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بالرغم من توقفها عن ال�ضدور منذ عام 1986، ما برحْت جملُة »الدوحة« حا�ضرًة يف الذاكرة الثقافية 

العربية، تتمّيُز على األ�ضنِة احلواِر كّلما داَر احلديُث عن املجالت التي تركْت ب�ضماتها وم�ضْت. وقد متّلكْت 

القطريني، طوال تلكم ال�ضنوات، رغبٌة عارمٌة لعودِة »الدوحة«، وهي عودٌة تاأّجلْت من حنٍي اإىل اآخر، لظروٍف 

مو�ضوعية، حتى ظّن البع�ض باأن الأوان قد فات. ولكنَّ ما ي�ضتحُق احلياة حرٌي باإحيائه.

ومع اإ�ضراقات عهد النه�ضة والتنمية يف قطر بقيادة ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو اأمري البالد املفدى ال�ضيخ حمد 

بن خليفة اآل ثاين، الذي مل يّدخْر و�ضعًا لدعم كل ما يرتقي بالثقافة يف قطر اإىل منزلة اأ�ضمى، ا�ضتدعت 

الأذهان جملة »الدوحة« يف وقٍت كان املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والرتاث منهمكًا يف التفكري والإعداد 

لإ�ضدار جملة ثقافية عربية تليُق مبكانة قطر ب�ضكل عام، وتتواءم مع تطلعات املجل�ض يف ميادين الإجناز، 

على وجه اخل�ضو�ض.

وكان اأول الأ�ضئلة: هل نعيد اإ�ضدار جملة »الدوحة« اأم ن�ضدُر جملة اأخرى بهوية اأخرى؟ ولكلٍّ من اخليارين 

التي ولدت حينها يف  التاأمل والنقا�ض. فقد م�ضى ع�ضرون عامًا ونيف على توقف »الدوحة«  ما ي�ضتدعي 

وما  اليوم.  العامل  بها  يزدحم  التي  تلك  و�ضروط هي غري  وعاملي ذي مالمح  وعربي  ثقايف حملي  ف�ضاء 

كان يبهر قراء جملِة »الدوحة« يف الثمانينيات من القرن الع�ضرين مل يعد مبهرًا يف الوقت احلا�ضر حيث 

تكتظُّ املنازل مبئات القنوات التليفزيونية التي حتيل العامل اإىل �ضا�ضة للفرجة على مدار ال�ضاعة، ويكاد 

اأب�ضار الب�ضر  اأمام  ل يخلو منزٌل من جهاز احلا�ضوب ب�ضبكته العنكبوتية التي جتعُل العامل يتحرُك حّيًا 

وبني اأياديهم، مهما كربت معارفهم اأو قلت. ف�ضاًل عن مئات املجالت العربية التي ُتتِخُم رفوف املحالت 

التجارية، وعلى اأغلفتها ما ي�ضتجيب لكل ذي هوى مبا يهوى، على اختالف الأمزجة. وبالتايل فاإن حماكاة 

ذاك  غرُي  هو  زمٍن  يف  املناف�ضة،  وقوة  الإبهار  عن�ضر  عودتها  تفقد  قد  الأوىل  ب�ضيغتها  »الدوحة«  جملة 

الزمن.

وعليه كان لبد من مقاربة اخليار الثاين بروؤية ت�ضعى اإىل اإ�ضدار جملة ثقافية عربية ت�ضتفيد من تراث 

من  العربية  الثقافية  ال�ضاحة  على  ينت�ضر  فيما  النظر  ومتعن  التغرّيات،  وتواكب  الأوىل،  »الدوحة«  جملة 

جمالت جادة جديرة بالحرتام والقتناء، نريد اأن نكون مبعيتها، ولتكون جملة الدوحة �ضوتًا بني الأ�ضوات 

من  التعددية  يف  ملا  الأ�ضوات،  فيه  تتعدد  اأن  على  نحر�ُض  للجميع،  يت�ضع  عربي  ثقايف  ف�ضاء  يف  الأخرى 

للثقافة العربية،  التي ت�ضاهم فيها »الدوحة« بارتفاع ال�ضوت الكلي  ف�ضائل. و�ضيقرتن جناحنا باللحظة 

ثقافتنا جميعًا، انطالقًا من اإمياننا ب�ضرورة اأن يعلو �ضوت الثقافة على اأي �ضوٍت اآخر، لأن الثقافة العربية 

هي عنوان هويتنا.

هي خطوٌة يف م�ضريٍة جعلها اهلل مباركًة..

من الدوحة اإىل »الدوحة«..

ومن الدوحتني اإىل العرب.

م�سعل بن جا�سم �آل ثاين

رئي�ض املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والرتاث

الدوحُة تعوُد بـ 

اإىل الثقافِة العربية
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جملة ثقافية �ضهرية ي�ضدرها

املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والرتاث يف قطر

رئي�ض املجل�ض 

امل�ضرف العام

�ل�سيخ م�سعل بن جا�سم �آل ثاين 

مدير التحرير

عماد �لعبد�هلل

رئي�ض الق�ضم الفني 

�سلمان �ملالك

امل�ضت�ضار الفني 

يو�سف �أحمد

�شروط الن�شر يف املجلة

الأعمال  بن�ضر  تعنى  ثقافية فكرية،  اأدبية  »الدوحة« جملة  جملة 

والآداب  الفكر  جمالت  يف  والدرا�ضات  والبحوث  الإبداعية 

والعلوم الإن�ضانية، ويتم الن�ضر فيها ح�ضب الأ�ضول الآتية: 

1-اأن تكون املادة خا�ضة مبجلة »الدوحة« وغري من�ضورة اأو مر�ضلة 
اإىل جهة اأخرى.

2-املواد املر�ضلة تكون مطبوعة ومدققة لغويًا.
3- األ تتجاوز  الدرا�ضة حدود ال�ضفحات الع�ضر من املجلة.

4- يف�ضل اإر�ضال املادة بوا�ضطة الربيد الإلكرتوين.
وجن�ضيته  واأعماله  الثالثي  با�ضمه  املجلة  موافاة  الكاتب  5-على 

وعنوانه ورقم هاتفه ورقم ح�ضابه امل�ضريف.

6- ل يجوز اإعادة ن�ضر املواد املن�ضورة يف املجلة اإل مبوافقة من 
اإدارتها، ول يجوز القتبا�ض دون اإ�ضارة للم�ضدر.

7-لتعاد املواد املر�ضلة اىل املجلة �ضواء ن�ضرت اأم مل تن�ضر.
8-املواد املن�ضورة يف املجلة ل تعرب عن موقف املجلة بل تعرب عن 

اآراء اأ�ضحابها فقط.

اإعداد املاكيت

�ستار ميديا

للدعاية و�لن�سر

من اأعمال الفنان القطري

يو�ضف اأحمد

الغالف الأخري:

الأ�شعار

دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية املتحدة

�ضلطنة عمان

دولة الكويت

اململكة العربية ال�ضعودية

جمهورية م�ضر العربية

اجلماهريية العربية الليبية

اجلمهورية التون�ضية

اجلمهورية اجلزائرية

اململكة املغربية

اجلمهورية العربية ال�ضورية

اجلمهورية اللبنانية

اجلمهورية العراقية

اململكة الأردنية الها�ضمية

اجلمهورية اليمنية

جمهورية ال�ضودان

موريتانيا

فل�ضطني

ال�ضومال

بريطانيا

دول الحتاد الأوروبي

الوليات املتحدة الأمريكية

كندا وا�ضرتاليا

10 ريالت
دينار واحد

10 دراهم
800 بي�ضة
دينار واحد

10 ريالت
جنيهان

3 دنانري

2 دينار
80 دينار
15 درهمًا
80 لرية
3000 لرية
3000 دينار
1.5 دينار
150 ريال

1.5 جنيه
100 اأوقية
1 دينار اأردين
1500 �ضلن
4 جنيهات
4 يورو
4 دولرات
5 دولرات

الهيئة ال�شت�شارية

�أ.د.  حممد عبد �لرحيم كافود

�سعادة مبارك بن نا�سر �آل خليفة 

د.  حمد عبد �لعزيز �لكو�ري

�أ.د. حممد غامن �لرميحي

د. علي فخرو

�أ.د. ر�سو�ن �ل�سيد

�أ. رجاء �لنقا�ش

تر�ضل قيمة ال�ضرتاك مبوجب حوالة م�ضرفية اأو �ضيك بالريال القطري با�ضم

املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والرتاث على عنوان املجلة.

ال�شرتاكات ال�شنوية

د�خل دولة قطر 

 الأفراد               120 رياًل

 الدوائر الر�ضمية        240 رياًل

خارج دولة قطر

دول اخلليج العربي           300 ريال

باقي الدول العربية           300 ريال

دول الحتاد الأوروبي          75 يورو

اأمريكا              100 دولر 

كندا وا�ضرتاليا           150دولرًا

الغالف الأول:

ر�ضم الغالف و�ضممه

حممد اأبو طالب

مكتب القاهرة :  سامي كمال الدين
34  ش طلعت حرب، الدور اخلامس،

شقة 25  ميدان التحرير

ويف�ضل  التحرير  مدير  با�ضم  تر�ضل  امل�ضاركات  جميع 

اأن تر�ضل عرب الربيد اللكرتوين للمجلة اأو على قر�ض 

مدمج على العنوان التايل:

تليفون / فاكس: 4366283 )974+( 
)+974(                 جوال:5042595 
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد اإللكتروني: 
  editor@dohamagazine.com 
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اأهاًل

ْرِد،ولو »َحِزَن« ال�ّشعر بال�شَّ

�أدوني�ش

ح�شناً يفعل العرب، اليوم: ين�شرفون عن ال�شعر ويذهبون اإىل الرواية. 

اإنهم يف ذلك »ينع�شونه«، خالفاً ملا ُيظّن،: يتيحون له اأن يرَبَح يف الُعْمق، 

ما َيْخ�َشُر على ال�شطح.

واإذا �شّح اأن »ال�شعر هو الُبهان الوحيد املقنع على وجود الإن�شان«، كما 

 ،Cardoza Y Aragon اآراغون  اإي  الغواتيمايل كاردوزا  ال�شاعر  يقول 

فاإننا، نحن العرب، ل جند اأية م�شكلة يف ا�شتخدام هذا البهان، عندما 

ننظر اإىل اأنف�شنا بو�شفنا حا�شراً.

ابتكاره: اأن ُنعيد ابتكار هويتنا ال�ضعرية. 

وثّمة طرق عديدة لإعادة البتكار، ويبدو اأن فّن ال�ض���رد، 

اأو الفن احلكائي، هو، اليوم، الطريقة الغالبة، املهيمنة.

كمال فنِّي

اأي���ًا كان ال���راأي يف العوملة، �ض���لبًا اأو اإيجاب���ًا، فهي متثل، 

بالن�ض���بة اإيّل، الفن »الأكمل« يف �ضرد العامل. العوملة هي، 

من الثقافة، �َضْرُدها.

ويف هذا امل�ض���توى ميكن القول اإن م�ضكلة العوملة، ثقافيًا، 

تكُم���ن يف اأن العاملية هي التي حتّولت اإىل ثقافة، ولي�ض���ت 

الثقاف���ة هي التي اأ�ض���بحت عاملي���ة. وظّن���ي اأن »املُخترَب« 

يجب اأن نعرتف اأوًل باأن اأ�ضل هويتنا ال�ضعرية، )�ضعر ما 

قبل الإ�ضالم( �ضاع، اأو �ضار �ضبه �ضائع.

ومهم���ا اختلفن���ا يف حتديد اأ�ض���باب هذا ال�ض���ياع، فاإنني 

�ضخ�ض���يًا اأج���د اأن املقاربة الدينية لالإن�ض���ان والأ�ض���ياء 

والعامل هي يف مقّدمة هذه الأ�ضباب.

���َور« عن ذل���ك الأ�ض���ل: يف احلياة  هن���اك »�ض���ورة – �ضُ

اليومي���ة، يف املدار����ض، يف اجلامعات. غري اأنها �ض���ور– 

ُن�َض���خ تتكّرر يف ُن�َض���خ. عندما ننظر اإليها الآن نرى اأنها ل 

تعك����ض من الأ�ض���ل اإّل »اأوهامًا«، و »اأ�ض���باحًا«، و»ظالًل«. 

وهذه جميعها اأنواع من احُلجب.

غري اأن هذا ُي�ضِمُر، على م�ضتوى اآخر، اأمرًا بالغ الدللة: 

ل متكن ا�ضتعادة الأ�ض���ل، كما هو. وعلينا، اإذن، اأن نعيد 
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العوملة هي 

الفن الأكمل 

يف �شرد 

العامل

ال�ضيا�ض���ي – الفن���ي، كتابة وت�ض���ويرًا، ب���وؤرة اأوىل لهذا 

التحّول، وهي بوؤرة جتد مكانها الأول يف الوليات املتحدة 

الأمريكي���ة. رمب���ا تكم���ن يف ذل���ك الأ�ض���باب التي جتعل 

الثقاف���ة الأمريكية تكت�ض���ب اخلا�ض���ية ال�ض���مولية، ل من 

حيث النت�ضار والهيمنة، وحدهما، واإمنا كذلك من حيث 

اإنها تتحّول اإىل م�ض���در للقي���م الثقافية واجلمالية، واإىل 

معي���ار لتقومي الإبداع يف العامل. واإذ ننظر اإىل جناح هذه 

الثقافة يف غواية العامل، على ال�ضعيد العلمي – التقني، 

من جهة، وعلى ال�ضعيد التجريبي – احليوي اأو احلركي، 

من جهة ثانية، فمن املمكن القول اإن هذه الثقافة تنطوي 

عل���ى نوع من ا�ض���تعمار املعاي���ري. وهو ا�ض���تعمار قد يكون 

اأ�ضّد خطرًا من ال�ضتعمار ال�ضيا�ضي – القت�ضادي، لأنها 

بف�ض���له ل تعود تهيمن على الأنظمة وحدها، واإمنا تهيمن 

كذلك على ال�ضعوب – مياًل، وتذوقًا، وا�ضتح�ضانًا. 

واأعرتف اأنني عندما اأ�ض���اهد »الفنون« الأمريكية، اليوم، 

وبخا�ضة الت�ضوير، واأقراأ �ضردها الكتابي، �ضعرًا ورواية، 

اأ�ضعر بوطاأة هذا ال�ضتعمار، وبنوع من »ال�ضتهتار« بالفن، 

والذائقة، واحل�ضا�ضية اجلمالية، متامًا كما اأ�ضعر عندما 

اأرى اإىل ال�ضيا�ض���ة الأمريكي���ة كيف ت�ض���ع نف�ض���ها خارج 

ُح هذا ال�ضتهتار يف  �ْضِرِ القانون الدويل، وت�ض���تهرت به، ومُتَ

قلب الأمم املتحدة.

�ل�سرد �سعٌر ثاٍن

مل اأبتعد.

بل���ى، هن���اك غواية عاملي���ة يف ف���ن ال�ض���رد. واإذا تذّكرنا 

ال�ض���رد العربي القدمي، بدءًا من »اأي���ام العرب«، وانتهاء 

ب�»األف ليلة وليلة«، فاإننا نرى اأن ال�ضعر كان قلبه الناب�ض، 

فال�ضردية العربية اإمنا هي �ضعرية ثانية، والَق�ض�ُض �ِضعٌر 

اآخر.

�لكتابة و�ملحو

مل اأبتعد.

بلى، علين���ا اأن نعرتف باأن للنزوع ال�ض���ردي عند العرب، 

الي���وم، دورًا بال���غ الأهمي���ة، وحتت���اج اإلي���ه ثقافتنا، على 

نحو »كي���اين« وُملّح. اإن���ه يوؤّكد على اأن ف���ن الكتابة يجب 

اأن ين�ض���هر يف فن احلي���اة. احلياة اليومية، بتفا�ض���يلها 

اجلزئية، ال�ضغرية، الب�ضيطة، املُهملة، اأو حتى بق�ضاياها 

الكربى. فكل �ض���يء ميكن اأن ُي�ض���رد. ال�ضيا�ض���ة، احلب، 

احلرب. وكل �ض���يء ميكن اأن ُيحّوله ال�ضرد اإىل فن. لي�ض 

هناك �ضيء ا�ضمه العامل، و�ضيء اآخر منف�ضل عنه ا�ضمه 

الكتاب���ة. الع���امل هو نف�ض���ه الكتابة. والكتابة هي نف�ض���ها 

العامل. 

وعلين���ا اأن نعرتف ثانيًا اأن لهذا الدور بعدًا �ضيا�ض���يًا بالغ 

الأهمية يتمثل يف نزع القدا�ض���ة عن اللغة، وعن الأ�ض���ياء 

التي حتيط نف�ضها بهالت من القدا�ضة.

ويتمث���ل ه���ذا الُبع���د يف اإرادة اخلروج م���ن نزعة »الفخر 

والزه���و« عن���د العرب – ونزع���ة »الكم���ال الذاتي« – يف 

مثاليات القومي���ة، والوحدة، والرتاث، توكيدًا على الفرد 

مقابل الأمة، وعلى العمل احلّي، اليومّي، مقابل التاريخ.

يتمث���ل كذل���ك يف اإرادة اإف���راغ اللغة العربية من ت�ض���ّخم 

اإىل  اأو  ذاته���ا،  اإىل  ان�ض���دادها  وم���ن  فيه���ا،  املث���الت 

»�ضماوّيتها« بعيدًا عن الواقع، والتجربة، وعن اجل�ضدية: 

ج�ضدية الإن�ضان، والأ�ضياء، والعامل.

يتمث���ل اأخ���ريًا يف اإرادة اخل���روج من الثنائي���ة اجلامدة، 

ل���ة، ثنائية الواق���ع الثقايف العربي: اإما اأن الأ�ض���ياء  املعطِّ

تتغ���رّي، لك���ن الكلمات ل تتغرّي، ويف هذا ما يف�ّض���ر هيمنة 

اللغة الأ�ضولية الدينية – القومية، �ضيا�ضة وثقافة.

واإما اأن الكلمات تتغرّي، لكن الأ�ضياء نف�ضها تظّل هي هي. 

وهذا هو الو�ض���ع الذي يجابهه الإبداع العربي يف �ضراعه 

مع املوؤ�ض�ضة ال�ضيا�ضية – الدينية.

هكذا يتّم ان�ض���قاق ا�ض���تقطابّي يف الثقاف���ة العربية: من 

جهة، العمل على »اإلغاء« امل�ض���تقبل اإل اإذا كان ا�ض���تمرارًا 

للما�ضي، ومن جهة ثانية، العمل على »اإلغاء« التاريخ، اإل 

اإذا كان تاأ�ضي�ض���ًا للم�ض���تقبل. يف احلالني، تتحّول الكتابة 

اإىل �ضكل من اأ�ضكال املحو.

�أقنعة �أخرى.. طغيان �آخر

مل اأبتعد.

ثّم���ة يف الأف���ق الكتابي العربي كثري م���ن التعب. ل التعب 

الذي يرهق الب�ضر وحده، بل التعب الذي ُيرهق الب�ضرية 

كذل���ك. يقول هذا التعب اإننا نعي�ض يف عامل من الرتياب 

وال�ض���بهات، يف غياب �ض���به كامل عن كل معي���ار يتيح لنا 

اأن منّي���ز بني الواقع واملظهر اخلادع. هكذا يهيمن منطق 

ال�ضك يف كل ما يقّدم نف�ضه على اأنه الواقع.

 يكف���ي اأن نحي���ا يف ظّل الأوحد ال�ضيا�ض���ي، اأو ال�ضيا�ض���ي 

الأوحد، يقول هذا التعب.

يكف���ي اأن ننحن���ي اإعجاب���ًا وخ�ض���وعًا اأمام احلّج���اج، اأو 

ال�ضّفاح، ابن حنبل اأو ابن تيمّية، يقول هذا التعب.

يكف���ي اأن نعي����ض يف زم���ان مل يع���د زمانن���ا، ومل يع���د اإل 

ا�ضتيهامًا، يقول هذا التعب.

يكفي اأن نعي�ض يف تقليد ماحق.. علمًا، وتقنية، يقول هذا 

التعب.

ويكفي اأن تكون الكتابة العربية

هربًا واحتماًء، 

اإعادة اإنتاج ملا يجب اأن نتخّل�ض منه،

ن�ْضجًا لأقنعة اأخرى، ولطغيان اآخر،

ت�ضوية بني الب�ضر والأ�ضياء،

ُعنفًا، وعقيدة، و�ضرعًا،

مدحًا وهجاًء،

ركامًا من املفردات يدعم الركام الفكري التقليدي، 

�ضيا�ض���ة حتجب ال�ضيا�ض���ة، ولغة حتجب اللغة، يقول هذا 

التعب.

مل اأبتعد.

هكذا، ا�ض���تطرادًا، اأحّيي، با�ض���م الكتابة العربية، �ضردًا 

و�ض���عرًا، القبيل���ة الهندي���ة احلم���راء، قبيل���ة �ض���يمينول 

)Siminole( التي مل توّقع، حتى الآن، معاهدة �ضالم مع 

»نظام« الوليات املتحدة الأمريكية و»ثقافتها« الإبادية.
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العربية  الثقافة  يف  و�شائعاً  متداوًل  اأ�شبح  مفهوم  يوجد  ل 

املعا�شرة، يف مراكز الأبحاث واجلمعيات الأهلية وال�شحافة 

مفاهيم  من  به  يتعلق  وما  املدين  املجتمع  مفهوم  مثل 

وحقوق  الأقليات،  وحقوق  الإن�شان،  حقوق  مثل  موازية 

عنا�شر  من  عن�شر  فهو  الدميوقراطي.  والتحّول  املراأة، 

الفكر  اإبعاد  اأجل  من  اخلارج  من  اإلينا  ي�شّدر  كامل  برنامج 

التي  وت�شوراته  ومفاهيمه  واإبداعه  اخلا�ص  برناجمه  عن 

تعّب عن مرحلته التاريخية مثل التحّرر والنه�شة والثورة 

والثقافة  الذاتي،  والنقد  الجتماعي  والتغّي  والإ�شالح 

الوطنية وال�شتقالل. وهو برنامج للت�شدير من ثقافة املركز 

املركز والذي  الأطراف يف مقابل برنامج ثقافة  اإىل ثقافات 

احل�شارات،  و�شراع  العوملة،  مثل  العاملية  الثقافة  به  ت�شغل 

التاريخ، وثورة الت�شالت، والإدارة  ونهاية 

املتقّدمة.  والتكنولوجيا  العليا، 

املجتمع املدين

بني الت�شّور الإ�شـالمـي 

والـمـفهـوم الـغـربي

اأئمة قري�ص

اأم �شباط اجلي�ص؟!

د. ح�شن حنفي

كاتب من م�ضر
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ل توجد ثقافة ت�ضرح متون غريها وتقت�ضر على احلوا�ضي 

وال�ضروح مثل الثقافة العربية التي اأجهدت نف�ضها يف ال�ضرح 

دون كتابة املنت حتى اأ�ضبحت ترق�ض على اأنغام غريها وتدور 

يف فلك الآخر وكاأننا ما زلنا يف ع�ضر ال�ضروح وامللخ�ضات 

�ضرح  هو  الوحيد  والتقّدم  العثماين.  اململوكي  الع�ضر  يف 

ن�ّض الغري بدل �ضرح ن�ض النف�ض، م�ضغ غذاء جديد بدلً 

من اجرتار الغذاء القدمي، واأ�ضبحت هذه املفاهيم »نوارة« 

الربامج الثقافية، واملو�ضوعات الرئي�ضية يف اأجهزة الإعالم 

اإل  ال�ضم  بهذا  جدير  مثقف  يوجد  ول  واملرئية.  امل�ضموعة 

اإذا كان له باع فيها بالكتابة اأو الت�ضريح واإعالن املواقف، 

على الرغم من اأن نطق اأ�ضماء هنتنغتون وفوكو ياما بنربة 

اأهل الريف اأو اأهل ال�ضعيد، وحبذا لو نطقها بالإنكليزية اأو 

خا�ضة  والالتينية  اليونانية  جذورها  اإىل  وتطّرق  الفرن�ضية 

لو كان من الأ�ضاتذة اجلامعيني اأو من ال�ضفراء املتقاعدين 

اأو من املهاجرين الزائرين اأو من مذيعي القنوات الف�ضائية 

باللغات الأجنبية. والغاية اأخذ الثناء من اجلمهور اأكرث من 

التطّرق اإىل املو�ضوع.

وباطنها  العلم  ظاهرها  بريئة،  غري  مفاهيم  وهي 

الأيديولوجيا. مل يعد العلم فقط هو التكنولوجيا بل الأ�ض�ض 

النظرية التي يقوم العلم عليها. ومل تعد الأيديولوجيا فقط 

بكافة  كالراأ�ضمالية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  النظم  هي 

اأ�ضبحت  بل  اجتاهاتها،  مبختلف  وال�ضرتاكية  اأنواعها، 

مفاهيم م�ضاندة للراأ�ضمالية بعد نهاية ع�ضر ال�ضتقطاب. 

�ضرعيتها  توؤ�ّض�ض  ال�ضتقطاب  ع�ضر  يف  الراأ�ضمالية  كانت 

للنظم  النظري  الأ�ضا�ض  ال�ضمولية،  الليربالية يف مقابل  يف 

ب�داأت  ال�ضت�راكي�ة  املن�ظوم�ة  ان�هي�ار  وب�ع�د  ال�ضرتاكي�ة. 

يف  جتدها  كي  جديدة  �ضرعية  عن  لها  تبحث  الراأ�ضمالية 

العوملة، اأي �ضمولية راأ�ض املال الذي يتخطى حدود الأوطان، 

والتخلي  الدول،  بني  اجلمركية  احلواجز  اإ�ضقاط  ويتطلب 

واحدة،  قرية  العامل  با�ضم  لل�ضعوب  الوطنية  ال�ضيادة  عن 

اآخر مرحلة  العوملة  التاريخ وكاأن  ونهاية  وثورة الت�ضالت، 

ال�ضاعة،  عقارب  توقفت  فقد  الراأ�ضمالية،  مراحل  من 

اإىل  والتي �ضتظّل كذلك  الذروة  وبلغ  التاريخ،  وانتهى تطّور 

يوم الدين.

��ستهالك و�إبد�ع 

ت�ضغل العوملة �ضائر ال�ضعوب يف الأطراف ب�ضراع احل�ضارات 

زالت  ما  الأطراف  يف  فال�ضعوب  امل�ضالح.  �ضراع  لإخفاء 

مرتبطة برتاثها القدمي املكّون الرئي�ضي حل�ضارتها ومنظومة 

قيمها، ومل تقطع بعد معه كما فعل الغرب احلديث، فتدافع 

ال�ضعوب الرتاثية عن تراثها دون م�ضاحلها، وعن ما�ضيها 

وقد  غريها.  هجمة  عن  بعيدًا  ذاتها  وعن  حا�ضرها،  دون 

اأعلن الغرب لأول مّرة عن ممار�ضاته الفعلية يف الق�ضاء على 

لغات ال�ضعوب امل�ضتعمرة وثقافاتها حتى ل تكون اأداة للتحّرر 

فرن�ضية  اأو  اإنكليزية  واأمريكا  فرن�ضية،  اجلزائر  بعد:  فيما 

اأو اإ�ضبانية اأو برتغالية، واأفريقيا اأنكلوفونية اأو فرانكفونية، 

و�ضواحل جنوب �ضرق اآ�ضيا بريطانية اأو اإ�ضبانية اأو هولندية 

اأعلن عما كان يخفيه، و�ضّرح مبا كان  اإلخ.  برتغالية...  اأو 

ينكره، مع اأنه نف�ضه ق�ضى على ح�ضارته اخلا�ضة بتدمريها 
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طريق  عن  الثورة  اأو  احلاكم  احلزب  طريق  عن  الإ�ضالح 

وتاأثريًا  ح�ضورًا  اأكرث  دوربان  يف  وكانت  املعار�ضة.  اأحزاب 

م�ضموعًا  �ضوتها  زال  وما  للحكومات.  الر�ضمية  الوفود  من 

عرب احلدود، ول ميكن اتهامها بالولء احلزبي اأو النت�ضاب 

وحقوق  والدميوقراطية  احلرية  عن  تدافع  الأيديولوجي. 

الإن�ضان والبيئة يف كل مكان ومن خالل كل الثقافات. فما 

وما  الأهلية.  اجلمعيات  وحدته  ال�ضيا�ضية  النظم  فّرقته 

البديلة  الدولة  اأ�ضلحه املجتمع املدين. فهو  الدولة  اأف�ضدته 

التي حتكم من اأ�ضفل ولي�ض من اأعلى. وهي �ضلطة ال�ضعب يف 

مواجهة �ضلطة احلاكم. هي احلق فوق القوة يف مقابل القوة 

فوق احلق، منطق النظم ال�ضيا�ضية.

هو  املدين  للمجتمع  املفهومني  بني  اخلالف  اأن  واحلقيقة 

بني  ال�ضلطة  على  �ضراع  الأول  يف احلقيقة خالف مزدوج. 

الدولة وخ�ضومها، الدولة التي تقوم �ضرعيتها على ال�ضلطة 

يف  متيل  ل  والتي  الوطني  التحّرر  حركة  وريثة  الوطنية 

�ضيا�ضتها ميينًا اأو ي�ضارًا نحو الغرب اأو نحو ال�ضرق.

واخلالف الثاين يف م�ضدر املعرفة. مفهوم املجتمع املدين 

م�ضدره الثقافة الغربية والتاريخ الغربي يف حني اأن ت�ضور 

الإ�ضالمية  الثقافة  م�ضدره  الإ�ضالمي  املدين  املجتمع 

ولي�ض  املعرفة  م�ضدر  يف  فاخلالف  الإ�ضالمي.  والرتاث 

اخلالف  املجتمع.  يف  ال�ضلطة  ن�ضاأة  املعرفة،  مو�ضوع  يف 

الفرد  حرية  املعرفة،  غاية  يف  ولي�ض  املعرفة،  و�ضائل  يف 

بني  لغة اخلطاب،  رمبا يف  احلكم. اخلالف  ودميوقراطية 

لغة العقل ولغة النقل، الأوىل لغة عامة مفتوحة تقبل احلوار 

والثانية لغة ا�ضطالحية خا�ضة ت�ضتبعد اأكرث مما تتمثل.

��سبينوز� ورو�سو

ن�ضاأ مفهوم املجتمع املدين يف الفكر الغربي يف القرن ال�ضابع 

جديد  مفهوم  عن  يبحثان  وهوبز  لوك  بداأ  عندما  ع�ضر 

من  رعية  املواطن  امللكية  ففي  والكني�ضة.  امللكية  مقابل  يف 

كلتا  ويف  املوؤمنني.  جمتمع  يف  موؤمن  الكني�ضة  ويف  الرعايا، 

احلالتني كان الوجود الإن�ضاين ي�ضتمّد مقّوماته من خارجه، 

مفهوم  فجاء  الدينية.  ال�ضلطة  اأو  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  من 

املجتمع املدين كبديل عن الدولة والكني�ضة. وي�ضبح الإن�ضان 

طريق  عن  فيه  ال�ضلطة  وتن�ضاأ  اإرادته.  مبح�ض  ع�ضوًا  فيه 

القرن  يف  وا�ضبينوزا  لوك  حّددها  كما  الجتماعي  العقد 

ال�ضابع ع�ضر، ورو�ضو يف الثامن ع�ضر.

املواطن  مبفهوم  املدين  املجتمع  مفهوم  ارتبط  لذلك 

املواطنني.  والواجبات بني  وامل�ضاواة يف احلقوق  واملواطنة، 

اإىل نف�ض  ينت�ضبون  الذين  الأفراد  وهو لقب واحد عام لكل 

املجتمع. وقد كان هو اللقب الأثري يف الثورة الفرن�ضية قبل 

الرفيق يف الثورة ال�ضرتاكية الكربى يف رو�ضيا عام 1917، 

الألقاب  وباقي  الدينية  اجلماعات  يف  ل  املف�ضّ اللقب  والأخ 

وقد  والأخت.  والأم  والبن  الأب  مثل  املجازية  الأ�ضرية 

وكونت  ونبيل  واأمري  ملك  مثل  امللكيات  يف  الألقاب  تعّددت 

الق�ض  مثل  الدينية  املجتمعات  ويف  العهد،  وويل  وبارون 

والراعي والبابا والكاردينال. وكان كل لقب يعرب عن و�ضع 

على  �ضلطة  رتبة  ولكل  الكن�ضي.  اأو  الجتماعي  الرتاتب  يف 

العمياء،  الطاعة  عالقة  بالأعلى  الأدنى  وعالقة  الأخرى، 

القرن  يف  الأوىل  التنوير  ُمثل  بني  ما  ف�ضتان  بنائها،  بعد 

والعدالة  والإخاء  وامل�ضاواة  واحلرية  العقل  ع�ضر،  الثامن 

الجتماعية والطبيعة والتقّدم، وبني تدمريها الآن يف ع�ضر 

ما بعد احلداثة والتفكيكية والكتابات »�ضد املنهج« و»وداعًا 

الإن�ضان،  وحياة  الإله«  »موت  عن  والإعالن  العقل«،  اأيها 

العدمية  ع�ضر  وبداية  لأحد،  حياة  ول  الإن�ضان«  »موت  ثم 

املطلق، والكتابة من نقطة ال�ضفر، والعود اإىل العماء الأول 

فو�ضى  بل  ان�ضجام  ول  تنا�ضق  ول  نظام  ول  قانون  ل  حيث 

�ضاملة يف البداية ويف النهاية. 

مفهوم  �ضد  اإ�ضالمي  فعل  رّد  ين�ضاأ  اأن  الطبيعي  من  وكان 

املجتمع املدين وجمعياته املنت�ضرة يف الوطن العربي والعامل 

الإ�ضالمي باعتبارها تعمل يف جدول اأعمال غربي وبتدعيم 

مايل منه ودون اأن تدرك بعمق النّيات غري الربيئة لوا�ضعي 

يف  املجتمعات  حاجات  ل  توؤ�ضّ اأن  ودون  املفاهيم  هذه  مثل 

تراثها وثقافاتها ال�ضعبية. فقّوى مفهوم الأمة، الذي يجمع 

ال�ضعوب كلها يف اأخوة وبنية ورابط اإن�ضاين وتعاون اإقليمي، 

ورمبا روابط �ضيا�ضية دون اأن تكون بال�ضرورة دولة اإ�ضالمية 

يف  للقارات  العابرة  كال�ضركات  الأطراف  مرتامية  واحدة 

ع�ضر العوملة. 

�ل�سوط على �لظهر

كما ين�ضاأ رّد فعل حكومي لرتباط جمعيات املجتمع املدين 

بالتمويل الغربي وبرتكيزها على ملفات حقوق الإن�ضان. وهي 

لي�ضت يف �ضالح النظم احلاكمة، ملكية كانت اأم جمهورية، 

اجلي�ض.  �ضباط  اأم  قري�ض  اأئمة  ا�ضرتاكية،  اأو  راأ�ضمالية 

لإلهاب  املعادية ك�ضوط  الأمريكية  الغربية  النظم  ت�ضتعملها 

ظهر الأنظمة اإذا ما هي خرجت عن بيت الطاعة، وانتهجت 

�ضيا�ضات وطنية م�ضتقلة بعيدًا عن مناطق النفوذ الغربية. 

والأحالف الأمريكية والتطبيع مع الكيان ال�ضهيوين. وهي يف 

النهاية جزء من املعار�ضة املدنية تتعاون مع اأحزاب املعار�ضة 

ال�ضيا�ضية  والتعّددية  الدميوقراطية  وتدافع عن  ال�ضيا�ضية، 

وحرية الراأي والتعبري. فهي جزء من حركة املجتمع والتي 

وهي  املراقبة.  حتت  وو�ضعها  عليها  ال�ضيطرة  الدولة  تريد 

الإن�ضان  اأو�ضاع حقوق  الغربية عن  للقوى  م�ضدر معلومات 

تن�ضره  وما  الثالث  العامل  بلدان  يف  الدميوقراطي  والتحّول 

عن  املتحدة  الأمم  وتقارير  الدولية،  العفو  منظمة  ملفات 

حقوق الإن�ضان. كما اأنها تتمتع بحماية الغرب لها من خالل 

لأنظمة  امل�ضتمر  »ال�ضداع«  من  نوع  فهي  الإعالم.  اأجهزة 

احلكم. وقد ن�ضطت يف الآونة الأخرية لدرجة اأنها اأ�ضبحت 

اأعلى �ضوتًا من اأحزاب املعار�ضة الر�ضمية احلكومية املمثلة 

من  يئ�ضوا  اأن  بعد  ال�ضباب  حولها  التّف  بحيث  الربملان  يف 
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عالقة املاأمور بالآمر واإل فالطرد واحلرمان.

الأ�ضرة  بني  متو�ضطًا  مفهومًا  املدين  املجتمع  مفهوم  جاء 

لالأ�ضرة،  البطريركي  الطابع  من  الفرد  حلماية  والدولة 

الأب، والدولة، واحلاكم، والتحّول من الن�ضاط اخلا�ض اإىل 

عند  وهو  ال�ضيا�ضية.  بال�ضلطة  مروره  دون  العام  الن�ضاط 

هيغل خطوة نحو الدولة كما اأن الأخالق الفردية خطوة نحو 

امل�ضالح  بني  امل�ضاحلة  حتقق  والتي  الجتماعية  الأخالق 

ال�ضمولية  النظم  واعتربته  العامة.  وامل�ضالح  اخلا�ضة 

يف  وح�ضنًا  املجتمع،  على  ال�ضيطرة  من  مانعًا  التقليدية 

الدولة  ت�ضعه  قانون  يحكمه  جمتمع  وهو  الدولة.  مواجهة 

يف مواجهة نف�ضها. يكفله الد�ضتور. ول ي�ضتطيع الأفراد ول 

اجلماعات ول الدولة ذاتها اخرتاق قوانينه.

