــا عنــد الكتــاب

عـرب .كذلــك يتنــاول بالدراســة موضــع
ال ـ

األســطرة يف املســرح العربــي.

كاتب من سوريا مقيم في برلين
وليد نظمي
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المختصر
كمال بستاين

الشك والقلق
ّ
الديمقراطية بين

ّ
الديمقراطية نظام سياسي ،أي نمط تنظيم للحياة العامة

في كتاب “عصر رأسمالية المراقبة” تبين

 ،1940إندونيسيا عام  1965وشيلي عام

ركيزتين ،الحرية والمساواة .كل تجربة ديمقراطية غير

أن عمالقة اإلنترنت (غوغل ،أمازون ،أبل،

يستخلص الكاتب عوامل وفرضيات متغيرة

يقوم على مؤسسات ،وشكل من المجتمع مؤلف من

ّ
محددة بزمن ،وهو ما يشكل قوتها وضعفها في الوقت
نفسه .لئن كان المستقبل مفتوحا على الدوام ،فإن ذلك
االنفتاح مشفوع بارتياب قد يتحول إلى قلق ،وحتى ٍّ
تحد

متبادل بين الحاكم والمحكوم .هذا المنحى حاضر اليوم
في عدة بلدان .صحيح أن التطلعات الديمقراطية عبر

العالم أكثر قوة من قبل ،ولكن غالبا ما تقمعها السلطات

الحاكمة ،وتتعايش مع صعود متسلط كشفت عنه

نجاحات األحزاب الشعبوية .ذلك ما يطرحه جان فانسان

هوالندر في كتاب بعنوان “الديمقراطية” يؤكد فيه أن
التاريخ يعلمنا نسبية تلك التهديدات ،فالديمقراطية قد
ال تتمكن من إزالتها فهي تظل عنصرا ال يني يتجلى في
هذه المرحلة أو تلك.

فيسبوك ،ومايكروسوفت) ال يسعون

يعمل على اختبارها الحقا بدراسات كمية.

لسوء تصرف اإلنسان في أديمه ،ليب ّينا

أيضا إلى توجيه وتغيير حياتنا االجتماعية

إلى أزمات كي تشرع في تحوالت كبرى،

الباحثة األميركية شوشانة زوبوف كيف

فقط إلى الحصول على معطياتنا ،وإنما

ومشاعرنا

وأهوائنا

وأفكارنا

األكثر

خصوصية وحتى أصواتنا عند االقتراع.

أي أنها في النهاية تقرر بدال ع ّنا ،لغايات

والسؤال الذي يطرحه :هل تحتاج األمم
وهل يترك الحكام آثارا حاسمة في مسيرة
التاريخ؟

ربحية صرفة .من خطوات غوغل األولى اإلنصات إلى اآلخر لكسر العزلة

إلى فضيحة كامبريدج أناليتيكا ،تحلل

في عصر االتصال والمعلومات المستمرة

حيث انتقلت سيادة الشعب إلى أيدي

اآلخر ،فقد انصهر اآلخر (أي الصديق أو

الباحثة ذلك التحول المخيف للرأسمالية،
أرباب صناعة جديدة غامضة ،جشعة،

جبارة ،تهدد الديمقراطية وحرية االختيار.

واالستهالك الجماهيري ،اختفت صورة
الشخص المحبوب أو المكروه) داخل
سيالن رغبتنا النرجسية في إزالة كل

والقائلين بأن العالم يسير إلى الفناء
حدود نظريات االنهيار من وجهة نظر
علمية وإيثيقية ،ويؤكدا على وجود حلول

بديلة ،تتمثل فيما نالحظه من ه ّبة
سياسية وإيكولوجية للتصدي معا لجائحة

كورونا ،وابتكار منظومات تضامن وتكافل
جديدة ،وأنماط إنتاج خلنا أننا نسيناها.

وفي رأيهما أن “الكارثية” هذه البنية التي

تمس مختلف الطبقات المتوسطة في
الغرب ،هي “سردية ّ
كل” ،سردية تشجّ ع
على اعتماد اإلنسان في محيطه على

التضامن والتعاون ،ولكن بحضور الدولة،
ألن تجنب الكارثة ال يكون في رأيهما

والكاتبة تقرع ناقوس الخطر ،وتلح على

ّ
وتحدد
التكنولوجيات َت ِع ُد البشر بالخير والسعادة،

الوضع الذي لم يسبق له مثيل ،وتوعية

المثيل” أقلعت عن البحث عن المعرفة،

خطابات نقاد التكنولوجيا مخاوف العقالنية ،وموقفا

المراقبة المستمرة حتى في بيوتهم .كتاب غرف صدى لشبكات اجتماعية حيث الغرب والزمن

الوضع اإلنساني اليوم ،فلمَ نقدها إذن؟ أال تخفي
رجعيا؟ ورغم ذلك فمنذ أن دخلت المجتمعات البشرية

في دوامة التصنيع ،نهض الناس أفرادا وجماعات للتنديد
بتقنيات عصرهم ،وسعوا إلى تدميرها وعرقلة آثارها.

فاآلالت التي يفترض فيها تخفيف العمل ،والتقنيات
الدقيقة التي قيل إنها ستزيل إكراهات الطبيعة ،ومواد

التقنية العلمية التي أوهمت بتوفير الرفاه والعيش الكريم
للجميع ،كلها قوبلت بنقد يشكك في جدواها ،وينبه من

خطرها على اإلنسان وبيئته .في كتاب “النقاد التكنو”

يتناول فرنسوا جارّيج الخطابات النقدية الصادرة عن

حرفيين وعمال ومفكرين وفالسفة منذ الثورة الصناعية
كشفوا مخاطر التكنولوجيا في بلدان كثيرة من العالم،

ويحلل الصراع الدائر بين المتمردين باسم حماية البيئة،
والحكومات المنساقة إلى التنمية بأي ثمن استجابة

لخبراء الرأسمالية.
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 ،1973ألمانيا في  1945وأستراليا في )1970

من أدبيات المنذرين بالكارثة المحتومة،

الحواجز ،واالستحواذ على

نقد العلوم التقنية
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المجتمع المرا َق ب

مختلفة (اليابان في  1850وفنلندا في

وزوجها رافائيل عالم االجتماع كتاب
عنوانه “األسوأ ليس مؤ َّك ًدا” ،ينطلقان فيه

ضرورة تطوير وسائل ناجعة للتصدي لهذا
الناس عبر العالم بأنهم صاروا تحت

مرجعي يحلل بعمق مجتمع المراقبة في

عصر اإلنترنت.

األزمات تصنع التاريخ

العالم.

وحيواتنا ،إذ غدت محكومة بـ”رعب
وسبر الذات ،والتجربة باختصار ،لتصبح

اللقاءات وهمية .ما يقود األفراد التائهين
تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين .في كتاب

عبر التاريخ ،وكرونوس هو إله الزمن في
الميثولوجيا اإلغريقية ،يع َّرف بأنه ّ
كلي

الباحثين عن معنى إلى أعمال متطرفة

“إقصاء اآلخر” يؤكد المفكر األلماني من

“انقالبات” لعالم البيولوجيا والجغرافيا

سردية استكشافية ألزمات وتحوالت حدثت

الذي يواجهنا اليوم ليس القمع بل اإلحباط

خالل عشريات في سبع بلدان عصرية هي

فنلندا واليابان وشيلي وإندونيسيا وألمانيا

وأستراليا والواليات المتحدة ،فالمقارنات

التاريخية ترغم على طرح أسئلة ال تظهر
حتما عند تناول حالة واحدة مثل :لماذا

الفنون ببرلين بيونغ شول هان أن الخطر
الداخلي ،وأن تجديد مجتمع اإلنصات إلى

اآلخر ومعرفته هو الطريق الوحيد لمقاومة
العزلة واأللم اللذين ّ
ولدهما مسعى

استيعاب أعمى.

ّ
تترك بعض الحوادث أثرا
محددا في هذا التضامن لمواجهة الكوارث
البلد وآثارا مختلفة في بلد آخر؟ من خالل
مقارنة بين أزمات عاشتها في مراحل

الخطاب التعميمي.

كتاب “كرونوس” للمؤرخ فرنسوا هارتوغ

أصول كورية وأستاذ الفلسفة بجامعة

األميركي يارد دياموند دراسة مقارنة،

إال بتسييس اإليكولوجيا ،والقطع مع

جديد كاترين الرير أستاذة الفلسفة

األخالقية والسياسة في السوربون،

هو مقالة في نظام األزمنة ومراحل الزمن

الوجود ،حتمّ ي ،ولكن يمكن تعريفه أيضا
ّ
يتخل منذ
يمسك ،رغم أن اإلنسان لم
بما ال َ

القدم عن رغبة السيطرة عليه ،فقد كانت
له استراتيجيات عديدة لمحاولة اإلمساك
به ،منها محاولة سانت أوغستين ،الذي

اعترف بأنه يعرف معنى الوقت ما لم يُسأل
عنه ،فإذا سئل زالت معرفته به .يتنقل بنا

الكاتب من طرق مقاربة اإلغريق لكرونوس
إلى قضايا الشك الفلسفي في األزمنة

الحديثة ،مرورا بمفهوم الزمن الذي أقرته
الكنيسة منذ نشأتها كحاضر بين التقمص
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كتب
فؤاد حمدي

ويوم الحشر ،وهو الذي سار عليه الزمن

القبائل البدائية في أمازونيا وخاصة

العودة إلى الزمن الحديث ،الذي جاء به

في الكوليج دو فرانس ،والمناقشات

الغربي ،ونشره وفرضه بالقوة ،قبل
التقدم والسير السريع نحو المستقبل.

نحو أفق إيكولوجي جديد

الهنود الجيفاروس ،ويستحضر دروسه

التي دارت في الوسط األنثروبولوجي
في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته،
ليقدم إضاءات حول المسألة البيئية

في شكل بحث فلسفي وتاريخي،

وحقوق المجتمعات البدائية ،التي

وحرية” تاريخا بيئيا لألفكار الفلسفية

ببيئتها .في كتابه هذا ،الذي جاء في شكل

يقترح بيير شاربونيي في كتاب “وفرة
الحديثة ،ال يبحث فيه عن بذور الفكر
اإليكولوجي بل يبين كيف أنها تقوم على

تصور معين للعالقة باألرض والبيئة.