�أقوى من �لدولة

اأقوى  الغربية  املجتمعات  يف  املدين  املجتمع  اأ�ضبح  لقد 

وامل�ضموعة  املرئية  الإعالم  اأجهزة  تقوم  اإذ  الدولة،  من 

وطاملا  الدولة.  اأجهزة  على  الرقابة  يف  بدورها  وال�ضحافة 

ك�ضفت ال�ضحافة ف�ضاد اأجهزة الدولة مبا يف ذلك موؤ�ض�ضة 

اأجرب  فقد  وحماكمتهم.  الروؤ�ضاء  واإقالة  ذاتها  الرئا�ضة 

عن  ال�ضحافة  ك�ضفته  ما  بف�ضل  ال�ضتقالة  على  نك�ضون 

الدميوقراطي  احلزب  على  اجلمهوري  احلزب  تن�ضت 

كلينتون  ينال  كاد  كما  »ووترغيت«.  بف�ضيحة  يعرف  فيما 

نف�ض امل�ضري ب�ضبب ف�ضيحة جن�ضية اأخرى. ل ُيخ�ضى على 

املجتمعات الغربية من النقالبات الع�ضكرية اأو حّل املجال�ض 

الد�ضتور،  واإيقاف  ال�ضيا�ضية،  الأحزاب  واإلغاء  النيابية، 

وحالة  العرفية  الأحكام  واإعالن  القانون،  اأحكام  وتعطيل 

الطوارئ ومنع التجّول، واحلكم بالقوانني ال�ضتثنائية. وقد 

كان ديغول حمّل انتقاد دائم ب�ضبب »املادة 16« التي تعطي 

يف  اخلطر  حالت  يف  ال�ضلطات  بع�ض  اجلمهورية  رئي�ض 

اأثناء حرب اجلزائر، وتهديد اجلي�ض الفرن�ضي يف اجلزائر 

بالنقالب على ال�ضلطة وال�ضتيالء على احلكم، من اجلزائر 

باأوروبا  للحاق  �ضعوبة  ال�ضرقية  اأوروبا  وجتد  باري�ض.  اإىل 

الغربية لهذا ال�ضبب وهو عدم ا�ضتقرار املجتمعات يف اأوروبا 

ال�ضرقية وت�ضلط الأحزاب احلاكمة و�ضعف املجتمع املدين 

بل وحترمي املعار�ضة قبل انهيار املنظومة ال�ضرتاكية. وكان 

ال�ضمويل  احلكم  اأثناء  املوقف  نف�ض  يف  ال�ضوفياتي  الحتاد 

وا�ضطهاد املعار�ضة والنفي اإىل �ضيبرييا. وما زالت ال�ضني 

على  الدولة  �ضيطرة  التقليدية،  ال�ضورة  هذه  من  تعاين 

ال�ضماوي«.  »ال�ضالم  ميدان  حوادث  بعد  خا�ضة  املجتمعات 

على  العتماد  الآ�ضيوية  املجتمعات  بع�ض  ا�ضتطاعت  ورمبا 

احلركات ال�ضعبية والتنظيمات النقابية بدورها يف اإحداث 

الثقافة العربية ت�شرح متون غريها

وترق�ص على اأنغام غريها

�شغلت العوملة ال�شعوب ب�شراع احل�شارات 

لتخفي �شراع امل�شالح
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

احلكم. وقام جمل�ض الأمة يف الكويت بدوره يف الرقابة على 

جهاز الدولة. وتقوم النقابات والحتادات يف م�ضر والأردن 

ال�ضهيوين.  الكيان  مع  التطبيع  اأ�ضكال  �ضتى  مبقاومة 

املدين  املجتمع  وروابط  الإن�ضان  حقوق  جمعيات  وتنا�ضل 

يف تون�ض من اأجل اإقامة جمتمع وطني تعّددي حّر. وعندما 

فرتة  �ضعب  تاريخ  يف  يغيب  وعندما  املدين  املجتمع  يغيب 

ليربالية يتقاتل الفرقاء، »الأخوة الأعداء« كما هو احلال يف 

اجلزائر وال�ضومال. ل يعني تقوية املجتمع املدين اأن يكون 

املجتمع  فالعالقة بني  واإ�ضعافها،  الدولة  ذلك على ح�ضاب 

املدين والدولة لي�ضت عالقة عك�ضية، اإذا قويت الدولة �ضعف 

املجتمع املدين، واإذا �ضعف املجتمع املدين قويت الدولة، بل 

الدولة  فيها  تقوى  واحدة  حركة  طردية،  عالقة  تكون  قد 

املجتمع  يقوى  الوقت  نف�ض  ويف  امل�ضتقلة  والإرادة  الوطنية 

املدين حتى ت�ضمن الدولة الوطنية بقاءها.

�أهل �حلّل و�لعقد

ول يكاد يختلف م�ضمون املجتمع املدين يف املفهوم الغربي 

حتى  الإ�ضالمي  الت�ضّور  يف  املدين  املجتمع  م�ضمون  عن 

والأهداف  العلمية  والو�ضائل  النظرية  املعايري  اختلفت  لو 

وقد  بطبعه.  مدين  جمتمع  الإ�ضالمي  فاملجتمع  والغايات. 

لحظ الفارابي ذلك من قبل اأن الإن�ضان مدين بالطبع. كما 

باأن  قرون  اأربعة  على  يزيد  ذلك مبا  بعد  خلدون  ابن  اأكده 

العمران طبيعي يف الب�ضر.

الدولة يف الإ�ضالم بنت املجتمع ولي�ض املجتمع ابن الدولة، 

وملا حتّول املجتمع القدمي كله اإىل جمتمع جديد وكانت النبوة 

اخلالفة  اأتت  الطاعة  على  والباعث  الت�ضريع  م�ضدر  هي 

لت�ضّد الفراغ ال�ضيا�ضي الذي تركته النبوة. فال�ضلطة ن�ضاأت 

القدمي  املجتمع  اإىل  ثم حتّولت  املجتمع اجلديد  تلقائيًا يف 

بعد الفتح حتى اأ�ضبح للمجتمع الواحد �ضلطة واحدة تنظم 

التغرّي املطلوب يف النظم ال�ضيا�ضية مثل حركات الع�ضيان 

الربيطاين،  الحتالل  من  التحّرر  اأثناء  الهند  يف  املدين 

وثورة ال�ضعب يف الفليبني �ضد ماركو�ض، وثورة الطالب يف 

حركة  اإفريقيا،  يف  اأي�ضًا  ورمبا  �ضوهارتو،  �ضد  اإندوني�ضيا 

النقابات العمالية يف ال�ضودان لإ�ضقاط النمريي يف 1985، 

مل�ضاندة  العربية  العوا�ضم  يف  الن�ضبية  ال�ضعبية  واحلركات 

النتفا�ضة ولو كان ت�ضامنًا معنويًا ومبوافقة النظم ال�ضيا�ضية 

من  العربي  ال�ضارع  بني  وال�ضندان،  املطرقة  بني  املحا�ضرة 

ناحية وال�ضغط الأمريكي - ال�ضهيوين من ناحية اأخرى.

على  الدولة  ل�ضيطرة  فنظرًا  الثالث،  العامل  بلدان  يف  اأما 

كافة الن�ضاط اخلا�ض والعام للمواطنني، اأفرادًا وجماعات، 

قويت الدولة على ح�ضاب املجتمع با�ضتثناء بع�ض الدول التي 

الن�ضف  للحكم مثل م�ضر يف  مّرت بفرتة ليربالية كنظام 

اأن  1952. كما  يوليو  ثورة  الع�ضرين وقبل  القرن  الأول من 

جتربة املجتمع اللبناين فريدة من نوعها من حيث اأنها البلد 

قوة  املدين  املجتمع  قوة  فيه  تتجاوز  الذي  الوحيد  العربي 

الدولة ذاتها، فقد قام املجتمع نف�ضه بتنظيماته ال�ضيا�ضية 

واملدنية بتحرير اجلنوب من الحتالل ال�ضهيوين. وما زال 

هو احلامي للنظام الدميوقراطي الذي يقوم على التعّددية 

حركة  اأّدت  وقد  واحد.  اآن  يف  الوطنية  والوحدة  ال�ضيا�ضية 

نظام  على  نظرها  وجهة  فر�ض  اإىل  البحرين  املعار�ضة يف 
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ودرو�ض الع�ضر، فالدين الن�ضيحة، ويكون �ضرطه األ يوؤّدي 

العامل على علم باملو�ضوع  واأن يكون  اأعظم منه،  اإىل منكر 

وحتقق  الأمر،  اأولو  بها  وي�ضتفيد  الن�ضيحة،  ت�ضّح  حتى 

احلاكم،  ر  ويتب�ضّ م�ضاحلها،  العامة  تعي  العام.  ال�ضالح 

ويتدّبر يف قراراته. ويقوم العلماء بدورهم يف جت�ضري العالقة 

بني احلاكم واملحكوم، حقوق املحكوم وواجبات احلاكم.

الأخذ  وعدم  القانون،  ع�ضيان  يف  احلاكم  ا�ضتمر  فاإن 

وتقوية  البي�ضة«،  عن  »الذّب  يف  تهاون  ما  اإذا  بالن�ضيحة، 

وحتالف  الأعداء  �ضالح  ما  واإذا  احلدود،  وحماية  الثغور، 

معهم �ضد م�ضالح الأمة اأو �ضلى يف الأر�ض املغ�ضوبة فاإن 

قا�ضي  اأمام  ل�ضكايته  الق�ضاء  اإىل  الذهاب  العلماء  على 

الق�ضاة املعني من احلاكم والذي ل ميكن عزله حفاظًا على 

ا�ضتقالليته. وهو ما يعادل حماكمة الروؤ�ضاء اأمام املجال�ض 

النيابية اأو املحكمة الد�ضتورية العليا اأو جمل�ض الدولة. فاإن 

عاد احلاكم اإىل احلق بعد ثبوت التهمة عليه حققت الرقابة 

ال�ضعبية دورها، واإن ا�ضتمر يف ع�ضيان احلكم وف�ضخ العقد 

وقا�ضي  وق�ضاتها  الأمة  علماء  بقيادة  عليه  اخلروج  جاز 

الق�ضاة.

رعاية  على  تقوم  و�ضعية  �ضريعة  الإ�ضالمية  وال�ضريعة 

للم�ضالح،  حتقيقًا  ابتداء  و�ضعت  العامة.  امل�ضالح 

واملحافظة على احلياة )النف�ض(، وحق الإن�ضان يف البقاء، 

العام  واملعيار  والتعليم،  املعرفة،  يف  الإن�ضان  وحق  والعقل، 

يف  ازدواجية  دون  )الدين(  اجلميع  اأمامه  يت�ضاوى  الذي 

التطبيق اأو ن�ضبية يف الروؤية اأو عدمية يف الجتاه، والكرامة 

والعزة )الِعر�ض( وحث الإن�ضان يف احلياة الأبية �ضد الذّل 

والمتهان، والرثوات الوطنية )املال( �ضد ال�ضفه والتبذير 

لالمتثال،  ال�ضريعة  و�ضعت  كما  وال�ضتغالل.  والحتكار 

اأو جرب، كما  اأي لالقتناع بها طواعية واختيارًا دون فر�ض 

حقوقهم  النا�ض  واإعطاء  للتحقيق  اأي  للتكليف،  و�ضعت 

الواجبات  من  جزء  واحلدود  بواجباتهم.  مطالبتهم  قبل 

مانع.  و�ضرط  �ضبب  حّد  ولكل  احلقوق.  باإعطاء  م�ضروطة 

فال تطبق احلدود اإل بعد توافر اأ�ضبابها و�ضروطها وانتفاء 

مر�ض  اأو  بطالة  اأو  جوع  عن  �ضارق  يد  تقطع  فال  موانعها. 

نف�ضي اأو اإذا كان املجتمع كله �ضارقًا، وكانت ال�ضرقة �ضلوكًا 

اجتماعيًا عامًا لالأغنياء قبل الفقراء. ول يطبق حّد الزنا اإل 

بعد ت�ضهيل الزواج املبكر ومنع الإثارات من اأجهزة الإعالم 

منعًا  ال�ضادقة  بالنوايا  الأفعال  وتوؤتى  وامل�ضموعة.  املرئية 

لالحتيال والتحايل. ول يكلف اهلل نف�ضًا اإل و�ضعها. ومن ثم 

ل يجوز تكليف ما ل ُيطاق.

اأمور املجتمع بناء على القانون اجلديد. فاملجتمع هو الأ�ضل 

والدولة هي الفرع. ومن ثم ميكن اأن يقال اإن املجتمع املدين 

يف التاريخ الإ�ضالمي هو اأ�ضل الدولة ومن�ضوؤها.

واختيارًا  طواعية  الإ�ضالمية  املجتمعات  يف  ال�ضلطة  وتن�ضاأ 

البيعة، فعند علماء  النا�ض عن طريق  اتفاق بني  بناء على 

ال�ضلطة  تن�ضاأ  واختيار«.  وبيعة  »الإمامة عقد  الدين  اأ�ضول 

ال�ضيا�ضية عن طريق عقد بني »اأهل احلّل والعقد« اأي اأهل 

طريق  عن  احلايل  باملعنى  الأمة  ممثلي  اأو  الخت�ضا�ض 

اأو عن طريق  النا�ض  بال�ضريعة ومب�ضالح  العلم  اأي  الأهلية 

متثيل اأويل للعامة من اأهل العلم. والعقد �ضريعة املتعاقدين 

بعد  �ضاعدة  بني  �ضقيفة  يف  خطابه  يف  اأبوبكر  اأو�ضح  كما 

بحيث  املدار�ض  يف  التالميذ  جميع  يتعلمها  التي  مبايعته 

اأ�ضبحت جزءًا من الثقافة ال�ضعبية يف الالوعي الإ�ضالمي، 

اأح�ض��نت فاأعينوين،  اإن  »اإين وليت عليكم ول�ضت بخريكم. 

فاإن  فيك��م  اهلل  اأطعت  ما  اأطيعوين  فقّوموين.  اأ�ضاأت  واإن 

احلاكم  بني  فالعالقة  عليكم«.  يل  طاع�����ة  فال  ع�ضيته 

واملحكوم عالقة تعاقدية، يطيع املحكوم احلاكم طاملا اأطاع 

�ضروط  احلاكم  خرق  ما  فاإذا  والد�ضتور،  القانون  احلاكم 

العقد من ناحيته انف�ضخ العقد وحق للمحكوم اخلروج على 

احلاكم الظامل.

احلاكم ممثل لالأمة ولي�ض هلل، واحلكم للقانون وللد�ضتور. 

احلكم الإ�ضالمي لي�ض حكمًا »ثيوقراطياً« يقوم على الختيار 

حكمًا  ولي�ض  التقليدية.  اليهودية  يف  احلال  هو  كما  الإلهي 

ملكيًا وراثيًا كما كان احلال يف اإمرباطوريتي الفر�ض والروم 

ومملكة بيزنطة، هو حكم اأقرب اإىل حكم النا�ض باأنف�ضهم 

عن طريق من يختارونه، اأقرب اإىل العقد الجتماعي عند 

املعا�ضرين. والأمر �ضورى بني النا�ض �ضد ال�ضتبداد بالراأي 

الدميوقراطية  ا�ضت�ضار«.  من  خاب  »فال  بالقرار  والتفّرد 

الأقلية.  على  الأغلبية  راأي  �ضيادة  كّمي،  مفهوم  الغرب  يف 

الأغلبية  راأي  احرتام  كيفي،  مفهوم  الإ�ضالم  يف  وال�ضورى 

يف  الدميوقراطية  الأقلية.  مع  احلق  يكون  وقد  لالأقلية. 

بامل�ضالح  تختلط  التي قد  العامة  الإرادة  تعبري عن  الغرب 

الفئوية يف حني اأن ال�ضورى يف الإ�ضالم تعبري عن اإرادة عامة 

التي تعرّب عنها ال�ضريعة الو�ضعية التي هي تعبري عن الإرادة 

الإلهية التي ل تنحاز لطائفة اأو فئة اأو طبقة )واإن اتبع احلق 

العدل  �ضريعة  هي  والأر�ض(.  ال�ضموات  لف�ضدت  اأهواءهم 

وعليه قام امليزان يف ال�ضماء والأر�ض.

�لذّب عن �لبي�سة

وللموؤ�ض�ضات الجتماعية احلق يف الرقابة على الأ�ضواق العامة 

اإن هذه الرقابة هي الوظيفة الرئي�ضية  واأجهزة الدولة. بل 

وكما  »احل�ضبة«  الفقهاء  �ضّماها  والتي  الإ�ضالمية  للحكومة 

كتب ابن تيمية وابن القيم  »احلكومة الإ�ضالمية« اأو الوظيفة 

تنفيذية  �ضلطة  فاحلكومة  الإ�ضالمية.  للحكومة  الرئي�ضية 

والق�ضاء  للقانون،  الت�ضريع  ق�ضائية.  اأو  ت�ضريعية  ولي�ضت 

للمجتمع  الرئي�ضية  ال�ضمات  وهي  اخل�ضومات.  يف  للف�ضل 

املدين يف الف�ضل بني ال�ضلطات الثالث.

الرقابة  بدور  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  يقوم  كما 

على اأجهزة الدولة من خالل خطباء امل�ضاجد يوم اجلمعة 

الإ�شالم لي�ص دينًا كهنوتيًا 

لكنه دين اجتماعي و�شيا�شي

ملفات حقوق الإن�شان

اأكرث تاأثرياً من املعار�شة الر�شمية احلكومية

األعمال الفنية : أحمد مصطفى- مصر
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113-112  �لعدد �لأول

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

 �صعر �صعر

  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

يغـي�ُض عن »الّرقـِة« الـماُء كي يدخـَل الطـبقاِت اخلفـيّـَة من حلِمنا،

نحن اأبناِء تلَك ال�سفاِف التي اأنبتْت ق�سباً للأ�سنِّة والأغنياِت.

ُر من ُفّوهاِت اجلباِل ارتـ�سى الفراُت هنا �سّلـَل النور�َض. ال�سَمُك الـمتحدِّ

َة. اخليُل تعرُب، غرثى ، َما�ساِتـِه. يف الفراِت مراعيَـُه، وارتدى الف�سّ

واجِلماُل الأبيّــُة تعِلُك يف ال�ّسَهِد ، ال�سيَح . ماٌء تغلَغَل يف الرمِل .

يف وْجـنِة الطفِل. ماٌء يَظّل بكفـَّيَك، ل يتبّدُد. ماٌء هو البَ�ْسَملْة.

�سلٌم على جـ�سَديِن ا�ستحال بِه ج�سـداً واحداً. وال�سلُم على القاِع حـيُث

احل�سا يرتقرُق. يا برَد ماِئَك ! اأق�سمُت بالطرِي اأن اأرتـدي كلَّ فجٍر

جناَحنِي، اأق�سمُت بالطنِي اأن اأبلَغ الطنَي يف �سبوٍة، غائ�ساً... اأيها النهُر

يا خيَط اأ�سمائنا وتواريِخــنا، يا قـرانا، وذكرى َمالِكــنا. يوَم جـئتَُك

اأحِمُل اأوزاَر َخطوي حتّمـلتَني، وانتظرَت اإىل اأن وثبُت خفيفاً من القاِع.

ـوٌء. اأهذا هو ال�سل�سبيُل؟ اأهذي هي ال�ّسنبلْة؟ �سوٌء على ج�سَدينا. و�سُ

فيافيَك، حيُث الذئاُب التي تاأْلَُف الناَر. جنّاُت عْدِنَك حيُث ال�سقوُر التـي

ـَن تاأْلَُف النا�َض. َمْرعاَك حيُث الزهوُر به َكـْمـاأٌة. والن�ساُء اللواتي يَُخ�سْ

باأثواِبِهنَّ الـُمَويجاِت اإذ يترّبْدَن . هل كان �سوُت الـُمـَغـنِّي �سبيَه عرائ�سَك؟

الليُل يهبُط، �سـْمحاً، خفيفاً. �ِسـباٌك بل �َسـَمٍك يف ثياِب ال�سغاِر. وياأتي

ال�ّسميُم: اأقهوتَُك الـُمّرُة الآَن، اأْم وتٌر يتقّطـُع؟ األـُم�ُض اأحجاَرَك الناعماِت

ل�سلـْة ؟ الثقاَل... واأُ�سغي اإىل �سجــٍّة. اأهَي مفتاُح كنِزَك اأم اأنها ال�سّ

�سعدي يو�سف الفرات

�ضاعر من العراق
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ت�سيُلُ الُهَوينى...

قروناً ت�سيُلُ الُهَوينى...

ومتنح اأهَلَك خبَز ال�سفاِف وقثّاَءها

والأغاين.

ت�سيُل الهوينى...

قروناً ت�سيُل الهوينى...

ميرُّ بك العابرون:

اجليو�ُض ، الل�سو�ُض ذوو اخُلَوِذ، 

ال�سائروَن اإىل حتِفِهم يف الظلِم... ال�سما�رسُة،

ُحُب ال�سيُف، اأوبا�ُسـنا، والقيا�رسُة، الطامعوَن... ال�سُّ

واأنَت ت�سيُل الهوينى

قروناً ت�سيُل الهوينى....

ومت�سي

العمل الفني: نذير نبعة  - سوريةكاأنك ل تعرُف امل�ساألْة.
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

يف الربع الأول من القرن الع�ض���رين، كتب املرحوم يو�ضف 

بن عي�ض���ى القناعي، وهو رجل من كبار م�ضلحي الكويت 

الق�ض���ة التالية، ي�ضف فيها الو�ضع العام للمراأة يف ذلك 

املجتم���ع وقت حي���اة جدتي، فق���ال: »اإن اأحدهم مر ببيت 

ج���اره وط���رق الباب فلم���ا اأجابه اجل���ار قال ل���ه: اأرى اأن 

هناك دخانًا يت�ض���اعد من مطبخكم من منفذ عال، قال 

ل���ه اجلار نعم هو كذلك، قال عليك اأن ت�ض���د الفتحة تلك 

التي يخرج منها الدخان، لأن اأ�ضوات زوجتك واأهل بيتك 

ت�ض���ربت اإىل ال�ض���ارع«!!  �ض���وت املراأة اإذًا عورة يف زمان 

جدتي وعليها اأن تعي�ض ومتوت ول اأحد غريبًا ي�ض���مع حتى 

�ض���وتها، اأما اأن ترى الن�ضاء يغ�ضني الأ�ضواق ويتحدثن مع 

الأغراب، بل ويظهرن �ضافرات يف هذا ال�ضندوق ال�ضحري 

)التليفزيون( فذلك �ضرب من اجلنون املطبق.

حلم مزعج 

اأم���ا اأن يق���ال جلدت���ي اإن حفيدته���ا قد اخت���ارت زوجها 

بنف�ض���ها، فذلك م���ا ل يغتفر بجانب اأنه ل ي�ض���دق، وهي 

ق�ض���ية تعني اخلروج عما تعرف، و�ضيكون حلمًا مزعجًا، 

فمن���ذ متى تختار املراأة زوجها، اإنها ل تعرف حتى �ض���كل 

زوجه���ا قب���ل اأن ت���زف اإلي���ه  يف ذلك الزم���ن، وحتى بعد 

زفافه���ا، اأما ليلة الزفاف فاإنها تق���دم له كالذبيحة، ويف 

الغالب لبن العم، ل تزيني اأو »ماكياج« كما ي�ضمى اليوم، 

اأجاركم اهلل، ول حتى ا�ضتحمام، ُتلقى على الزوج يف ليلة 

الزفاف كم���ا هي مبالب�ض املطبخ، اأما الي���وم فاإن تقاليد 

ال���زواج التي ت�ض���اهدها وهي مبهورة قد تغ���ريت جذريًا، 

وتدفع الأموال الطائلة حلفالت الزفاف، ويت�ض���ابق القوم 

بت�ض���ميم بطاقات الدع���وة ،اأما الليلة الكبرية فت�ض���رف 

»العرو����ض« عل���ى كل �ض���غرية وكب���رية فيها، م���ن طريقة 

ت�ضميم »الكو�ضة« اإىل اإحياء حفل الزفاف بفنان اأو فنانة 

ذات �ض���هرة وا�ضعة، اأما »ف�ض���تان« الزفاف فيبلغ ثمنه ما 

ي�ض���اوي مئ���ات اآلف من قيمة براميل النف���ط. اأما الزوج 

فه���و من قررت الفت���اة الرتباط به ب�ض���بب عالقات رمبا 

تكون �ض���ابقة للزواج نف�ض���ه، ل ابن الع���م التقليدي الذي 

تقرره الأ�ض���رة يف ال�ض���ابق، وما عليه���ا اإل المتثال لذلك 

القرار.

النفط والتغرّي الثقايف 

يف اخلليج العربي

جدتي ُتبعث حّية

د. حممد �لرميحي

كاتب من الكويت

و�شط  يف  اهلل  رحمة  اإىل  توفيت  التي  جلدتي  قدر  لو 

اخلم�شني  يناهز  عمر  يف  املا�شي  القرن  من  الأربعينيات 

اإىل احلياة من جديد  تعود  اأن  لها  لو قدر  كما قيل يل، 

وقبيلتها،  وعائلتها  وجيانها  مبجتمعها  حل  ما  لرتى 

فاإنها �شوف ت�شاب على الأقل بـ»�شدمة ثقافية« عميقة، 

تتمنى اأنها مل تبعث من جديد. وبالتاأكيد لن ت�شدق ما 

ت�شاهد اأو ت�شمع اأو حتى ت�شم. فلم يكن يف خميلة جيلها 

فقط  اأنها  تعرف  فهي  العمل،  اإىل  املراأة  تخرج  اأن  اأبداً 

بيت  اإىل  الأوىل  حياتها،  طوال  بيتها  من  مرتني  تخرج 

الزوجية، والثانية اإىل املقبة.. يف تلك الفرتة، كان ذلك 

اعتقاداً را�شخاً ومطبقاً جليل جدتي وحتى ابنتها.
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و�ض���ع املراأة بداأ يتغري عندما و�ض���لت حفي���دة جدتي اإىل 

املراح���ل الأوىل لبدء التعليم يف اخلم�ض���ينيات من القرن 

املا�ضي، �ضاألت احلفيدة با�ضتغراب املدر�ضة بعد اأن قالت 

له���ا الأخرية اإن املالئكة تلعن امل���راأة التي تخرج من بيت 

زوجه���ا دون اإذن���ه، فقالت احلفي���دة ب�ض���كل تلقائي وقد 

تفت���ح ذهنها قلياًل، وه���ل تلعن املالئكة الرج���ل اإن خرج 

من البيت دون اإذن  زوجته؟!  قالت املدر�ض���ة ب�ض���يء من 

الغ�ضب ذلك �ضيء اآخر!!

والي���وم جن���د اأن املراأة يف اخللي���ج قد اأ�ض���بحت موؤاخية 

للرج���ل يف كل م���كان تقريب���ًا، لي����ض يف مكات���ب الدول���ة 

واملوؤ�ض�ض���ات املالية ومراكز التعليم فح�ض���ب، ولكن اأي�ضًا 

يف املنتديات ال�ضيا�ض���ية والثقافية، اأ�ض���بحت ت�ضافر اإىل 

اأقا�ض���ي البلدان مبفردها دون مرافق اأو رقيب،ترى ماذا 

تقول جدتي اأو حت���ى ابنتها )والدتي( لو وجدت اأن املراأة 

يف اخللي���ج  تقيم لها »خميمًا« ويوؤم���ه الرجال علنا دعوة 

منها لنتخابها كع�ضوة يف املجل�ض النيابي.!! كيف يحدث 

ذلك، وهل خال املجتمع من الرجال؟!!

تل���ك واحدة م���ن املظاهر الكث���رية التي اأحدثه���ا التطور 

القت�ضادي والجتماعي يف منطقة اخلليج، وهي »حترير 

امل���راأة« من قب�ض���ة الع���ادات والتقاليد الت���ي كان البع�ض 

يعتقد اأنها جزء مما اأنزل اهلل. بع�ضنا ما زال مت�ضككًا يف 

اأن املراأة من حقها اأن حت�ضل على حقوق كاملة مثلها مثل 

الرجل، فهي واإن حدث لها ذلك »التحرر الن�ض���بي« فاإنها 

يج���ب األ تكم���ل الطريق، البع�ض الآخر ي���رى اأن حقوقها 

منقو�ضة ب�ض���كل فا�ض���ح بني ظهرانينا حتى اليوم، ولكن 

الأمور ن�ض���بية متامًا، ف���ال من يعتقد اأنه���ا اأخذت الكثري 

�ض���وف يجعله���ا تتوقف عن متابعة التغي���ري حثيثا، ول من 

يعتقد اأن حقوقها منقو�ض���ة �ض���وف ي�ض���ارع يف تطويرها. 

لق���د تطور موقفها الجتماعي والقت�ض���ادي وال�ضيا�ض���ي 

ب�ضبب ما حل مبجتمعها من تطور كان اأبرز عوامله تدفق 

النف���ط، وا�ض���تخدام عائداته الوف���رية يف مناحي احلياة 

املختلفة..

فالنف���ط اأح���دث »ث���ورة« يف البن���اء الثق���ايف يف منطق���ة 

اخلليج، ورمب���ا دون النفط مل تتحقق »ثورة« بهذه الكمية 

وبهذه الغزارة، اأقول رمبا ا�ضتطاعت دول اخلليج اأن تتغري 

ثقافيًا ب�ض���كل تدريجي دون النفط، ولكني ل اأ�ض���تطيع اأن 

اأت�ض���ور اأن يك���ون التغيري به���ذه ال�ض���رعة الزمنية وبهذه 

النوعية والكيفية والعمق من التغيري دون تاأثري النفط.

�لتعليم مفتاح �لتغرّي

التغي���ري الثقايف جاء نتيجة ا�ض���تخدام عائدات النفط يف 

ال�ضتثمار التعليمي، فلول التعليم ملا وجدنا �ضيدة خليجية 

ت�ض���بح وزيرة، اأو تعمل طبيبة اأو اأ�ض���تاذة جامعية وحتى 

»�ضيدة اأعمال«.

عندما كان يولد الطفل يف اخلليج اأيام جدتي املرحومة اأو 

حتى والدتي كان توقع ال�ضن التي ميكن اأن ي�ضل اإليها رمبا 

ل تتجاوز اخلام�ضة والأربعني، يف هذه ال�ضن قبل خم�ضني 

�ض���نة م���ن اليوم يعت���رب الرجل »م�ض���نًا« ق���ارب اإىل نهاية 

عم���ره، واليوم تعي�ض امل���راأة اخلليجية لت�ض���بح يافعة يف 

�ضن الثمانني ويظل الرجل �ضابا اإىل اخلام�ضة وال�ضبعني، 

فتوق���ع العمر عند الولدة ت�ض���اعف يف اخلم�ض���ني �ض���نة 

الأخرية، وذلك حدث جزئيًا ب�ض���بب »الثقافة« ال�ض���حية 

التي ح�ضل عليها املجتمع وقاعدتها التعليم. ولي�ض ب�ضبب 

وجود الدواء وحده هو الذي �ض���اعد يف رفع �ض���ن الإن�ضان 

اخلليجي، بل اأن توافر الدواء الأجود والأنفع جاء ب�ض���بب 
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

الغمو�ض وال�ض���رية، خوفا من احل�ض���د، اأما عالج وت�ضايف 

امل���راأة الوالدة فله طقو�ض ل تخرج عن اأنواع من الأطعمة 

ال�ض���عبية، وكمية كب���رية من امللح للتعجيل ب�ض���فاء جروح 

املي���الد. والطفل له تعامل خمتل���ف اإن كان اأنثى اأو ذكرًا، 

الأنثى غالبا غري مرحب بها، والذكر ياأتي لوالديه بب�ضرى 

�ض���ارة، حيث يكون يف امل�ضتقبل ع�ضدًا للوالد يف املك�ضب. 

ويو�ض���ع الطفل يف »مهاد« لفرتة زمني���ة ترعاه اجلارة اأو 

القريب���ة من الأم، ول يعتن���ى بنظافته اأو بتح�ض���ينه من 

الأمرا�ض، فاهلل هو ال�ض���ايف واملع���ايف، اأما طفل اليوم يف 

اخلليج فاإنه يو�ض���ع »اأنثى اأو ذكرًا« يف م�ضت�ض���فى »خم�ض 

جنوم«، ويكون امليالد احتفاًل وت�ضابقًا بني الأ�ضر، خا�ضة 

الطبقة الو�ض���طى وما فوقها، وت�ض���تعر�ض الأم اأو الأ�ضرة 

قدرتها املالية والذوقية يف ا�ض���تقبال املهنئني، وت�ض���رف 

األوف الدنان���ري من اأجل »الحتفال« باملولود، مت�ض���ابقني 

عل���ى احل�ض���ول على هداي���ا م���ن »فو�ض���ون« اأو غريه من 

املحالت الكربى.

 

�لثقافة و�لقت�ساد

اإذا كان التعلي���م ه���و مفت���اح التغ���ري الجتماع���ي ف���اإن 

القت�ض���اد هو القاطرة احلقيقية له، وبني �ض���نوات قليلة 

قفز القت�ضاد يف دول اخلليج قاطبة اإىل اقت�ضاد مرتبط 

بال�ض���وق ال���دويل، ورمب���ا ج���اء يف وقت���ه من حي���ث ولوج 

»العوملة« التي يتحدث عنها كث���ريون هذه الأيام. والعوملة 

يف �ض���كل من اأ�ض���كالها ه���ي »حمادث���ة« اأو »تخاطب« بني 

منتج ال�ض���لعة يف بلد، وممولها من بلد اآخر، وم�ض���تهلكها 

م���ن بلد ثال���ث، واإذا مل يكن با�ض���تطاعتنا منع التخاطب 

بني النا�ض، فاإنه ل يكون با�ضتطاعتنا اأي�ضًا اأن نقف اأمام 

تواف���ر املال »النفطي« اإن���ه  وعي ثق���ايف اأدى اإليه التعليم 

والحت���كاك بثقاف���ات عاملي���ة توؤكد عل���ى اأن الوقاية خري 

عالج، وتتوافر �ضبل الوقاية اأي�ضا ب�ضبب الوفرة املالية.

التغيري الثقايف يف اخلليج قد وجد له م�ضارًا على الطريق 

ال�ض���ريع، فال مالب�ض النا�ض ظل���ت كما كانت، ول زادهم 

بق���ي على حاله كم���ا كان يعرف، وحت���ى لهجتهم )اإن مل 

نق���ل بع�ض لغتهم( قد تغ���ريت. كان تناول »لية« اخلروف 

اأمني���ة للجي���ل الذي �ض���بقنا ووجبة غذائية م�ض���بعة، وقد 

تكون اأمنية يف اأول �ض���ني حياتن���ا، لأنها - دون اأن نعلم - 

متد اأج�ض���امنا بالطاقة، اأ�ض���بحت اليوم مكروهة ومنهيًا 

عن تناولها ب�ض���بب ما ترتكه م���ن تراكم الدهون يف الدم 

مما ي�ضبب الكول�ضرتول. اأما اللهجة اخلليجية، وهي جزء 

م���ن الثقافة، فقد اندثر كثري منها واأ�ض���بح من يتذكرها 

اأو ي�ض���تخدمها »دقة قدميٍة« قد يثري البت�ض���ام اإن مل يكن 

ال�ض���حك عندم���ا ي�ض���تخدمها. مالب�ض امل���راأة اخلليجية 

تغ���ريت جذري���ًا، فلم يع���د »الربق���ع« للوج���ه و»القبقاب« 

للقدم���ني، وهم���ا الظاهرت���ان الأبرز، حت���ول الربقع اإىل 

وجه �ضبوح اأو حتى حجاب ملون يلف الوجه فيعطيه �ضيئًا 

من الإثارة الغام�ض���ة، وحتول »القبقاب« اإىل نوع اآخر من 

اأنواع الأحذية، كثريًا ما �ضممه »�ضانيل« اأو حتى »بوتيجا« 

من الكعب العايل اأو ذي الرقبة!

تربي���ة الأطفال لها منح���ى اآخر يف التغ���ري الثقايف، فقد 

كان املي���الد عملي���ة ُيحتفى بها يف املنزل، دائمًا ي�ض���وبها 

16



تيار العوملة اأي�ض���ًا، واإذا كانت العوملة تعني اأ�ض���ياء كثرية 

لعدد من النا�ض، فاإنها »جم�ض���مة« يف م���دن اخلليج، فها 

هو الهندي وال�ض���يني والربيطاين والفرن�ض���ي والياباين 

وكل خملوق���ات الدنيا جتدها يف �ض���ارع خليجي اأو مطار 

اأو طائرة.

لق���د اأث���رت العومل���ة عل���ى الثقاف���ة يف اخللي���ج اإىل درجة 

كبرية، ولي�ض اأف�ض���ل من مثال اأن اأكرث الروايات انت�ضارًا 

ب���ني القراء اليوم هي روايات كتبتها ن�ض���اء خليجيات من 

خالل احلديث الأ�ض���يل على النرتن���ت، »بنات الريا�ض« 

واح���دة من تل���ك الروايات ولكنها لي�ض���ت الوحي���دة. اإذا 

ذكرنا رواية »الآخرون« ل�ضبا احلرز، وغريها من الأدب 

الن�ضائي اخلليجي، فكيف اخرتقت »العوملة« القت�ضادية 

والتقني���ة ه���ذا املجتمع املحاف���ظ اإىل درجة ق�ض���مته اإىل 

ف�ضطاطني، الأول »ظاهري« والثاين »باطني« خفي. فبعد 

اأن كانت جدتي واأمي ت�ض���معان ع���ن »الكّتاب« اأو »املطوع« 

ال���ذي ُيحف���ظ الق���راآن لل�ض���بية والفتيات ال�ض���غريات، 

اأ�ض���بحت هن���اك مدار����ض لها م�ض���تويات خمتلف���ة تكاد 

تاأخذ من البع�ض ن�ض���ف اأعماره���م على مقاعد الدر�ض، 

وقد ي�ض���ل الإن�ضان اإىل الثالثني وهو يف »املدر�ضة« ب�ضكل 

م���ا، اأكان���ت جامع���ة اأو ف���وق جامع���ة. لقد ح���ول التعليم 

والقت�ض���اد )ب�ض���بب تدفق النفط( ال���رتاب الجتماعي 

راأ�ض���ًا على عقب، فاأ�ض���بح »الأعزة« اأذلة، اأو من »النا�ض 

العادي���ني« ورف���ع »بع����ض النا����ض العادي���ني« اإىل اأطب���اء 

ومهند�ض���ني وجتار، للبع����ض هذا انقالب عل���ى »القبيلة« 

والعزة و»العزوة« القدمية.

التغي���ري القادم ه���و التغيري الثقايف يف ال�ضيا�ض���ة، فرغم 

ك���ون بع����ض جمتمع���ات اخللي���ج ق���د خ���ربت ب�ض���كل ما 

»الدميوقراطي���ة« �ض���واء ال�ضيا�ض���ية اأو الثقافي���ة، اإل اأنها 

تدخل بقوة اإىل تغيري �ضيا�ضي وا�ضع، جتربة الكويت مهمة 

يف هذا الإطار، اإل اأن دول اخلليج اأ�ض���بح لها اإما د�ض���تور 

ينظم حياتها ال�ضيا�ض���ية، اأو هي قد قررت قواعد جديدة 

للتعامل ال�ضيا�ض���ي وانتقال ال�ضلطة، كما حدث موؤخرًا يف 

اململكة العربية ال�ض���عودية. فالتغيري ال�ضيا�ضي، وهو جزء 

هام من التغيري الثقايف، قد خطا خطوات كبرية، فلم تعد 

عالقات الوجه للوجه ال�ضابقة هي العالقات احلاكمة، بل 

تعدتها اإىل �ض���يء من املاأ�ض�ضة يف الأطر احلاكمة للتطور 

ال�ضيا�ضي. ومل تعد العالقة القبلية والأ�ضرية التي حكمت 

احلي���اة الجتماعي���ة ط���وال ق���رون لتنظي���م املجتم���ع يف 

اخلليج هي القائدة، تبدلت اأو هي تتبدل بعالقات جديدة 

) اقت�ضادية- �ضيا�ضية( تزيح الرتاتب املجتمعي ال�ضابق 

لتحل حمله تراتبًا جديدًا.