ويستخلص أن أهم األصناف السياسية
للحداثة تأسست على فكرة تحسين

الطبيعة واالنتصار الحاسم على شحّ ها،
والوصول إلى مواردها األرضية بشكل غير
محدود .ولذلك تصوّر الحداثيون قيام

تتعرض اليوم إلى التضييق وإلحاق األضرار
محاورات ،يركز ديسكوال اهتمامه بشكل

خاص على طرق اإلقامة في كوكب مآلن
بكائنات غير بشرية ،كالنبات ،والحيوان،
وحتى األرواح ،وينتقد في غضون ذلك

النموذج الغربي ،ولكن بشكل بناء ،يضع
اإلصبع على مكامن الداء ،وسبل توق ّيه
قبل االضطرار إلى عالجه.

مجتمع سياسي ألفراد أحرار ،متساوين حين يصل الفساد إلى أعلى
ومزدهرين ،خاصة مع نهضة الصناعة هرم السلطة

رديفة التقدم .بيد أن الميثاق الذي ُعقد

عندما تختفي فتاة مراهقة من مركز

فيه بسبب التغير المناخي والتقلبات

ذلك اهتمام أحد ،فالجميع يعلمون أن

بين الديمقراطية والتنمية يعاد النظر
اإليكولوجية .ومن الواجب في رأي الكاتب
أن نعطي أفقا جديدا لمثالية االنفتاح
الديمقراطي ،ألنه ال يمكن االرتياح لوعود
توسع النهائي للرأسمالية الصناعية ،وال
ُّ
ّ
بد لإليكولوجيا أن ترث عن اشتراكية القرن

التاسع عشر قدرتها على التصدي لصدمة
الجيوإيكولوجية مصدرها الصناعة.

حق الكائنات غير البشرية في
ّ
كوكبنا

المدمنين يكذبون ويسرقون ويختفون.

لذلك عندما عثر على جثة الفتاة برونيا،
سارع الطبيب الشرعي وضابط الشرطة

الذي يقود التحقيق إلى اعتبار الوفاة
حادثة طبيعية رغم شهادة نادية ،صديقة

الضحية التي فاجأت الجاني وهو يزوّر
جريمته ويفسرها بجرعة زائدة تناولتها
الميتة .غير أن الصحافي شليزنجر اشتمّ

رائحة الفضيحة ،وقرر إجراء تحقيقه

َّ
محصن ،حتى
من هرم المافيا .فال أحد

ممزقا بين موقفين ،موزعا بين العذاب

ّ
بالشك ،دون
والشاعر ليش ّرح الشغف

مكسب االستقالل الذاتي الذي حصل عليه

إليقاظ رجال ونساء البلد الشرفاء؟ ذلك

ّ
الجد .ينطلق أستور من
أخذ األمور مأخذ

هو عشق ّ
حد الوله ،أم وجد حتى الذوبان.

“أنا” أكثر استقاللية ،والحلم المتزايد

الصحافيين ..هل يكفي اغتيال أحدهم

ما تطرحه رواية السلوفاكي أرباد سولتيز

“مرقص الخنازير” ،التي استوحى فيها
سقوط رئيس وزراء بالده ،بعد تورطه في
الجريمة والفساد.

الخاص .وسرعان ما اكتشف شبكة واسعة حال الفرد بين الشك واليقين

والتألم وبين الخفة واالستهانة وعدم
مقولة نيتشه “ليس الشك ما يدفع إلى

التأكد من المعنى المقصود بالشغف ،هل

الجنون ،بل اليقين” للبحث عن شكوكية
تعب ك لّها الحياة
ٌ

والعالمات الملتبسة في العالم ،منسوجا

النفسي ومتالزمة التعب المهني والثقل

إلى اليوم ليبين اختالفها ويالحظ تحوالتها

ّ
الشك يظل قلقا متصال بالحياة
يعرف أن
من الخوف والشجاعة والفضول .بحث

وراج استعمال عبارات مثل الضغط

الذهني من العمل إلى البيت ،ومن أماكن

جديد عالم األنثربولوجيا فيليب ديسكوال،

من الدعارة والفساد واالبتزاز تشرف عليها

ستراوس كتاب عنوانه “تشكيل العوالم”،

جميع عمليات التهريب إلى سلوفاكيا.

في كتاب جديد عنوانه “الشغف

كل مرة شخصيات عالم النفس وعالم

األنثروبولوجيا والعالم باألخالق والروائي

الوسيط إلى اليوم” ،يستخلص فيه أن

يستعرض فيه تجاربه الميدانية مع
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وإذا رئيس الوزراء نفسه في موقع هام

بالشك” الحال التي يكون فيها المرء

يجد صعوبة في التأقلم مع كل ما يعرقل

سعيدة على طريقة مونتاني ،الذي كان

ّ
ضد اآلراء الواثقة والقناعات العمياء

مافيا كاالبريا التي تنوي السيطرة على

بالتحرر والتفتح والمغامرة ،جعل الفرد

منذ نصف قرن تقريبا اتسع مجال اإلرهاق،

عنها الكاتب لدى الحيوانات والبشر ،بعيدا

يمتدح المفكر الفرنسي دوريان أستور

الفرد في المجتمعات الغربية ،واكتشاف

رغباته وأهواءه أو يضايق مسيرته .ويتعقب

الترفيه إلى القيادة المعتادة .ذلك ما
ّ
فيغاريلو في
يعالجه عالم االجتماع جورج

الذي يعتبر الوريث الشرعي لكلود ليفي
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إلعادة تأهيل مدمني المخدرات ،ال يثير

عن طرق اإلثبات الكالسيكية ،متقمصا في

كتاب بعنوان “تاريخ التعب – من العصر

الكاتب أشكال التعب منذ العصر الوسط

عبر األزمنة ومطالبها التي ال تنفك تتزايد.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا
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نقد التقدم ليس رجعيا
بالضرورة
أبوبكر العيادي

تشهد فرنسا هذه األيام جدال واسعا شمل الوسطين السياسي والثقافي ،مداره
في الظاهر الجيل الخامس من اإلنترنت ،وباطنه سعي السلطة إلى شيطنة ُ
الخضر

بعد بروزهم في االنتخابات البلدية األخيرة ،واتهامهم بالرجعية ومعاداة التقدم.
وال يكاد يم ّر يوم دون أن تطالعنا وسائل اإلعالم بمواقف مثقفين وسياسيين

تصف المدافعين عن البيئة بـ”الرعب األخضر” و”اإليكولوجيا العقابية” و”الخمير
الخضر”ّ ،
ّ
ّ
(البطيخ ّ
الصيفي) خض ٌر من الخارج ،حم ٌر من الداخل.
كالدالّع
وأنهم

ّ
يفضلون عيشة “األميش”
بل إن الرئيس ماكرون نفسه ص ّرح أن اإليكولوجيين
(وهي طائفة مسيحية منغلقة ترفض التقدم وتعيش عيشة بدائية) والعودة

إلى المصباح الزيتي ،على النمط التقدمي الفرنسي الذي يمثله األنوار واالبتكار
والتجديد.

ولئن

ذهب بعض المحللين إلى

تفسير ذلك بخشية ماكرون

من منافس ّ
جدي في االنتخابات الرئاسية

المقبلة ،أي عام  ،2022فإن بعضهم اآلخر

أوضح أن دوافع هذه الهجمة على الخضر

أعمق من ذلك ،فالماسكون بالسلطة
والطامعون فيها من حزب التجمع الوطني
اليميني المتطرف يدركون أن “التحول

اإليكولوجي ال يمكن أن يكون جزئيا ،بل

سيكون تغييرا حقيقيا في النمط الحضاري

واالقتصادي” حسب المفكر دومينيك

بديل للسردية اإلنتاجوية والتقدمية التي

انبنت

عليها

المنظومات

واالشتراكية والشيوعية.

الليبرالية

وبصرف النظر عن الدوافع السياسية،
وهي واردة ،فإن الجدل يدور أساسا حول
الموقف من التقدم ،وهو جدل قديم يرجع

عهده إلى بداية الثورة الصناعية ،حين

ّ
تزعم نيكوال دو كوندورسي ()1794 – 1743

فلسفة التقدم ،التي تحولت إلى تقدميةٍ،
مناصر لل ِّت َقنية ،وقد َع ّد أنصارها
تحديث
ثم
ٍ
ٍ
كل تردد أمام أيّ ابتكار تكنولوجي نوعا

من الحنين إلى الماضي ،وكل تساؤل عن

بورغ ،ألن اإليكولوجيا مشروع شامل يَطرح
َ
أسئلة اإلنتاج والمنفعة
في كل المجاالت

جدواه وآثاره نوعا من ال ّرجعية

الحي واألرض والمنظومات البيئية ،وهي
ّ

المستنيرين من مساءلة التقدم ،السيما

االجتماعية ،وعالقة أفراد المجتمع بالكائن

ولكن ذلك لم يمنع بعض المفكرين
أينشتاين  -التقدم التقني مثل فأس وضعت بني يدي سيكوبايت
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فرنسوا جا ّريج  -املجتمعات مل تتكيّف متاما مع التكنولوجيات الجديدة سيمون فايل -اإلنتاج املتزايد يرهق الطاقات البرشية واملوارد الطبيعية،
ولكن ألي غاية؟

نقاد التكنو
بعد مآسي القرن العشرين وكوارث القرن

َ
الكلِم ،على رأي أفالطون.