�لدو�ء و�ملر�ش

ق���د تتعرف جدتي عل���ى اأمرا�ض مث���ل الرتاخوما والعمى 

الكل���ي اأو اجلزئ���ي  واجل���دري، وغالبا ما تكون الإ�ض���ابة 

باملر�ض اإما ب�ض���بب )غ�ض���ب الرب( اأو ب�ض���بب )غ�ض���ب 

النا�ض( اأو ح�ض���دهم عل���ى اأكرث تقدير، اأم���ا العالج فهو 

لي�ض ببعيد، فقط الذه���اب اإىل )املطوع( لقراءة القراآن 

والتعاويذ على املري�ض وهي الأف�ض���ل للم�ضابني بال�ضرع 

اأو الأمرا����ض الأخ���رى التي ل يبدو لها �ض���بب ظاهر، اأما 

)الك���ي( فهو ي�ض���في معظ���م الأمرا�ض، وكث���ريًا ما يقف 

ال�ض���بي، اأو البنت ال�ضغرية، على اأبواب امل�ضجد ويف يده 

طا�ض���ة بها ماء قليل، ويب�ضق امل�ضلي فيها وهو خارج من 

امل�ضجد، ثم ي�ض���ربها املري�ض اأو املري�ضة، على اأ�ضا�ض اأن 

ذلك هو العالج للمر�ض!، وبالطبع تكون هناك ال�ض���ربة 

القا�ضية يف الكثري من الأحوال، فلم يكن يدر بخلد اأحد، 

اأن هناك �ضيئًا ا�ضمه )نقل العدوى اأو اجلراثيم(. اأما اأن 

مير�ض اأحدهم وميوت ب�ض���بب نكبة يف �ضوق )الأ�ضهم(، 

فهذا اأمر �ضوف ي�ضتع�ضى على جدتي فهمه من الأ�ضا�ض، 

فه���ل ميك���ن اأن يتاجر النا����ض يف »قراطي�ض« كما �ض���وف 

تق���ول، نح���ن نعرف التج���ارة يف التم���ر ويف ال�ض���كر ويف 

احلبال وجذوع ال�ض���جر، اأما التجارة يف القراطي�ض فاإنها 

�ضيء م�ضتنكر.

بال���كاد تتع���رف جدتي على الع�ض����ض، ورمبا ت�ض���مع اأنهم 

يجوب���ون الأ�ض���واق باللي���ل، اأم���ا اأن يكون هن���اك »خمفر 

لل�ضرطة« يذهب اإليه النا�ض يف حالة وقوع نزاع بينهم فهو 

اأمر ل ميكن فهمه على الإطالق، فما فائدة �ض���يخ القبيلة 

اأو كب���ار ال�ض���ن م���ن الرج���ال، اإن مل يكون���وا هم »حاليل 

امل�ض���اكل« ب���ني املختلف���ني. اأما تخزي���ن الأكل وال�ض���رب، 

فه���و يكون عادة با�ض���تخدام قوة اأ�ض���عة ال�ض���م�ض يف وقت 

جدتي، فال�ض���مك ميلح، واللحم القليل يق���دد، اأما التمر 

فه���و الوجبة الغذائية الدائمة التي ل تبلى، حتى لو خالط 

بع����ض حباته القليل من الدود، فاإن التمرة »ل تف�ض���د« يف 

عرف جدتي وجيلها، وتوؤكل متى توافرت ب�ض���رف النظر 

عن مت���ى خزنت، اأم���ا اأن تفهم جدتي ما ي�ض���مى اليوم » 

تاري���خ ال�ض���الحية« فاإنك �ض���وف تعج���ز كث���ريًا وطوياًل 

لتقريب املفهوم اإىل ذهنها.

تلك بع�ض املظاهر الثقافية التي اأثر فيها اكت�ض���اف �ضلعة 

يحتاجها املجتمع ال�ض���ناعي، وهي النفط التي من جراء 

مداخيلها جرت جمتمعًا �ضغريًا ومعزوًل ن�ضبيًا اإىل عوامل 

جديدة، اإل اأن املعجزة اأن جياًل جديدًا ن�ضاأ وهو يعتقد اأن 

الع���امل الذي يراه هو العامل احلقيقي، اأما ما ي�ض���مع عنه 

فه���و العامل املتخي���ل، ولو كنت اأكتب رواية ل�ض���اقني ذلك 

احلوار بني جدتي وبني ابنتي، التي ترى كل منهما الأخرى 

اأنها من عامل اآخر، خرايف ل ي�ضدقه حتى املعتوه.

اأرادت جدتي اأن ت�ضافر اإىل كل من البحرين وقطر، فقيل 

لها ل بد اأن حتول العملة اإىل دينار بحريني وريال قطري، 

فخرت �ضاعقة وماذا حدث للروبية، العملة املوحدة التي 

كان جدكم ي�ضرفها من م�ضقط اإىل عمان مرورا باملنامة 

والدوحة، قيل لها ذلك اأمر اآخر......!

املراأة 

اخلليجية   

تعي�ص 

»يافعة« حتى 

الثمانني، 

والرجل �شابًا 

حتى اخلام�شة 

وال�شبعني

 

األعمال الفنية : ثريا البقصمي - الكويت
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مـنازل الـلـ�شان

د. �سالح ف�سل

كاتب من م�ضر

كان لتوجهي امل�شيي املبكر لدرا�شة النقد الأدبي، ماأخوذاً باملناخ الثقايف الفوار 

امل�شطلحات  البالغة جتاه  ت�شكيل ح�شا�شيتي  حا�شم يف  اأثر  ال�شتينيات،  يف حقبة 

عند  الفهم  على  ع�شرها  اأو  الولدة،  عند  �شخونتها  اأتاأمل  كي  اجلديدة،  الأدبية 

امللفع بالغمو�ص، ملا يحمله غالباً من طابع  النفاذ اإىل معناها  التداول، حماوًل 

الكامن خلفها  املعريف  الكلمات، ور�شيدها  اأن �شياقات هذه  اأدرك  اأن  غريب، دون 

يحّددان م�شيها يف النجاح اأو الإخفاق. ورمبا كنت اأعرف من درا�شتي الثانوية 

املدخل  هو  امل�شطلح  فن  اأن  القاهرة  بجامعة  اللتحاق  قبل  الأزهرية،  باملعاهد 

اأن  قبل  ا�شطالحاً،  ثم  لغة  بتعريفها  نبداأ  حيث  العلوم،  كل  لدرا�شة  الطبيعي 

نتو�ّشع يف درا�شة علم يحمل الت�شمية ذاتها، ويخت�ّص بالأحاديث النبوية ال�شريفة، 

اكت�شاف  اإىل  عبها  ندخل  التي  التعريفات  اأن  غي  احلديث.  م�شطلح  علم  هو 

ف�شاء هذه العلوم كانت بدورها غي مقنعة، مع اأنها تبدو للوهلة الأوىل جامعة 

مانعة كما ي�شرتط فيها، واأذكر مثاًل اأنني عندما وقفت على تعريف ال�شعر باأنه 

»الكالم املوزون املقفى الدال على معنى« اعرت�شت على الأ�شتاذ الذي يدّر�ص لنا 

الأدب حمتجاً باأن هذا التعريف ينطبق متاماً على األفية ابن مالك التي ندر�شها 

يف النحو خالل كل املراحل بالأزهر ب�شروح متفاوتة يف الطول، دون اأن تكون من 

قبيل ال�شعر، ومل ياأبه الأ�شتاذ باعرتا�شي واعتبين جمرد طالب م�شاغب مولع 

باجلدل فح�شب.

جتربتي يف امل�شطلح الأدبي

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث
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اأدوات التحليل التقني لالأدب، وهو الذي ي�ضري اإىل املنهج 

املوظف يف هذا التحليل، وي�ضتجيب لإمكانية الك�ضف عن 

اأ�ضئلته. على اأ�ض���ا�ض اأن لكل منهج منظومة ا�ضطالحاته 

املغاي���رة للمناهج الأخرى، وهي ت�ض���تق ع���ادة من »العلم 

النموذجي« الذي يتخذه املنهج بنكًا يقرت�ض منه ر�ض���يده 

اللغ���وي والفن���ي. فاملناه���ج النقدية القدمي���ة مثاًل كانت 

تتكئ على الفل�ض���فة، وت�ضتمّد منها مقولتها، ثم اأ�ضبحت 

يف الع�ض���ور احلديثة تعتم���د على التاري���خ والأحياء منذ 

�ض���يوع نظري���ات الن�ض���وء والرتق���اء، قب���ل اأن تنتقل اإىل 

علوم اللغ���ة يف مرحلتها الراهنة تقرت�ض منها مفاهيمها 

وت�ض���وراتها وكلماتها. غري اأن ه���ذه املناهج ذاتها تنبثق 

من ت�ض���ورات كربى يطل���ق عليها نظري���ات الأدب، وهي 

ذات طبيعة معرفية اإن�ض���انية �ض���املة ت���دور حول الإجابة 

عن عدد من الأمثلة الكلية مثل:

- �ض���وؤال املاهية؛ ما هو الأدب؟ وما هي طبيعته ومكوناته 

واأجنا�ضه املختلفة؟

- �ض���وؤال العالق���ات؛ م���ا ه���ي عالق���ات الأدب مببدع���ه 

وجمتمعه ومعارف ع�ضره وثقافته؟

- �ض���وؤال الوظائ���ف؛ ما هي وظائفه النف�ض���ية واملجتمعية 

والإن�ضانية واجلمالية؟

واإذا كن���ا مثاًل ل ن�ض���تطيع اأن نقوم بتحلي���ل مادة دون اأن 

نعرف م�ض���بقًا - ولو على �ض���بيل الفر�ض - العنا�ضر التي 

تتكّون منها هذه املادة والن�ض���ب التي حتكم هذا التكوين 

يف تركيب���ه الطبيع���ي اأو الفائ���ق، فاإننا كي نق���وم بتحليل 

عم���ل اأدبي يتعني علين���ا اأن منتلك نظرية م���ا عن طبيعة 

هذا العمل وعنا�ض���ره الأ�ضا�ض���ية والثانوية وكيفية قيامه 

بوظائف���ه، حتى نعر�ض نتيجة التحليل على هذا الت�ض���ور 

القيا�ضي امل�ضبق، ونر�ضد التعديالت املختلفة التي جترى 

عليه. فنظري���ات الأدب هي حم���اولت لالإجابة عن هذه 

الأ�ضئلة الكربى، وهي التي حتدد طبقا لذلك املناهج التي 

ينبغي ا�ض���تخدامها يف التحليل، كما اأن كل منهج يتج�ّضد 

يف منظومة ا�ضطالحية توظف باعتبارها اأدواته الكا�ضفة 

لطبيعته؛ من هنا ت�ض���بح امل�ضطلحات عنا�ضر فّعالة، يف 

جهاز مفاهيمي حمكم، قادرة على الكت�ض���اف واكت�ضاب 

معرفة جديدة، ل تلبث اأن تتبّدل يف ثورات علمية، تناظر 

الثورات العلمية الطبيعية ن�ض���بيًا، وتختلف عنها يف فروق 

لي�ض هذا جمال بحثها. 

وعلى هذا فاإن م�ضطلحات الأدب ت�ضمل جمالت عديدة 

م���ن النظري���ات ومناه���ج النق���د وتاري���خ الأدب والأدب 

املق���ارن، والق�ض���ايا التقني���ة يف التعبري والت�ض���وير مما 

كان يدخ���ل يف البالغ���ة القدمي���ة واندرج يف الدرا�ض���ات 

الأ�ض���لوبية والبالغي���ة اجلدي���دة، وه���ي تنج���ح يف اأداء 

وظائفها كلما �ض���فت عن ت�ضورات دقيقة، متّيز اجلوانب 

العلمية الإن�ض���انية م���ن اجلوانب القومي���ة والأيديولوجية 

اخلا�ض���ة بثقافة م���ا، لتحتفظ بقابليته���ا للتوظيف يف كل 

اللغ���ات، وتقرتب بذلك تدريجيًا من العلوم الطبيعية، مع 

كفاءتها يف حترير الفروق الدقيقة يف املواقف والنزاعات 

وت�ض���ميتها والك�ض���ف عن اآثارها، اأي اأن امل�ضطلح يعتمد 

يف كفاءت���ه عل���ى الدقة العلمية، وقابلي���ة النتقال من لغة 

اإىل اأخ���رى و�ض���هولة التداول وال�ض���يوع، كم���ا يعتمد على 

وعندما ع���رثت يف هذه الفرتة على كتيب �ض���غري بعنوان 

»قواعد النقد الأدبي« ملوؤلف ا�ض���مه فيما اأح�ض���ب »ل�ض���ل 

اآبل كرومبي« ومن ترجم���ة الدكتور حممد عو�ض حممد، 

ت�ض���ّورت اأنن���ي �ض���اأحفظ جمموع���ة م���ن القواع���د التي 

تخت�ض���ر يل طري���ق اإتق���ان النق���د الأدب���ي وتعينني على 

ممار�ض���ته، وكانت خيبتي فيه اأ�ضّد مما حدث يف تعريف 

ال�ضعر، اإذ مل اأ�ضتطع اأن اأتبنّي منهم قاعدة واحدة حمكمة 

ت�ض���رح يل اأ�ض���رار الأدب اأو الفرق بني روائع �ضعر �ضوقي 

الذي كنت مفتونًا به يف �ض���باي، و�ض���عر حافظ الذي كان 

ينازعه ال�ض���هرة ويبادله الدعاب���ات، اأو الفرق بني هذين 

وق�ض���ائد املالح التائه لعلي حمم���ود طه. وعندما ذهبت 

مطلع ال�ض���تينيات اأ�ضرتق ال�ضمع خل�ضة اإىل طه ح�ضني يف 

حما�ضراته يف كلية الآداب متوج�ضًا من اكت�ضافه لوجودي 

كطالب غريب على الكلية وجدته يخ�ض����ض ل�ض���رح كلمة 

»اأدب« �ض���اعات كاملة با�ضتفا�ض���ة مل اأعهدها عند غريه. 

ولأنه كان يرتاوح باأناقة بني الإبداع والدرا�ض���ة التاريخية 

والتحليلية، �ضواء يف كتابته اخلالبة، اأو ارجتاله البديع مل 

يعط لكلمة »نقد« حقها م���ن الرتكيز، موؤثرًا عليها - كما 

بدا يل - �ضفة »اأديب« التي اأطلقها عنوانًا لإحدى رواياته 

العارمة، ولقب »عميد الأدب« الذي ح�ض���ده باملزج املاكر 

ب���ني الأدب كل���ه والكلي���ة التي �ض���غلت عمادت���ه. لكن ظّل 

م�ضطلح »الناقد« يرتاءى اأمامي يف ف�ضاء الثقافة خالل 

تل���ك الفرتة ل يكاد ي�ض���تقر اإل على جب���ني ثالثة اأبطال، 

اأدين له���م بغواي���ة النقد وع�ض���ق م�ض���طلحاته وكلماته، 

وهم حممد من���دور ولوي�ض عو�ض وغنيمي هالل. مل اأكن 

اأع���رف اأن حّمى امل�ض���طلحات الأدبية والنقدية �ض���تمتّد 

�ض���حبتها يل طيلة حيات���ي، يف دورات متعاقب���ة، اأتبّينها 

الآن بو�ضوح �ضاٍف واأنا اأحاول التقاط اخليوط العري�ضة، 

ملعامل جتربتي يف مكابدتها املمتعة، خالل مراحل عديدة 

متداخلة اأقت�ضر منها على ثالثة معامل بارزة هي :

- مرحل���ة ا�ض���تزراع مناه���ج البنيوي���ة وم���ا بعده���ا يف 

ن�ض���يج النقد العربي املعا�ض���ر خالل عقدي ال�ضبعينيات 

والثمانيني���ات خا�ض���ة، يف �ض���ياق حرك���ة عربي���ة طليعية 

متناغمة يف غاياتها ومتكاملة يف اأدوارها، و�ض���عت النقد 

العربي يف قلب التجربة العاملية.

- مرحلة التاأّمل النظري يف مقاربات بحثية، ل�ضروط هذه 

العملي���ة ودوائرها وكيفيات تبيئة هذه املناهج وجتذيرها 

يف �ضلب الثقافة العربية يف مركب اأ�ضيل.

- مرحل���ة التجربة املجمعية يف م�ض���ر، حيث نعكف على 

مراجعة م�ضطلحات الأدب والنقد ال�ضائعة، وا�ضت�ضفاء 

م���ا يرت�ض���يه ال�ض���مري العلم���ي والن�ض���ق اللغ���وي منه���ا 

واإجازته.

�ملنظومة �مل�سطلحية 

لكن قبل اأن اأعر�ض باإيجاز لهذه املعامل كما اأمتثلها اليوم 

باأث���ر رجعي، يجدر بي الإ�ض���ارة اإىل و�ض���ع امل�ض���طلح يف 

�ض���لم علوم الأدب والنقد املعا�ضر ؛ اإذ مل يعد جمرد كلمة 

ت���رّد يف تعريف موجز، مبعنى ع���ريف يختلف عن دللتها 

اللغوي���ة. بل اأ�ض���بح جه���ازًا مفاهيميًا يدخ���ل يف تركيب 
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قدرته يف تخ�ض���يب املعرفة الإن�ضانية بح�ضيلة اإجنازات 

الثقافات املختلفة، واإثرائها بنتائجها املتتالية يف توا�ض���ل 

علم���ي خالق، ي�ض���نع اأف���ق امل�ض���تقبل وي�ض���عه يف اإطاره 

الكوين ال�ضامل.

�لَغْزُل بِرْجِل ِحَمار

منذ اأن اعتمدت يف م�ضادري النقدية على اللغة الإ�ضبانية 

وهي اأقل انت�ض���ارًا لدينا يف الوطن العربي من الفرن�ض���ية 

والإنكليزية اللتني اعتمدت عليهما اأجيال كبار النقاد واأنا 

ا�ضت�ضعر اأنني اأتكئ على حائط مائل اأو اأغزل برجل حمار 

دون اأن اأكون �ض���اطرًا كما يقت�ض���ي املثل، على الرغم من 

اأنها قد وفرت يل � واحلق يقال �  معينًا ثرًا من الرتجمات 

املبا�ضرة عن كل اللغات الغربية، خا�ضة عندما كنت اأطّل 

عليها م���ن قمة عالية مثل برج باب���ل يف اأمريكا الالتينية 

بعيدًا عن القارة العجوز الأوروبية، يف �ض���بعينيات القرن 

املا�ضي، حيث كانت تنهمر فيها اآلف الكتب املرتجمة يف 

املراكز الن�ضطة يف املك�ضيك والأرجنتني و�ضيلي وفنزويلال 

وغريه���ا من جمي���ع اللغات، بحي���ث كانت الكت���ب املهمة 

ت�ض���در يف الإ�ض���بانية متزامنة مع اأ�ضولها الأوىل، لكنني 

عند النقل منها ل اأجروؤ على ا�ض���تخدام املقابل الإ�ضباين 

لأي م�ض���طلح ل�ضتع�ضاء فهمه على القارئ العربي، مما 

يجعلن���ي اأ�ض���تنجد باأ�ض���ويل الأزهرية لأعطي له �ض���يغة 

عربية دقيقة ومفهومة يف �ض���بيكة تعبريية مكتفية بذاتها 

دون ترحيل على الكلمة الأجنبية ال�ضارحة.

 وق���د ت�ض���ادف اأن كتاب���ّي الأول���ني اللذي���ن قّدم���ت بهما 

اأوراق اعتم���ادي يف النق���د العرب���ي، ق���د مت اإجنازهم���ا 

خالل مقامي يف املك�ض���يك اأ�ض���تاذًا زائرًا بكلية املك�ضيك 

للدرا�ض���ات العلي���ا منذ ع���ام 1974 حت���ى 1977، حيث 

كانت تف�ضلني حميطات �ضا�ض���عة عن البيئة العربية وما 

يعتمل فيها، فيما ي�ض���به املنفى العلمي البديع ؛ اإذ عكفت 

على مراجعة معظم ما ي�ضدر عن جماليات الواقعية من 

ناحية، ونظرية البنائية يف النقد الأدبي من ناحية اأخرى، 

واأمتمت الكتابني قبل العودة للقاهرة، لن�ض���رهما ب�ض���كل 

متزامن تفاديًا لت�ض���نيفي يف قوائم الي�ضار اأو اليمني كما 

كان ال�ضائع عندئذ يف م�ضر. وكانت �ضياغة م�ضطلحات 

»البنائية« - كما اأ�ض���ّميها حينئذ - يف �ض���ّقيها »التوليدي« 

عن���د »جولدم���ان« واللغوي عند »جاكوب�ض���ون« واملدر�ض���ة 

الفرن�ض���ية، من اأ�ض���ق واأمتع التجارب التي عانيتها، حيث 

واجهت بعنف ق�ضية امل�ضطلح، وا�ضطررت لتقدمي حلويل 

ال�ضخ�ضية لها، وعندما اأ�ضدرت الطبعة الثانية من كتاب 

»نظرية البنائية« بعد قليل، عام 1980 على وجه التحديد، 

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

اأخ���ذت اأقارن يف مقدمتها بني نتائج اجتهادي وما و�ض���ل 

اإليه بع�ض رفاق الدرب بالتوازي معي، فكتبت قائاًل:»على 

اأن هناك م�ض���كلة ملّحة تفر�ض علينا مواجهة �ضريعة هي 

م�ض���كلة امل�ضطلح النقدي الناجم عن دخول البنائية اإىل 

جمال الثقافة العربية، فكل الدرا�ض���ات التي اأملحنا اإليها 

ل�)كمال اأبوديب وعبد ال�ض���الم امل�ضدي وزكريا اإبراهيم( 

جتته���د يف نحت م�ض���طلحاتها اخلا�ض���ة، فتوف���ق حينًا، 

وتتع�ّض���ف وتخفق اأحيانًا اأخرى، وق���د اآن الأوان ملجامعنا 

العلمي���ة واللغوي���ة واجلامعية اأن تت�ض���ّدى لتي�ض���ري مهمة 

الباحث���ني وتوحيد اللغة التي يتحّدث���ون بها، ل بالتجاهل 

والعزل���ة امل�ض���طنعة، واإمنا باملمار�ض���ة احلّي���ة لوظائفها 

الأ�ضا�ض���ية يف عقد الندوات وامللتقيات العلمية، ملناق�ض���ة 

اإ�ضكالية امل�ضطلح يف درا�ضاتنا احلديثة، واقرتاح احللول 

والبدائ���ل املنا�ض���بة، عندئ���ذ ل ن�ض���طدم يف كتاب معني 

بكلم���ات حملية تقي���م حاجزًا بينه وب���ني قرائه يف اأماكن 

اأخ���رى من الوطن العرب���ي، مثلما نرى عند كمال اأبوديب 

مثاًل يف ترجمته للمحور ال�ضتبدايل باأنه  »�ضاقويل«، كما 

نتفادى بع�ض النح���وت الغربية كالتي نراها عند الدكتور 

زكريا اإبراهيم يف ترجمته ملبداأ »النبثاق« باأنه »املحايثة« 

ويف بع����ض م�ض���طلحات الدكت���ور امل�ض���دي الت���ي حتتاج 

ملراجع���ة وتثقي���ف على الرغم من اأن���ه جهد يف حتريرها 

والن�ض عليها و�ضرحها يف ثبت ملحق بكتابه«.

حكم �لزمن

والطريف اأن بع�ض ما كنت اأح�ض���به اإ�ضابة مني واإخفاقًا 

من الآخرين اأثبتت الأيام والتجارب عك�ضه، فقد اخرتت 

يف الن�ضبة اإىل البنية كلمة »بنائية« مف�ضاًل لها على كلمة 

»بنيوي���ة« مع اأنها ا�ض���تقاق �ض���ائب، لكنه � كما ت�ض���ّورت 

حينئذ � »يجرح الن�ض���يج ال�ض���وتي للكلم���ة العربية بوقوع 

ال���واو بني �ض���رتيها � كما يقول ال�ض���رفيون العرب، وهما 

الفتحة ال�ض���ابقة والك�ض���رة الالحقة مبا يرتتب على ذلك 

من ت�ض���دق حنكي عند النطق، وه���ذا ما جعلنا نعدل عن 

هذه الت�ض���مية ونف�ضل عليها )البنائية( ل�ضال�ضتها وقرب 

ماأخذه���ا، راج���ني اأن تكون هذه ال�ض���يولة اللفظية ذريعة 

ل�ض���يولة اأعز واأغل���ى وهي ال�ض���يولة الفكري���ة والدللية«. 

���لت  ولكن ما ح���دث بعد ذلك هو اأن الذائقة العربية ف�ضّ

الت�ض���ّدق احلنكي واأ�ض���اعت كلمة بنيوية، مما ا�ض���طرين 

للعدول عن اختياري ومتابعة ال�ضتعمال الأعم، لأن حياة 

امل�ضطلح لي�ضت يف �ضحته فح�ضب، واإمنا يف جريانه على 

الأل�ضن والأقالم.

واإذا كان هذا هو و�ضع م�ضطلح البنيوية الأم، فاإن منهج 

»جولدم���ان« مل يكن ق���د عرف يف النق���د العربي حينئذ، 

فوجدت اأن اأف�ض���ل ترجمة له هي »بنائية توليدية«، ثم مل 

األبث اأن اأطلع بعد �ضنوات على ال�ضتخدام املغاربي لكلمة 

»تكويني���ة« ففطنت اإىل اأن ما نقول عنه ولدة يف ال�ض���رق 

ُيطل���ق عليه التكوين يف املغرب، ففي بطاقات الهوية مثاًل 

يذكرون »�ض���نة التكوين« اأي �ض���نة امليالد، وظلت امل�ضافة 

بني امل�ضطلحني قائمة ت�ضهد على الفوارق الإقليمية حتى 

الآن.
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احلداثية، وذلك لأن امل�ضطلح اجلديد يعني اأ�ضا�ضًا نقلة 

علمية يف الت�ضّورات، تنّبئ عن انتهاء ع�ضر وبداية اآخر، 

اإذ اإن الفت���وح املعرفي���ة الك���ربى توقف الرتاكم امل�ض���تمر 

للمعرف���ة وتقط���ع تقّدمها البطيء، لتدفعه���ا اإىل الدخول 

يف ع�ض���ر جديد، لكن الأخطر من ذلك كان �ضرعة اإيقاع 

منظوم���ة املناهج التي تولدت يف رح���م البنيوية وورثتها، 

مثل ال�ض���يميولوجيا والتفكيكية التي بداأ �ضديقنا الدكتور 

عبد اهلل الغذامي يف التوظيف املاكر لبع�ض مقولتها حتت 

عن���وان مغاير هو »الت�ض���ريح« الذي يختل���ف بطبيعته عن 

نق����ض التفكيك واإرجاء املعن���ى. وكنت قد اكتفيت حينئذ 

بتقدمي بع�ض التطبيقات امل�ضتوعبة ملبادئ ال�ضيميولوجيا 

يف كتاب »�ض���فرات الن�ض« حتى اأفرغ لالأ�ضلوبية، حتقيقًا 

حللم اأ�ض���تاذي غنيمي ه���الل يف الكتابة عنها، وكانت قد 

�ض���هدت نقلة نوعي���ة كربى عندما »تبنينت« اأي اأ�ض���بحت 

بنيوي���ة على ي���د »ريفاتري« ومل ت�ض���تطع املقاربات العربية 

اأن تلم باأ�ض���ولها، عندئذ اأ�ض���عفتني ب�ض���كل فّع���ال »ِرجل 

احلمار« التي كنت اأ�ض���كو ق�ضورها من قبل، لأن املدر�ضة 

الإ�ض���بانية كان���ت ق���د توغلت قبي���ل منت�ض���ف القرن يف 

البحوث الأ�ضلوبية بحيث غدت من اأهم التيارات الغربية 

اإىل جانب الفرن�ض���ية، وحت���ى كبار علم���اء »الفيلولوجيا« 

اأو فق���ه اللغ���ات الروماني���ة م���ن الأمل���ان، مثل »فو�ض���لري« 

و »ليو�ضبت�ض���ر« مم���ن �ض���غلوا بالأ�ض���لوبية كان���وا اأ�ضا�ض���ًا 

�ض���ني يف الآداب الإ�ض���بانية ويج���رون تطبيقاتهم  متخ�ضّ

عليها، غري اأنني ا�ضطررت اأي�ضا لإخفاء معظم اأ�ضلحتي 

ال�ض���طالحية فيها حتت عباءة العربية حتى ل اأثقل على 

القراء ب�ضعوبة ابتالع املواد ال�ضلبة غري القابلة للفهم.

وعندم���ا فرغ���ت مطل���ع الت�ض���عينيات من كتاب���ي »بالغة 

اخلطاب وعلم الن�ض« الذي يطمح لتاأ�ضي�ض بالغة عربية 

جديدة ت�ضتوعب مقولت ل�ضانيات الن�ض وت�ضنع مركبها 

املنهج���ي اخلا�ض، فوجئت بالنا�ض���ر - وهو �ضل�ض���لة عامل 

املعرفة الكويتية - يطلب اإيّل اإلقاء �ضالحي ال�ضطالحي 

املخب���اأ حتت العب���اءة العربية، بذكر املقاب���الت الأجنبية 

لالأ�ض���ماء واأه���م امل�ض���طلحات، عندئذ اأ�ض���قط يف يدي، 

وا�ض���طررت اإىل مواجه���ة م���ا تهّرب���ت منه من���ذ عقود، 

اإذ عكف���ت عل���ى جمموعة امل�ض���طلحات الت���ي تبنيتها اأو 

ا�ض���تحدثتها ك���ي اأب���رز اأه���م مقابالتها، لكنن���ي اكتفيت 

بتظه���ري م���ا ل ميكن جتاهل���ه، مدجمًا ما قبلت���ه الذائقة 

العربية من كلمات ل تفوح منها رائحة الغرابة يف ن�ض���يج 

احلديث املو�ضول، مما جعل م�ضاحة القطيعة مع القارئ 

�ض���يقة اإىل اأبعد حّد، لتحل حملها متعة التوا�ض���ل العلمي 

واجلم���ايل م���ع اأدوات التعب���ري النق���دي الت���ي اأ�ض���بحت 

م�ضت�ضاغة.

اإن حيوية اللغة

لي�شت مهمة كبار العلماء،

بل هي نتاج حلظات اخللق

خالل فرتات اخل�شوبة

العقلية والوجدانية

واإذا كان ه���ذا ه���و ح���ال منطوق امل�ض���طلح ال���دال على 

النظرية اأو املنهج فاإن هناك مئات التفا�ض���يل ال�ض���غرية 

يف امل�ضطلحات الإجرائية والتحليلية التقنية، ول يفيدنا 

بح���ال اأن نع���دل عما �ض���اع على الأل�ض���ن م���ا دام له وجه 

يف العربي���ة ول���و عل���ى �ض���بيل التعريب املعرتف ب���ه، فقد 

انتبه���ت حينئذ ملا تي�ض���ره علينا اأ�ض���ماء املذاهب الأدبية 

الكربى يف فهم اأ�ضولها، وتاأملت ما حدث مع م�ضطلحي 

»الكال�ضيكية« و »الرومانتيكية« اأو »الرومان�ضية« من انت�ضار 

وا�ضع يف لغة الأدب والنقد، وعندما اأراد اأ�ضتاذان جليالن 

هما زكي جنيب حممود واأحمد اأمني يف ترجمتهما لكتاب 

ق�ض���ة الأدب اأن يبتكرا ت�ضميات عربية جديدة لهما وقعًا 

يف مفارقة طريفة، اإذ و�ض���عا كلمة التباعية للكال�ضيكية 

والبتداعية للرومانتيكية، وقد ا�ض���طرا ل�ض���رح املق�ضود 

بامل�ض���طلحني يف �ض���فحات كاملة، وكلما عادا لذكرهما 

اأ�ضارا لهذا ال�ضرح وا�ض���تعانا بامل�ضطلحات الأ�ضلية مما 

جعل البدي���ل العربي غري دال ول كاٍف بنف�ض���ه، فهجرته 

الأجيال الالحقة اكتفاء بالتعريب املقبول.

 اأما امل�ض���طلح الثاين الذي اختلفت الجتهادات فيه فهو 

»ال�ض���يميولوجيا« الذي ُيطل���ق على علم درا�ض���ة الأنظمة 

الرمزية يف جميع الإ�ض���ارات الدالة، وكيفية هذه الدللة، 

فذكرت يف كتاب البنائية اأنه »قد اقرتح ت�ض���ميته يف اللغة 

العربي���ة »ال�ض���يميائية« اأي عل���م العالمات، وهي ت�ض���مية 

موفقة يف ا�ض���تخدامها للكلمة العربية »�ضيماء« اأي عالمة 

اأو ملمح، ولكننا نرى من الأف�ضل تعريب امل�ضطلح الغربي 

لي�ضبح �ضيميولوجيا بدًل من ا�ضتخدام املقابل القدمي ملا 

يوهمه من خلط ولب�ض، اإذ نخ�ضى اأن يفهم القارئ العربي 

منه �ض���يئا يت�ض���ل بالفرا�ض���ة وتو�ض���م الوجوه، اأو يربطه 

بال�ض���يمياء وه���ي العلم ال���ذي اقرتن يف مرات���ب العربية 

بال�ض���حر والكيمياء مبفهومها الأ�ضطوري ل العلمي، على 

اأن ق���رب النط���ق بني الكلمت���ني يجعلنا اأمي���ل اإىل تعريب 

امل�ض���طلح الأجنبي الذي ل ينبو عنه ذوق امل�ضتمع العربي 

مث���ل التكنولوجيا وغريها. غري اأن بع�ض املعاجم العربية 

�ضة، مثل معجم م�ضطلحات الأدب ملجدي وهبة  املتخ�ضّ

- تقرتح ت�ضميته بعلم العالمات اأو علم الإ�ضارات، واملهم 

ه���و اأن نتف���ق على الت�ض���مية حتى توف���ق يف اأداء وظيفتها 

املنهجية«.

ومن الالفت اأن هذه املقرتحات كلها للم�ضطلح مل تر�ض 

بع�ض املوؤلفني بعد ذلك، فف�ضلت �ضيزا قا�ضم ون�ضر حامد 

اأب���و زيد يف كتابهما امل�ض���رتك تعريبًا اآخ���ر على الطريقة 

الكال�ضيكية هو »�ضيميوطيقا« اإ�ضافة اإىل الرتجمة بنظم 

العالمات، لكن النقاد يف امل�ضرق العربي روجوا م�ضطلح 

»�ض���يميولوجيا« خا�ض���ة يف جم���ال النقد امل�ض���رحي الذي 

اأثبت هذا املنهج كفاءة عالية يف حتليله، بينما ظل معظم 

النق���اد املغارب���ة يتداولون م�ض���طلح ال�ض���يميائية بعد اأن 

اأخف���ق لديهم م�ض���طلح علم الأدلة ال���ذي اختلط بغريه، 

ومل يت�ضّن توحيد هذا املفهوم حتى الآن.

بني �لتو��سل و�لقطيعة

 كانت �ض���دمة م�ض���طلحات البنيوية وما بعدها من اأهم 

مظاهر متاي���ز احلركات النقدي���ة التقليدية عن املناهج 
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والغريب اأنن���ي كنت األحظ يف هذه الأثناء جراأة كثري من 

الأ�ضاتذة، الذين مل يدخلوا اأ�ضا�ضًا لعبة املناهج احلداثية، 

ومل يفقه���وا منها �ض���يئًا على ال�ض���تخدام املف���رط لعنف 

م�ضطلحاتها ب�ضكل منفر، بينما يقعون يف التناق�ض و�ضوء 

الفه���م والركاكة، يف الوقت الذي نتحّرج فيه من العتماد 

عليها ونوؤثر اللتفاف حولها اإيثارًا ل�ضال�ضة الأ�ضلوب.

هو�م�ش نظرية

ارتكازًا على حم�ض���لة هذه اخلربة الي�ض���رية يف معا�ضرة 

امل�ض���طلح الأدب���ي والنق���دي اأخ���ذت اأ�ض���ارك يف بع����ض 

املوؤمت���رات وامللتقيات العلمية عنه، حيث اأدركت خطورته 

يف ر�ض���د التح���ولت املعرفي���ة لعل���وم الأدب، وكان م���ن 

اأبرزها ما عقده الأ�ضدقاء املغاربة يف جامعة فا�ض خالل 

عقد الثمانينيات ب�ض���عي ال�ضاهد البو�ضيخي الذي اأو�ضك 

ن طريقة �ضوفية للم�ضطلح وجنح يف اإن�ضاء معهد  اأن يكوِّ

متخ�ض����ض له، وكذلك ما جه���دت يف اإقامته يف املجل�ض 

الأعلى للثقافة يف م�ض���ر خالل اإدارتي للجنة الدرا�ضات 

الأدبي���ة واللغوي���ة في���ه من موؤمت���ر عربي جامع، وور�ض���ة 

عمل م�ض���تمّرة تطرح اإ�ضكالت امل�ضطلح وتقرتح حلولها، 

واإذا كان يل اأن اأ�ض���ري يف هذا ال�ض���ياق اإىل بع�ض املبادئ 

احلاكمة التي اأح�ض���ب اأن من ال�ضروري التذكري بها على 

هام�ض ه���ذه التجربة العملي���ة، فاإن بو�ض���عي تقدمي عدة 

مالحظات اأولية بهذا اخل�ضو�ض: 

يف مقّدمتها اأن امل�ض���طلح ت�ض���مية فنية يطلقها اأ�ضحاب 

اأي���ة �ض���نعة عل���ى اأدوات العم���ل فيها، حي���ث تتوقف على 

دقته���ا وو�ض���وحها معرفة الظواه���ر؛ ب�ض���يطها ومركبها 

وكيفية عملها، وهو يرتكز يف اأ�ضا�ضه على الو�ضع اأو النقل 

باأ�ض���كالهما املختلف���ة، لكن���ه يظّل جمرد اق���رتاح لعالمة 

منظم���ة لالأف���كار، اأو دال���ة عل���ى ن�ض���ق، حتى يت���ّم قبوله 

و�ض���يوعه بالتداول، عندئذ تنتهي ف���رتة العرتا�ض عليه 

ة  اأو جتاهله، ول ت�ض���بح هناك حاجة للمنازعة اأو امل�ضاحَّ

فيه؛ اإذ يكون قد اكت�ض���ب م�ض���روعيته، ث���م ل يلبث نتيجة 

لتط���ور املعطي���ات املنهجي���ة والتقنية اأن ت�ض���عف كفاءته 

وتنجم احلاجة ل�ض���تبداله، واإحالل م�ض���طلح اآخر اأكفاأ 

منه واإن كان ل يقع يف حمله، فيتعني عليه اأن ميّر بالدورة 

ذاتها حتى يكت�ضب �ضرعيته بال�ضتعمال وال�ضيوع.