مثال هذا التقدم الذي يف ّرق بين البشر،

إذ يرجع عهدها إلى بداية استعمال اآلالت

أيديولوجيا التنمية ،وانتقد لويس مامفورد
أسطورة اآللة ،مثلما انتقد جاك ّ
إيلول

العمال في اآلالت الجديدة وسائل لقطع

الحالي ،فقد أدان هوركهايمر وأدورنو
ودعا أندري غورز إلى ضرورة القطع مع

المنظومة التقنية ،واقترح غيرهم تصوّر
عالقة مغايرة بالعالم للصمود أمام تسارع

الزمن الذي يسم عصرنا كما فعل هارتموت
روزا ،أو إحداث تف ّرع جانبي لتجنب

اقتصاد التمزق الرقمي الذي يك ّيف أهواءنا

وانفعاالتنا على غرار برنار ستيغلر.

206

في أواخر القرن الثامن عشر ،حيث رأى

وبعض األوساط المحافظة ،بسبب ظروف

التحديثية انتصار التفاؤل العلمي والتقني،
اندالع الحروب واألزمات.

فمنذ نهاية الحرب العالمية األولى ،تمّ

الربط بين التكنولوجيات المستخدمة

أرزاقهم ،بل منهم من ثار عليها كما حدث

العمل في المصانع ومخاطر تجفيف

عمال الغزل والنسيج إلى ثورة شملت
ّ
حطموا خاللها
وسط البالد وشمالها
اآلالت وأحرقوا المصانع ،بينما ّ
شكك أهل

االقتصاد الليبراليين من اآللة وسيلة
محايدة للتفتح والتح ّرر ،ومصدرا للتقدم.

ّ
يعد بها أصحاب المصانع.

طيلة القرن التاسع عشر كل ما من شأنه

تصدى لفيف من المفكرين في أوج األزمة

اآلالت هو تقدم نحو الحرية والمساواة

وأنظمة تأمين ،وقوانين حول مخاطر

لذلك الهوس باآللة ،فكتبت سيمون

كأبطال عصريين ،ويستعملون كل

العمال بأن اآللية تقلل من عناء األشغال،

الطاقات البشرية والموارد الطبيعية…

البروميثيوسي الذي يعتبر “العمل وسيلة

وتساءل علماء االقتصاد مثل جون مينارد

في إنجلترا حين دفع ت ِْد لود رفاقه من

الصنائع والحرف في عمليات التحديث التي

“نقاد التكنو” مب ّينا أن غايتهم ليست نقد

والوئام ،ويمجّ دون المهندسين والتقنيين

التقنيات في ّ
حد ذاتها ،ألن األدوات التي
ّ
توفرها هي جزء من األنشطة البشرية وحتى

الوسائل البيداغوجية إلقناع مواطنيهم

ترافقها ،فانحراف المدينة يبدأ بتحريف

التصنيع وتعميمه ،وإقامة حفالت على
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العوالم” أللدوس هكسلي و”نظرات حول

غير أن النقد ما لبث أن عاد مع أزمة

وقد وقف ضد المنظومة اآللية االشتراكيون

أولئك المنتقدون أطلق عليهم المفكر

الحيوانية ،بل نقد آثارها والخطابات التي

أكبر قدر ممكن من الناس بفوائدها الجَ مّ ة.

وتهميش األصوات المنتقدة ،إلى حين

موضع مساءلة نذكر من بينها “أفضل

وظاهرة نقد التكنولوجيا ليست جديدة،

المنظومة العلمية الخاصة بالتصنيع إلقناع

وكان هؤالء يوهمون مجتمعاتهم بأن تطوّر

جان بيير دوبوي في السبعينات مصطلح

شرف المبتكرين الصناعيين ،وتبسيط

باآللة” .وكان من نتائج هذه الحركة

عن انتشار اآلالت التكنولوجية ،مثلما

للطبقة الشغيلة ،ما ّ
ولد انطباعا لدى فئات
كثيرة بأن المجتمع الصناعي مصدر ٍّ
ترق

بجدوى التقدم ،كبعث جمعيات لنشر

الموارد الطبيعية وتلويث البيئة .بينما
ّاتخذ عدد متنام من المهندسين ورجال

وهم الذين كانت لهم الغلبة ،إذ أوجدوا

أن يسكت المنتقدين ،كبعث معايير أمان،
الشغل وحوادثه ،واستطاعوا أن يقنعوا

وأن الطبقة العمالية أشبه باإلنسان

لتمثل هويته من خالل تجربة االتصال

كالطيران والميكانيكا والكيمياء وبين
المجازر الفظيعة التي ّ
خلفتها .ما دفع بول

صدرت ّ
عدة مؤلفات تضع الحداثة التقنية

العالم الراهن” لبول فاليري.

ولكن مع نهاية الحرب العالمية الثانية،
خنست األصوات عن ذكر مساوئ

التكنولوجيا ،ألن المرحلة كانت مرحلة

فاليري إلى القول “إن العلم لوّث شرفه

إعمار واستعادة سبل النمو على وجه

فترة حاسمة في نقد التكنولوجيا ،حيث

التكنولوجية حينئذ أدوات سلم وحرية.

بفظاعة تطبيقاته” .ثم كانت الثالثينات

االقتصادية وصعود األنظمة التوتاليتارية
فايل “اإلنتاج المتزايد والمتسلسل يرهق
ولكن أليّ حاجة حقيقية؟”.