عل���ى اأن���ه اإذا كان الو�ض���ع ه���و القن���اة الأوىل لتاأ�ض���ي�ض 

ال�ضطالح فال ينبغي اأن نفهم جمّرد و�ضع الكلمة الدالة 

اأو الت�ض���مية املميزة؛ بل اإن تولي���د الظاهرة العلمية ذاتها 

واإبداعها ح�ض���اريًا هو الذي يعطي لهذا الو�ض���ع حقه يف 

الت�ض���مية بلغ���ة معّينة، فو�ض���ع الكلمات يق���رتن بخلق ما 
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

اأو يف �ض���رية املوؤلف الذاتية، اأو ت�ض���يف لنا معلومات عن 

ق�ض���ة اأو مكان ي�ض���غله، وقد تكون هناك بنية اأخرى ذات 

وظيف���ة تاريخي���ة اأو نف�ض���ية اأو مت�ض���لة بتاري���خ الأدب اأو 

الثقاف���ة، لكن الرتكي���ز عليها ل يقّدمنا كث���ريًا يف جمال 

تاأمل العمل الأدبي يف خ�ضو�ض���يته اأو اكت�ض���اف دللته ما 

مل نربه���ن على اأن ه���ذه البنية الإبداعي���ة اأو الجتماعية 

ت�ض���هم اأ�ضا�ض���ًا يف خلق التاأثري الفني على القارئ، اأي ما 

مل تت�ضل بوظيفة الأدب اجلمالية.

   ولأن مفه���وم البنية يظّل مركزي���ًا يف كل مناهج ما بعد 

البنيوي���ة، فاإن الفطن���ة اإىل اأهمية اختي���ار الأبنية الدالة 

ه���ي املح���ك احلا�ض���م والفارق بني كب���ار النقاد و�ض���غار 

الدار�ضني، حيث يكتفي هوؤلء الأخريون بتنفيذ موا�ضفات 

املنهج دون القدرة على ا�ضتخال�ض نتائج هامة اأو الربط 

ب���ني الظواهر املتباعدة يف �ض���بيل الو�ض���ول للروؤية الكلية 

للعمل الإبداعي. 

جتربتي �ملجمعية

ولأن هذه التجربة ما زالت يف بدايتها، اإذ ظفرت ب�ضرف 

النتم���اء ملجمع اللغة العربية يف القاهرة منذ عام 2002 

ت�ض���ري اإليه، بحيث ي�ضبح الن�ضاط اللغوي تتويجًا لأن�ضطة 

اإبداعية �ض���ابقة؛ من هنا تكت�ضب مالحظات نقاد ال�ضعر 

والن���رث يف العربي���ة اأهمي���ة كب���رية عندما يرب���ط كل من 

قدامة بن جعفر وابن وهب الكاتب ال�ضطالح بالخرتاع، 

فيق���ول الأخري مث���اًل »واأما الخرتاع فه���و ما اخرتعت له 

الع���رب اأ�ض���ماء مما مل تكن تعرفه؛ فمما اأ�ض���موه با�ض���م 

م���ن عندهم كت�ض���مية الباب يف امل�ض���احة باب���ًا واجلرين 

جرينًا والع�ضري ع�ضريًا )وت�ضميتهم ال�ضفر واجلرب وغري 

ذلك(، ومنه ما اأعربته وكان ا�ض���مه اأعجميًا كالق�ضطا�ض 

املاأخوذ من ل�ض���ان الروم، وال�ض���طرجن املاأخوذ من ل�ضان 

الفر�ض، وكل من ا�ض���تخرج علمًا اأو ا�ض���تنبط �ضيئًا واأراد 

اأن ي�ض���ع له ا�ضمًا من عنده ويواطئ عليه من يخرجه اإليه 

فل���ه اأن يفعل ذلك، وم���ن هذا اجلن�ض اخ���رتع النحويون 

ا�ض���م احلال والزمان وامل�ضدر والتمييز، واخرتع اخلليل 

العرو�ض ف�ضّمى بع�ض ذلك الطويل وبع�ضه املديد وبع�ضه 

الهزج وبع�ض���ه الرجز.. وقد ذكر اأر�ض���طو اأنه مطلق لكل 

اأحد ملعرفة �ضيء يحتاجه اأن ي�ضّميه مبا �ضاء من الأ�ضماء، 

وهذا الباب مما ي�ض���رتك العرب وغريهم فيه ولي�ض مما 

ينفردون به«.

 اأم���ا القناة الثانية من قنوات تاأ�ض���ي�ض ال�ض���طالح فهي 

النقل، وهو يتّم عرب حركتني؛ اإحداهما نقل امل�ضطلح من 

اأحد فروع املعرفة اإىل فرع اآخر م�ضاكل له ملنا�ضبة بينهما 

داخ���ل الثقافة ذاته���ا، والأخرى نقل الكلم���ة من لغة اإىل 

اأخرى، مع الإبقاء على هيكلها ال�ضوتي واإخ�ضاعه لن�ضق 

اللغ���ة املنقول اإليها مث���ل »فيزيقا« و»بوطيقا« وق�ض���طا�ض 

وبقية الكلمات التي ن�ض���ميها معّرب���ة، واإما اأن يكون ذلك 

ع���ن طري���ق الرتجمة مثل »البني���ة« و »الأ�ض���لوب« و »علم 

الن�ض« وغري ذلك.

   على اأن نقل املفاهيم وامل�ضطلحات من جمال معريف اإىل 

اآخر يقت�ضي الإملام بالدللت العميقة له يف �ضياقه الأ�ضلي 

دون الكتف���اء مبعناه اللغوي العام. وقد لحظ بع�ض كبار 

العلماء اأن م�ضطلح البنية ذاته قد مّت نقله ب�ضكل �ضطحي 

م���ن علم اللغ���ة اإىل الأدب دون ثقافة لغوية حقيقية، مما 

اأه���در اأهميت���ه وعزله ع���ن جهازه املعريف ل���دى كثري من 

الدار�ضني؛ اإذ اأنه منذ »�ضو�ضيري« ومهمة عامل اللغة تتمثل 

على وجه اخل�ضو�ض يف متييز الأبنية املنا�ضبة يف خمتلف 

الوقائ���ع اللغوي���ة، اأي الأبنية ذات الوظائ���ف، واإذا كانت 

هناك جدوى من ا�ض���تعارة مفهوم البنية يف النقد الأدبي 

فهي تتوقف على اإدراك هذه احلقيقة، وهي اأنه لي�ضت كل 

الأبنية التي ميكن اكت�ضافها يف العمل الأدبي منا�ضبة؛ اأي 

ذات وظيفة فنية اأو جمالية يف الأدب، فالبنية موجودة يف 

الرواية، مثاًل ميكن اأن ت�ضري اإىل �ضيء يف عملية الإبداع، 
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وقد ب���ذل رحمه اهلل جهدًا كب���ريًا يف حماولة تقبُّل بع�ض 

م�ض���طلحات الأدب والنقد املحدث���ة، التي كنت اأقرتحها 

عل���ى اللجنة يف جم���ال الدرا�ض���ات البنيوية والأ�ض���لوبية 

وال�ض���ردية وال�ض���يميولوجيا، ولكنه كان يف كل مّرة يعدل 

عما �ض���بق اأن اأجازه، داعيًا لنا اأن نعود اإىل م�ض���طلحات 

الأقدمني، ففيها الكفاية والغناء. وهكذا انق�ض���ت تقريبا 

ث���الث دورات جممعية دون اأن تق���دم اللجنة اإىل جمل�ض 

املجمع اأية قائمة مب�ضطلحاتها اجلديدة.

 وقد اجتهدُت عندما توليت عمل جلنة الأدب بعد الرئي�ض 

الراح���ل اأن اأحفز زمالئ���ي من الأع�ض���اء واخلرباء على 

اإجناز قدر من م�ض���طلحات الأدب والنقد، ن�ض���مه على 

ما �ض���بق للجنة اأن اأعدته، لنعر�ض���ه عل���ى موؤمتر املجمع 

ال�ض���نوي ال���ذي يدعى اإليه الأع�ض���اء العرب من روؤ�ض���اء 

املجامع العربية للنظر يف ح�ض���اد ور�ض���ة جممع القاهرة 

واإق���راره لياأخ���ذ �ض���رعيته القومية والعلمي���ة. وكم كانت 

ده�ض���تي عندما تبّينت اأن م�ضكلة عدم تقبل امل�ضطلحات 

اجلدي���دة مل تكن خا�ض���ة بالرئي�ض الراحل فح�ض���ب، بل 

كانت �ضماحته ورقته تخفيان موقفه الراف�ض لأي جتديد، 

اأما كبار املجمعيني من املعنيني ب�ض���وؤون الأدب والنقد من 

الأجيال ال�ض���ابقة ف���ال يعرتفون مبا حدث م���ن تطّور ول 

يت�ضورونه اأ�ضاًل �ضواء كانوا م�ضريني اأم من بقية اأرجاء 

الوطن العربي، فاملوؤ�ض�ض���ة يف �ضميمها �ضديدة املحافظة 

بحجة الغرية على الرتاث وحماية اللغة.

   عندئذ وقر يف نف�ض���ي اأن حيوية اللغة وجتّددها لي�ض���ت 

مهمة كبار العلماء؛ بل هي نتاج حلظات اخللق يف الإبداع 

والرتجم���ة والبح���ث خ���الل ف���رتات اخل�ض���وبة العقلي���ة 

والوجدانية، وهي اأقرب اإىل ال�ضباب منها اإىل ال�ضيخوخة 

الت���ي يتمتع بها معظم اأع�ض���اء جمامعن���ا املوقرين، كما 

فطن���ت اإىل حقيقة اأخرى وهى اأن امل�ض���اركني يف مكابدة 

تخلي���ق التيارات العلمية والفكرية هم اأجدر النا�ض بتبني 

م�ض���طلحاتها وتقوميه���ا واإدراجه���ا يف اأن�ض���اقها اللغوية 

والفني���ة املالئم���ة، واأن نظ���ام النتخاب ال���ذي درج عليه 

جمم���ع القاه���رة منذ اإن�ض���ائه عل���ى تطابقه م���ع املبادئ 

الدميوقراطي���ة ق���د اأدى اإىل قل���ة ن�ض���بة املبدع���ني ب���ني 

اأع�ض���ائه، فلم ي�ض���م يف جنباته حتى الآن كبار ال�ضعراء 

والروائي���ني اأو النق���اد با�ض���تثناء اأ�ض���ماء مع���دودة، لكن 

على الرغم من كل ذلك تظل �ض���ناعة امل�ض���طلح الأدبي 

والنق���دي وتبيئته وجتذيره يف �ض���لب الثقافة العربية من 

التحديات التي يتعني على كل الأجيال العناية بها والوعي 

باأهميتها الق�ضوى للعقل العربي.

فح�ض���ب، ف���اإن مالحظاتي عنها �ض���تظل اأ�ض���ّد هام�ض���ية 

وب�ضاطة، خا�ضة لأنني ما زلت اأعاين من �ضدمة املفارقة 

ب���ني التخي���ل والواقع، فق���د كن���ت اأتوهمه معب���دًا جلياًل 

مقد�ضًا للغة والأدب واملعرفة يف اأعلى مراتبها من البحث 

والإبداع، وكنت اأت�ض���ور اأع�ض���اءه، وهم زمرة اخلالدين 

كم���ا يطلق���ون عل���ى اأنف�ض���هم، اأن�ض���اف اآله���ة يف العل���م 

والتج���ّرد والإخال����ض لر�ض���التهم؛ غ���ري اأن الواقع املرير 

يختلف عن ذلك جّد الختالف، ول ي�ض���مح ال�ضياق هنا، 

ول التقاليد هناك باأن اأك�ض���ف ع���ن وجوه نقدي للمجمع، 

وقد حر�ض���ت على اأن اأق���وم بذلك من داخل���ه، فتقّدمت 

مب�ض���روعات حمّددة لإ�ض���الحه وتطوير نظم العمل فيه، 

قّدر لبع�ض���ها اأن ينال اإجازة الأ�ضاتذة الأع�ضاء، وما زال 

بع�ض���ها الآخر حمّل نظر. واأهم م���ا يعنيني الآن من هذه 

التجربة اأن »�ض���ناعة امل�ض���طلحات« قد اأ�ضبحت املحور 

الرئي����ض لعمل املجمع الذي طغ���ى على كل ما عداه، حتى 

اأ�ض���بح ور�ض���ة كربى ل�ضك امل�ض���طلح. وباملنا�ض���بة فاإن 

كلمة ور�ض���ة مل يع���رتف بتعريبها حت���ى الآن مع اأنها متالأ 

حياتنا و�ض���وارعنا منذ مئات ال�ضنني � مبختلف اأحجامها 

واألوانه���ا، دون اأي اهتم���ام ميّيزها يف الت���داول، اأو عناية 

بدورها احلقيقي يف تنمية اللغة وترقية الإبداع العلمي اأو 

الأدب���ي. ويكفي للتدليل على �ض���ّحة ذلك اأن املجمع � وهو 

يحتفل هذا العام 2007 بعيده املا�ض���ّي، اإذ اأكمل خم�ض���ًا 

و�ض���بعني �ضنة من عمره، قد اأ�ض���در قرابة ثالثني معجمًا 

�ض���ًا، اإىل جانب معاجمه اللغوية من الكبري  علميًا متخ�ضّ

اإىل الو�ض���يط واملوج���ز، واأن عدد امل�ض���طلحات التي قام 

ب�ض���ّكها حتى الآن ت�ضل اإىل مائة و�ض���بعني األف م�ضطلح 

يف خمتلف العلوم واملعارف.

ولك���ن املفارقة الالفتة اأن ن�ض���يب الأدب والنقد من هذه 

امل�ض���طلحات ل يكاد يذكر، مع اأن املجمع �ضهد يف اأروقته 

ن�ضاطًا مكثفًا لكبار اأعالم الأدب يف الأجيال ال�ضابقة مثل 

طه ح�ض���ني والعقاد واحلكيم حتى �ضوقي �ضيف، ومل يكد 

يخل���و من وجود كبار املبدعني �ض���وى يف الف���رتة الراهنة 

فح�ض���ب، مما يثري اأ�ض���جانًا اأخرى يج���در جتاوزها، وقد 

ب���ادرت عق���ب دخ���ويل املجمع بالنت�ض���اب بلجن���ة الأدب 

التي كان يراأ�ض���ها اأ�ض���تاذنا العامل اجلليل الراحل �ضوقي 

�ض���يف، وهي اللجنة املخت�ض���ة بالنظر يف م�ض���طلحات 

النق���د والأدب والبالغ���ة والأدب املق���ارن، وق���د لحظت 

منذ الوهلة الأوىل اأن بقية اأع�ض���اء املجمع من امل�ض���تغلني 

بدرا�ضة الأدب قد هجروا هذه اللجنة بعد الن�ضمام اإليها، 

ف�ض���رعان ما اأدركت ال�ضبب احلقيقي لذلك على اإيالمه، 

فال اأحد يجروؤ على الت�ض���ريح ب���ه، فالرئي�ض على جاللة 

قدره وعلمه، باعتباره املوؤرخ الأكرب لالأدب العربي يف كل 

الع�ض���ور، قد توقف عند مرحلة علمي���ة منهجية تقليدية 

ل ي�ض���تطيع اأن يتجاوزها، ولي�ضت لديه قابلية لالعرتاف 

باإجناز الأجيال التالية له، واإذا كانت �ضماحته و�ضعة اأفقه 

تدفعان���ه اإىل احلفاوة ببع�ض���هم، وقد غمرين �ضخ�ض���يًا 

بلطف���ه وترحيبه عندما اأ�ض���ر على اأن يلقي بنف�ض���ه كلمة 

ال�ض���تقبال يل يف املجم���ع، اإذ كان���ت تربطن���ي به عالئق 

حمب���ة جتعلني اأدين له بال���ولء والتقدير، غري اأن هذا ل 

يحرمني م���ن حق النقد واحلما�ض لالإ�ض���الح والتطوير. 

كان طه ح�شني

�ص يف حما�شراته يخ�شّ

�شاعات طويلة

ل�شرح كلمة اأدب

األعمال الفنية : ضياء العزاوي - العراق
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احلبيب
د.عبد �لعزيز �ملقالح

�ضاعر من اليمن
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يف غفلٍة من زمن اجلْدب

وهدنٍة من �ضجِر الأرواح

ت�أتي مثل �ضوٍء

مثل مو�ضيقى،

ومثل جنمٍة �ض�فيٍة

تعرب اأرخبيل الأفق

ل تلوي على �ضيٍء

لكي تقول يل:

عليك احلُب وال�ضالْم.

حني دنْت

واقرتَب الأريُج

من عر�ِش املك�ِن

ا�ضتيقظ الورد

واأورقْت �ضب�بيُك الطريق

الن�ع�ض�ُت

ابتّل وجُه ال�ضبح

من هديل ال�ضوِء

واحلم�ْم.

ر�ض�لة احلبيب

انك�رسْت �ضوق�ً على يدي،

ف�حْت عطوراً

األَق�ً،

توزعْت حروُفه�

اإىل فرا�ض�ٍت جميلٍة

اإىل �ضح�بٍة خ�رساء

ترتدي قمي�ش امل�ء

والأحالْم.

من اأي جنٍة

وفوق اأي غيمٍة

اأتْت نحوي

وَم�َضحْت م�َء حنيني،

فوق �ضطح الليل

َغنّْت،

داعبْت حلمي

ون�مْت يف �رسيٍر من مراي�

ال�ضوِء والكالْم.

�ضكراً 

ر�ض�لَة احلبيب

كم من بهجٍة وهبِتْ �ضم�ش البيت

ف��ضتع�د الليُل مو�ضيق�ُه

والنه�ُر �ضحَوُه.

�ضكراً على النرث الذي اأيقظ �ضمَت ال�ضعر

بعد غفوٍة طويلٍة

واأعلَن احلبَّ على الع�ض�فري..

على الأن�ْم.

العمل الفني: مارك شاجال  - روسيا
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

�شْوغ  اإىل  كونديرا«  »ميالن  الت�شيكي  الروائي  يعود  »ال�شتار«  الأخي  كتابه  يف 

تاأمالته حول الرواية وجتلياتها وتنويعاتها وهي ترتاد اأمناط التجريب املمكنة 

التخييلّية  الف�شاءات  يف  والتغلغل  الأ�شياء،  روح  اإىل  النفاذ  عن  بحثاً  جميعها، 

»فن  وهما  نف�شه،  املنبع  من  ميتحان  كتابنْي  اأ�شدر  اأن  لكونديرا  و�شبق  كافة. 

الرواية  من  اتخذا  قد  الكتابان  هذان  كان  واإذا  املغدورة«.  و»الو�شايا  الرواية« 

الأوروبية جماًل للتاأّمل، فاإن »ال�شتار« ي�شتح�شر روائيني من اأميكا الالتينية، 

مع  تتوافق  ن�شو�شاً  يجد  حيث  اأخرى،  بالد  ومن  وهايتي،  املارتنيك،  وجزر 

الروائية. للكتابة  مفهومه 

املو�شوعات  كونديرا  يتناول  مو�شيقية،  حركات  �شبع  كاأنها  ف�شول،  �شبعة  يف 

معنى  ما  الأ�شياء،  روح  اإىل  العاملي،الذهاب  بال�شتمرارية،الأدب  الوعي  الآتية: 

روائي؟ الإ�شتتيقا والوجود، ال�شتار املمّزق، الرواية والذاكرة والن�شيان.

والن�شيان

الـذاكرة

ff�تاأليف: ميالن كوندير

ترجمة: حممد بر�دة

ناقد وكاتب من املغرب

f

الرواية..

28



واملقارنة  الن�شو�ص  قراءة  من  م�شتوحاة  اأ�شا�شية  »ال�شتار«اأفكاراً  كتاب  يتناول 

بينها، وا�شتح�شار خبة كونديرا يف كتابة الرواية وتدري�شها مبعهد الدرا�شات 

العليا بباري�ص، وحماولة التنظي لظواهر بارزة يف ذخية الرواية العاملية. لكن 

اأجنزها فال�شفة  التي  الروائي  التنظي  م�شروع كونديرا يختلف عن حماولت 

يف  من�شابة  كونديرا  تاأّمالت  وجولدمان..تاأتي  وباختني،  ولوكا�ص،  هيغل،  مثل 

�شكل مقاطع و�شذرات حتّر�ص القارئ بدوره، على التفكي واملقارنة، وا�شتح�شار 

الكتابة  من  منط  مع  وجتاوبه  حتّيزاته  يخفي  ل  والكاتب  الروائية.  ذخيته 

الروائية احلداثية تت�شح من النماذج التي ي�شردها ويحّلل بع�ص فقراتها.

الذاكرة..  الرواية..  عنوان:  الكتاب  هذا  من  نرتجمه  الذي  الف�شل  يحمل 

التاأّمل  على  حتّر�ص  ومالحظات  تاأّمالت  على  ي�شتمل  وهو  والن�شيان. 

واجلدال.
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مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقالت وبحوث مقاالت وبحوث مقالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث مقاالت وبحوث

نت�ضاءل عما �ضت�ضبح عليه جميع ال�ضهادات التي ي�ضتند 

يقينياتنا عن  اإليه  �ضت�ضري  وما  الر�ضمي؟  التاريخ  اإليها 

املا�ضي؟ وما ماآل التاريخ نف�ضه الذي نرجع اإليه كل يوم 

ب�ضذاجة وح�ضن نّية وتلقائية؟ وراء احلا�ضية الرقيقة ملا 

ل جدال حوله )ل �ضك اأن نابوليون خ�ضر معركة واترلو( 

املبَتَكر،  التقريبي،  ف�ضاء  هو  حمدود  غري  ف�ضاء  ميتّد 

غري  ف�ضاء  اإنه  فهمُه؛  املُ�َضاء  امل�ضتّط،  املب�ّضط،  امل�ضّوه، 

كالفئران  وتتكاثر  تت�ضافد  التي  الالحقائق  من  حمدود 

ثم تخلد.

اإن ن�ضاط الن�ضيان امل�ضتمر يعطي لكل من اأفعالنا طاَبعًا 

اأول  غذائنا  طعام  كان  ما  �ضبابيًا.  واقعيًا،  ل  طيفيًا، 

يف  وحتى:  بل  اأم�ض؟  �ضديقي  يل  حكاه  الذي  اأم�ض؟ما 

ن�ضيانه  ذلك مت  كل  ؟  ث��واِنِِِ ثالث   منذ  فّكرت  �ضيء  اأي 

الن�ضيان.  غري  ي�ضتحق  ل  مرة(  األف  اأفظع  وهو)وهذا 

وجدير  عابر  جوهره،  يف  هو  الذي  الواقعي  عاملنا  �ضد 

اآخر،  عامل  مبثابة  الفنية  الأعمال  تنت�ضب  بالن�ضيان، 

اأهميتها  لها  تف�ضيلة  ك��ل  حيث  �ضلب،  اأم��ث��ل،  ع��امل 

وعبارة،  كلمة  كل  فيها،  يوجد  ما  كل  وحيث  ومعناها، 

ي�ضتحق اأن يكون غري قابل للن�ضيان وقد مّت ت�ضّوره على 

اأي�ضًا  يفلت  ل  الفن  اإدراك  الأ�ضا�ض. مع ذلك،فاإن  هذا 

من �ضلطة الن�ضيان؛ مع التدقيق باأن الفنون يف مواجهة 

الن�ضيان، يوجد كل واحد منها يف و�ضع خمتلف. من هذه 

الزاوية، يكون ال�ضعر حمظوظًا. ذلك اأن من يقراأ �ضوناتة 

اإذا  فهو  واحدة.  كلمة  يقفز على  اأن  ي�ضتطيع  ل  لبودلري 

كان يحبها �ضيقروؤها مرات عديدة ورمبا ب�ضوت مرتفع. 

اإن  قلب.  ف�ضيحفظها عن ظهر  اجلنون  حّد  اأحّبها  واإذا 

ال�ضعر الغنائي ح�ضن للذاكرة. يف املقابل، تكون الرواية 

ح�ضبت  واإذا  التح�ضني.  رديء  ق�ضرًا  الن�ضيان،  جتاه 

اأربعمئة  من  رواي��ة  فاإن  �ضفحة،  لع�ضرين  ق��راءة  �ضاعة 

�ضفحة �ضتاأخذ مني ع�ضرين �ضاعة، اأي لنقْل اأ�ضبوعًا.

تتخّلل  اأن  ال��ق��راءة،  جل�ضات  بني  كثريًا  املحتمل  وم��ن 

عدة اأيام للراحة حيث �ضرعان ما يدّق الن�ضيان اأوتاده. 

الن�ضيان،  ين�ضط  ال���ض��رتاح��ات  عند  فقط  لي�ض  لكن 

دون  ومن  م�ضتمّرة  بكيفية  القراءة  يف  ي�ضارك  اإن��ه  بل 

تراٍخ. واأنا اأقلب ال�ضفحة، اأكون قد ن�ضيت ما قراأته يف 

ما  لفهم  �ضروريًا  ملخ�ضًا  اإل  اأتذّكر  ول  اللحظة؛  تلك 

ال�ضغرية  واملالحظات  التفا�ضيل  جميع  بينما  �ضيتلو، 

اأح�ّض  �ضنوات،  وبعد  يوم  ذات  احّمت.  قد  والكلي�ضيهات 

الرواية ل�ضديق، وعندئذ  اأتكّلم عن هذه  اأن  الرغبة يف 

�ضنالحظ اأن ذاكرتْينا اللتنْي مل حتتفظا من القراءة اإل 

ببع�ض النتف،قد اأعادتا تكوين كتابنْي جّد خمتلفنْي لكل 

روايته  يكتب  الروائي  فاإن  ذلك،  رغم  على  منا.  واحد 

وكاأنه يكتب �ضوناتة. انظروا اإليه! اإنه من�ضِحر بالرتكيب 

اأقّل تف�ضيل هو مهّم بالن�ضبة  اأمامه:  الذي يراه يرت�ِضم 

مغاِيرات  يف  ا�ضتعادته  ويكّرر  موتيف  اإىل  يحّوله  اإليه، 

لأجل  مو�ضيقية.  متتالية  يف  احلال  هو  مثلما  وتلميحات 

�ضيكون  روايته  من  الثاين  اجل��زء  اأن  املوؤّكد  من  ذل��ك، 

قاعات  داخل  تقّدمنا  كلما  الأول،لأن��ه  من  واأقوى  اأجمل 

والثيمات  امللفوظة  العبارات  اأ�ضداء  ت�ضاعفت  الق�ضر، 

من  يرّن  ت�ضاديًا  حمدثة  ات�ضاق،  يف  لتتجّمع  املعرو�ضة 

عبارة  ف��اإن  فلوبري،  رواي��ات  اأح��د  يقراأ  لن  عندما  حتى 

»مدام بوفاري هي اأنا« لن تن�َضى. وهذه القْولة ال�ضهرية 

مل يكتبها فلوبري قط؛ واإمنا َندين بها لآن�ضة تدعى اأميليا 

بو�ضكي، وهي روائية رديئة اأظهرت الوّد ل�ضديقها فلوبري 

من خالل مقالتني على جانب خا�ض من البالدة كتبتهما 

هذه  اأميليا  العاطفية«.واأف�ضت  »الرتبية  رواي��ت��ه  عن 

يوم،  ذات  ثمني:  جّد  بخرب  جمهوًل  ا�ضمه  ظّل  ل�ضخ�ض 

�ضاألت فلوبري عن منوذج املراأة الذي كانت اإميا بوفاري 

متّثله، ويبدو اأنه اأجابها»مدام بوفاري هي اأنا«. وقد تاأثر 

ال�ضخ�ض املجهول مبا �ضمعه منها فنقله اإىل واحد ا�ضمه 

ن�ضره.  على  وعمل  للخرب،  كثريًا  انفعل  ال��ذي  دي�ضريم 

املزيفة  املقولة  ه��ذه  من  امل�ضتوحاة  التعليقات  واأك��وام 

تقول لنا الكثري عن تفاهة النظرية الأدبية التي عندما 

تروح تبّث اإىل ما ل نهاية  ت�ضعر بالعجز اأمام عمل فني ّ

تعليقات  وهي  الكاتب.  �ضيكولوجية  عن  م�ضكوكًا  كالمًا 

ا ن�ضّميه الذاكرة.  تنّبئنا اأي�ضًا باأ�ضياء كثرية عمَّ

�لأ�ستاذ �مللعون

املدر�ضة  يف  الدرا�ضي  بف�ضلي  جديد  من  لقائي  اأتذّكر 

الباكالوريا:  يف  جناحي  على  �ضنة  ع�ضرين  بعد  الثانوية 

تقول  واأن��ت  دائمًا  اأراك  اأزال  »ما  اإيّل  فِرحًا  ج.  توّجه 

لأ�ضتاذنا يف الريا�ضيات:طْز عليك يا �ضيدي الأ�ضتاذ!«،اإل 

دائمًا  ك��ان  ط��ز،  لكلمة  الت�ضيكي  ال�ضوتي  النطق  اأن 

لكن  اأب��دًا؛  بذلك  اأتفّوه  مل  اأنني  متاأّكدًا  وكنت  ينفرين، 

باأنهم  انفجروا �ضاحكني متظاهرين  اجلميع من حولنا 

يتذكرون ت�ضريحي اجلميل. مدركًا اأن تكذيبي لن يقنع 

اأحدًا. ابت�ضمت بتوا�ضع ومن دون اأن اأعرت�ض لأن ذلك- 

بطل  اإىل  حّولني  اإذ  اأعجبني  اإىل خجلي-  اأ�ضيفه  وهذا 

يب�ضق الكلمة الفظة يف وجه الأ�ضتاذ امللعون.

اإن اجلميع قد عا�ض مثل هذه احلكايات؛ فعندما يحكي 

تتعرفون  ل  فاإنكم  م��ا،  حمادثة  اأث��ن��اء  قلتموه  ما  اأح��د 

مّت  قد  احل��الت  اأح�ضن  يف  وحديثكم  قولكم،  على  اأب��دًا 

)عندما  م�ضّوهة  بطريقة  واأح��ي��ان��ًا  بخ�ضونة  تب�ضيطه 

تتطابق  ل  وغ��ال��ب��ًا  ِج���ّد(  اأن��ه��ا  على  �ضخريتك  ت��وؤخ��ذ 

اأو  تقولوه  اأن  املمكن  من  كان  ما  مع  املنقولة  اأحاديثكم 

اأو تغ�ضبوا لأن ذلك  اأن ت�ضتغربوا  تفكروا فيه.ول ينبغي 

املا�ضي )حتى  البديهيات: فالإن�ضان تف�ضله عن  اأو�ضح 

املا�ضي املعدود ببع�ض الثواين( قّوتان ت�ضرعان مبا�ضرة 

وقوة  متحو(  )التي  الن�ضيان  ق��وة  والتعاون:  العمل  يف 

الذاكرة )التي حتّول(. اإنه و�ضوح البديهيات اإل اأن من 

النهاية  حتى  الأمر  يف  نفكر  عندما  اإذ  قبوله،  ال�ضعب 
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كّل الأرجاء.

اأفكر يف ال�ضفحات الأخرية من رواية »الرتبية العاطفية« 

لفلوبري: فبعد اأن قطع فردريك مغازلته للتاريخ منذ اأمد 

اأرنو للمرة الأخرية، وجد نف�ضه من  طويل، وقابل مداْم 

جديد مع ديلوريي �ضديق �ضبابه حزينني، بداآ يتحاكيان 

زيارتهما الأوىل للمبغى: كان ُعمر فردريك خم�ض ع�ضرة 

املبغى  اإىل  وو�ضال  �ضنة؛  ع�ضرة  ثماين  وديلوريي  �ضنة، 

عا�ضقان!  وكاأنهما  كبرية  ورد  باقة  يحمل  منهما  وك��ل 

م��رت��اع��ًا من  ف��ردري��ك  وف���ّر  ال��ب��ن��ات ي�ضحكن  ف��ب��داأت 

اإنها تذكرهما  الذكرى جميلة  تبعه ديلوريي.  خجله، ثم 

ب�ضداقتهما القدمية التي �ضيخونانها عدة مرات يف ما 

لعّلها  قيمة  دائمًا  تظّل  �ضنة،  ثالثني  بعد  اأنها  اإل  بعد، 

هو  ميلكانها»هذا  يعودا  مل  واإن  حتى  والأغلى  الأنَف�ض 

اأف�ضل ما كنا منتلكه« قال فردريك، فرّدد ديلوريي نف�ض 

بها  وتنتهي  العاطفية  تربيتهما  بها  تنتهي  التي  العبارة 

اأي�ضًا الرواية.

اعتربها  فقد  كثرية؛  موافقة  ت�ضادف  مل  النهاية  هذه 

اأتخّيل  اأن  ميكنني  حقًا..  مبتذلة..  مبتذلة..  البع�ض 

مبوتيف  رواي��ة  نختم  اأن  اإقناعًا:  اأك��رث  اآخ��ر  اعرتا�ضًا 

جديد هو خطاأ يف الرتكيب؛ كما لو يف الإيقاعات الأخرية 

جند  الأ�ضا�ض،  الثيمة  اإىل  العودة  من  بدًل  ل�ضيمفونية، 

املوؤّلف ينزلق فجاأة نحو نَغم اآخر. نعم، هذا العرتا�ض 

اأن موتيف زيارة املبغى لي�ض جديدًا،  اإقناعًا �ضوى  اأكرث 

عند  الرواية  بداية  يف  عر�ض  بل  »فجاأة«،  يظهر  ل  فهو 

اأم�ضى  لقد  الأول:  اجل��زء  م��ن  ال��ث��اين  الف�ضل  نهاية 

فردريك وديلوريي اليافعان يومًا جمياًل �ضوية )كل هذا 

نظرا  التوديع  وعند  ل�ضداقتهما(،  خم�ض�ض  الف�ضل 

داخل  يلمع  �ضوء  كان  حيث  الي�ضرى  »ال�ضّفة  اإىل  معًا 

َمْنَور منزل واطئ«. يف تلك اللحظة، نزع ديلوريي قبعته 

»هذا  مْلغزة  عبارات  بتفخيم  وتلّفظ  م�ضرحية  بحركة 

ال�ضرور  عليهما  َفت  اأ�ضْ م�ضرتكة  مغامرة  اإىل  التلميح 

على  الأزق���ة«.  يف  مرتفع  جّد  ب�ضوت  ي�ضحكان  فاأخذا 

»املغامرة  تلك  كانته  ما  عن  �ضيئًا  يقول  ل  فلوبري  اأن 

نهاية  يف  يحكَيها  ب��اأن  لنف�ضه  احتفظ  لقد  امل�ضرتكة« 

)ذاك  الفِرَحة  ال�ضحكة  �ضدى  يتمازج  لكي  ال��رواي��ة 

العبارات  بكاآبة  الأزق���ة(  يف  عاليًا  يجلجل  ك��ان  ال��ذي 

طوال  فلوبري  كان  اإذا  لكن  مرَهف.  تناغم  يف  النهائية 

قارئه  فاإن  تلك،  داقة  ال�ضّ �ضحكة  ي�ضمع  الرواية  كتابة 

يوقظ  مل  النهاية  اإىل  و�ضوله  وعند  ن�ضَيها؛  ما  �ضرعان 

اأي  ي�ضمع  ومل  ذكرى،  اأي  املبغى  زيارة  ا�ضتح�ضار  لدْيه 

مو�ضيقى ذات تناغم مْرَهف. 

اإنه لن  الكا�ضح؟  الن�ضيان  الروائي جتاه هذا  ماذا يفعل 

ياأخذه بالعتبار و�ضي�ضّيد روايته مثل ق�ضر ل ين�َضى غري 

يت�ضّفحها  لن  قارئه  باأن  معرفته  رغم  للهدم،على  قابل 

اإل ب�ضرعة، �ضاهيًا، نا�ضيًا، من دون اأن ي�ضكنها قط.

معمار هند�سي

اآنا  �ضردينْي:خط  من خّطنْي  كارنينا«  »اآنا  رواية  ترتّكب 

زوجنْي  )حياة  ليفني  وخ��ّط  والنتحار(  الّزنا  )درام��ا 

ال�ضابع  اجلزء  نهاية  يف  باأخرى(.  اأْو  بكيفية  �ضعيدْين 

ر  تنتحر اآنا. يتلو ذلك اجلزء الأخري الثامن، وهو مقت�ضِ

على خط ليفني. هذا انتهاك جّد وا�ضح للمتوا�ضع عليه، 

النهاية  هو  البطلة  موت  يكون  قارئ  لكل  بالن�ضبة  لأنه 

مل  الثامن،  اجل��زء  يف  لكن،  للرواية.  املمكنة  الوحيدة 

اإل  تها  تعد البطلة على امل�ضرح، ومل يعْد هناك من ق�ضّ

جميل  وهذا  تتباعد.  لذكرى  خفيفة  وخطى  تائه  �ضدى 

�ضربيا،  اإىل  ويرحل  يائ�ض  فرون�ضكي  وح��َده  وحقيقي، 

اإن عظمة  باحثًا عن املوت يف احلرب �ضد الأتراك. بل 

تقريبًا  يجري  الثامن  فاجلزء  للتن�ضيب:  خ�ضعت  فعله 

املحادثات،  خالل  جنده،  الذي  ليفني  �ضْيعة  داخل  كله 

الذين  للمتطّوعني  ال�ضالفية  الهي�ضترييا  م��ن  ي�ضخر 

احلرب  ه��ذه  اأن  على  ال�ضرب.  اأج��ل  م��ن  �ضيحاربون 

اأقل بكثري مما ت�ضغله تاأّمالته عن الإن�ضان  ت�ضغل ليفني 

ن�ضاطه يف  اأثناء  �ضذرات  تنبج�ض من خالل  اإنها  واهلل. 

تنغلق  التي  املاألوفة  اليومية  مع حياته  ال�ضيعة،ممتزجة 

عه ق�ضة  مثل ن�ضيان نهائي يخّيم على ماأ�ضاة حّب. بو�ضْ

اآنا �ضمن الف�ضاء ال�ضا�ضع للعامل حيث اآل بها الأمر اإىل 

الن�ضهار داخل رحابة الزمن املحكوم بالن�ضيان، يكون 

تول�ضتوْي قد ا�ضتجاب اإىل النزوع الأ�ضا�ضي لفّن الرواية. 

ذلك اأن ال�ضرد كما وِجد منذ اأقدم الع�ضور، قد اأ�ضبح 

مبجّرد  يكتفي  الكاتب  يعد  مل  التي  اللحظة  يف  رواي��ة 

»احلكاية« بل فتح نوافذ م�ضرعة على العامل الذي ميتّد 

من حوله. هكذا ان�ضافت اإىل »حكاية« »حكايات« اأخرى 

الكاتب  ووجد  وخواطر،  ومالحظات  واأو�ضاف  وف�ضول 

يتوّجب  متجان�ضة  وغ��ري  معقدة  ج��ّد  م��اّدة  اأم��ام  نف�ضه 

�ضكاًل.  عليها  ير�ضم  اأن  معمارّي،  مهند�ض  مثل  عليه، 

بداية وجودها،  منذ  للرواية  بالن�ضبة  الّنحو،  وعلى هذا 

يحتّل الرتكيب )املعمار الهند�ضّي( اأهمّية كربى.