كينز وديفيد ريكاردو عن البطالة التي تنجم

السرعة ،ما جعل اآلالت والوسائل
ّ
وقد شهد االقتصاد األوروبي في تلك
المرحلة نوعا من الرخاء ،بفضل التعديل

الفوردي ،نسبة إلى األميركي هنري فورد،
وكانت الفوردية تقوم على تكنولوجيا

اجتماعي.

السبعينات ،حين ظهرت حركات متعددة

كدعاة السالم ومناهضي استخدام الطاقة
النووية ومناصري العالم الثالث ومنتقدي
مجتمع االستهالك واإليكولوجيين ّ
شكلت

تيارا قويا ينضوي تحت الفتة عريضة يلتقي
فيها سائر منتقدي التكنولوجيا.

كما ظهر ك ّتاب كثر ،مثل المفكر جاك
ّ
إيلول ،المتخصص في التقنية ،أو إيفان
ّ
إيليتش ،المتخصص في اإليكولوجيا
السياسية ،أشاروا إلى اآلثار السلبية
للتصنيع كنفايات المصانع والسيارات وما

تسببه من مآس وتلوث ،إضافة إلى حنا

بسيطة وغير مكلفة ،بشكل يجعل اإلنتاج
المتخصص ّ
أقل كمّ ّية وأكثر جدوى ،كما

أرندت وغونتر أندرس وبقية المفكرين

اإلنتاج وتحسين الظروف المعيشية

وطوّروا نقدا شديدا للمنظومة التقنية

تقوم على تعديل األجور واقتسام عائدات

الذين حذروا من األحالم التقنية الزائفة
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دومينيك بورغ  -اإليكولوجيا مرشوع شامل يَطرح أسئل َة اإلنتاج واملنفعة االجتامعية
العلمية.

إدانة التقدم وهو يتمتعون بنتائجه .وهي

تنامي التكنولوجيات المهيمنة ،ولكن نقده
َ
صوت ُه مقاولو العلوم
إياها غالبا ما همّ ش

بل إن عددا من الباحثين والمهندسين
معاد الستعماله الذرة حتى في الحياة

الفترة التي شهدت أيضا ظهور مبدأ العلوم

وفريديريك جوليو كوري وجون فون نومان

تجمع بين العلوم والتقنيات وتتخذ شعارا

المدنية ،من بينهم ألبرت أينشتاين

الذي ساهم في صنع القنبلة الذرية،

التقنية كتوصيف لمنظومة إنتاج جديدة
لها “كل ما هو ممكن ينبغي محاولته”.

ينتظر عصر ما بعد الحداثة لالعتراض على

والتكنولوجيات أولئك الذين رأوا في اآللية

كذلك ألكسندر غروتندييك الذي ّ
عد من أكبر

فرنسوا جارّيج أستاذ التاريخ المعاصر

انقطع عن البحث األكاديمي وأدان تحالف

ّ
التقدم” ليبين المفارقة التي تعيشها
نوقف

المعيش اليومي للفرد وظروف حياته،

عام  1970حركة إيكولوجية راديكالية .كلهم

تسبح في النعيم التكنولوجي الذي وفرته

بلغه العلم وتعكس أيضا رغبة العلماء في

البحث والصناعة خالل حرب فيتنام ،وأنشأ
يُجمعون على أن التكنولوجيا ليست هي
المشكل بل المشكل في استعمالها إليذاء

اإلنسان ومحيطه .وكان أينشتاين يقول

“التقدم التقني مثل فأس وضعت بين يدي

سيكوباتي” .ولكنهم قوبلوا هم أيضا بنقد

aljadeedmagazine.com

المجتمعات المعاصرة ،فهي من ناحية
المبتكرات األخيرة خاصة السمارتفون،

واستعمالها بطريقة مفرطة ،كتطوير

مزيدا من استهالك الطاقة والتلوث البيئي

يقول فرنسوا جارّيج “ألوّل مرة ،يمكن

البشر لتكريس التكنولوجيا لغايات عدوانية

كثيرة سهّلت حياة الناس كالقطار والسيارة

والدراجة واألدوات المنزلية وجهاز التصوير
ّ
الطبي… فغاية التكنولوجيات تحسين

علماء الرياضيات في القرن العشرين ،فقد

فمنذ ظهور اآللة تجلى نزوع ثابت لدى

الخامس” الذي يبشر صانعوه بفتوحات

الناس كأداة أو وسيلة لتطوير إنتاجه ،فإذا

بعد أن تأكد لديه أن التقدم العلمي

بجامعة بورغوني من المقولة الفرنسية “ال

اآلخر المختلف عرقيا أو أيديولوجيا أو دين ّيا.