اإن هذه الأهمية ال�ضتثنائية للرتكيب هي اإحدى العالمات 

التكوينية لفن الرواية، فهي متّيزها عن الفنون الأدبية 

املعمارية  تكون حريتها  )التي  امل�ضرحيات  الأخرى، عن 

حمّددة متامًا مبّدة العر�ض و�ضرورة ال�ضتيالء املتوا�ضل 

على انتباه املتفّرج(؛ وكذلك عن ال�ضعر. ويف هذا ال�ضدد، 

األي�ض �ضادمًا لنا تقريبًا كون بودلري الذي ل نظري له، قد 

ال�ضوناتة   �ضكل  ونف�ض  األك�ضندران  اأوزان  نف�ض  ا�ضتعمل 

وبعده؟.  قبله  ال�ضعراء  من  عديد  ا�ضتعملهما  اللذْين 

قّوة  اأ�ضالته من خالل  ال�ضاعر: تظهر  لكن هذا هو فن 

اأن جمال  املعمار؛ يف حني  ل من خالل هند�ضة  املخّيلة 

اأقول »جمال« لأن  الرواية ل ينف�ضل عن معمارها. واأنا 

داخله  يحمل  هو  بل  تقنية،  ِدراية  جمّرد  لي�ض  الرتكيب 

دو�ضتويف�ضكي  رواي��ات  )جميع  الكاتب  اأ�ضلوب  اأ�ضالة 

مبنية على نف�ض املبداأ للرتكيب(، وهو عالمة عن هوّية 

امل�ضرتك  املبداأ  هذا  )داخل  خ�ضو�ضية  ذات  رواية  كل 

غري  معمارها  لها  دو�ضتويف�ضكي  روايات  من  واحدة  كل 

لفتًا  اأكرث  الرتكيب  اأهمية  تكون  وقد  للتقليد(.  القابل 

الكربى:»عولي�ض«  الع�ضرين  القرن  رواي��ات  يف  للنظر 

لكومربوفيز  و»فرديدورك«  املختلفة؛  اأ�ضاليبها  بت�ضكيلة 

اأجزاء من  اإىل ثالثة  »ال�ضّطارية«  تنق�ضم حكايتها  التي 

الدائر  بالفعل  لهما  عالقة  ل  هزلينْي  فا�ضلني  خ��الل 

الرواية هي 

املر�شد 

الأخري

الذي يتيح 

لنا اأن نعانق 

احلياة 

الب�شرية 

بو�شفها كاًل 

ل يتجزاأ

فلوبري يقول:

مدام بوفاري 

هي اأنا!
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ع�ضر  التا�ضع  القرن  خالل  الت�ضيكيني  والفنانني  الكتاب 

الذين ا�ضتطاعوا يف فرتة ق�ضرية اإىل حّد الإعجاز، اأن 

اأمة نائمة. فكرت يف بيدري�ض �ضميتانا الذي مل  يوقظوا 

كان  وال��ذي  الت�ضيكية  جيدًا  يكتب  اأن  حتى  يعرف  يكن 

كان  ذل��ك  وم��ع  بالأملانية،  ال�ضخ�ضية  مذكراته  يكتب 

فريد:  و�ضع  الأمة.  ل�ضعار  جت�ضيدًا  الأكرث  ال�ضخ�ض  هو 

الت�ضيكيون املزدوجو اللغة كان اأمامهم فر�ضة الختيار، 

اأن يولدوا اأو األ يولدوا ،اأن يكونوا اأو اأّل يكونوا. اأحدهم، 

ي�ضوغ  لأن  ال�ضجاعة  له  كانت  �ضووير،  هيبريكوردون 

جدوى  اأكرث  نكون  مواربة:»األن  دون  من  الّرهان  جوهر 

لالإن�ضانية اإذا ما �ضمْمنا طاقتنا الروحية اإىل ثقافة اأّمة 

الت�ضيكية  الثقافة  من  تقّدمًا  اأكرث  م�ضتوى  لها  عظيمة 

الوليدة؟«؛ ومع ذلك انتهى بهم الأمر اإىل اختيار »ثقافة 

وليدة« على ثقافة الأملانيني النا�ضجة.

يتمثل  �ضيء  اأي  يف  )الت�ضيكيني(:  اأفهمهم  اأن  حاولت 

اإىل  ال�ضفر  متعة  يف  هي  هل  الوطنية؟  اجلاذبية  �ضحر 

اأم  ان�ضَرم؟  عظيم  ما�ض  اإىل  احلنني  يف  اأم  املجهول؟ 

الأمر  اأن  اأم  القوّي؟  ال�ضعيف على  يف�ضل  نبيل  يف كرم 

متَعّط�ضني  اأ�ضدقاء  جمموعة  اإىل  النتماء  مبتعة  يتعّلق 

لإبداع عامل جديد من ل �ضيء؟ التعط�ض لي�ض فقط اإىل 

خلق  واإمن��ا  �ضيا�ضي،  حزب  اأو  م�ضرح  اأو  ق�ضيدة  اإب��داع 

كنت  وملا  ن�ضفها؟  انقر�ض  التي  بلغتها  ولو  برّمتها  اأّمة 

ل تف�ضلني عن تلك الفرتة �ضوى ثالثة اأجيال اأو اأربعة، 

فقد ا�ضتغربت من عجزي عن اأن اأدخل اإىل جلد اأجدادي 

الذي  امللمو�ض  الو�ضع  املخيلة من جديد  اأخلق عرب  واأن 

عا�ضوه. يف الأزّقة كان اجلنود الرو�ضيون يت�ضّكعون وكنت 

مرتاعًا من فكرة اأّن قوة �ضاحقة �ضتمنعنا من اأن نكون ما 

كّناه، ويف الآن نف�ضه كنت اأعاِين، مبهوتًا، اأنني مل اأعرف 

اإنني مل  اإليه؛ بل  كيف وملاذا قد اأ�ضبحنا على ما �ضرنا 

�ضاأختار  الزمن،  من  قرن  قبل  كنت،  اأنني  متاأّكدًا  اأكْن 

التاريخية  الأح��داث  معرفة  ولي�ضت  ت�ضيكيًا.  اأك��ون  اأن 

اأخرى  معرفة  اإىل  بحاجة  كنت  واإمنا  ينق�ضني؛  ما  هي 

اإىل » روح«  هي تلك التي- ح�ضب تعبري فلوبري- تذهب 

و�ضعية تاريخية وتقتن�ض حمتواها الإن�ضاين. لعّل رواية، 

تْفِهمني كيف عا�ض  اأن  با�ضتطاعتها  رواية عظيمة، كان 

ت�ضيكيو تلك الفرتة، م�ضاألة اتخاذ قرارهم. اإّل اأن رواية 

مثل هذه مل تكن قد كِتَبْت بعد. هناك حالت يكون فيها 

غياب رواية عظيمة متعذرًا تعوي�ضه.

�لن�سيان �لذي ل ين�سى!

املخطوفة،  ال�ضغرية  ب��الدي  مغادرتي  على  اأ�ضهر  بعد 

اأن  لأَم��د  حاولت  لعّلني  املارتنيك.  يف  اأعي�ض  وجدتني 

فلما  م�ضتحياًل:  كان  ذلك  لكن  كمهاجر.  و�ضعي  اأن�ضى 

كنت جّد ح�ّضا�ض جتاه م�ضري البلدان ال�ضغرية، فاإن كل 

وف�ضاًل عن  »بوهيْم«،  ببلدتي  يذّكرين  كان  هناك  �ضيء 

ثقافتها  كانت  حلظة  يف  املارتنيك  مع  لقائي  كان  ذلك 

تبحث ب�ضغف عن �ضخ�ضّيتها اخلا�ضة. ماذا كنت اأعرف 

جزيرة  اأنها  �ضوى  �ضيء،  ل  اآن��ذاك؟  اجلزيرة  تلك  عن 

يف  واأن��ا  له  ق��راأت  ال��ذي  �ضيزير  اإمي��ي  ال�ضاعر  �ضديقي 

نيامًا«  »ال�ضائرون  من  الثالث  اجل��زء  ويف  ال��رواي��ة؛  يف 

»اأجنا�ض«  خلم�ضة  واحد  ن�ض  يف  اإدماجًا  جند  لربو�ض، 

متباينة )الرواية، الق�ضة، ال�ضتطالع، ال�ضعر(؛ ورواية 

املتوح�ض« ترتّكب من ق�ضتنْي م�ضتقّلتني  »النخيل  فوكرن 

يف  الرواية  تاريخ  �ضينتهي  حينما  اإلخ.  اإلخ،  تلتقيان،  ل 

التي  ال��ك��ربى  ال��رواي��ات  �ضينتظر  م�ضري  اأي  م��ا،  ي��وم 

غري  واإذًا  يْحكى،  لأن  قابل  غري  بع�ضها  بعده؟  �ضتبقى 

�ضانداي  وتر�ضرتام  بانتاغرييل  )مثل  لالقتبا�ض  قابل 

اأو  الوجود  �ضت�ضتمر يف  اإنها  و عولي�ض(.  الَقَدري  وجاك 

احلكاية  بف�ضل  اأخرى  روايات  وهناك  هي.  كما  تختفي 

اآنا  )مثل  ت�ضَرد  لأن  قابلة  تبدو  عليها،  ت�ضتمل  التي 

كارنينا والعبيط واملحاكمة(، فهي اإذًا، قابلة لأن تقتب�ض 

لل�ضينما والتلفزة وامل�ضرح والر�ضوم املتحركة. اإل اأن هذا 

»اخللود« هو وْهم! لأنه لكْي ن�ضنع من رواية م�ضرحّيًة اأو 

جمرد  اإىل  واختزالها  تركيبها  تفكيك  اأوًل  يجب  فيلمًا، 

من  �ضيبقى  ماذا  لكن  �ضكلها.  عن  والتخّلي  »حكايتها« 

يف  �ضنمّد  اأننا  نعتقد  �ضكله؟  من  حرمناه  اإذا  فنّي  عمل 

نبني  اأننا  غري  القتبا�ض،  بوا�ضطة  كبرية  رواي��ة  حياة 

فقط �ضريحًا حيث نق�ض �ضغري على الرخام يذّكر با�ضم 

ذاك الذي مل يعْد موجودًا فيه.

ذ�كرة �أخرى

اجلي�ض  لدن  من  ت�ضيكو�ضلوفاكيا  غزو  اليوم  يتذكر  من 

1968؟ يف حياتي، كان ذلك حريقًا. مع  �ضنَة  الرو�ضي 

النتيجة  لكانت  الفرتة  تلك  كتبت ذكرياتي عن  لو  ذلك 

غري  والأك��اذي��ب  ب��الأخ��ط��اء  مليئة  �ضك  ودون  ف��ق��رية، 

هناك  الوقائعية«  »الذاكرة  جانب  اإىل  لكن  املق�ضودة. 

من  ال�ضغري حمرومًا  بلدي  بدا يل  لقد  اأخ��رى:  ذاك��رة 

بعامل  الأب��د  اإىل  مغمورًا  ا�ضتقالله،  من  تبّقى  ما  اآخ��ر 

احت�ضاره.  بداية  اأح�ضر  اأنني  وظننت  �ضا�ضع؛  اأجنبّي 

�ضحيح اأن تقديري للو�ضع كان خاطئًا اإل اأنه على رغم 

خطئي )اأو بالأحرى بف�ضله( فاإن جتربة كبرية انحفرْت 

اأي  ي�ضتطيع  ل  ما  منذئذ  الوجودية«:اأعلم  »ذاكرتي  يف 

يعي�ض  اأن  معنى  ما  اأعلم  يعلمه؛  اأن  اأمريكي  اأو  فرن�ضي 

اإن�ضان مْوَت اأّمته. منّومًا ب�ضورة موتها، فّكرت يف ولدتها 

اأو بكيفية اأدّق يف ولدتها الثانية، يف انبعاثها بعد القرنني 

واملدار�ض  الكتب  اختفت  وق��د  ع�ضر،  والثامن  ال�ضابع 

والإدارات، ظلت اللغة الت�ضيكية )التي كانت قدميًا اللغة 

قلياًل  تعي�ض  وكومنيو�ض(  هو�ض  جان  من  لكل  العظيمة 

يف  فكرت  بيتية.لقد  لهجة  بو�ضفها  الأملانية  جانب  اإىل 
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ال�ضابعة ع�ضرة، �ضعَره مرتجمًا عقب احلرب العاملية، يف 

جملة ت�ضيكية طالئعية. كانت املارتنيك بالن�ضبة اإيّل هي 

جزيرة اإميي �ضيزير. فعاًل، هكذا بدْت يل عندما و�ضعت 

»فور  عمدة  هو  حينئذ  �ضيزير  كان  اأر�ضها.  على  قدَمّي 

البلدية،  مقر  من  بالقرب  يوم  كل  وراأي��ت  فران�ض«،  دو 

وتطلب  باأ�ضرارها  اإليه  وتف�ضي  لتكّلمه  تنتظره  ح�ضودًا 

ذلك  مثل  اأب��دًا  اأرى  لن  اأنني  املوؤكد  ومن  الّن�ضح.  منه 

الت�ضال احلميم، اجل�ضدي، بني ال�ضعب وَمن مَيّثله.

واأّمة قد عرفته جّيدًا يف  لثقافة  ال�ضاعر كموؤ�ّض�ض  اإن     

ميكيفيت�ض  اآدم  اأمثال  خالل  من  الو�ضطى  )تي(  اأوروبا 

هنيك  وك��اري��ل  املجر،  يف  بيتويف  و�ضاندور  بولونيا  يف 

ملعونًا،  �ضاعرًا  ك��ان  ما�ضا  اأن  غري  بوهيم.  يف  ما�ضا 

�ضنة  قِتل  ث��ائ��رًا  �ضابًا  وبيتويف  م��ه��اج��رًا،  وميكيفيت�ض 

1849 يف اإحدى املعارك. اإنهم مل يَتح لهم اأن يعرفوا ما 
�ضيزير  اإن  ثم  املعَلن �ضراحة.  �ضيزير: حب ذويه  عرفه 

لي�ض رومان�ضيًا من القرن 19، بل هو �ضاعر حديث، وارث 

رامبو، و�ضديق ال�ضورياليني. واإذا كان اأدب بلدان اأوروبا 

ال�ضرقية ال�ضغرية متجذرًا يف ثقافة الرومان�ضية، فاأدب 

املارتنيك وكل جزر الأنتيل، قد وِلَد )وهذا ما ي�ضحرين( 

من اإ�ضتتيقا الفّن احلداثي!. اإنها ق�ضيدة ل�ضيزير ال�ضاب 

التي اأعتقْت كل �ضيء من عقاله: دفرت عودة اإىل م�ضقط 

الّراأْ�ض )1939(، اأي عودة زجنّي اإىل جزيرة من جزر 

اأْمثلة )ل يتكلم  الأنتيل الزجنّية، من دون رومان�ضية ول 

�ضيزير عن ال�ّضود يتحدث عْمدًا عن الزنوج(؛ وتت�ضاءل 

الق�ضيدة يف خ�ضونة: من نحن؟ يا اإلهي، بالفعل من هْم 

اأولئك ال�ّضود؟ لقد هّجروا اإىل تلك اجلزر من اإفريقيا يف 

اأي قبيلة كانوا  اأين بال�ضبط؟ واإىل  17، لكن من  القرن 

ينتمون؟ ما هي لغتهم اآنذاك؟ لقد ن�ضَي املا�ضي واأْعِدَم: 

اأعَدَمه �ضفر طويل عرب القيعان و�ضط اجلثث وال�ضيحات 

بقَي  �ضيء  ول  والغتيالت؛  والنتحارات  والدم،  والبكاء 

الن�ضيان:  �ضوى  �ضيء  ل  اجلحيم،  من  العبور  ذلك  بعد 

الن�ضيان اجلوهرّي واملوؤ�ّض�ض.

جزيرة  حّولت  قد  تْن�ضى  ل  التي  الن�ضيان  �ضْدمة  اإن      

ا�ضتطاع  ب��الأح��الم  لأن��ه  ل��الأح��الم،  م�ضرح  اإىل  العبيد 

يخلقوا  واأن  اخلا�ض  وجودهم  يتخّيلوا  اأن  املارتينيكيون 

تن�ضى  ل  التي  الن�ضيان  و�ضدمة  ال��وج��ودي��ة؛  ذاكرتهم 

الهوّية  �ضعراء  م�ضاف  اإىل  ال�ضعبيني  ب��ال��رّواة  ارت��ق��ْت 

»�ضوليبو  كتابه  �ضاموازو  باتريك  كتب  تكرميهم  )ولأجل 

العجيب«( واأْورثْت الروائيني فيما بعد، مرياثها ال�ضفوّي 

الروائيني  اأحب هوؤلء  بتخّيالته وجنوناته. وكنت  النبيل 

فقط  لي�ض  غ��ري��ب،  ب�ضكل  اإيّل  ق��ري��ب��ني  ك��ان��وا  لأن��ه��م 

املهاجر  دبي�ضرت  روين  الهايتيني:  اأي�ضًا  بل  املارتنيكيني 

 ،1961 �ضنة  اأْعِدم  الذي  األيك�ضي  �ضتيفان  وجاك  مثلي. 

اأعدم قبله بع�ضرين �ضنة  مثل فالد�ضالف فانكورا الذي 

يف براغ وكان هو حبي الأدبي الأول. كانت رواياتهم جّد 

بدور  فيها  ت�ضطلع  والتخّيالت  وال�ضحر  )احللم  اأ�ضيلة 

واإمنا-  جلزرهم  بالن�ضبة  فقط  لي�ض  ومهمة  ا�ضتثنائي( 

وهذا �ضيء نادر اأبرزه - بالن�ضبة اإىل فّن الرواية احلداثي 

وبالن�ضبة اإىل الأدب العاملي.

�أوروبا مل تعد قائمة

ون��ح��ن يف اأوروب�����ا، م��ن ن��ح��ن؟ اأف��ك��ر يف ال��ع��ب��ارة التي 

القرن  من  الأخ��رية  ال�ضنوات  �ضليجل يف  فردريك  كتبها 

جلوته  مي�ضرت  ولهيلم  ورواي���ة  الفرن�ضية  19:»الثورة 
و»مبادئ مذهب العلم« لفيخت، هي الجتاهات الكربى 

لع�ضرنا«. اإن و�ضع رواية وكتاب فل�ضفة على نف�ض امل�ضتوى 

اأوروبا  على  يوؤ�ّضر  كان  ما  هو  �ضخم  �ضيا�ضّي  حدث  مع 

و�ضريفانتي�ض:  ديكارت  من  انحدرت  التي  تلك  اآن��ذاك، 

اأوروبا الأزمنة احلديثة. ي�ضعب اأن نت�ضّور اأن اأحدًا كتب 

منذ ثالثني �ضنة،)مثاًل(: ت�ضفية ال�ضتعمار، نقد هيدغر 

الكربى  الجتاهات  جت�ضد  فيلليني  واأفالم  للتكنولوجيا، 

لع�ضرنا. فهذه الطريقة يف التفكري مل تعد ت�ضتجيب لروح 

الع�ضر. واليوم؟ من يج�ضر على اأن مينح نف�ض الأهمية 

لعمل ثقايف اأو فني اأو فكري، اأْو مثاًل لزوال ال�ضيوعية من 

اأوروبا؟ هل اإن عماًل مبثل هذه الأهمية مل يعد يوجد؟ اأم 

اأننا فقْدنا القدرة على التعّرف عليه؟ 

احلديثة  الأزمنة  فاأوروبا  معنى،  لها  لي�ض  الأ�ضئلة  هذه 

مل تعد قائمة؛ واأوروبا التي نعي�ض فيها مل تعد تبحث عن 

هي  اإذًا،  اأي��ن،  لكن  وفنونها.  فل�ضفتها  م��راآة  يف  هويتها 

املراآة ؟ واإىل اأين نذهب بحثًا عن وجهنا؟

ثالثة  والظّل« من  »القيثار  كاربنتري  األيخو  رواية  ترتّكب 

حيث  بال�ضيلي   19 القرن  بداية  يف  الأول  يقع  اأج���زاء. 

الأخري  ه��ذا  واقتناع  املقبل؛  التا�ضع  البابا  لأَم��د  يقيم 

الأكرث  احل��دث  هو  ك��ان  اجلديدة  ال��ق��اّرة  اكت�ضاف  ب��اأن 

جْمدًا للم�ضيحية احلديثة، جعله يقّرر باأن يكّر�ض حياته 

اإىل  الثالث  اجلزء  بنا  ويعود  كوملب.  كري�ضتوف  لتطويب 

املغامرة  يحكي  نف�ضه  كوملب  قبل: حيث  قرون من  ثالثة 

الثالث،  اجل��زء  ويف  اأم��ريك��ا.  لكت�ضافه  ت�ضّدق  ل  التي 

اإىل جل�ضة  اأربعة قرون بعد موته، يح�ضر كوملب لمْرئيًا 

التبّحر  بعد مناق�ضة يطبعها  التي،  الإكلريو�ضية  املحكمة 

والتخّيل النزوي )فنحن يف ما بعد كافكا حيث ل حرا�ضة 

على ما هو م�ضتبَعد الوقوع( منعْت عنه التطويب.

  اأن ندمج فرتات تاريخية خمتلفة �ضمن تركيبة واحدة، 

مدركة  تكن  مل  التي  املتاحة  الإم��ك��ان��ات  م��ن  واح��د  ه��و 

القرن  رواي��ة  فن  اأم��ام  متي�ّضرة  اأ�ضبحت  والتي  قدميًا، 

الع�ضرين مبجّرد ما عرف كيف يتخّطى افتتانه بالنزعات 

معناها  يف  الوجودية  الإ�ضكالية  على  وينكّب  الفردية 

الوا�ضع، العام، الفوق- فردي لهذه  الكلمة.  ومرة اأخرى 

اأ�ضت�ضهد برواية »ال�ضائرون نيامًا« حيث هريمان برو�ض، 

لكْي يظهر الوجود الأوروبي املنجرف حتت �ضْيل »تدهور 

منف�ضلة،  تاريخية  ف��رتات  ث��الث  عند  يتوقف  القَيم«، 

النهيار  نحو  �ضائرة  تنزلها  اأوروب��ا  كانت  درج��ات  ثالث 

برو�ض  ��ن  د���ضّ لقد  وج��وده��ا.  و�ضبب  لثقافتها  النهائي 

طريقًا جديدًا لل�ضكل الروائي؛ فهل ي�ضري عمل كاربنتري 

روائّي  من  ما  احل��ال.  بطبيعة  نعم  النهج؟  نف�ض  على 

وراء  لكن  ال��رواي��ة.  تاريخ  من  يخرج  اأن  ي�ضتطيع  كبري 

كاربنتري  ي�ضعى  ل  خمتلفة.  نوايا  تختفي  ال�ضبيه  ال�ضكل 

حل  ،اإىل  متباينة  تاريخية  ف��رتات  جمابهة  طريق  ،عن 

وعقارب  اأوروب��ي��ًا  لي�ض  فهو  الكبري،  الحت�ضار  مع�ضلة 

ماذا يفعل 

الروائي جتاه 

الن�شيان؟

 اإنه ُي�شيد 

روايته مثل 

ق�شر

 ل ُين�شى وغري 

قابل للهدم
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م�سرح �لذ�كرة

ميتلك  جمنون  عامل  �ضخ�ضية  »اأر�ضنا«  رواي��ة  يف  توجد 

اأَوالية  له  تتيح  حيث  للذاكرة«  »م�ضرحًا  غريبًا،  خمتربًا 

فقط  لي�ض  �ضا�ضة  على  يْظِهر  اأن  قرو�ضطوية  فانتازية 

الأحداث التي وقعت بل اأي�ضًا جميع تلك التي كان ميكن 

اأن تقع. وح�ضب ما يقوله هذا العامل، اإىل جانب »الذاكرة 

التاريخ  بتجميعها  التي  ال�ضاعر«  »ذاكرة  هناك  العلمية« 

احلقيقي وجميع الأحداث املمكنة، حتتوي على »املعرفة 

األهَمه  قد  فونتي�ض  اأن  لو  وكما  �ضامل«.  ملا�ٍض  ال�ضاملة 

تاريخية  �ضخ�ضيات  »اأر�ضنا«  يف  فعَر�ض  املجنون،  عامله 

ت�ضبه  ل  مغامراتهم  اأن  اإل  وملكات،  ملوكًا  اإ�ضبانيا،  من 

ما حدث حقيقة؛ ما يعر�ضه فونتي�ض على �ضا�ضة »م�ضرح 

تنويع  واإمن��ا  اإ�ضبانيا  تاريخ  هو  لي�ض  اخلا�ضة«  ذاكرته 

فانتازى على ثيمة تاريخ اإ�ضبانيا.

ثالث«  رواية »هرني  ذّكرين مبقطع جد غريب يف  وهذا 

مهاجر  اأمريكية  جامعة  يف   :)1974( لكازمييزبراندي 

بولوين يدّر�ض تاريخ اآداب بالده؛ وملا كان يعلم اأْن ل اأحد 

اأدبًا  ليت�ضّلى  ابتكر،  فقد  التاريخ،  ذلك  �ضيئًا عن  يعرف 

متخّياًل مكّونًا من كتاب واأعمال مل توجد قط. وعند نهاية 

ل  املتخّيل  التاريخ  ذلك  اأن  مذهَلة  بخيبة  لحظ  ال�ضنة 

يتميز يف �ضيء جوهرّي عن التاريخ احلقيقي. ما من �ضيء 

اختلقه اإل وقد حدث، وتزييفاته اإمنا تعك�ض باأمانة معنى 

اأي�ضًا  ميزيل  لروبري  كان  لقد  البولوين.  الأدب  وجوهر 

»م�ضرح ذاكرته«، وكان يراقب داخله ن�ضاط موؤ�ض�ضة قوية 

يف فيينا هي »الفعل املوازي« التي كانت تهيئ ل�ضنة 1914 

اأن جتعل منه  نية  اإمرباطورها مع  الحتفال بعيد ميالد 

احتفاًل كبريًا لل�ضالم على امل�ضتوى الأوروبي )نعم، كذبة 

مزايا«  بال  »الرجل  فعل  وكل  و���ض��وداء(.  �ضخمة  اأخ��رى 

املمتّد على األفْي �ضفحة يدور حول تلك املوؤ�ض�ضة الثقافية 

توجد  التي مل  املهمة  املجتمعية  الدبلوما�ضية  ال�ضيا�ضية، 

قط! مفتونًا باأ�ضرار وجود الإن�ضان احلديث، كان ميزيل 

يعترب الأحداث التاريخية – ح�ضب تعبريه - »قابلة للتبديل 

والتعوي�ض«، ذلك اأن تواريخ احلروب واأ�ضماء املنت�ضرين 

واملهزومني، وخمتلف املبادرات ال�ضيا�ضية تنتج عن لعبة 

تنويعات واإبدالت تخطت حدودها قوى عميقة وخمتفية. 

وغالبًا ما تظهر تلك القوى بطريقة اأكرث ك�ْضفًا من خالل 

تنويع اآخر للتاريخ غري ذلك الذي حتقَق بال�ضدفة.

وعي �ل�ستمر�ر

اإنهم يكرهونك؟ لكن ما معنى هذا »هْم«؟ كل  تقول يل 

واحد يكرهك بكيفية خمتلفة، وكن متاأّكدًا اأن من بينهم 

من يحبونك. اإن الّنحو بتالعباته ال�ضعوذية يعرف كيف 

يحّول جماعة اأفراد اإىل كيان واحد، اإىل فاعل واحد ي�ضمى 

ملمو�ضة.  بو�ضفه حقيقة  يوجد  ل  لكنه  »هم«،  اأو  »نحن« 

متوت العجوز اآدي و�ضط اأ�ضرتها الكبرية، وفوكرن يحكي 

الطويلة  رحلتها  اأحت�ضر1930(،  اأنا  بينما  روايته  )يف 

داخل التابوت اإىل مقربة تقع يف ركن ق�ضّي من اأمريكا. 

ما  الالتينية(  اأمريكا  وكل  الأنتيل  جزر  ال�ضاعة)�ضاعة 

اإنه ل يطرح على نف�ضه  تزال بعيدة عن منت�ضف الليل؛ 

»ملاذا  ي�ضاأل  بل  نختفي؟«،  اأن  علينا  يتحّتم  �ضوؤال:»ماذا 

توّجب علينا اأن نولد؟«. ملاذا توّجب علينا اأن نولد؟ ومن 

نحن؟ وما هي اأر�ضنا؟ لن نفهم �ضوى القليل اإذا اكتفينا 

ب�ضرب لغز الهوية م�ضتعينني بذاكرة ا�ضتبطانية خال�ضة؛ 

لكي نفهم ل بد - يقول برو�ض - من اأن نقارن؛ يجب اأن 

،كما  نواجه  اأن  يجب  املواجهات.  الهوية لختبار  نخ�ضع 

الفرن�ضية  الثورة   ،)1958( كاربنتري  الأن��وار«  »قرن  يف 

بتجاوباتها يف جزر الأنتيل )املق�ضلة الباري�ضية بنظريتها 

يف كوادلوب(.

رواية  )يف   18 القرن  من  مك�ضيكي  م�ضتعِمر  على  يجب 

يف  يتاآخى  اأن   )1974 كاربنتري،  الباروخي  الكون�ضري 

مع  )وحتى  و�ضكارلتي  وفيفالدي  هاندل  مع  اإيطاليا 

من  امل��ت��اأّخ��رة  ال�ضاعات  يف  واأرم�ضرتونغ  �ضرتافن�ضكي 

نح�ضر  النحو  هذا  على  يجعلنا  واأن  ال�ّضكر!(،  جل�ضات 

جمابهة عجائبية بني اأمريكا الالتينية واأوروبا. ويف رواية 

اأن  األك�ضي، يجب  »طرفة عني« )1959( جلاك �ضتيفان 

مع  هايتّي  مبغى  داخ��ل  وعاهرة  عامل  بني  احل��ب  ي��دور 

خلفية لعامل غريب متامًا ميثله زبائن بّحارة الأمريكيني 

الإجنليزي  ال��غ��زو  ب��ني  املواجهة  اأن  ذل��ك  ال�ضماليني، 

مكان:»افتحي  كل  يف  منت�ضرة  هي  لأمريكا  والإ�ضباين 

هنودنا  قتلنا  اأن��ن��ا  وت��ذك��ري  هارييت   اآن�ضة  ي��ا  عينيك 

احلْمر ومل نتوفر قط على ال�ضجاعة لأن نزين مع الن�ضاء 

قال  هجني«  بلد  الأق��ل  على  منهّن  يخرج  كي  الهنديات 

 )1983 العجوز،  )كرانكو  فونتي�ض  كارلو�ض  رواية  بطل 

الثورة  غمار  يف  ت��اه  اأمريكا  �ضمال  من  عجوز  هو  ال��ذي 

الأمريكيتنْي  بني  يفّرق  كان  الكلمات  وبهذه  املك�ضيكية. 

ويربز يف الوقت نف�ضه، منوذجنْي متعار�ضنْي من الق�ضوة: 

ل اأن تقتل عن بْعد  ق�ضوة م�ضتقّرة داخل الحتقار )تف�ضّ

من دون اأن تلم�ض العدّو ول حتى اأن تراه( واأخرى تتغذى 

من ات�ضال م�ضتمر حميمي )ت�ضتهي اأن تقتل وهي تنظر 

اإىل العدّو يف عينْيه(...

يف  هو  الروائيني  ه��وؤلء  جميع  عند  املواجهة  �ضَغف  اإن 

الآن نف�ضه رغبة يف هواء طلق وف�ضاء وا�ضتن�ضاق: رغبة 

»اأر�ضنا«  فونتي�ض  رواي��ة  يف  اأف��ّك��ر  ج��دي��دة.  اأ�ضكال  يف 

والقاّرات،  القرون  عرب  الكبرية  الرحلة  تلك   ،)1975(

بف�ضل  التي  ال�ضخ�ضيات  بنف�ض  دائمًا  فيها  نلتقي  والتي 

ال�ضم  بنف�ض  تتج�ّضد من جديد  للكاتب،  املجّنح  التخّيل 

تركيب  وح��دة  ي�ضمن  ح�ضورها  اإن  متباينة.  ف��رتات  يف 

– يف تاريخ الأ�ضكال الروائية - بكيفية عجيبة  ينت�ضب 

عند اأق�ضى حدود املمكن.
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اأ�ضرة؛  جماعة،  هي  املحكّي  يف  الأ�ضا�ض  وال�ضخ�ضية 

واجلثة هي جثتهم والرحلة هي رحلتهم. لكن فوكرن، من 

خالل �ضكل الرواية يفّكك التزييف اجلماعي: لأنه لي�ض 

 )15 هناك �ضارد واحد بل ال�ضخ�ضيات نف�ضها)عددها 

على  واح��دة  كل  60 ف�ضاًل ق�ضريًا،  التي حتكي يف  هي 

طريقتها، هذه الرحلة.

ومعها  للجمع  النحوية  اخلدعة  حتطيم  اإىل  التوّجه  اإن 

الرواية  هذه  يف  لِفت  توّجه  وهو  املفَرد،  ال�ضارد  �ضلطة 

بذرة  �ضكل  يف  ال��رواي��ة  فن  يف  حا�ضرًا  جن��ده  لفوكرن، 

بكيفية  وجنده  الفن،  هذا  بداية  منذ  اإمكانية  فه  وبو�ضْ

بكرثة  املنت�ضرة  الر�ضائل«  »رواي��ة  �ضكل  يف  دارج��ة  �ضبه 

واحدة  دفعة  قَلَب  قد  ال�ضكل  وه��ذا   .18 القرن  خ��الل 

يعد  فلم  وال�ضخ�ضيات:  »احلكاية«  بني  القوى  ميزان 

ويف  �ضتدخل  �ضخ�ضية  اأي  وحده  يقّرر  »احلكاية«  منطق 

ال�ضخو�ض  اأ�ضبحت  بل  ال��رواي��ة،  م�ضرح  اإىل  حلظة  اأي 

هذه املرة متحّررة ومتتلك حريتها يف الكالم، واأ�ضبحت 

الر�ضالة، يف تعريفها، هي  اللعبة، لأن  هي نف�ضها �ضيدة 

اأن  يف  احلرية  ول��ه  يريد  عّما  يتحّدث  مرا�ضل  اع��رتاف 

يهذَي اأو ينتقل من مو�ضوع اإىل اآخر.

الر�ضائل«  »رواي��ة  �ضكل  يف  اأفكر  عندما  بالنبهار  اأح�ّض 

اأن  اإيّل  فيها خّيل  فّكرت  وكلما  ال�ضا�ضعة؛  اإمكاناتها  ويف 

للطريقة  يا  مغفلة:  ظّلت  بل  ت�ضتَغّل  مل  الإمكانات  هذه 

الطبيعية التي ميكن للكاتب اأن ي�ضع يف جمموع مفاِجئ 

كّل اأنواع ال�ضتطرادات وامل�ضاهد والتاأّمالت والذكريات، 

نف�ض  وت��اأوي��الت  رواي��ات  خمتلف  املواجهة  يف  ي�ضع  واأن 

احلَدث! لالأ�ضف اأن »رواية الر�ضائل« ظفرت بر�ضارد�ضون 

ورو�ضو لكنها مل تعرف اأي كاتب مثل لوران�ض �ضترين. لقد 

»احلكاية«  ب�ضلطة  تخّدرت  اأن  بعد  حرياتها  عن  تخّلت 

اأتذكر العامِل املجنون يف رواية فونتي�ض واأقول  امل�ضَتِبّدة. 

اإن تاريخ فّن ما)املا�ضي ال�ضامل لفّن ما( هو  يف نف�ضي 

اأي�ضًا مما  بل  الفن  ذلك  خَلقه  فقط مما  لي�ض  م�ضنوع 

كان ميكن اأن يخلقه،ومن جميع الأعمال املنَجزة واأي�ضًا 

من اأعماله املمكنة وغري املنَجَزة. لكن على كل حال بقيت 

من »روايات الر�ضائل« رواية عظيمة قاومت الزمان: هي 

العالئق اخلطرية )1782( ملوؤلفها �ضودرلو دو لكلو؛ ويف 

هذه الرواية اأفكر عندما اأقراأ »بينما اأحت�ضر«.

لي�ض  الروايتني،  هاتني  بني  القائمة  القرابة  من  يتبنّي    

فقط اأن اإحداهما قد تاأثرت بالأخرى، بل اإنهما تنتميان 

اإىل نف�ض التاريخ لنف�ض الفن، واأنهما تنكّبان على مع�ضلة 

�ضلطة  مع�ضلة  اإنها  التاريخ:  ه��ذا  لهما  يقدمها  كبرية 

الروايتني  هاتنْي  اأن  رغم  وعلى  املفرطة.  املفَرد  ال�ضارد 

مف�ضولتان بفرتة زمنية طويلة، فاإنهما تتوّفران على نف�ض 

الرغبة يف تك�ضري تلك ال�ضلطة، وخْلع ال�ضارد عن عر�ضه. 

ومتّرد الروايتني ل ي�ضتهدف فقط ال�ضارد مبعنى النظرية 

الأدبية، واإمنا يواجه اأي�ضًا ال�ضلطة الفظيعة لل�ضارد الذي 

لالإن�ضانية  يحكي  الِقَدم  يف  موغلة  اأزمنة  منذ  انفّك  ما 

قوة.  من  له  ومفرو�ضة مبا  م�ضَنَدة  واح��دة  رواي��ة  �ضيغة 

يك�ضف  اخلطرية«،  »العالقات  خلفية  على  اإليه  منظورًا 

�ضكل رواية فوكرن غري املعتاد، كّل معناه العميق كما اأنه 

اجلراأة  اأحت�ضر«  »بينما  رواية  تربز  املعاِك�ض  الجتاه  يف 

الكبرية الفنية عند لكلو الذي عرف اأن ي�ضيء »حكاية« 

كرنفاًل  روايته  من  يجعل  واأن  متعّددة  زوايا  من  واحدة 

للحقائق الفردية ون�ضبّيتها غري القابلة لالختزال.

وميكن اأن نقول نف�ض ال�ضيء عن كل الروايات: فتاريخها 

امل�ضرتك ي�ضعها يف عالئق كثرية متبادَلة ت�ضيء معناها 

ومتّدد اإ�ضعاعها وحتميها من الن�ضيان. ماذا كان �ضيبقى 

من فران�ضوا رابليه ، لو اأن �ضترين وديدرو وكومربوفيت�ض 

وفانكورا وغرا�ض وغاّدا وفونتي�ض وغار�ضيا ماركيز وكي�ض 

يرّجعوا  ر�ضدي، مل  �ضلمان  و  و�ضامواز  وخوان غويت�ضولو 

»اأر�ضنا«  اإنه على �ضْوء  �ضدى جنوناته داخل رواياتهم؟ 

 )1929-1932( نيامًا«  »ال�ضائرون  جتعلنا   )1975(

كان،  ال��ذي  الإ�ضتتيقي  جتديدهما  اأهمية  ك��ل  نب�ضر 

الروايتنْي  هاتنْي  بالكاد، ويف ظّل  عند �ضدورهما،يْدَرك 

اأن  عن   ،)1991( لر�ضدي  ال�ضيطانية«  »الآي���ات  كّفْت 

يطّور  عظيمًا  عماًل  لت�ضري  زائاًل،  �ضيا�ضيًا  راِهنًا  تكون 

- من خالل مواجهاته احلْلمّية بنْي الع�ضور والقاّرات - 

اإمكانات الرواية احلداثية الأكرث جراأة. ورواية »عولي�ض«! 

وحده ي�ضتطيع اأن يفهمها من تاآَلف مع �ضغف فن الرواية 

وبالغَنى  احلا�ضرة  اللحظة  غمو�ض  با�ضتجالء  القدمي 

واأي�ضًا  احل��ي��اة،  م��ن  واح���دة  ثانية  عليه  تنطوي  ال��ذي 

مدرَجًة  دللة.  له  لي�ض  ملا  الوجودية  بالف�ضيحة  ال�ضغف 

خارج �ضياق تاريخ الرواية، لن تكون »عولي�ض« �ضوى نزوة 

جمنون و�ضَطِطه غري املفهوم. منتزعًة من تاريخ فنونها، 

ل يبقى من الأعمال الفنية �ضيء يْذَكر.

خلود

عن  يبحث  فيها  الفن  يكن  مل  طويلة  ِحَقب  هناك  كانت 

جمياًل  التكرار  يجعل  ب��اأن  ف��خ��ورًا  ك��ان  واإمن���ا  اجل��دي��د 

ومل  جماعية؛  حياة  ا�ضتقرار  وي�ضَمن  التقليد،  وي��َق��ّوَي 

الطقو�ض  ِنطاق  يف  اإّل  يوجدان  والرق�ض  املو�ضيقى  تكن 

ثّم ذات يوم،يف القرن  الجتماعية وال�ضلوات والأعياد. 

12، خَطر ملو�ضيقّي بكني�ضة باري�ض اأن ي�ضيف اإىل ميلوديا 
�ضْوتًا  ق��رون،  منذ  يتغرّي  مل  ال��ذي  الغريغوري  الإن�ضاد 

ولكن  نف�ضها  هي  دائمًا  الأ�ضا�ض  امليلوديا  ظّلت  طباقيًا. 

اإىل جتديدات  الو�ضول  يتيح  باق كان جتديدًا  الطِّ �ضوت 

اأخرى، اإىل الّطباق الثالثي والرباعي واإىل �ضتة اأ�ضوات 

مَتوّقَعة. ولأنهم مل  تعقيدًا وغري  اأكرث  بوليفونية  واأ�ضكال 

خرجوا  املوؤّلفني  فاإن  قبل،  من  ��َز  اأجْنِ ما  يقّلدون  يعودوا 

من الغفلية وغَدْت اأ�ضماوؤهم ت�ضيء مثل م�ضابيح تر�ضد 

اإىل م�ضار نحو الأقا�ضي. وبا�ضتعادة املو�ضيقى حتليقها، 

الفنون  للمو�ضيقى. جميع  تاريخًا  قرون،  لعّدة  اأ�ضبحت، 

متحّولًة  هكذا  حّلقْت  حينه،  يف  واح��د  ك��ل  الأوروب��ي��ة، 

اأوروبا  معجزة  ه��ي  تلك  وك��ان��ت  اخل��ا���ض.  تاريخها  يف 

الكربى.

ما من روائي 

كبري

ي�شتطيع اأن 

يخرج من تاريخ 

الرواية

معجزة اأوروبا 

الكربى لي�شت 

يف فنها

بل يف فنها 

حموًل اإىل 

تاريخ 

هـــو�مـــ�ش

f:�لف�سل �لأخري من كتاب ميالن كوندير� »�ل�ستار«،د�ر غاليمار بباري�ش 

�سنة 2005

Milan Kundera: Le rideau:Gallimard ،Paris - 2005 : f f
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د. كلثم جرب

كاتبة من قطر

»فيني منك..

فيك مني«

ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة

  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة

 ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص ن�صو�ص

  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة

  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة  ق�صة

ق�صة  ق�صة  ق�صة

ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة

ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة ق�صة

»اأنت ما اأنت اإن�ضان اأنت اأكرث.. مثل ما ت�ضعر تاأّكد اأين اأ�ضعر..«

هكذا ا�ضتحال اجلدب خ�ضبًا، يف حلظة ُبعثت يف ال�ضوارع النازفة مطرًا مل يكن �ضواك ي�ضري الهوينا حتى لظننتك نف�ضي 

التي ت�ضري، ومل تكن املدينة امل�ضّرعة اأبوابها م�ضّرعة كما هي العادة يف هذا ال�ضباح امل�ضم�ض، لذا اآثرت اأن اأبحث عن 

م�ضار اآخر يو�ضلني لآخر الدرب.

»فيني منك فيك مني.. غ�ضب عنك غ�ضب عني.. التقينا واللقاء ق�ضمة مقّدر«

تدافع النا�ض يلتقطون اللفة امللقاة على قارعة الطريق، اأ�ضوات متداخلة، ن�ضيج.. ا�ضتغراب، تزاحم وتدافع بالأيدي، 

مقود  القابع خلف  وجهك  اأن  الطريق، غري  قارعة  على  ت�ضاقط خطيئة  ثمرة  اكت�ضاف  توّد  بف�ضول  م�ضتعرة  ونظرات 

الأخرى م�ضار  اأنا  املجنون.. وقد غادرت  التزاحم  اإىل  اإليك ل  النظر  اأقتن�ض  الالمفهومة جتعلني  �ضيارته وهمهماته 

اللفة..  داخل  تتثاءب  �ضغريتني  عينني  فوق  ال�ضاقطة  عيونهم  وراء  من  يطّل  الذي  حزنك  مبالحقة  واكتفيت  طريقي 

خ�ضيت اأن اأقراأ م�ضاعرك ب�ضوت عال في�ضمعها اأولئك املتلهفون يف هذه اللحظة بالذات للتقاط ولو جزءًا من احلقيقة 

التي بال �ضك لن تبّدد اأحزانهم اأو خماوفهم، اأو ترتك دموعهم تنهمر كما انهمر ن�ضيجك يف بكاء �ضامت واأ�ضابعك 

املرجتفة فوق املقود.

- اف�ضحوا الدرب �ضيارة ال�ضرطة.

تتدافع الأ�ضوات.. ها اأنا من جديد اأتعلق بنظراتك.. اأخ�ضى رحيلك دون اأن اأجد اإجابة و�ضط الأوجاع الهائجة.. اليدان 

ال�ضغريتان متّد اأ�ضبعًا تلو الآخر تلون بلون دم امل�ضيمة الوردي يف حماولة جاهدة كاأمنا لرت�ضم ا�ضم والديه على اأطراف 

لفافته التي مل يحكم اإغالقها من قام بها يف عجلة بدت وا�ضحة من ت�ضّرب اأ�ضابع ال�ضغري خاللها.

»مايل غريك.. مالك اإل اأنا حبايب.. الهوى غالب واأمر اهلل غالب...«

ج�ضد  على  بقب�ضتي  األقيت  اجلمع..  اأزاحم  عجالتها..  والدائرة  �ضيارتي  باب  اأحكم  اأن  دون  حمموم  ب�ضكل  اندفعت 

ال�ضرطي املنحني فوق اللفة، وهو ياأمر رفيقه:

- ل تدع اأحدًا يتحّرك من مكانه لعّل اأحدًا منهم قد راأى من األقاه..؟

- اأنا.. اأنا راأيته اأنا..

التفت وجه ال�ضرطي املحّمر بخ�ضب ال�ضقيع القار�ض القادم من املجهول والذي مل ت�ضهده هذه املدينة منذ ع�ضرات 

ال�ضنني، وهي التي تعّودت اأن تلتحف احلّر �ضيف �ضتاء دون اأن يجد الربد �ضبياًل اإليها.

- من اأنت..؟

- اأنا التي راأيت ال�ضخ�ض الذي يقف هناك..

التفت وجهانا جهته كان قد نفث دخانًا رماديًا خلفته  القابع خلف مقود �ضيارته.. حينما  اأ�ضرت ب�ضبابتي اإىل الوجه 

�ضيارتي  وريقاتي داخل  ود�ّضه بني  الهاتفي دون وجل،  اأن كتب رقمه  بعد  وال�ضرطي،  اأنا  نحو وجهينا  �ضيارته  عجالت 

امل�ضّرعة اأبوابها، واأطلق على كل رقم ر�ضا�ضة ده�ضة.

يف مركز ال�ضرطة حاولت اأن اأ�ضي بق�ضمات وجهه فلم اأفلح.. كيف غادرتني ق�ضماته التي ا�ضتح�ضرتها ع�ضرات املرات 

بعد ذلك، واأنا اأطلق اآهة حزن حمت�ضرة بعد اأن عييت طوياًل بني اأروقة املحاكم يف حماولة م�ضتميتة حل�ضانة الطفل 

الذي �ضهدت اغتيال فرحه وهو ملوث بدم امل�ضيمة الوردي. 

- مربوك.. اأخريًا ا�ضتطعت ح�ضانته..

هكذا قال اجلميع فرحني م�ضتب�ضرين قدومه، ليبّدد وحدة قلبي وجدب حياتي التي فارقتها احلوارات املزهرة امل�ضحونة 

بالده�ضة والفرح يوم اأن ان�ضلت اأول اأ�ضابع طفلي من بني كفي القاب�ضة عليها يف برودة عجيبة.. بداأت بالتال�ضي حينما 

ووري ج�ضده الغ�ض الرثى، فانغم�ضت يف جلة ملكوت وحدتي.. ينطلق قلبي دومًا ول يعود اإل بعد اأن تنح�ضر خاليا دمعي 

من مكامنها، وي�ضحب ال�ضيد احلزن اأذياله يف حماولة تلو املحاولة بني خاليا جزيئاتي حتى يتعب اجل�ضد مني فال اأعود 

اأمّيز بني ما هو مباح من احلزن وما هو حمّرم.
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- هبة من اهلل.. دون اأن تهتدي ال�ضرطة لفك رموز الأرقام التي اكت�ضفت اأنها لأ�ضرة 

يعي�ض اأهلها خارج املدينة بعد اأن مّت التبليغ عن فقده منذ زمن طويل.

»األزمك طول العمر ل جي ول اأروح كاأين مقّيد.. قيدي ما هو �ضال�ضل.. قيدي اإخال�ض 

وفا.. واإل اأنت قايل.. لو يقوم الكون تخ�ضف بي زلزل.. ما اأحّرك �ضاكن..«

- اأمي من األقاين يف ذاك ال�ضباح ال�ضقيعي..!

- لعله اأبوك..؟

- وكيف عرفت..؟

- بعد اأن كربت اكت�ضفت مدى ال�ضبه بني مالحمكما ال�ضحراوية..

- حينما يعود هل �ضتعيدينني اإليه؟؟

- اأنت الذي تقّرر يا بني ول�ضت اأنا..!

ناظري  اأمام  ينمو  كان  لأحد..  به  ي�ض  ال�ضغري ومل  �ضّره ذاك  كتم 

يزداد  كان  املبهمة..  ذاته حقيقته  نقيًا.. مل تخرب دهاليز  جمياًل 

كان  م�ضاء  ذات  به..  تعلقًا  اأزداد  وكنت  وتفاوؤًل،  وعزمًا  اإ�ضرارًا 

متكئًا على ذراعي يف حماولة يائ�ضة لإكمال حكايتي عن مالمح وجه 

اأبيه اأو خاله اأو عمه، اأو من يكون الذي زعمت اأنني راأيته يلقي به يف 

قارعة الطريق، يف حني اأنني كنت قد راأيته ملقى وهناك تلك املالمح 

اأو  ال�ضحراوية التي تراقبه من بعيد.. انقلب هم�ض الهاتف فحيحًا 

اأزيزًا – تلك اللحظة – يف قرع م�ضتمر لالإجابة عنه.

اأيقظني �ضراخ اأنينه املتوا�ضل فكانت يد ال�ضغري هي ال�ضّباقة:

- اأمي اإنها لك..

- من؟؟

- مل اأ�ضاأله بعد عن ا�ضمه.

�ضهدت  قد  كنت  البكاء،  بغري  الآن  يل  ي�ضمح  ل  املحت�ضر  احلزن 

كنت  اللحظة،  هذه  اأنا  كما  ه�ضة  اأكن  مل  اأين  غري  كثرية  مرثيات 

النظر  اأخطاأت  قد  اأين  واآمنت  املكاملة  مثل هذه  انتظار  تعبت من  قد 

والزعم، واأين مل اأكن �ضوى مهوو�ضة بولع الف�ضول كما هم بقية النا�ض.. 

هذا امل�ضاء مل اأكن كذلك.

- اأنا هو.. مل اأِع اأنك �ضتقومني بالو�ضاية مبالحمي لذا ت�ضّرفت ب�ضرعة فافتعلت ق�ضة 

الرقم الهاتفي امل�ضروق.

اإىل  طريقه  يعرف  وجهي..  ومالمح  �ضكني  وعنوان  هاتفي  رقم  جيدًا  يعرف  هو  اإذن 

�ضغريي واأنه ي�ضكن بيت روحي.. يحا�ضر وجعي ب�ضجيج �ضوؤاله اليومي من هو الذي 

ارت�ضف الكمية الأكرب من حليبي؟ ومن امت�ض بقايا عروقي وحفر باأظافره ال�ضغرية 

اخلطوط البي�ضاء فوق �ضدري؟ اأجيبه:

- اإنه اأنت يا بني..

- وكيف يكون ذلك..؟!

اأزل ممتلئة برحيق غبطة فرح الطفل الأول، فظّل �ضدري ينهمر  واأنا مل  - لقد جئت 

حليبًا، جئت لكي ترت�ضفه فت�ضبح ابني!

- اإذن اأنا هو ابنك ولي�ض الآخر..!!

- بل كالكما ابناي.

وهذا الأحمق مبالحمه ال�ضحراوية املبحر يف غ�ضق غيه، ماذا يريد بعد �ضتة اأعوام من 

امل�ضاحلة مع الفرح، بعد اأن كادت ال�ضعادة ت�ضيبني بالرتباك.. وبعد اأن �ضكن طفله داخل 

جفوين:

- جئت فقط لأجيب عن �ضوؤال حائر بعد اأن حفظ وجعي اأر�ضفة الوح�ضة وال�ضقيع يف اأن 

هذا الطفل هو..

�ضاح ال�ضغري يف �ضجيج متناغم ويف حماولة م�ضتميتة لإيقاف هذا النزف الذي ا�ضت�ضعره 

بعد اأن كاد قطار حياته مي�ضي بهدوء دون التفكري يف حلظة ال�ضطدام والحرتاق:

- اأمي مل ن�ضل بعد اإىل نهاية احلكاية..؟؟

اأغلقت الهاتف دون ا�ضتئذان م�ضكونة بالوجل.. احت�ضنت ال�ضغري واأنا اأهم�ض:

- بل و�ضلنا ها اأنا اأمنحك يف نهاية الأمر.. حبنا كفاف يومنا.. فقد ن�ضيت مالمح من قد 

ل يكون هو اأبوك..!
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يف ديوانية جّدي تفتحت اأ�شماعي باكراً على ال�شعر العربي املقفى املوزون. ويف خطب 

على  اللغة  متار�شه  الذي  ال�شحر  ومقدار  والبالغة  الف�شاحة  عرفت  الرنانة  جدي 

اأفراد  بني  جل�شته  يف  اأبي  يرويها  التي  الق�شائد  على  �شببت  ف�شيئاً  و�شيئاً  النا�ص. 

وقراءتها  الق�شائد  حفظ  علّي  �شهاًل  كان  املدر�شة  دخلت  وحني  والأقرباء.  العائلة 

اأمام ح�شد التالميذ.

خ�شبية  طاولة  اأمام  الطعام  لتناول  جنل�ص  كنا  والريف  املدينة  يف  منزلنا  يف  كذلك 

وكانت  م�شتطيلة.  اأخرى  واأحياناً  م�شتديرة  تكون  حيناً  )طبلية(  الأرجل  ق�شية 

الأيادي تتناهب الطعام من م�شافة ق�شية ومن اأطباق م�شرتكة.

اأن  رغم  للقراءة،  الطويلة  ال�شاعات  اأخ�ش�ص  و�شرت  ال�شبا  عمر  بلغت  ذلك  بعد 

ال�شماع والقراءة ظال متالزمني، لكنني ويف عمر ال�شباب �شرت اأ�شمع كلمات الإدانة 

�شد اخلطابة و�شد ال�شراخ و�شد ال�شعر املقفى املوزون ل�شالح ق�شيدة النرث وال�شعر 

املهمو�ص وق�شيدة البيا�ص. ثم طلع املفهوم الفل�شفي الذي اأخذ املثقفون يتقاذفونه 

ككرة القدم والذي يقول »العرب ظاهرة �شوتية«.

مائدة  منها  بدًل  وجاءت  للطعام  كم�شرح  الطبلية  اختفت  ال�شباب  عمر  يف  كذلك 

يل  يلذ  وكان  الكرا�شي  من  جمموعة  بها  حتيط  والتي  الأر�ص  عن  العالية  ال�شفرة 

تقاليدنا  وبينهم،  بيننا  مقارنة  اأجري  اأن  الغرب  وعوا�شم  بالد  اإىل  �شفري  اأثناء 

وتقاليدهم، �شلوكنا و�شلوكهم، هذا عدا عن اللون والرائحة وكل ملمح لفت.

الثقافة بني �شمت الغرب وكالم ال�شرق

عماد �لعبد�هلل

كواتــم
ال�شـوت
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الغرب  خ�ضو�ضًا  ك��ث��رية  ف���روق  وال��غ��رب  ال�����ض��رق  ب��ني 

ال�ضمايل. والأدبيات التاريخية حفلت باملقارنة يف احلرب 

احلركة  واخلفيف  القامة  القليل  العربي  الفار�ض  بني 

ج�ضد  �ضخامة  وب��ني  اأي�ضًا،  اخلفيفني  ودرع��ه  ب�ضيفه 

الفار�ض الأوروبي ب�ضيفه ودرعه الثقيلني، وكذلك تفوقه 

بقدرته على  الق�ضري،  النف�ض  العربي ذي  الفار�ض  على 

تاريخيا  الت�ضادم  ح�ضل  لقد  وال�ضنك.  امل�ضاق  حتمل 

باحلروب  امل��دون��ات  وام��ت��الأت  اآنئذ  العامل  �ضفتي  بني 

الأمر  لي�ضتقر  ال�ضليبية.  املتبادلة واحلمالت  والغزوات 

الأوروبيني  غلبة  على  الغرب  يف  ال�ضناعية  الثورة  وبعد 

قد  الأخ��ري  ال�ضتار  وك��ان  العامل،  وت�ضيدهم  للم�ضارقة 

بانهيار المرباطورية  املزمنة  املواجهة  اأ�ضدل على هذه 

نف�ضي  اأجد  وهنا  املن�ضرم.  القرن  بداية  يف  العثمانية 

وهو  جّدي  ديوانية  يف  ح�ضلت  حادثة  لرواية  متحم�ضًا 

جد جدتي، حممد العبداهلل امللقب ب� »الأفندي«. وكانت 

احلرب العاملية الأوىل قد اندلعت. كان احلديث يجري 

يف الديوانية يف قرية اخليام اجلنوبية عن احلرب، وَمْن 

اأم الكفار. ويف اأق�ضى  �ضينت�ضر فيها، الدولة العثمانية 

تزرر  كانت جتل�ض خادمة وهي  الداخل  اإىل  الديوانية 

اإحدى ال�ضرتات، فتدخلت يف احلديث قائلة 

على وقع احلماوة، اإن الذي �ضينت�ضر هو 

الذي ي�ضنع هذه الأزرار. فنهرها جدي 

قائال: اإخر�ضي قويل اهلل ين�ضر الدولة 

العلية!

تعتمد  وق��ت��ه��ا  ال��ع��رب  ب���الد  وك��ان��ت 

بدياًل  ال�ضغرية  القما�ض  كتل  على 

وطبعًا  اليوم..  نعرفه  كما  الزر  عن 

ما  وجرى  احلرب  يف  الكفار  انت�ضر 

جرى. ومنذ ذلك احلني تعاظم متثل 

رغم  ال��غ��ال��ب،  ب��الأوروب��ي  ال�ضرقيني 

حماولت ال�ضلطان عبداحلميد يف ربع 

الإ�ضالحات يف  اعتماد  الأخري  ال�ضاعة 

الم��رباط��وري��ة وم��الق��اة الأوروب��ي��ني يف 

منت�ضف الطريق.

تعاظم التماهي بالغرب ونحت املجتمعات 

�ضاردة  كل  يف  تقليده  اإىل  ال�ضرقية 

بقيت  ممانعات  ثمة  لكن  وواردة. 

)دول  امللب�ض  مثل  وه��ن��اك  هنا 

اآ�ضيا وبع�ض  اخلليج وبع�ض دول 

امل�ضري،  ال�ضعيد  مناطق  من 

�ضاء  فقد  اليمني  الريف  اأم��ا 

اجلاكيت  تلب�ض  اأن  ال��ت��وازن 

الأوروبية فوق الثوب التقليدي(. واملاأكل )يبدو يف اجتاه 

اليوم ل�ضيغة عاملية �ضاحقة تتمثل ب� »الفا�ضت فود«(.

ممانعة  بني  اليوم  اإىل  حائرة  مازالت  فهي  اللغة  اأم��ا 

اآخر  عربي  م��ع  عربي  حديث  اإىل  وامل�ضتمع  وت�ضليم. 

اإليه املفردات الفرن�ضية والإنكليزية التي تتخلل  تتناهى 

�ضيا�ضيًا  انت�ضر  ال��غ��رب  اإن  يقول  م��ن  ثمة  امل��ح��ادث��ة. 

وع�ضكريًا و�ضناعيًا، لكن ما الداعي اإىل التماثل به »على 

تنربي  وهنا  والثقافة.  والعادات  ال�ضلوك  يف  العمياين« 

الأ�ضئلة عن اخل�ضو�ضية والأ�ضالة واحلداثة واملعا�ضرة 

بحثًا عن اأجوبة تروي غليل الثقافة العربية احلائرة.

م�ضاألة  م�ضاألتني:  عن  احلديث  اإىل  ترمي  املقالة  هذه 

ال�ضعر احلديث اأو ال�ضعر املهمو�ض. وم�ضاألة عادات الأكل 

هل جنل�ض على الأر�ض اأم على الطاولة!

اأن  على  اإجماعًا  ثمة  ف��اإن  الأوىل  امل�ضاألة  اإىل  بالن�ضبة 

يعرفها  كما  احلديثة،  الق�ضيدة  اأو  احل��دي��ث  ال�ضعر 

جاءت  هنا  من  لالإلقاء،  ولي�ضت  للقراءة  هي  الغرب 

الغرب  اأن  مينع  ل  ذل��ك  لكن  املهمو�ض.  ال�ضعر  عبارة 

امللقى  ال�ضعر  اعتمد  للميالد،  ع�ضر  اخلام�ض  القرن  يف 

واملقفى املوزون متاأثرًا بالرياح الثقافية وال�ضعر العربي 

الأندل�ض، ومتماهيًا  بوابة  اإليه من  الذي دخل 

كانت  التي  الإ�ضالمية  العربية  الثقافة  مع 

احلني.  ذل��ك  يف  ال��ع��امل  يف  مت�ضيدة 

اجلوال  امل�ضرح  ع��ن  در�ضنا  ه��ك��ذا 

ورابليه  و�ضك�ضبري  لفونتني  وع��ن 

وكورنايل ورا�ضني وغريهم.

الثقافة  دوي  خ��ف��وت  ب��ع��د  ل��ك��ن 

الغرب  عاد  والإ�ضالمية  العربية 

اإىل قواعده �ضاملًا، وعاد اإىل ثقافة 

ال�ضمت والكتابة.

اإن قاعات املكتبات العامة، يف الغرب 

اجلميع  ح��ي��ث  مطبقًا  �ضمتًا  ت�ضهد 

املكتبات  يف  اأما  القراءة،  يف  منهمكون 

العامة العربية فاإننا ن�ضهد �ضيقًا وبرمًا 

بال�ضمت الذي تقطعه عادة الرثثرات 

حتى ولو ب�ضوت خافت. واأي�ضًا اإن 

ال�ضمت الذي يلف قاعات 

الأورك�ضرتا  ع���زف 

ي�م��ل�ه  ال�ضيم�فوني�ة، 

العرب  اأو  ال�ضرقيون 

البقاء  ي�ضتطيعون  ول 

يف تلك القاعات �ضوى 

على  ����ض���اع���ة  ن�����ض��ف 

ال�شعر العربي 

املقفى 

املوزون دخل 

اإىل اأعماق 

اأوروبا من 

بوابة الأندل�ص
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احلديث ن�ضخة كوميدية عن ال�ضاعر الغربي ل داعي له 

ول مكان ول زمان ول هوية.

يجعل  وفيها  بها  والت�ضدق  اللغة،  اأوت��ار  على  اللعب  اإن 

الالعب متمر�ضًا يف اأ�ضواتها واإيقاعاتها. ويوؤدي به الأمر 

اإىل العود على بدء، اأي مزيدًا من الرجتاع الغنائي.

اإىل  الأمر  به  ف�ضيوؤدي  الكتابة،  اأوت��ار  على  الالعب  اأما 

غائب-  ال��ك��الم  فعل  حيث  خمتلفة-  ن�ضو�ض  توليد 

اأو ق�ضيدة  الآلية  الكتابة  اأو  اإىل ال�ضمت املطبق  تف�ضي 

ول  الكلمات  تختفي  حيث  ال�ضمت  ق�ضيدة  اأو  البيا�ض 

نطالع �ضوى الورقة البي�ضاء. هكذا يغدو ال�ضعر العربي 

�ضعر  اأي  احلياة(  حب  �ضهوة  هو  )الأي��رو���ض  اإيرو�ضيًا 

تاناتو�ضيًا  فيغدو  احلديث  الغربي  ال�ضعر  اأم��ا  احلياة. 

)والتاناتو�ض هو �ضهوة حب املوت( اأي �ضعر املوت.

وفرق بني احلياة واملوت وفرق بني الثقافتني.

اأثناء  الطاولة  اإىل  اجللو�ض  م�ضاألة  هي  الثانية  امل�ضاألة 

تناول الطعام اأم القعود على الأر�ض؟

على  القعود  املرء  ي�ضتطيع  ل  ال��ربودة  ب�ضبب  اأوروب��ا  يف 

وتكون  والكرا�ضي،  الطاولة  ي�ضتعمل  هو  لذلك  الأر���ض، 

من اخل�ضب كمو�ضل رديء للربودة. اأي اأنه باجللو�ض اإىل 

الطاولة ينجي ج�ضده من الربد. اأما يف ال�ضرق �ضواء يف 

املناخ احلار اأو املناخ املعتدل، فاإن القعود على الأر�ض - 

على الرمل اأو على ال�ضجاد- ل ي�ضبب اأي م�ضكلة. لذلك 

نرى يف دول اخلليج العربي اأن النا�ض ل يتحرجون مهما 

الطعام  وتناول  الأر�ض،  على  القعود  مقامهم من  ارتفع 

رغم وجود اآلف املوائد اجلاهزة والتي تعر�ضها املتاجر. 

واأ�ضخف ما فيها الطاولت والكرا�ضي من احلديد! وكما 

يكونوا  مل  اأوروب��ا،  �ضكان  من  الغربيني  فاإن  معروف  هو 

ي�ضتعملون الطاولت والكرا�ضي اخل�ضبية فقط، بل كانوا 

من  وال�ضوك،   كاملالعق  ال�ضفرة،  اأدوات  كل  ي�ضنعون 

اخل�ضب اأي�ضًا.

رب قائل يقول وما العالقة بني ال�ضعر احلديث واملهمو�ض 

وطريقة تناول الطعام؟

اأما الرد فهو اأنها كلها اأمور تنتمي اإىل الثقافة مبعناها 

وتركيبها،  ال�ضخ�ضية  بناء  يف  ت�ضب  وكلها  الوا�ضع، 

وحتى ل يظل �ضوؤال ال�ضعر احلديث يف غري حمله اأحببنا 

حول  خامتة  وخ��ري  مفاجئ.  مكان  من  عليه  الإط��الل��ة 

ال�ضعر احلديث هو ما قاله ال�ضاعر اللبناين عبداحل�ضني 

العبداهلل عن املو�ضوع، معتربا اأن ال�ضعر الغربي احلديث 

ي�ضبه خملوقًا غريبًا هجينًا بني العرب:

حتدثني ول �أفهم عليها

كاأن حديثها �ل�سعر �حلديُث  

اأبعد تقدير. والذي ي�ضغي ال�ضمع يف املدن العربية اإىل 

وكذلك  وال�ضيارات،  البيوت  يف  العالية  املذياع  اأ�ضوات 

اإىل حلقات الغناء يف الريف اللبناين اأو جماهل اإفريقيا 

النطق  على  قائمة  �ضرقية  ح�ضارة  بني  الفرق  �ضيعرف 

بني  اختالف  ثمة  الهم�ض.  على  قائمة  غربية  وح�ضارة 

العربي،  املقهى  �ضيدة  ه��ي  فاجللبة  اأي�����ض��ًا،  املقاهي 

بع�ض  با�ضتثناء  ال��غ��رب��ي  املقهى  �ضيد  ه��و  وال�ضمت 

تقاليدها  تت�ضابه يف  التي  املتو�ضطية  الغربية  املجتمعات 

على  »ح��اف��ظ��وا  لف��ت��ات  اإن  ال�ضرقية.  املجتمعات  م��ع 

ال�ضمت« يف امل�ضت�ضفيات العربية ل يعباأ بها اأحد، بينما 

تعترب ال�ضجة يف امل�ضت�ضفيات الغربية جرمية ل تغتفر.

املقفى  العربي  ال�ضعر  اأن  جن��د  ال�ضعر  اإىل  وب��ال��ع��ودة 

ال�ضعر  اأم��ا  واملنربية،  واخلطابة  لالإلقاء  هو  امل���وزون 

الغربي احلديث فهو للقراءة والهم�ض. اإن التطور الذي 

على  يدلنا  ال�ضيمفوين،  التاأليف  حقل  يف  الغرب  �ضهده 

ال�ضوت  ولي�ض على  الآلت  اأ�ضوات  الغرب عمل على  اأن 

الب�ضري. واألف لها اجلمل املو�ضيقية بعيدًا عن ال�ضوت 

ال�ضرقية  العربية  املو�ضيقى  اقت�ضرت  بينما  الإن�ضاين، 

وال�ضعر  واملو�ضحات  ال�ضعرية  الق�ضائد  تلحني  على 

ال�ضعبي، ول �ضرورة ول اأهمية هنا عن اأي حديث عربي 

عن التاأليف املو�ضيقي التجريدي، لأنه �ضرب من التقليد 

لأوروبا ل يقنع حتى من يقوم به.

على  ويعتمد  الآلت  �ضوت  على  يعمل  كان  اإذن  الغرب 

مثاًل  ال�ضويد  يف  ي�ضتدرج  )من  الب�ضري  ال�ضوت  �ضمت 

النف�ض(، بينما  اإىل الكالم يكون رائدًا يف علم  اأحدهم 

عرب  الب�ضري  ال�ضوت  تظهري  على  يعمل  ك��ان  ال�ضرق 

على  واعتمد  ال��غ��رب  �ضمت  هكذا  امل��راف��ق��ة.  الأحل���ان 

واعتمد  ال�ضرق  نطق  بينما  ومو�ضيقى.  كتابة  التاأليف 

اخلطابة واحلفظ اأكرث من اعتماده الكتابة. 

�ضعر  هو  العربي  ال�ضعر  مل��اذا  نفهم  اأن  ميكن  هنا  من 

الغربي هو �ضعر مهمو�ض  ال�ضعر  منطوق جهوري، وملاذا 

اإىل  يوؤدي  الذي  الغرب هو  البارد يف  املناخ  اإن  �ضامت. 

فنلندا  يف  فمك  فتحت  ف��اإذا  الكالم.  وجتنب  ال�ضمت 

الكالم  يغدو  الفور! لذلك  اأ�ضنانك على  �ضتهّر  فال �ضك 

والرثثرة و�ضط ذلك املناخ عملية �ضعبة، اإذ اإن الربودة 

يعتمد  لذلك  عمومًا.  واحللق  والل�ضان  الأ�ضنان  توجع 

للتعبري على الكتابة ولي�ض على الكالم. لننظر هنا قلياًل 

اإىل ال�ضعوب الإفريقية التي يجعلها املناخ احلار يف غناء 

ورق�ض دائمني.

هو  املهمو�ض  ال�ضعر  للغرب يف  العرب  تقليد  يغدو  لذلك 

من قبيل احلماقة والتنكر جلملة حقائق، كاملناخ والطبع 

ال�ضعر  يكتب  الذي  العربي  ال�ضاعر  وي�ضبح  وال�ضجية. 

العمل الفني: سامي محمد - الكويت 

عمل الغرب 

على تطوير 

مو�شيقى 

الآلت.. 

وعمل ال�شرق 

على تلحني 

كلمات 

الأغاين
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كيف يل اأن اأِتَّ 

مل اأَر ال�ضوء، يف اأول الأمر، 

اإذ مل يكن بعُد �ضوٌء

لتم�ضي احلي�ة على َهْديِه

بل ري�ٌح تدور على نف�ضه� ك�لأف�عي

وتنه�ش جلد ال�ضم�ْء

مل اأَر ال�ضم�ش من فرجة الب�ب

مل� ولدُت،

وم� كنت اأملح اإل �رسير الغيوم

التي نزفت قطرة قطرًة

من عروق ال�ضت�ْء

حتت اأكرث اأي�م ك�نون برداً

اأتيت اإىل الأر�ش،

يف ظلِّ اأعتى ال�ضهور

�ضت �ضعر املي�ه حت�ضَّ

التي لذُت طفاًل ب�أهدابه�

ْلبه� وال�ضخور التي خرج الدمُع من �ضُ

اأوقفْتني نتوءاته�

فوق قّمة جْرٍف �ضحيٍق

لأ�ضهد من فوقه� 

؟ ة لق�شيد ا
�سوقي بزيع

�ضاعرمن لبنان
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خْفَق قلب الرباري

وم�ضقط راأ�ش احلجْر

من تراين اأكون اإذن؟

ع�ضبًة يف �ضقوق الرثى

اأم جداراً ل�ضدِّ الطفولة عن خوفه�

من عواء الذئ�ب 

ومن ظلمة الأقبيْة؟

من تراين اأكون

ِّ
د من حلم ذاك ال�ضبي �ضوى م� تبدَّ

الذي ك�ن يعرف ب�حلْد�ِش

ميع�د طمث الزهور

ولغز انعق�د الثم�ر

وتوقيت نوم ال�ضجْر

والذي ك�ن يختزن ال�ضم�ش

يف �ضدره، ك�لنم�ل،

لتدفئه يف لي�يل ال�ضت�ء الطويلِة

حت�رسين الآن اأطي�ُف تلك احلي�ِة

التي ع�ضتُه� 

مثلم� حت�رس النهر عند امل�ضّب 

تف��ضيل جمراه:

هذا اأن�

خطوٌة للِّق�ء مع الأر�ِش

غ�ئ�ضٌة يف الوحول،

واأخرى معلَّقة مثل اأرجوحٍة

يف حب�ل الهواْء

وهذا اأن�

 غيمٍة..
ْ
ح�ئم�ً ك�ل�ضنونو على ج�نحي

اأو حداْء

وهذا اأن�

ن�ظراً نحو م� ل يُرى

من لآلئ زرق�َء

مرفوعٌة �ضم�ضه� فوق راأ�ضي كت�ٍج

وهذا اأن�

ح�ماًل بيٍد كتب املدر�ضْة

وب�لث�نيْة

�ضلًَّة من هواٍء عليْل

وهذي حدوُد اجل�ضْد:

من الغرب منحدرات توؤدِّي اإىل البحِر

م� مل تُِعْده� املراي� اإىل نف�ضه�، 

ومن ال�رسق اأ�ضن�ُن ريٍح �رسو�ٍش

تع�شُّ على جبل ال�ضيخ

كيم� تذوِّب ثلج الطفولِة

قبل الأوان،

ال�ضم�ل دليلي اإىل التيِه،

اأم� جنوب�ً

فيج�أر �رسُب ال�ضيول التي ارجتَلْته�،

مع الأنبي�ء القدامى،

جب�ُل اجلليْل

مل يكن ينق�ُش الطفَل

اإل احتك�ُك ح�ض�ُن الغيوم ب�أنث�ُه

كيم� ي�ضيَء له الربُق

ّ
جرح الن�ض�ِء ال�ضهي

وكيم� ت�ضيء له رع�ضُة اجلن�ِش

عند البلوغ 

م�ض�م�تِه� املبهمْة

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر

 �صعر �صعر

  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر  �صعر

�صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر �صعر
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وهذا اأن�

 غيمٍة..
ْ
ح�ئم�ً ك�ل�ضنونو على ج�نحي

اأو حداْء

وهذا اأن�

ن�ظراً نحو م� ل يُرى

من لآلئ زرق�َء

مرفوعٌة �ضم�ضه� فوق راأ�ضي كت�ٍج

وهذا اأن�

ح�ماًل بيٍد كتب املدر�ضْة

وب�لث�نيْة

�ضلًَّة من هواٍء عليْل

وهذي حدوُد اجل�ضْد:

من الغرب منحدرات توؤدِّي اإىل البحِر

م� مل تُِعْده� املراي� اإىل نف�ضه�، 

ومن ال�رسق اأ�ضن�ُن ريٍح �رسو�ٍش

تع�شُّ على جبل ال�ضيخ

كيم� تذوِّب ثلج الطفولِة

قبل الأوان،

ال�ضم�ل دليلي اإىل التيِه،

اأم� جنوب�ً

فيج�أر �رسُب ال�ضيول التي ارجتَلْته�،

مع الأنبي�ء القدامى،

جب�ُل اجلليْل

مل يكن ينق�ُش الطفَل

اإل احتك�ُك ح�ض�ُن الغيوم ب�أنث�ُه

كيم� ي�ضيَء له الربُق

ّ
جرح الن�ض�ِء ال�ضهي

وكيم� ت�ضيء له رع�ضُة اجلن�ِش

عند البلوغ 

م�ض�م�تِه� املبهمْة

فلوُل  ك�نت  ال��ن��ه���راِت  اأ�ضفى  حت��ت 

النَّب�ت

تغذُّ اخلطى نحوُه،

ثم ج�ءْت اإن�ُث الظالم

اة من كلِّ ثوٍب املعرَّ

لتجعل من راأ�ضه مرتع�ً لل�ضي�طني،

م� من ن�ض�ئم مرَّت على �ضهل قمٍح

ومل يلتقْطه�،

وم� من كواكَب �ضبَّْت عن الطوِق

اإلَّ واأكمله� جوُعُه للجم�ْل

وم� من ثم�ٍر تََدلَّْت

ة الفجِر على غرَّ

اإل واأخمدت الروُح اأنف��ضه�

يف وع�ء اخلي�ْل

ومل يكِن ال�ضعُر اإذ ذاك

 الل�ض�ِن
َّ
اإلَّ وقوف�ً عيِّي

على ب�ب ملحمٍة ا�ضمه�: اخَلْلُق،

حتى اإذا هتف اهلل ب�لأر�ِش اأْن:

اأْخِرجي م� بجوفِك من زقزق�ٍت

راأيُت املو�ضيقى تدوزن اأوت�ره�

ِل حلٍن على �ض�قيْه مع تَنَزُّ

، ك�ن ل بدَّ

كي ت�ضتقيم الق�ضيدُة،

من اأن يح�ور �ضعري

ذوؤاب�ت �ضعر النجوم التي غرقْت

ك�لرثيَّ�ت

يف الربك ال�ض�فية

ك�ن ل بدَّ يل

من ف�ض�ٍء كهذا

لأوِقَف تلك البالد البطيئة

عن �ضريه�

يف اأع�يل ال�ضب�ح�ت

اأو كي اأهزَّ الظالل التي احلْولََكْت

ب�ليديِن

لي�ضتدرك الرمُز م� ف�تُه

من �ضجْن

كيف يل اأن اأُِتَّ الق�ضيدَة

من غري تلك اجلذوِع

التي انت�ضبْت ك�لقالع ال�ضغريِة

فوق اأدمِي الزمْن

كلُّ معنًى، اإذاً، ل ي�ض�ندُه

ع�ضُف ذاك الرثى وانخط�ف�تُُه

ن�ق�ٌش،

كلُّ روؤي� يج�وره� خ��رسْة

اإذا مل ينم ِحرْبُه� يف �رسير النب�ت�ت، 

حيث الطبيعة اأمُّ اللغْة

والب�ضرية بنت الب�رْس

كلُّ �ضعٍر هب�ٌء

اإذا مل يكن بذرًة يف طريِق

الأع��ضرِي،

اأو ب�قًة من جموٍح

تعيد اخرتاع احلي�ِة

من الأ�ضِل،

اأو �ض�عي�ً لربيِد املطْر...

f f f  

لذا لن يُتِمَّ الق�ضيدَة عني،

، اإذا متُّ

غري ال�ضجْر

العمل الفني: أمني باشا - لبنان
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�لقاهـــــرة -  ه�سام يون�ش

هو  كويللو  باولو  الأ�شهر  البازيلي  الروائي  اإىل عامل  الدخول 

اجلذابة  واللغة  والغمو�ص  ال�شحر  عوامل  مع  بالتوا�شل  اإيذان 

املعلقة باأهداب احلكمة.