ومع الصيحة األخيرة لإلنترنت أي “الجيل

المراقبة االجتماعية ،وليس غريبا أن نشهد
ثورة ُ
“لو ّدية” جديدة تحطم الحواسيب

كثيرا من تلك المخترعات إلى أسلحة لقهر

أسلحة ّ
الدمار الشامل للفتك بأكبر قدر

في كتاب “نقاد التكنو – من رفض اآلالت

إلى االعتراض على العلوم التقنية” ينطلق

للحاسوب… ولكن اإلنسان غالبا ما حوّل

من الغازات المسببة لالحتباس الحراري

البطالة وأزمة شغل .كما أن المجتمع

فرصة للتخلص من البؤس والطبقية
َ
مستقبل اإلنسان.
واتفقوا على جعل اآلالت
ال ننكر أن التكنولوجيا حققت فتوحات

والتكنولوجي يضع اإلنسانية في خطر.
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مماثل من طرف بعض رجال االقتصاد مثل

الجديدة .والكاتب يذ ّكر بأن اإلنسان لم

جان فوراستيي الذي عاب على المثقفين

وعلماء الفيزياء ع ّبروا بوضوح عن موقف

بول فالريي  -العلم ل ّوث رشفه بفظاعة تطبيقاته

وكانت مخترعاتها تعكس التقدم الذي
توفير ما يجعل حياة اإلنسان هنيئة.

ممكن من البشر ،فضال عمّ ا تمّ عرضه على

هو سمّ قاتل.

ولنا أن نتساءل عن مصير العالم لو لم
ّ
يحذر
يطعن أحد في مزايا التقنية ،ولم
من أخطارها الممكنة ،ولم يناضل لسحب

بعض المواد السامّ ة من األسواق مثل
مادة الـ”دي دي تي” (ثنائي كلورو ثنائي

ومن ناحية أخرى ال تني تعبر عن آثار تلك

كذلك جاء اختراع صامويل مورس

فينيل ثالثي كلورو اإليثان) ذلك المبيد

الجيل الخامس لإلنترنت ،ما يدل على عدم

بيل للهاتف ،وابتكار نيكوال تيسال

السبخة ،أو غاز الـ”سي إف
مقاومة حمّ ى ّ

المبتكرات كما هو الموقف هذه األيام من
تك ّيف المجتمعات تماما مع التكنولوجيات

للتلغراف ،واختراع ألكسندر غراهام
للكهرباء المتناوبة ،واختراع أالن تورينغ

جون فون نومان  -التقدم العلمي والتكنولوجي يضع اإلنسانية يف خطر

الذي كان يستعمل في الزراعة وفي

سي” (كلوروفلوروكربون) الذي يعتبر

والسبب الرئيسي في ثقب طبقة األوزون.

على أكثر من صعيد ،ويرى فيه مناوئوه
فضال عن الضغوطات النفسية ،يدخل
العالم اليوم طورا جديدا من النقد التقني،

في ظرف ي ّتسم بأزمة صحية ومالية
واقتصادية واستنفاد للموارد الطبيعية
وتدمير للبيئة ،عالوة على تزايد التفاوت
االجتماعي ،ما جعل كثيرا من المحللين
يشعرون بالحاجة إلى إعادة النظر في

المشروع التقني للحداثة وضخامته
ّ
المطرد.
وتسارعه
لقد أصبحت اإلنترنت وأدواتها األيقونة
التي تحوم حولها كل التهويمات التقدمية

كمصدر القتصاد جديد الماديّ حمّ ال

للتنمية ،ولكن رقمنة االقتصاد سوف تجلب

الرقمي سوف يخلق أشكاال جديدة من

هذه المرة ونقاط الربط بالويفي.

طرح مسألة القوة التي حازها اإلنسان،

وقد أصبح قادرا على تغيير التوازنات
الكبرى لكوكب األرض ،وتحوير أنواع
حيوانية أو دفعها إلى االنقراض ،وجعل
الحياة صناعة… ورغم ذلك من الصعب أن

نعترض على نزعة االستهالك التكنولوجي

واالنبهار باألدوات األخيرة التي يفترض
أن تدفع بحركة التنمية وحل مشاكلنا.
والجدل ال يزال كاريكاتوريا بين من ال

يؤمنون إال بالتجديد التقني ،وبين من
َ
العالم”.
يرون من اآلن قرب نهاية
كاتب من تونس مقيم في باريس
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الغرب الذي ال يهتم بما نكتب
هيثم الزبيدي

أحب

أن تتعرفوا على البروفيسور ريتشارد فينتر .هو أستاذ هندسة

لإلنتاج العربي األدبي والشعري المترجم ،لكان هناك من يهتم ويترجم.

 ،1989كان لديّ موعد معه لمناقشة شأن بحثي .غرف األساتذة صغيرة

السبب السياسي لصالح المنتج األدبي العربي المترجم ألن العالم يريد

منظومات السيطرة المثالية في جامعة بريطانية .في عام

ّ
تخصصه
نسبيا .أكوام من األوراق البحثية ومكتبة جانبية ألهم الكتب في
وكدس من كتب قراءاته الخاصة .لفت نظري الكتاب أعلى المجموعة .كان

رواية نجيب محفوظ “زقاق المدق” .نسيت البحث وانطلقت أتحدث عن
محفوظ الذي فاز قبل أشهر بنوبل لآلداب .اكتشفت أن فينتر قرأ روايات
محفوظ من قبل نوبل .روايات محفوظ المترجمة فيها ما يقرأ.

والنعدام السوق ثمة أسباب نفسية وثقافية وما يتعلق بمستوى االبداع.