لديه،  الروائي  ال�شرد  بنية  يف  برقـة  املن�شوجة  كويللو  وعبارات 

متزج باحرتافية ممتعة بني عمق الفل�شفة وروعة الب�شاطة.

ق�شة حياة باولو كويللو  مثية مثل رواياته، يتقاطع فيها التمرد 

والعناد الذي ات�شمت به �شخ�شيته املزاجية مع رغبته املحمومة 

يف املعرفة واإقامة ج�شور بني الثقافات عن طريق الأدب.

اأنه كتب اأوىل رواياته يف �شن الأربعني، فقد ذهب  وبالرغم من 

بـ»حاج  بداأت  التي  برواياته،  الكتب  مبيعات  �شماء  يف  بعيداً 

التي كتبها من وحي رحلة قام بها  1987 م،  كومبو�شتيال« عام 

�شياً على الأقدام اإىل مزار »ماري يعقوب« يف اإ�شبانيا. اأما رواية 

العامل  يف  خا�شة  ب�شدة،  اإليه  الأنظار  لفتت  فقد  »اخليميائي« 

واأ�شدرها  بهاء طاهر  امل�شري  الروائي  اأن ترجمها  بعد  العربي 

عن دار الهالل حتت عنوان »�شاحر ال�شحراء«.

واعتب  الآن،  حتى  كتاب  مليون   75 من  اأكرث  كويللو  باع  قد  و 

اأعلى الُكّتاب مبيعاً بروايته »11 دقيقة«، حتى قبل اأن تطرح يف 

الوليات املتحدة اأو اليابان و10 بلدان اأخرى. واحتلت »الزهي 

2005« املركز الثالث يف توزيع الكتب عاملياً، وذلك بعد كتابي دان 
براون »�شيفرة دافن�شي« و»مالئكة و�شياطني«. كانت رحلة كويللو 

الرواية  كتابة  حللم  حتقيقه  ويف  حياته  يف  فارقة  اإ�شبانيا  اإىل 

فمنها ا�شتلهم روايته الأوىل، وفيها بداأت اأحداث روايته الثانية 

ظاهرة  تعد  والتي  الأ�شهر،  �شفره  تعتب  التي  »اخليميائي«، 

و  دولة،   18 يف  املبيعات  اأعلى  اإىل  و�شلت  فقد  الكتابة،  عامل  يف 

ترجمت اإىل 62 لغة وباعت 30 مليون ن�شخة يف 150 دولة.

          التقت باولو كويللو فكان احلوار التايل:

كــويـللو:

�شاحر ال�شحراء 

العامل املعا�شر

بحاجة اإىل

رعاية روحية

 حوار حوار حوار حوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار

 حوار حوار حوار حوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار

حوار احلوار احلوار

 حوار حوار حوار حوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار

 حوار حوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار

 حوار حوار احلوار

 حوار حوار حوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار

 حوار حوار حوار حوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار

بــاولـو
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 اأمريكا الالتينية والعامل العربي مت�شابهان يف الفقر والف�شاد

 لي�ص  ثمة ت�شابه بني اأبطايل واأبطال اأمني معلوف!!

 اأ�شعر اأن وراء القول ب�شراع احل�شارات اأو حوار احل�شارات اأهدافًا مريبة و»بيزن�ص« 

45



 حوار حوار حوار حوار احلوار احلوار احلوار احلوار احلوار
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فعرف���ت اأن ه���ذه الأ�ض���رار وه���م كبري، فاحلي���اة هي التي 

تقودنا اإىل اأ�ضرارها.

�أغلــب مر�حــل حياتــك �لأوىل ل تنبــئ باأنك 

�ستكــون كاتبــًا يف يــوم مــا، �أو �ستاأخــذ �لكتابة 

منحى �آخر يف حياتك، فقد ولدت يف ريو دي جانريو 

يف �لرب�زيــل عــام 1947، ودر�ســت �حلقــوق، وعملت 

مــع جمموعة من �ملو�سيقيني �ملعروفــني على تاأليف 

�لأغــاين، و�سافــرت �إىل �ملك�سيك و�لبــريو وبوليفيا 

و�أوروبــا و�سمال �إفريقيا.. فهل كنت بحاجة �إىل �أن 

ملــاذ� تاأخر كويللو يف كتابة �لرو�ية �إىل �أن بلغ 

�سن �لأربعني؟ كان هذ� هو �ل�سوؤ�ل �لأول، �لذي 

طرحته عليه، و�لذي �أجاب عنه قائال: 

نح���ن نحل���م لكنن���ا ل نع���رف اأبدًا مت���ى نحق���ق اأحالمنا، 

فر�ضولكم حممد جاءته الر�ضالة يف �ضن الأربعني، وعندنا 

امل�ضيح بداأ يدعو النا�ض يف الثالثني، فنحن نحقق اأحالمنا 

عندم���ا منتل���ك الإرادة لتحقيقه���ا، وه���ذا لي����ض مرتبطًا 

بال�ضن.

كم���ا اأن جميئ���ي اإىل كومبو�ض���تيال جعلني اأعيد اكت�ض���اف 

نف�ض���ي، وعرفت اأنني جئت لكت�ض���ف اأ�ض���رار هذا الكون، 
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ا�شتنزفتنى  

جتربة ال�شجن  

ومل متنحني 

�شيئًا

واأف�شل 

تقدمي 

ال�شيا�شة 

بطريقة

غري مبا�شرة.. 

فال�شيا�شة 

بالن�شبة

يل �شيء 

مهم

تكتب .. ما �لذي حّفزك على �لكتابة؟

اأحبب���ت الأدب ووج���دت نف�ض���ي، اأردت اإيجاد �ضخ�ض���يات 

ت�ض���بهني، �ضخ�ض���يات تبحث مثلي عن روحها، كتبت لأين 

اأبحث عن مكان يل يف عاملنا الكبري.

حينما تريد �ض���يئًا باإخال�ض فاإن العامل كله يتاآمر من اأجل 

حتقيقه.

كما اأن ال�ض���جعان فقط ي�ض���تطيعون اأن يحققوا اأحالمهم، 

وعليك اأن تكون �ض���جاعًا قب���ل اأن تبداأ يف اأي �ض���يء، واهلل 

�ضيكون معك.

�لتاأثري�ت �لعربية و�ل�سرقية ل تخطئها عني 

يف كتاباتــك �لتي جتــاوزت مبيعاتها  �خلم�سني 

مليون ن�سخــة.. فهل تعتقد بوجود ت�سابه بني دول 

�أمريكا �لالتينية و�لدول �لعربية؟ 

بالدن���ا مت�ض���ابهة مع بالدك���م، لدينا امل�ض���كالت نف�ض���ها 

واملع�ضالت  ذاتها، الفقر، البطالة، املر�ض، الف�ضاد، ولدينا 

ذات التخوف من احلروب التي تن�ضب يف العامل، ويحركها 

اأباطرة املال وال�ضالح.

لقد تاأثرت بثقافات عديدة، ويف دواخلي عوامل من تاأثريات 

ثقافية ممزوجة بروح منفتحة على الآخر اإىل اأق�ضى مدى، 

لكن الثقافة العربية هي الأقوى تاأثريًا على وعيي واإدراكي، 

فقد كتبت »اخليميائي« و»الزه���ري«، وغريهما من روايات 

تاأثرت فيها بالثقافة العربية.

تــدور بع�ــش رو�ياتــك  يف �أجو�ء يتــذوق فيها 

�لقــارئ  لــذة �لغمو�ــش و�ل�سحر �لتــي ت�سبعت 

بهــا من قر�ء�ت لق�س�ش �ألف ليلــة وليلة �أو �لليايل 

�لعربية كما �سرحت قبل ذلك؟

بالرغم من اأين قراأت  كثريًا يف الأدب العربي املرتجم، اإل 

اأن  جربان خليل جربان، وق�ض�ض األف ليلة وليلة هما اأكرث 

ما اأثر يف روؤيتي وتكويني الأدبي، لقد تاأثرت باألف ليلة وليلة 

من���ذ كنت طفاًل �ض���غريًا، حيث اطلعت عليه���ا، ومن كرثة 

حبي جلربان ترجمت له كتاب »ر�ض���ائل حب من نبي«، بل 

دعني اأق���ل لك اإن كتاب »النبي« هو اأك���رث الكتب تاأثريًا يف 

حياتي حتى الآن.

�ل�سائــدة يف �سبــاك  �ل�سفــة  هــو  �لتمــرد  �إن 

و�سبابــك، وكانــت لــك �أطــو�ر غريبــة جعلــت 

و�لديك يعتقد�ن �أنك جمنون، فقد تركت �جلامعة 

�لــذي كنــت تفعلــه يف  ومل تكمــل در��ستــك.. مــا 

حياتك؟

لق���د جذبني الفن و�ض���يطر على كل كياين، لك���ن اأهلي مل 

يفهم���وا معنى اأن تكون فنانًا، فلم يك���ن يف عائلتي اأي فرد 

له �ضلة بالفن.

وقد حاول والداي طرد الأفكار التي ت�ضيطر علّي واعترباها 

جنونًا! وب�ض���بب احلب اجلارف من اأبي واأمي، ت�ض���ورا اأن 

متردي املبالغ فيه هو م�ضكلة عقلية، فاأدخالين اإىل م�ضحة 

عقلية باعتباري مري�ضًا باجلنون ويجب اأن اأتلقى العالج. 

مل يقتنعا باأين عاقل ول�ض���ت جمنونًا اإل بعد اأن اأ�ض���ّرا على 

اإدخايل امل�ض���حة ثالث مرات خالل اأكرث من عامني. ويف 

كل م���رة كنت اأخ���رج ونف�ض الأفكار الت���ي اعترباها غريبة 

ت�ضيطر علّي، لكني اأدركت اأنهما  مل يكونا يكرهانني، ففي 

هذه اللحظة املعقدة جدًا فهمت اأنهما اأدخالين امل�ض���حة 

بداف���ع احل���ب، وقد قدما اأف�ض���ل م���ا يحميني م���ن وجهة 

نظرهما، لكنهما بعد ذلك اأدركا اأنني مل اأكن مري�ضًا.

هل �أجو�ء �مل�سحات �لنف�سية و�لعقلية هي �لتي 

خلقــت رو�يتك  »فريونيكا تقرر �أن متوت«، �لتي 

تــدور حول فــتــاة تقرر �لنتحار بينمــا كانت تعالج 

يف م�سحــة وفيهــا ت�سويــر لأجــو�ء نف�سيــة تك�سف 

عن جتربة حقيقيــة ولي�ش جمرد �ختز�ن لتجارب 

�لآخرين؟.

جعلتن���ي فرتة العالج يف امل�ض���حة العقلي���ة  اأكرث رغبة يف 

التم�ض���ك باأحالم���ي مهم���ا كلفني ذل���ك، تعلم���ت اأن على 

الإن�ضان اأن ينا�ضل يف فرتة معينة من حياته لكي ي�ضل اإىل 

ما يريد حت���ى لو كلفه ذلك دخول امل�ض���حة العقلية ثالث 

مرات اأو دخول ال�ضجن ثالث مرات اأي�ضًا.

الرق���م ثالثة اأوحى يل  بفك���رة غرائبية »ما يحدث مرة  ل 

يحدث ثانية وما يحدث مرتني ل بد له من ثالثة«.

�ساألتــه عــن �ل�سجــن يف حياته لكنــي �أح�س�ست 

�أنــه ل يحــب �حلديث عن حياته خلــف �أ�سو�ر 

�ل�سجــون �لتــي دخــل �إليهــا ثــالث مــر�ت لأ�سبــاب 

�سيا�سيــة عندمــا كانت �لرب�زيــل و�قعة حتت حكم 

ديكتاتوري �سلطوي بني عامي 1964 و1985م.

مل اأ�ض���تفد من ال�ض���جن ب�ض���يء ومل اأتعلم فيه اأي �ضيء، بل 

كانت جترب���ة موؤملة، وكانت خربة من الكراهية والغ�ض���ب 

اخلال�ض���ني، فقد كان تقييد حريتي التي اأع�ضقها وحب�ضي 

بني اجلدران م�ضدر اأحزان مل اأجتاوزها ب�ضهولة.
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هل ثمة �أندل�ش �سائعة يف وجد�نك �لرو�ئي؟

اأنا اأبحث عن اأحالم �ضائعة �ضحقتها املدنية بتطورها 

ال���ذي مل يتوق���ف اأمامه �ض���يء، حتى الروح �ض���لبتها، وهي 

ترك����ض دون توق���ف، لذا ف���اإن الروائي حما�ض���ر بني هذا 

العامل، وعامل الكلمة ال�ض���احر، بدفئها وعمق اإح�ضا�ضها.. 

�ضرت اأتدثر بالكلمة من هذا التطور الذي �ضار ي�ضتخدمنا 

ول ن�ضتخدمه.

ثم اإن املطلع على الكتابات ال�ض���رقية يجد اأن هذه الأعمال 

كانت تبحث عن �ض���يء م���ا.. عن اأندل�ض اأخ���رى، ترفرف 

عليها رايات اأمية، عن اأ�ض���طورة تعيد �ضيئًا مفقودًا منها.. 

م���ا هو هذا ال�ض���يء ل اأع���رف حقيقة، فلي����ض مطلوبًا من 

الروائي اأن يجيب عن اأ�ض������ئلة بقدر طرح ما يحمله داخله 

دون حواجز.

ولكن ثمة مناخــات و�أجــو�ء �سرقية- عربية 

فى رو�يتــك �ساحرة بورتو بيللــو.. هل كتبتها 

خ�سوعــًا ملا مت �ل�سطالح عليه بحو�ر �حل�سار�ت.. 

�أم لأ�سباب فنية وجمالية �سرفة؟ 

حني اأكتب ل اأ�ض���ع يف ح�ضاباتي اأنني اأكتب لأجل الكتابة.. 

لأجل الفن واجلمال والإبداع.. اإذا ت�ض���اءل الروائي قبل اأن 

يكتب عن امل�ضطلحات، التي �ضي�ضع حتتها اإبداعه، اأو اأنه 

�ض���يكتب من اأجل �ض���راع اأو حوار احل�ض���ارات، ومن اأجل 

القرية الكونية.. وغريها من امل�ض���طلحات، فلن ي�ض���يف 

�ض���يئًا لإبداع���ه.. �ض���يتجه اإىل منحى اآخر خ���الف املنحى 

الإبداعي، فالرواية لي�ض���ت بحثا يكتب للح�ضول على نوط 

المتياز اأودرجة الدكتوراه.

ث���م اأنا اأعتقد اأن وراء القول ب�ض���راع احل�ض���ارات اأو حوار 

احل�ض���ارات اأهدافًا مريبة وبيزن����ض.. اأح�ض اأن هناك من 

يخططون ل�ضيء ما مريب ل اأ�ضتطيع فهمه.

�لب�ساطة �لتي ت�سبه حكي �جلد�ت لأحفادهن 

تهيمــن يف �ســردك.. هل ثمــة ر�سالة خفية يف 

�إبد�عــك ت�ســري �إىل �أن �لعامل �ملعا�ســر بحاجة �إىل 

رعاية روحية؟

نعم، العامل املعا�ضر بحاجة اإىل رعاية روحية وكما ذكرت 

لك يف ظل التطور التكنولوجي الرهيب الذي يجتاح العامل، 

نح���ن بحاجة اإىل الرعاية الروحية التي افتقدناها و�ض���ط 

هذا ال�ض���خب الذي ي�ض���ل اإىل درجة املل���ل يف هذا العامل 

الآن.

�ألهــذ� ل تاأتي �ل�سيا�سة �سريحــة ومبا�سرة يف 

كتاباتك؟

لقد ا�ض���تنزفت جتربة ال�ضجن طاقة نف�ضية هائلة لدي ومل 

متنحني �ض���يئًا، و ل اأحبذ الكتابات ال�ضيا�ضية ال�ضريحة.. 

اأف�ض���ل تقدمي ال�ضيا�ض���ة بطريقة غري مبا�ضرة، فال�ضيا�ضة 

بالن�ضبة يل �ضيء مهم. 

ثمــة ت�سابه بني رو�يتــك »�خليميائي« ورو�ية 

�أمني معلوف »ليون �لإفريقي«.. كيف ترى �أنت 

هذ� �لت�سابه؟

ل ت�ض���ابه بني الن�ضني، اإل اأنهما اإبداع روائي لم�ض �ضغاف 

احلياة الإن�ضانية..  وقد قراأت اأمني معلوف واأحببته واأحببت 

اخلط الروائي الذي اختاره لنف�ضه من حيث حبكته الروائية 

ولغته القوية، و�ضرده التاريخي واحلكمة التي يلقيها اأبطال 

رواياته، وقد بداأت روايته »ليون الإفريقي« ب�ضقوط الأندل�ض 

يف الق���رن اخلام�ض ع�ض���ر امليالدي وال�ض���تات بني املغرب 

وم�ضر واإيطاليا.

اإذن ثمة خلط بني روؤيتك لأمني معلوف وروؤيتك يل، ف�»ليون« 

تتح���دث ع���ن الرحالة والعامل والدبلوما�ض���ي احل�ض���ن بن 

حممد الوزان، ذلك النبيل الأندل�ضي الذي عا�ض ال�ضنوات 

الأخرية للم�ض���لمني يف الأندل�ض، ثم هاجر مع اأ�ض���رته اإىل 

املغ���رب، وقد يكون قولك بالت�ض���ابه اإن احل�ض���ن بن حممد 

الوزان قام برحلته اإىل م�ضر، لكن الرجل مت اختطافه من 

قبل القرا�ضنة الإيطاليني، وعا�ض يف البالط البابوي ليغري 

ا�ضمه اإىل »ليون  دي مويت�ضي«، ويتزوج من فتاة م�ضتن�ضرة 

من يهود الأندل�ض، وينجب منها ابنه »جيو�ضبي« الذي يروي 

ق�ض���ة حياته، وهي تختلف عن »فاطمة« الفتاة امل�ضلمة يف 

روايت���ي والت���ي التقاه���ا »�ض���انياغو«، واأحب فيها  ال�ض���رق 

ب�ض���حره اخلالب، واعرتت���ه احلرية: هل يرتكها ومي�ض���ي 

بحثًا عن حلمه؟

لكنه يكت�ضف اأنها جزء من حلمه.. اإن احلب جزء من حلمه 

.. جزء من كنزه الذي يبحث عنه. 

لدى معلوف �ضخ�ض���ية اأ�ض���طورية حاملة جت�ض���د الت�ضامح، 

وبطلي كان يبحث عن كنزه اخلا�ض امل�ضكون به.

اإن الذي ت�ضتطيع التو�ضل اإليه يف النهاية، �ضواء لدي اأو لدى 

معل���وف اأنه ل حجر الفال�ض���فة ول اإك�ض���ري احلياة كافيان 

جلعل احلياة اأجمل لدى الإن�ض���ان املعا�ض���ر، اإن اكت�ضافك 

لأ�ضطورتك الذاتية هو اكت�ض���افك ل�ضعادتك، فحني تقتنع 

بق�ضاياك تقتنع بالعمق ال�ضاكن داخلك.

»النبي« 

جلربان

هو اأكرث 

الكتب تاأثرياً 

يف حياتي 

حتى الآن
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بة لكتا ا
والأنوثة الــذكــورة  بني 

 ق�ضية العدد

تطلع �ملقالة �أو ت�سدر �لرو�ية �أو ينتهي طبع �لكتاب. ويت�ساءل 

�لقارئ بد�ية من يقف ور�ء �لعمل، ذكر موؤلف �أم �أنثى موؤلفة. 

�لكاتبة من �ل�سم  �أو  �لكاتب  �إىل  �سلفًا  �لقارئ  و�سوف يتعرف 

�ل�سم  قر�ءة  يف  �أخطاء  حدثت  ولطاملا  �لغالف.  على  �لو�رد 

�إنها  �أ�سماء �لرجال و�لن�ساء.  حيث تت�سابه يف بع�ش �لأحيان 

�ل�سفحات،  على  مغامر�ته  �إذً�  فلنتابع  ذكر  و�لكاتب  �لرو�ية 

�سر�حتها  مدى  فلنكت�سف  �أنثى،  و�لكاتبة  �أي�سًا  �لرو�ية  �إنها 

وجر�أتها يف تناول �لتفا�سيل. فالنة تكتب كالرجال، وفالن 

ل�سالح  فيه  �لرجل  يقتل  و�ساعر  كالن�ساء.  رقيق  كاتب 

�لأنثى. و�أنثى تتفوق على �لذكور يف �لف�ساحة و�لبالغة 

�أين تقع �حلقيقة، وما هي �لفروق بني  �إذً�  كاأنها �ملتنبي. 

ميثالن  �لذي  �لإن�سان  وهل  �لكتابة؟  يف  و�ملر�أة  �لرجل 

ميحو �لفو�رق ويزيل �حلدود؟ وهل يكتب �لرجل بحرب 

يختلف عن حرب �ملر�أة؟

�لرجل  حياة  �ساأن  �ساأنها  �لرتقب  قيد  تظل  �أ�سئلة  �إنها 

يح�سمها  ل  وحرية  �لغمو�ش  من  مزيد  و�ملر�أة 

يقني.

تلك  يف  للدخول  حماولة  �مللف  هذ�  يف  هنا 

�لأفكار  يف  �لأغ�سان  �ملت�سابكة  �لغابة 

و�لتحليالت و�ملو�قف.



اأعتقد اأنه قد هداأت الآن واإىل حّد كبي تلك املناق�شات التي اأثيت حول جن�ص 

الكتابة الأدبية، التي طفت فيها على ال�شطح عبارات من اأمثال »الكتابة الن�شائية 

الذكورية.  الكتابة  مقابل  الن�شائي يف  والأدب  الأنثوية،  والكتابة  الن�شوية«  اأو 

ب�شكل خا�ص– من  – الروائية  العربية  الكاتبة  قّدمته  اأن ما  الظن  واأغلب 

م�شاركات فنية وروؤى فكرية يف اإنتاجها الأدبي قد دفع بالكثيين اإىل الت�شليم 

بل والعرتاف بقيمة ما حتويه هذه الأعمال اأو كثي منها بالقدرات الفكرية 

احلديث:  العرب  لديوان  حقيقية  اإ�شافة  يعد  مما  والوجدانية،  واحل�ّشية 

الرواية. مل تعد امل�شاألة اإذن جمرد م�شطلح يحمل نوعاً من التحقي للمراأة 

وو�شعها يف مرتبة دونية )م�شطلح الأدب الن�شائي(، ومل تعد كتابات املراأة 

جمرد ظاهرة كما اأطلق عليها اإدوار اخلراط »مو�شم كتابات البنات«، كما اأن 

احلقل النقدي قد تخل�ص اإىل حّد كبي من الحتفاء بالكتابة الن�شائية ملجرد 

اأن �شاحبتها اأنثى! وتراجعت – بف�شل النماذج الروائية ذات القيمة – مقولت 

»اأدب اجل�شد« اأو »اأدب ال�شكاوى« اأو »اأدب املقهورات« وحتى نكون اأكرث دقة نقول 

اإنه حتى اجل�شد والقهر واإعالء �شاأن ال�شكوى قد اأ�شحى ذا معنى اأكرث عمقاً 

ودللة عندما تناولته بع�ص الكتابات بكثي من الروية والعمق. فاجل�شد مثاًل 

لي�ص حمط خطيئة بل هو مكان �شمو واإدراك وك�شف وتوا�شل.

خروج املراأة

الأنثى 
املبدعة

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد
ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 اإىل ف�شاء الرواية

 من نفق »اأدب املقهورات« 
د. هدى �لنعيمي 

كاتبة من قطر
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ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد
ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

والجتماعية  الفكرية  ومالب�ضاته  ظروفه  بكل  والقهر 

من حقه اأن يخلق مناذجه و�ضخ�ضياته التي قد ت�ضمو اأو 

ثراء  اأكرث  اإىل ذرى  العويل  ترتفع من منطقة  اأو  تندحر 

واإن�ضانية. 

لكن �ضوؤاًل ما يبقى، وهو ال�ضوؤال اخلا�ض بهوية الكتابة من 

الكاتب، هل  الن�ض. مبعنى جن�ض  تاأنيث  اأو  حيث تذكري 

ينعك�ض على ن�ضه بال�ضرورة اأم ل؟ فيَم تختلف الكتابات 

موجود  الختالف  وهل  الرجال؟  كتابات  عن  الن�ضائية 

اأ�ضاًل؟ وما الذي ميّيز ن�ضًا بعينه ويطبعه بطابع مغاير 

اأو خمتلف عن غريه من الكتابات بني اجلن�ضني؟ هل هو 

اأم هو خالف  اأم يف املو�ضوعات،  خالف يف املفردات؟، 

اأم  يف الروؤى؟ هل هناك خ�ضو�ضية ما للكاتبة العربية، 

اأنها ت�ضاير الرجال يف تناولهم لنف�ض الأفكار وامل�ضامني 

نظرًا لعدم تاأهل املجتمعات العربية ل�ضتقبال اإبداعهن، 

اإل  للمراأة  يعرتف  ل  الذي  اجلمعي  العقل  لغلبة  ونظرًا 

بالنزر الي�ضري من احلرية رغم اأنه يرفعها – اأي احلرية 

من حق الرجل اأن يكتب واأن يعرّب  وهدفًا؟  له  – �ضعارًا 
عن م�ضاكله وعن نزواته، هذا حق يكفله له اجلميع. فهل 

تتحّدث عن هواج�ضها،  نف�ض احلق عندما  املراأة  متتلك 

وج�ضدها، واأحالمها؟ هل ميكنها اأن تثور، وتتمّرد، وتعلن 

وتوؤكد  الرجل،  عن  باختالفها  وجتهر  اأحيانًا،  الع�ضيان 

خ�ضو�ضيتها وتعلن عن ثقافتها اخلا�ضة؟ هل من حقها 

اأن تكتب ن�ضًا فيه ملحات من جتربتها اخلا�ضة، دون اأن 

يعني  ل  وحمدودًا  الأفق  �ضيق  عاملًا  ت�ضور  باأنها  تتهم 

اإثبات وجود ما  جموع القّراء يف �ضيء؟ كيف اإذن ميكن 

الكتابات  من  ال�ضيل  هذا  ظل  يف  الأنثوي  الإبداع  ي�ضّمى 

م�ضاعر  ت�ضوير  يف  بع�ضها  جنح  واإن  التي  الرجولية، 

بل  الدوام؟،  على  رجاًل  يكونون  اأبطاله  اأن  اإل  الأنثى، 

اإن كاتبًا مثل حنا مينه مثاًل تت�ضاءل عنده �ضورة الأنثى 

تنجح  مل  ورمبا  واملنال،  القيمة  الرجل  لي�ضبح  ودورها 

املراأة يف نظر الكاتب العربي اإل باعتبارها متثل دور الأم 

اأو العاهرة وهذا من اأعجب املفارقات. لقد اأ�ضبحت املراأة 

منوذجًا حتى اأن ناقدًا هو الدكتور طه وادي يتتبع �ضورها 

يف كتابات جنيب حمفوظ يف عّدة �ضور: املراأة الفقرية، 

املراأة الربجوازية، املراأة الأر�ضتقراطية، املراأة البغي... 

اإلخ وكاأنه مقّدر على املراأة اأن تظل �ضامتة بل خر�ضاء، ل 

تنطق، ول تك�ضف عن م�ضاعرها طاملا وجد ال�ضيد الذي 

يتحدث عنها، وينقل لنا وجهة نظره عنها، ويقّدمها من 

خالل وعيه وثقافته ويطلق اأحكامه النهائية عنها، عانت 

النبذ  عانت  والثقافة،  التاريخ  خالل  من  الكثري  املراأة 

والأدبية.  الواقعية  احلياة  يف  الدنيا  واملراتب  والتهمي�ض 

وكان لزامًا عليها - بحكم حركة التحديث والتطور - اأن 

تكتب واقعها اخلا�ض واأن تختلف يف كتاباتها عما يكتبه 

اأو  اأن تو�ضف  الرجال. وحتّملت يف ج�ضارة كل ما ميكن 

وكتابة غرف  كتابة اجل�ضد  اأنها  كتاباتها من  به  و�ضفت 

النوم وكتابة ال�ضبق، فهل اختلفت حقًا كتابات املراأة عن 

ال�ضائد من الكتابات؟ تقول الدكتورة لطيفة الزيات:»يف 

قدراتي،  من  بجانب  ان�ضغل  الإبداعية  غري  الكتابة 

واحل�ّضية  العقلية  قدراتي  تكتمل  الإبداعية  الكتابة  ويف 

والوجدانية، اأملك اأن اأرفع ا�ضمي عن مقال نقدي اأو ثقايف 

اأو �ضيا�ضي، فال ميلك القارئ اأن يعرف اإذا كان �ضاحب 

فتحمل  الإبداعية  اأعمايل  اأما  امراأة،  اأم  رجاًل  املقال 

الجتماعي  التاريخي  النتاج  كهذا  كامراأة،  ب�ضمتي 

ملجتمع معني يف فرتة من فرتات تطوره وحتمل ب�ضمتي، 

اأنا، يف الأعمال الإبداعية  كهذه املراأة الفريدة التي هي 

اأبقي  فال  اأقنعتي  اأخلع  واأبلورها،  للحياة  روؤيتي  اكت�ضف 

�ضيئًا �ضوى وجه احلقيقة العاري. اأبّدد اأوهامي عن الذات 

اأح�ّض،  وخماويف،  توجهاتي  على  اأعلو  �ضتار،  بعد  �ضتارًا 

اأجروؤ، اأنطق �ضدقًا، ولو على ذاتي، اأكون املراأة اخلائفة 

املمزقة بني  ال�ضلبة،  اله�ضة  القوية،  ال�ضعيفة  املقدامة، 

العقل والوجدان، التي هي اأنا. كتاباتي الإبداعية تعرفني 

، ي�ضدق على كل امراأة عربية  وتعّرفني، وما ي�ضّدق عليَّ

مبدعة«. 

ثقافة �حلب

والكتابة  اإذن،  كاتبها  ب�ضمة  حتمل  الإبداعية  الأعمال 

الن�ضوية جزء من هذه املنظومة، وهي حتمل وعيًا جادًا 

بالتاريخ الذى كتبته اأقالم الرجال . واملراأة يف اأعمالها 

الإبداعية تعيد للتاريخ ات�ضاقه بعد اأن ظلت مهّم�ضة فيه 

وهي  خ�ضمًا،  ولي�ضت  اإ�ضافة  فكتاباتها  عديدة.  لقرون 

كتابة واإن بدت خمتلفة اإل اأنها لي�ضت م�ضادة، اإنها ت�ضعى 

مع اإبداع الرجل لالكتمال، وهي ل ت�ضعى لتهمي�ض الرجل 

اأو تقوي�ض �ضلطته لتقيم مكانها �ضلطة جديدة حتى ولو 

اخلفي  اجلانب  عن  تتحّدث  اإنها  اأدبية.  �ضلطة  كانت 

منظومتها  ويف  املراأة  تاريخ  يف  عنه  وامل�ضكوت  وامل�ضتور 

ال�ضعورية وقدرتها النف�ضية، ويف �ضعيها الدائب لأن تبلغ 

مع الرجل م�ضتوى رفيعًا من »ثقافة احلب« ليتحقق نوع 

عدالة  وهي  الرجل،  وبني  بينها  الجتماعية  العدالة  من 

طبيعية ت�ضتلزم جهدًا من الطرفني لينعما بال�ضعادة. 

طوياًل  لنف�ضه  الرجل  احتكرها  مناطق  يف  تخو�ض  وهي 

فتتحّدث عن اإح�ضا�ض اخليانة ووقعه عليها، وتتحّدث عن 

جتارب احلمل والولدة، وتتحّدث عن جتاربها يف احلب. 

ل  تركيز  فاإنه  الذات  على  حديثها  يف  ركزت  واإن  وهي 

تخل�ص

النقد

اإىل حّد كبري 

من الحتفاء

بالكتابة 

الن�شائية 

ملجّرد اأن 

�شاحبتها 

اأنثى
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اأو النعزال، بل هو تركيز يجعل من  يف�ضي اإىل التقوقع 

»الإن�ضان«.  تعريف  على  وي�ضاعد  للمعرفة  اأ�ضا�ضًا  الذات 

اإن الإعالء من �ضاأن الذات هو اإحدى الو�ضائل املناه�ضة 

لل�ضلطة الأبوية التي تتجاهل فكرة الختالف والتعّددية، 

اأن  ميكن  فيما  الأعمال  هذه  ندرج  اأن  ميكن  اأننا  حتى 

)عاطفة  اجلديدة  الأنثوية  احل�ضا�ضية  تيار  ن�ضّميه 

امل�ضرية  الهيئة   – النجا  اأبو  �ضريين  د.   – الختالف 

العامة للكتاب 1998 �ض 150(. 

وحديث الذات يك�ضف �ضمن ما يقّدمه من ت�ضاوؤلت، وما 

يبثه من لواعج واأحا�ضي�ض عن كثري من القيم املفتقدة، 

فتت�ضاءل الكاتبة البحرينية فوزية ر�ضيد يف ق�ضة »اأر�ضيف 

الوحدة« من جمموعة الظل والفرح:»حاولت مرة انت�ضال 

ما تبقى من فرحي، باأن اأعلنت غ�ضبي، �ضفعني. تعاطت 

وواقعه،  حلمي  بني  غرقت  نف�ضي.  مع  طوياًل  جراحي 

اأدركت  فقط،  بيننا  متطاير  حوار  ح�ضوري  اأن  اأدركت 

اأي�ضًا اأن امليعاد بني احللم والواقع ل يزال بعيدًا. اأدركت 

اأنثى فقط« كما تقول  اإليه  اأنني ما زلت بالن�ضبة  اأخريًا، 

الكاتبة على ل�ضان البطلة يف الق�ضة نف�ضها للرجل الذي 

حتبه:»األ تعتقد اأن احلب حرية اأخرى ت�ضتحق البحث«؟ 

»روؤية  ق�ضة  يف  نف�ضها  مع  حديثها  ل�ضانها  على  وت�ضرد 

عالقاتي  بقيمة  اأقنعه  اأن  »حاولت  ما�ضية«  مل�ضتنقعات 

تغرّي  قد  الزمن  واأن  الآخرين،  مع  و�ضداقتي  الإن�ضانية 

يتزوجني غري هذا متامًا،  اأن  قبل  كان  اأكرث مما يظن. 

بداأ  منذ  تتطور،  الزواج  قبل  معه  عالقتي  بداأت  منذ 

يخاطبني والأمور كلها تتغرّي بالتدريج، اأ�ضبح ي�ضك حتى 

يف الهواء الذي ي�ضتن�ضقه، كنا قد تخّرجنا من اجلامعة 

احلرية  عن  وحديثه  الزواج،  قبل  هكذا  يكن  مل  قريبًا، 

ودور املراأة«.. 

كمجّرد  الرجل  اأوراق«  »بدون  يف  حلمي  منى  تتمثل  وقد 

يل  املو�ضوف  الدواء  اأن  فتقول:»اكت�ضفت  دواء  رو�ضتة 

ال�ضرف  من  ممنوع  لكنه  وبوفرة،  الأ�ضواق  يف  موجود 

اأبيع  اأو  عاهرة،  لأ�ضبح  اأخالقي  اأبيع  حالتني:  يف  اإل 

حريتي لأ�ضبح زوجة. اإما اأن اأكون - دون علم اأحد - لكل 

الرجال، اأو اأكون - بعلم كل النا�ض - لرجل واحد. ماذا 

اأفعل؟ اأنا ل اأريد اأن اأكون عاهرة ول اأريد اأن اأكون زوجة. 

اأريد اأخالقي واأريد حريتي معًا«. 

بهذه  الروح«  »مرايا  روايتها  ح�ضني  بهيجة  وت�ضتهّل 

مب�ضرة.  و�ضرت  ظهري  على  �ضليبي  العبارات:»حملت 

تب�ضر  كيف  والعدل«  باحلرية  وحلمت  باأنوثتي،  ب�ضرت 

واأل  الروح؟  اأم  الأنوثة هي اجل�ضد  باأنوثتها؟ وهل  امراأة 

يتخذ اجل�ضد معناه من نظرة الإن�ضان الثقافية له؟! واإذا 

باعتباره  الأنثوي  اجل�ضد  اإىل  ينظر  اجلمعي  العقل  كان 

ج�ضدها  امتالك  تعاود  الكاتبة  فاإن  مدن�ضًا  اأو  مقّد�ضًا 

وكل  اأخوة  بكل  معها  نتعاي�ض  اأخرى  ذاتًا  مراآة،  لي�ضبح 

حّب. 