أن يفهم ما يدور في عقل العربي ولماذا كل هذا الغضب من نفسه وعلى
اآلخرين.

فلنأخذ أعماال تمت ترجمتها بعد أن فازت بجوائز ثقافية وأدبية عربية .تتم
الترجمة كجزء من احتفاء المؤسسات المانحة بالعمل الفائز .وهي بالعموم

مؤسسات غنية تتبع دوال ثرية .ال تكتفي هذه المؤسسات بالترجمة ،بل

في طريق العودة إلى البيت دخلت إلى مكتبة محطة القطار .ذهبت إلى قسم

حريصة على الحضور في كل معارض الكتب العالمية ،من فرانكفورت إلى

تتابع ما يحدث في عالم األدب وال تضيع فرصة نوبل .بعد سنوات مررت

األمر ليس محصورا بالترجمة إلى اإلنجليزية أو الفرنسية أو األلمانية .هذه

الروايات ،فوجدت عددا معتبرا من روايات محفوظ المترجمة .المكتبات
على نفس الرفوف ،فوجدت أن روايات محفوظ ال تزال معروضة مما يعني

أنها مطلوبة .عدد األرفف في مكتبات محطات القطار ليس بالكبير ،وهم

يبقون الكتب التي تباع أكثر من غيرها .مرة أخرى استنتجت أن في روايات
محفوظ المترجمة ما يقرأ.

لندن .الطباعة فاخرة والترجمة جيدة والتسويق حاضر.

لغات مغرورة ألسباب تاريخية .نفس المشكلة تتكرر مع اإلسبانية .قارة
ونصف من دول العالم الثالث تتحدث اإلسبانية .من حدود الواليات المتحدة

مرورا بأميركا الوسطى ووصوال إلى تشيلي في جنوب أميركا الالتينية .مئات

اآلالف من شعوب بمئات الماليين من الفقراء والبسطاء الناطقين باإلسبانية

في معرض إشادتها بمحفوظ ،ذكرت لجنة نوبل أنه نقل الحياة في أحياء

سيكونون مهتمين بمطالعة ما يكتبه مسحوقون مثلهم .تنصدم بعدد ما

الوصفية للروائي كانت متينة حتى عندما تنقل إلى لغة أخرى .هذا ما جعل

الماليين من مواطني هذه الدول من أصول عربية هاجر آباؤهم وأجدادهم

القاهرة إلى قارئ غربي تثيره مصر ،رمز الشرق في مخيلة األوروبيين .القدرة
من الوارد اإلقبال على ترجمة محفوظ مبكرا .هل أفادته الترجمة للوصول
إلى نوبل؟ ال شك أنه كان لها دور .ولكن لو نتخيل أن رواياته كانت ضعيفة

وركيكة .ماذا بوسع المترجم أن يفعل لها حتى لو كان مأمورا بترجمتها؟

المثل اإلنجليزي يصف هذا النوع من األعمال ببساطة .يتخيل عملية الترجمة

بصندوق ميكانيكي أو إلكتروني“ .غث يدخل ..غث يخرج”.

ترجم وما نشر أو بيع باإلسبانية في تلك الدول .تنصدم أكثر عندما تعرف أن
وصاروا ناطقين باإلسبانية.

ينبغي أن نشير إلى مترجمين غربيين “فدائيين” وناشرين أكثر فدائية.
يترجمون ويتحملون الكلفة ويراهنون على المكتبات العامة وعلى التزام من

المؤلف أن يشتري عددا من النسخ .هذه تنتمي إلى الصدقة.

نقص المترجمين مشكلة .من الصعب العثور على تفسير لتواجد اآلالف

الغرب نهم لترجمة األعمال من لغات أخرى .نهم متبادل بين اللغات

من المثقفين العرب في المهجر من دون أن ّ
يكلفوا أنفسهم تعلم لغات

وشبه القارة .ثمة سوق حقيقية لهذا اإلنتاج األدبي.

عالمهم الجديد .تصبح محبّا لترجمة غوغل اآللية الركيكة عندما تقرأ ترجمة

األوروبية ،ونهم حاضر للترجمة من اللغات األخرى خصوصا من شرق آسيا

أوطانهم الجديدة .كانوا هم األكثر قدرة على نقل إحساس الكاتب إلى

إال العربية .ال تنتهي شكاوى األدباء والشعراء العرب من إهمال العالم لهم

لمترجم عربي ينقل لغته إلى لغة بلد اإلقامة.

األدباء والشعراء ،إلى المؤامرة لمنع وصول “اإلبداع” إلى اللغات األخرى،

مخيف بنفس المستوى أن ال نصل إلى السبب لفهم كل هذا االنقطاع عن

وعدم ترجمة أعمالهم .وتزدحم التفسيرات .من تراجع المستوى إلنتاج

وصوال إلى تراجع استثنائي في عدد المترجمين من العربية إلى لغات أخرى.
سأترك كل التفسيرات ألصحابها .سأتمسك بفكرة السوق .لو وجدت السوق
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مخيف أن تكون رواية “أوالد حارتنا” وبقية روايات محفوظ هي االستثناء.
الوصول إلى العالمية

كاتب عراقي مقيم في لندن