حدود  عند  تقف  ل  تاريخها  كتابة  تعيد  عندما  واملراأة 

»الذاتية«  مبفاهيم  اختزالها  البع�ض  حاول  التي  الروؤية 

اأو  الرنج�ضية،  اأو  ذاتية(  روؤية  كله  الأدب  اأن  )رغم 

ال�ضخ�ضية  ال�ضرية  اأو  اخل�ضو�ضية،  ال�ضديدة  امل�ضاعر 

اأنها  تدرك  اإنها  بل  للعامل،  واملثايل  املحدود  الت�ضّور  اأو 

من  جزء  واأنها  الكربى،  بالأحداث  ميوج  عامل  يف  حتيا 

هذا العامل، ت�ضارك فيه وتتاأثر مبجرياته وتتعّر�ض لقهره 

- وهي املقهورة الأبدية- واأن مبقدورها ا�ضتيعاب جميع 

منجزات عاملها، واأن مبقدورها اأن تتوحد مع اآلم �ضعبها 

واآماله، واأنها لي�ضت نبتة �ضيطانية يف �ضحراء قاحلة، اأو 

�ضخرة ناتئة يف جزر بال �ضطاآن. واأن روؤيتها لالأمور روؤية 

الرجال. فظهرت كاتبات  روؤى  و�ضموًل عن  تقّل عمقًا  ل 

الت�ضّدي  �ضعوبهن  و�ضاطرن  احللم  ج�ضدن  وروائيات 

واملقاومة مثلما فعلت �ضحر خليفة من فل�ضطني يف جممل 

اإنتاجها الأدبي، ومثلما كانت لطيفة الزيات من م�ضر، 

وكوليت خوري من �ضورية وكذا غادة ال�ضمان من لبنان، 

من  م�ضتغامني  واأحالم  البحرين،  من  ر�ضيد  وفوزية 

الالتي  الكاتبات  من  جديد  جيل  عن  ف�ضاًل  اجلزائر، 

وجود  رغم   – اأثبنت  والالتي   ، الت�ضعينيات  يف  ظهرن 

اختالف يف فنية كتابات كل منهن - مدى مقدرتهن على 

والثقافية  والجتماعية  ال�ضيا�ضية  الق�ضايا  مع  التوحيد 

التي تعي�ض فيها اأوطانهن. 

قد  املراأة  كتابات  اأن  نقّرر  اأن  ن�ضتطيع  النهاية،  ويف 

الثقافة  تعتور  التي  العلة  تخطي  يف  جنحت 

حتتفي  ظلت  التي  العلة  وهي  العربية، 

من  اأكرث  وم�ضادراته،  التقليد  بنواهي 

احتفائها مبغامرات الإبداع وجتاربه. 

املراأة بنظر الكاتب العربي

هي اإما اأّم اأو عاهرة!

مل يعد اجل�شد حمط خطيئة

بل هو مكان �شمو واإدراك وك�شف

من حق الرجل الكتابة 

عن م�شاكله ونزواته

ولي�ص من حق املراأة ذلك!

العمل الفني :
إبراهيم بوسعد - البحرين
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اأوًل: اإن اللغ���ة العربي���ة ه���ي الوحي���دة بني اللغ���ات التي 

اأعرف، التي ت�ض���مي الكائن الب�ض���ري بلفظ يحمل �ضيغة 

املثنى وهو »اإن�ض���ان« اأي اجلمع بني اإن�ض���ني، وهو اعرتاف 

واٍع اأو غري واٍع باأن هذا الكائن الب�ضري هو اثنان خمتلفان 

ولي�ض واحدًا، وبالتايل هو ذكر واأنثى. وهذا يعني اأن لغتنا 

العربية تقر بكيانية املراأة كذات. من هنا كان ا�ض���تقاقي 

مل�ض���طلح »اإن�ض���ى« بدل امراأة، للتدليل عل���ى اأنثى الكائن 

الب�ضري.

وذل���ك لأنن���ي وج���دت اأن م�ض���طلح »ام���راأة« ه���و تاأنيث 

م�ض���طلح »امل���رء« واملرء ه���و النكرة الذي لي����ض له هوية 

حمددة. وكلنا يعرف اأهمية دور ال�ض���م يف كيفية انوجاد 

امل�ض���مى )وهذا يدخلنا يف �ض���رح فل�ض���في طويل ل جمال 

لدخوله الآن(. لهذا ال�ض���بب اأقرتح واأطالب انطالقًا من 

قناعتي، اأن نعتمد م�ضطلح »اإن�ضى« بدل م�ضطلح امراأة. 

وهذا ما بداأت اأعتمده يف روايتي .

ثانيـــاً: اإن اللغ���ة العربي���ة هي من بني اللغ���ات التي تفرد 

للمثنى مقامًا خا�ض���ًا يف قواعدها، وه���ذا دليل على اأنها 

تف�ض���ح يف املجال لوجود الآخر، وهذا يعني اأن لغتنا متلك 

يف تكوينها ووجدانها الأ�ض�ض الأوىل للدميوقراطية. فحني 

تعرتف اللغ���ة اأن للمثنى يف قواعدها مقام���ًا كما للمفرد 

واجلمع، فهذا دليل وا�ضح على اإقرارها واعرتافها بوجود 

الآخر لأن الواحدية هي الطريق اإىل ال�ضتبداد والت�ضلط. 

واأنا اأف�ضر هذا الو�ضع يف لغتنا اأنها تعرتف بوجود الإن�ضى 

كذات اإىل جانب الرجل كذات. 

ثالثاً: اإن اللغة العربية هي الوحيدة بني اللغات املتداولة 

عل���ى ال�ض���عيد العامل���ي الي���وم، الت���ي توفر حيزًا خا�ض���ًا 

للتاأنيث لي�ض فقط يف ال�ض���مائر وال�ض���فات بل تدخله يف 

�ض���لب �ض���يغة الفعل. حني نقراأ فع���اًل يف لغتن���ا  العربية 

نع���رف مبا�ض���رة من ه���و الفاع���ل من جه���ة التاأني���ث اأو 

التذكري. واأعترب ذلك  اعرتافًا �ضريحًا من اللغة العربية 

ب���اأن الإن�ض���ى فاعلة وموجودة واأن فعله���ا يختلف عن فعل 

الرجل، وهو اعرتاف منها بالختالف ولي�ض بالتمايز.

رابعـــاً: اأم���ا يف حالت اجلم���ع بني الإن���اث والذكور فتقع 

اللغ���ة العربي���ة فيم���ا وقع���ت فيه اللغ���ات الأخ���رى حيث 

الغلب���ة للتذكري، وهذا دلي���ل اأن لغتنا وعلى الرغم من كل 

ح�ضناتها ال�ضابقة مل ت�ض��������تطع ال�ضم�����ود اأمام هيم����نة 

الأيديولوجي���ا الذك���ورية يف نظ���ام اأبوي م�ض������يطر، لي�ض 

فق���ط يف عاملن���ا العربي، ب���ل يف كل الع���امل واإن كان على 

درجات متفاوتة.

كيف �أكتب؟

لذل���ك كله، اأرف�ض الكتابة اإل باللغة العربية، لكن الكتابة 

هذه طرحت عندي ت�ضاوؤلت عديدة ت�ضّب كلها يف جمال 

حقوق الإن�ضى وكيفية انوجادها كذات. 

اأول عمل كتابي قمت به كان درا�ضة اأكادميية حول حترير 

الإن�ضى )وكنت ما اأزال اأ�ض���تعمل م�ضطلح امراأة( وكنت 

حينذاك منا�ض���لة يف �ض���بيل حقوق املراأة يف لبنان. لكني 

اكت�ض���فت لحقًا اأنني كن���ت اأطالب بحقوق الإن�ض���ى على 

قاع���دة متاثله���ا مع الرج���ل، اإذ كنت اأح���اول التقليل من 

�ض���اأن اأي اختالف بينهما ويف هذا الجتاه كانت تنا�ض���ل 

اأغلبية احلركات الن�ض���ائية يف العامل وق�ض���م منها ما زال 

عل���ى موقفه هذا، ومن هنا ظهرت مقولة اجلندر وما اإىل 

ذلك من مقولت م�ضابهة متداولة يف الوقت الراهن. 

زمانية قول الرجل ومكانية قول املراأة

احلروب 

املذكرة!

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد
ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ا�شمحوا يل بداية اأن اأعب عن اعتزازي كون اللغة العربية هي لغتي الأم، واأعتز بها 

ب�شفتي امراأة لأنها تعطيني ما ل تعطيه اأي لغة اأخرى للمراأة.

د. �إلهام من�سور

كاتبة من لبنان
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ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد
ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

بع���د البح���ث والكتاب���ة يف ميادي���ن متع���ددة وم���ع تراكم 

التجارب، انطرحت اأمامي من جديد اأ�ضئلة حول الكتابة، 

اأي اأنني طرحت على نف�ضي �ضوؤالني اأ�ضا�ضيني وهما: ملاذا 

اأكتب وكيف اأكتب؟  

اأوًل: مل���اذا اأكتب واأ�ض���تطيع القول مل���اذا نكتب؟ علمتني 

قراءات���ي واأبحاثي، اأن ال�ض���يء ل يوجد األ حني ُيعقل، اأي 

ح���ني جند له ا�ض���مًا، ح���ني نعّرفه. لكن ا�ض���تمرارية هذا 

الوج���ود تتم بوا�ض���طة الت���داول الذي ي�ض���تقيم فعله حني 

يغي���ب فعل التعريف ول يبقى �ض���وى املع���رف عنه، لذلك 

ن�ضتعمل الكلمات من دون اأن نفكر اأو نعي اأ�ضلها ول كيفية 

و�ضولها اإلينا. لكن هذه ال�ضتمرارية ل حتظى بدميومتها 

واخرتاقه���ا ملفعول الزمن اإل ح���ني تدون وحتفظ يف كتب 

ت�ض���به الأ�ض���رحة، لكنه���ا اأ�ض���رحة لكائنات حي���ة ولهذا 

ال�ض���بب حتفظ على رفوف املكتب���ات ولي�ض حتت الرتاب. 

اإذًا الكتابة علمتني كيف ي�ض���تمر الإن�ض���ان بعد موته وهو 

وه���م ندخله اأو لعبة نلعبه���ا اأحيانًا ب���رباءة وفرح لأننا ل 

نعيها واأحيانًا اأخرى نلعبها مباأ�ض���اوية كبرية، لأننا نعيها 

ونع���رف اأنها جمرد لعبة، لعبة اخللود- الوهم الذي يلجاأ 

اإليه الإن�ضان هربًا من حياة بائ�ضة وهي حتمًا بائ�ضة، مهما 

بدت ناجح���ة لأن نهايتها هي ذلك العدم الذي ل يرتوي. 

لكنه���ا، اأي الكتابة وم���ن بني الألعاب الكث���رية يف احلياة 

ه���ي اللعب���ة الأمتع يف نظ���ري لأنها املجال ال���ذي ميار�ض 

فيه الكاتب، وبخا�ض���ة اإذا ا�ض���تمر هاويًا ولي�ض حمرتفًا، 

نرج�ض���يته بكاملها. والفرق بني الهاوي واملحرتف هو اأن 

الأول يعي اأنه يلعب، بينما الثاين تنطلي عليه اللعبة. هكذا 

يحاول الأول اإر�ضاء ذاته وقناعاته بينما يلهث الثاين وراء 

اإر�ض���اء الآخرين، يعني الراأي العام، اأو اإر�ضاء احلقيقة. 

لكن هذا املحرتف بجديته هذه يخ�ضر نف�ضه مرتني، مرة 

لأنه لن ي�ض���تطيع اإر�ضاء الآخر ومرة ثانية لأنه لن ير�ضي 

احلقيقة لأنها وبكل ب�ضاطة غري موجودة .

ثانياً: اأما كيف اأكتب؟ فهو �ض���وؤال و�ض���عني اأمام نف�ضي، 

اأنظ���ر يف م���راآة ذات���ي، لأنن���ي بعد حم���اولت متكررة يف 

الكتاب���ة، بداأت اأ�ض���عر بنوع من النف�ض���ام بيني وبني ما 

اأكت���ب، وهذا الأمر وّلد عندي انزعاجًا كبريًا اأوقفني عن 

الكتاب���ة لفرتة طويلة. لكن ال�ض���وؤال ظل مطروحًا باإحلاح 

مما دفعني اإىل البحث يف اإحلاحيته هذه. 

ماذ� وجدت؟ 

بعد البحث والغو�ض يف الذات اإىل درجة انعدام احلواجز 

والأقنع���ة كله���ا تقريب���ًا، تب���ني يل اأن عدم الر�ض���ا الذي 

�ض���عرت به جتاه كتاباتي ال�ض���ابقة، يع���ود اإىل كوين كنت 

اأكتب بالوا�ضطة، يعني اأنني كنت اأقول قوًل غري قويل، اأي 

اأنني  كي اأعرب عما اأريد التعبري عنه، كنت اأ�ضتعري القول 

ال�ض���ائد والذي كان ل بد منه، لأنه القول الوحيد املهيمن 

وهو القول الذكوري، اأي اكت�ض���فت اأنني كنت كائنًا بغريي 

ولي����ض بذاتي، بينما الرجل ي�ض���رح يف مملكته لأنه ميلك 

قول���ه اخلا�ض وه���ذا القول  اخلا�ض هو ال���ذي يجعل منه 

ذاتًا ولي�ض مو�ضوعًا ومن هنا قدرته على الهيمنة وفر�ض 

قوانين���ه، جاعاًل من الإن�ض���ى اأحد موا�ض���يعه لأنها كائن 

غائب ب�ض���بب انعدام امتالكها لق���ول مييزها واإذ مييزها 

يوجده���ا. وحني توج���د فعاًل فهي مالك���ة حلقوقها حكمًا 

لأن ل حقوق للغياب، فقط احل�ض���ور يتمتع باحلقوق. اإذًا 

عليها اأن تنتقل من حيز الغياب اإىل حيز احل�ضور ول يتم 

ذلك اإن مل تكت�ضف قولها اخلا�ض املميز.

ما تو�ض���لت اإليه فتح اأمامي م�ضروعًا كبريًا لأين ما عدت 

ق���ادرة عل���ى الكتابة اإذ الكتابة اأ�ض���بحت امل�ض���كلة؛ كيف 

اأكتب ب���اأدوات لي�ض���ت اأدواتي؟، يعني كيف اأكتب بج�ض���د 

غري ج�ضدي؟.

وهنا تبادر اإىل ذهني اتهام بع�ض الكاتبات اأو ال�ضاعرات 

العربيات املعروفات، ب���اأن اأحدهم كتب لهن ما كتنب. اأنا 

متاأكدة اأن هذا التهام هو غري �ضحيح على الإطالق، وهو 

اته���ام ميكن اأن يطال كل الكاتبات العربيات لأن قولنا ما 

زال ق���وًل ذكوريًا. اتهمن اإذًا لأن كتاباتهن ت�ض���به كتابات 

ه���ذا الكاتب اأو ذاك، واملنطق ال�ض���ائد يقول: ما املانع يف 

الت�ضابه؟ وهذا �ض���حيح. لكن البحث يف الكتابة الإن�ضوية 

الراهنة من جهة ويف ماهية القول من جهة ثانية، بنّي يل 

اأن���ه ل ميكن  له���ذه الكتابة الإن�ض���وية اإل اأن تكون ذكورية 

لأن القول الذكوري هو القول الأوحد ال�ضائد، فكيف نقول 

اإل به؟ من هنا غياب الإن�ض���ى وبالت���ايل تبعيتها ودونيتها 

وحرمانها من احلقوق التي يتمتع بها الرجل. هنا اأدركت 

اأن الرجل الذي راكم القول عرب الع�ض���ور، �ض���ّكل العامل 

كما اأو�ضلته اإليه اأدواته املعرفية، فكان على �ضورته وكانت 

الإن�ض���ى مو�ض���وعًا من مو�ض���وعاته فطبق عليها قوانينه 

حارم���ًا اإياه���ا مما يتمتع هو به، واأ�ض���بح قول���ه هو القول 

الذي ي�ض���به، يف وجوده، البداهة. من هنا ظهرت �ضيادته 

كاأنها اأمر طبيعي كما اأن عبودية الإن�ض���ى اأي�ض���ًا هي اأمر 

طبيع���ي. ولهذا ال�ض���بب اأرى اأن كل ن�ض���الت الإن�ض���ى يف 

�ضبيل نيل حقوقها امل�ض���اوية حلقوق الرجل �ضتظل ن�ضاًل 

عقيم���ًا اإن مل جتد قوله���ا اخلا�ض الذي به ت�ض���كل العامل 

على �ضورتها، وهنا ل بد من البحث عن الأدوات التي بها 

يتم هذا الت�ضكيل. قمت بهذا البحث وحاولت حتديد هذه 

الأدوات وكيفية انبناء القول الإن�ض���وي املختلف. �ضاأحاول 

الآن اأن اعر�ض ب�ضرعة ما تو�ضلت اإليه يف ذلك البحث . 
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اأبداأ بالرد على مقولة �ض���يمون دي بوفوار ال�ضهرية والتي 

تقول فيها اإن املراأة ل تولد امراأة بل ت�ض���ري امراأة، وردي 

ه���و اأن الإن�ض���ى تول���د اإن�ض���ى وبف�ض���ل ن�ض���الت وتعاليم 

احلركات الن�ض���ائية القائمة تتحول اإىل �ض���به رجل. ملاذا 

اأقول �ض���به رجل؟ لأنها، وبف�ضل الت�ضديد على متاثلها مع 

الرجل تتحول اإىل “رجل خم�ض���ي”، فال تعود اإن�ض���ى ول 

ت�ض���بح رجاًل، بل تتحول اإىل نوع جديد ل هوية له �ض���وى 

طموح���ه لأن يكون ذكرًا. لهذا ال�ض���بب ت�ض���ّمى، تبجياًل: 

اأخت الرجال كما يقال يف الدارج.

خطاأ �سائع

اأق���ول ذلك انطالقًا م���ن واقع احلال ال���ذي اأدت اإليه كل 

الن�ض���اطات الن�ض���وية يف العامل عامة ويف الع���امل العربي 

خا�ض���ة. رب معرت�ض اأو معرت�ض���ة تقول اإن هذا الن�ضال 

قد حقق الكثري لالإن�ضى من حيث املكا�ضب، فهل املطالبة 

بحقوق لالإن�ض���ى ت�ض���اوي حقوق الرجل هي عمل خاطئ؟ 

اأ�ض���ارع اإىل الق���ول: ل. املطالب���ة بتل���ك احلق���وق لي�ض���ت 

خط���اأً، اإمنا اخلطاأ يقوم يف الأ�ض���ا�ض ال���ذي انطلقت منه 

ه���ذه املطالبة. اإن اخلطاأ يقوم عل���ى حماولة الربهنة اأن 

ل اختالف بني الرجل والإن�ض���ى بحي���ث ينتج عنها حكمًا 

و�ض���رورة امل�ض���اواة يف احلق���وق بينهما. وال�ض���حيح اأنه 

يوج���د اخت���الف بني الثنني وه���و اخت���الف طبيعي يعود 

اإىل بنية وتركيبة ج�ض���د كل منهما. لك���ن هل اإن اعرتفنا 

بهذا الختالف، يرتب علينا اأن ن�ضتنتج اأحقية التمايز يف 

احلقوق بينهما؟ طبعًا ل.

اإن ه���ذا اخلطاأ الذي يبني احلقوق على الطبيعة هو خطاأ 

�ضائع حتى بني علماء الجتماع وغريهم اأو على الأقل بني 

بع�ض من يّدع���ون التنظري يف ال�ضيا�ض���ة وعلم الجتماع، 

يعني يف ميادين عديدة ولي�ض فقط يف مو�ض���وع الإن�ض���ى. 

وهنا اأقول لالإن�ض���ى وت�ضحيحًا لهذا اخلطاأ: من الطبيعة 

ل ن�ض���تخرج حقوق���ًا )وه���ذا ه���و اخلط���اأ ال���ذي اأنتج كل 

التمييز العن�ض���ري يف العامل(، الطبيعة ت�ض���مح لنا فقط 

با�ض���تخراج القوانني، اأما احلقوق فهي و�ض���عية، تخ�ض���ع 

ل�ض���روط متغ���رية ، كان���ت دائمًا ع���رب التاريخ من �ض���نع 

الأقوى. )القوة هي اأي�ض���ًا تغري م�ضمونها عرب التاريخ اإذ 

حتولت من قوة اجل�ضد يف بدايتها اإىل قوة املال يف اأيامنا 

هذه، مرورًا مب�ضامني خمتلفة(. 

لهذا اأرى �ض���رورة الت�ض���ديد على عن�ض���ر الختالف بني 

الرج���ل والإن�ض���ى، وعلى �ض���رورة اأن جتد الإن�ض���ى قولها 

اخلا�ض الذي به تظهر اختالفها وت�ض���بح من�ض���جمة مع 

ذاتها احلقيقية. فاإذا كان الرجل من�ض���جمًا مع ذاته ومع 

احلوا�ص ت�شّكل

الأداة الأوىل

يف �شياغة القول

قول���ه من خالل مبداأ الهوية القائم على ال�»هو-هو«، فاإن 

الإن�ض���ى يف و�ضعها احلايل حتاول تطبيق مبداأ الهوية من 

باب ال���� »هي-هو«، بينما املطلوب ه���و حتقيق هذا املبداأ 

من باب ال�»هي-هي«.

لكن ما القول؟ هذا هو ال�ضوؤال وهو �ضوؤال كبري. �ضاأحاول 

الإجابة عنه باخت�ضار �ضديد؛ اأعترب اأن القول هو التعبري 

بالكالم ع���ن الأنا بعد اأن مير هذا التعبري بكل امل�ض���ايف 

التي تكلم عنها فوكو وغريه قبل اأن ي�ض���بح قوًل منتظمًا. 

والأن���ا ل يلتق���ط اإل من خالل تعبريه عن ذات���ه. اإنه هذا 

ال�ض���يء يف ذاته الذي تكلم عنه كنط والذي ل يعرف منه 

�ضوى ظاهرته وذلك وفقًا لبنية قدراتنا املعرفية. وعندما 

نق���ول تعبريًا فهذا يفرت�ض م���ن ُيعرب اأمامه، اأو من يتلقى 

التعبري، واإل اأ�ض���بح جمانًا ول �ض���رورة له. هذا ال�ضريك 

يف التعب���ري هو الآخر الذي هو اأي�ض���ًا اأن���ا يعرب عن ذاته. 

واإذا كان للتعب���ري اأدوات متع���ددة فاإن الق���ول هو التعبري 

فقط بالكلمة التي تعني الكتابة وامل�ضافهة معًا.

ه���ذا الأن���ا الذي قوله يع���رب عنه ل ينوج���د اأو ل يرمى يف 

الع���امل الذي عليه التفاعل معه لإنتاج قوله، اإل من خالل 

ج�ضده.

اجل�ض���د هو اأداة الأنا للتوا�ضل مع العامل وهو اإذًا ظاهرة 

الأنا )le phénomène du moi(،اإنه ركيزة واأداة 

املعرف���ة يف الوقت نف�ض���ه وبالت���ايل، ل يتم الق���ول اإل به، 

اأي باحلوا�ض التي ت�ض���كل املعط���ى الأول والأداة الأوىل يف 

�ض���ياغة القول. اإنها الأ�ض���ا�ض الذي يقوم عليه كل البناء 

القويل والذي برتاكمه ي�ضكل التاريخ والرتاث وما ي�ضّمى 

احل�ضارة . 

م���ن املتع���ارف علي���ه اأن اأول اآلة ميتلكها الأنا هي ج�ض���ده 

الذي به يتحرك ويتغذى ويتكاثر و...ويفكر ويقول ويعرب، 

يعن���ي الذي ب���ه يكون. ه���ذا يعن���ي اأن القول ه���و امتداد 

للج�ض���د اأو بالأحرى هو التعبري عن تفاعالت ج�ض���د الأنا 

م���ع اخلارج بكل مع���اين التفاعل. فلكي يك���ون لالأنا قوله 

اخلا�ض، عليه اأوًل امتالك هذه الآلة الأ�ضا�ض���ية التي هي 

اجل�ض���د وكلنا يعلم اأن ج�ضد الإن�ضى يف بالدنا العربية ما 

زال مل���كًا للرجل، وم���ن هنا اأقيم اإيجابي���ًا مطالبة بع�ض 

احلركات الن�ض���ائية بحق املراأة بامتالك ج�ض���دها )هذا 

م���ا طالبت به يف كل م�ض���اركاتي يف الندوات حول حترير 

امل���راأة وكنت اأجاب���ه بالرف�ض لأن املو�ض���وع مل يحن وقته 

بعد وهذا ما دفع بي اإىل البتعاد عن احلركات الن�ض���ائية 

يف بل���دي ولكي اأكون اأكرث �ض���راحة اأُبعدت ومل اأعد اأدعى 

اإىل اجتماعاتها(. يبقى ال�ض���ق الآخر وهو �ضرورة معرفة 

اجل�ضد، لكي يكون التعبري بوا�ضطته قوًل جديدًا وخمتلفًا. 

هذا ال�ض���ق، على ما اأعتقد ما زال غائبًا عن بال الن�ضاط 
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الإن�ض���وي وعن ندوات���ه ومهرجاناته املتنقل���ة من بلد اإىل 

بل���د. من هذا الباب �ض���اأدخل ملحاولة البحث عن اأ�ض����ض 

لقول اإن�ضوي خمتلف.

�سرورة �متالك �جل�سد

اإذا اعتربنا اأن اجل�ض���َد ه���و ظاهرة الأن���ا، يبقى اأن هذه 

الظاه���رة ل تك���ون كذل���ك اإل اإذا كان���ت نواف���ذ اجل�ض���د 

مفتوح���ة، واإل اإذا م���ا اأغلق���ت هذه النواف���ذ - احلوا�ض، 

ا�ض���تغرق اجل�ض���ُد كَل الأنا اإذ ي�ض���بُح جثة لي�ض لها �ضيٌء 

يف ذاته يحملها. اإذًا ما ميّيز اجل�ض���د هو ا�ضتمراُر انفتاح 

النواف���ذ. يبق���ى اأن نع���رف كي���ف يتعام���ل الأنا م���ع هذه 

احلوا����ض، والأنا لي�ض حيادي���ًا بل هو اإما ذك���ٌر واإما اأنثى 

وذلك اإذا اأخذنا تركيبة اجل�ضد مقيا�ضًا للذكورة والأنوثة 

واإذا عدن���ا اإىل م�ض���طلح اإن�ض���ان ال���ذي اعتمدت���ه اللغة 

العربية للتعبري عن الكائن الب�ض���ري. وقبل اأن جنيب عن 

كيفية تعامل الأنا مع حوا�ضه، نطرح ال�ضوؤال التايل: كيف  

تعام���ل الأنا مع احلوا�ض عرب التاريخ وحتى الآن؟ هذا هو 

ال�ض���وؤال الذي اإن ا�ضتطعنا الإجابَة عنه متكنا بالتايل من 

معرف���ة ركائز القول الرجويل ومن ث���م ما يجب اأن تكون 

ركائُز القوِل »الإن�ضوي«.

اإذا انطلقنا من �ضرورة امتالك اجل�ضد للو�ضول اإىل قول 

خا�ض، نرى اأن الرجل ميتلك ج�ض���ده، لأنه ميتلك القرار 

يف التقائه بج�ض���د الآخر اأي ج�ض���د »امل���راأة« بينما هي ل 

متتلك هذا القرار اإل خل�ض���ة اأو حتديًا اأو ت�ضبهًا بالرجل، 

وبخا�ضة يف جمتمعاتنا ال�ض���رقية. لكن مفهوم امللكية هو 

مفهوم ج�ضع اإذ اأن منطَق الراأ�ضمال هو الرتاكُم، والرجل 

ال���ذي ميتلك ج�ض���ده الذي ه���و راأ�ض���ماله اأراد ويريد اأن 

ميتل���ك اأي�ض���ًا كَل امتداداته مبعنى كل م���ا ينتُج عنه، اأي 

الأولد. والمت���الُك هنا ياأخذ �ض���يغة الن�ض���بة ، فين�ض���ب 

الأولَد اإليه، بينما ل يحق ل�»املراأة« وب�ضبب عدم امتالكها 

جل�ض���دها اأن متتلك ما ينتُجه هذا اجل�ض���د، يعني ل يحق 

لها اأن تن�ضَب الأولد اإليها )اإذا كانت من دون ا�ضم فكيف 

ت�ض���تطيع اأن تن�ض���ب اأحدًا اإليه���ا؟(. هذا يعني اأي�ض���ًا اأن 

الرج���ل هو الآن  كائن لذاته بينم���ا املراأة هي كائن لغريه 

اأي اأداة لتحقي���ق م���ا يريده الهو. من هن���ا ياأتي قوُل الهو 

اأو ق���ول الرجل ممتلئًا وياأتي قوُل املراأة فارغًا، مبعنى اأنه 

ال�ضدى للقول الفعلي ومتثيٌل على خط مر�ضوم �ضلفًا. 

امله���م يف كل ذلك بالن�ض���بة للق���ول، لي�ض عملي���ة التملك 

بح���د ذاتها بل كيفية اإمتام هذه العملي���ة؛ اإن اأبوة الرجل 

لالأبن���اء حتت���اج اإىل اإثبات بينما اأموم���ة الأم لالأولد هي 

واق���ٌع بديهي، والإثب���اُت حماججٌة قائمة عل���ى الربهان، 

على فع���ل القول، والقوُل ل يكون فاعاًل اإل اإذا متاأ�ض����ض. 

ن عمليَة  لهذا ال�ض���بب اأن�ض���ئت موؤ�ض�ض���ُة الزواج التي توؤمِّ

امتالك الرجل »للمراأة«. ومبا اأن الزواَج ل يقّدم الربهاَن 

مت  القاط���ع على عالق���ة الرجل - ال���زوج  ب���الأولد، ُدعِّ

موؤ�ض�ض���ة الزواج مبوؤ�ض�ض���ة اأخرى هي دوائُر النفو�ض كما 

ت�ض���مى الآن، اأي بالت�ض���جيل الذي به ُيحّرُر �ض���ُك امللكية. 

هذا يعني اأن الرجل، بهذا الت�ضجيل يريد اأن يرى وي�ضمَع 

اجلميع، يعني اأن يعرف اجلميع  اأن املولوَد داخل موؤ�ض�ضة 

ال���زواج هو فعاًل ابنه ) رمبا كانت �ض���جالت النفو�ض هي 

اأول ق���ول مكت���وب.. ل اأدري(. بينما ل تهت���م »املراأة« لكل 

هذه الإثباتات، اإنها الأم بامللمو�ض والبداهة. اإنها يف هذه 

العملية تعي�ض املحايثة يف كل اأبعادها ولهذا ال�ضبب تكتفي 

ب�ض���م الطفل و�ضمه ومداعبة جلده الناعم، تاركة الرجَل 

ي�ض���عى جاهدًا لبناء املوؤ�ض�ضات الثبوتية. لكن هذا الواقع 

�ض���مَح ببلورة القوِل الرجويل. من هنا ميكننا القول رمبا 

اإن قوَل امل���راأة هو قوُل البداهة واملحايث���ة )اإذ يكفيها اأن 

ت���دل على الولد وتق���ول هذا ابني( بينما ق���وُل الرجل هو 

قوُل التجريد والت�ض���عيد والرمزي���ة )بدل اأن يدل الرجل 

على الولد ويق���ول هذا ابني، يقول هذا ابني بارزًا تذكرة 

الهوي���ة الت���ي متث���ل �ض���يغة كالمية لواق���ع ولي����ض الواقَع 

امللمو�ض املحايث البديهي(.

�لزمان و�ملكان

ه���ذا الواق���ع، نعت���ربه الآن طبيعي���ًا، لكن���ه، تاريخي���ًا مّر 

مبرحلتني؛ الأوىل، وبح�ض���ب علم التاري���خ والأركيولوجيا، 

متتد م���ن الألفية الثالثة ع�ض���رة قبل املي���الد حتى الألفية 

ال�ضاد�ض���ة اأو اخلام�ض���ة قبل امليالد والثانية متتد من ذلك 

التاريخ وحتى ع�ضرنا احلايل. ميزة املرحلة الأوىل كانت 

اللت�ضاق بالطبيعة مع اخلوف من غمو�ضها، والدرا�ضات 

والتنقيب���ات تظه���ر لن���ا اأن الإن�ض���اَن يف تل���ك املرحلة كان 

يقّد����ض »املراأة« )الكت�ض���افات الأثري���ة للتماثيل تدل على 

ذل���ك( وي���وازي ب���ني غمو����ض الطبيع���ة وغمو����ض عملية 

الإجن���اب عندها، فهو ما كان يعرُف دوَره يف تلك العملية. 

ل كان ميل���ك امل���راأة ول كان ميل���ك الأولد، وج�ض���ُده كان 

بنظره عقيمًا. واإذا عدنا اإىل القول نرى اأنه من ال�ضروري 

اأن يك���ون يف تلك املرحلة هو قول املحايث���ة اأو القول املبني 

على املكان حيث اإن اإن�ضان تلك املرحلة كان غارقًا كليًا يف 

الطبيعة حماوًل اكت�ض���افها. كان مل ي�ض���ل بعد اإىل مرحلة 

الت�ض���عيد والتجريد. من هنا اأعتقد اأن���ه يف تلك املرحلة، 

مل يكن يوجد اختالٌف بني قول الرجل وقول املراأة، مبعنى 

اأن الق���وَل املهيمن كان قول املراأة وقوله كان تردادًا لقولها 
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متام���ًا كما هو الآن قوُل املراأة ت���رداٌد لقول الرجل. )وهذا 

العتقاد م�ض���روع اإذا ما عدنا اإىل مقالة ن�ضرها كنط حول 

كيفية ملء الفراغات بني  الوثائق التي ت�ض���لنا عن ع�ضر 

ما(.

اأما ميزة املرحلة الثانية التي بداأت مع امليتولوجيا اليونانية 

فه���ي الرتكيز عل���ى احلركة، يعن���ي اأن الإن�ض���ان يف تلك 

املرحلة بداأ يركز على حد�ض الزمان، وهذا ما ن�ض���تنتجه 

من اأهمية »هرم�ض« املتحرك واجلوال يف تلك امليتولوجيا 

التي ق�ّض���مت الأدوار حيث اأن الإلهات ك�»دمييتار وه�ضتا« 

وغريهما كانت متثل املكان، اإما البيت اأو الأر�ض البور اأو 

الأر�ض املحروثة... بينم���ا هرم�ض وغريه ميثلون احلركة 

والتنقل واحلروب و... هذا الواقع الذي بداأ مع امليتولوجيا 

ُ عنه حديثًا »بارت« بالقول اإن املراأَة مقيمة  اليوناني���ة يعربِّ

والرج���َل رحالة اأو جوال. هذا القول يعني متامًا اأن املراأة 

متث���ل املكان بينما ميث���ل الرجُل الزم���اَن. اإذًا يف املرحلة 

الثاني���ة هذه بداأ الرتكي���ُز على حد�ض الزم���ان، وهنا بداأ 

الق���ول يتماي���ز se nuancer اإذ دخله احلد�ُض اجلديد. 

هذا احلد�ض، ت�ضلح به الرجل الذي بداأ اأي�ضًا يعرُف دوَره 

يف عملية الإجناب، ليجَد قوله اخلا�ض املتميز عن القول 

ال�ضائد �ضابقًا حيث ل متايز وحيث كان القوُل املهيمن هو 

القول املبني على حد�ض املكان، يعني قول املراأة، من هنا 

بداأت مرحلة القول الرجويل الذي ما زال هو امل�ضيطر.

اإذا قبلنا اأن القول امل�ض���يطر  الآن ه���و القول الذي انبنى 

اأ�ضا�ض���ًا على حد�ض الزمان واإذا قبلنا ما قلناه �ضابقًا من 

اأن اجل�ض���َد هو اأداة القول من حيث التوا�ض���ل مع اخلارج 

انطالق���ًا من نوافذه التي هي احلوا�ض اخلم�ض ، ال�ض���وؤال 

الذي ُيطرح  هو ح���ول الربط بني هذا احلد�ض اأي حد�ض 

الزم���ان واحلوا����ض التي تالئُم���ه، يعني ما ه���ي احلوا�ض 

التي ا�ضتعان بها هذا احلد�ض ب�ضكل اأ�ضا�ضي كي ي�ضتطيَع 

اإدراَج معطياته���ا حت���ت مق���ولت الفاهمة لك���ي ينتَج عن 

ذل���ك قوٌل؟ )يرج���ى هنا العودة اإىل كنط اأكرب فال�ض���فة 

الع�ضور احلديثة يف كتابه »نق�ض العقل املح�ض«.

فت�ش عن �حلب

ي�ض���هل الربط بني احلوا�ض الت���ي نبحث عنها وبني حد�ض 

الزمان، اإذا ما نظرنا اإىل الواقع الذي ميثل النتائج التي 

تو�ض���لت اإليها �ض���يطرُة القول الرج���ويل. الواقع يقول لنا 

وب�ض���كل فاقع اإن ح�ض���ارتنا  قائمٌة على �ضيطرة ال�ضمعي 

الب�ض���ري )L audio-visuel( حي���ث اإن كل ما يحيط 

بنا وي�ض���كل ن�ضيَج حياتنا هو هذا ال�ضمعي الب�ضري الذي 

يف نهاي���ة املط���اف األغ���ى امل�ض���افات)نرى كل العامل على 
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�ضا�ضة �ض���غرية ونعرب القارات باأوقات ق�ضرية(. ن�ضتنتج 

من هذا الواقع اأن احلوا�ض التي مّنيت عند الإن�ضان حتى 

الآن هما حا�ض���تا ال�ضمع والب�ض���ر اأو نقول ب�ضكل اآخر اإن 

الرجل ارتكز على هاتني  احلا�ضتني ليبني قوَله اخلا�ض. 

من جه���ة ثانية اإذا ا�ضتعر�ض���نا تاريَخ انبن���اء هذا القول 

الرج���ويل نرى اأن���ه قول  مل���يء باحلروب وال�ض���راعات 

وفر�ض �ض���يطرة الأق���وى ابتداًء من الأقوى ج�ض���ديًا حني 

كان الق���وُل ما زال قريب���ًا من املحايث���ة اإىل الأقوى ماليًا 

حني اأ�ض���بح القوُل اأقرَب اإىل التجريد والت�ض���عيد. هكذا 

اأ�ض���بحنا، وبف�ضل اآلية القول الرجويل، ن�ضاوي ما منلك. 

اأما على �ضعيد التطور العلمي والتكنولوجي فقد اأو�ضلتنا 

هذه احل�ضارة الآحادية احلد�ض اإىل تناق�ض رهيب يتمثل 

بقمة الت�ض���ال وقمِة العزلة مع اإلغاٍء للتوا�ض���ل )العالقة 

بالإنرتنيت والتليفزيون(. لقد اأ�ضبحنا اأفرادًا تتحكم بنا 

الآلة وتعزُلنا عما يحيط بنا.

هك���ذا نرى اأن الق���وَل الذي بداأ به الرج���ُل لإثبات الذات 

وامت���الك ال���ذات انته���ى اإىل قول م���ا اأمل���ك اأي بتحديد 

ال���ذات مبا لي�ض هو بل مب���ا له )Etre et avoir(. وهذا 

يعني اأي�ض���ًا اأن القول الرجويل - الذكوري الذي كان قوَل 

احلد�ض الواحد والذي تو�ض���ل اإىل ما تو�ضل اإليه بوا�ضطة 

ا�ض���تعمال وتن�ض���يط حا�ض���تني فق���ط م���ن حوا�ض ج�ض���د 

الإن�ض���ان اأي ال�ضمع والب�ضر، قد اأُفرَغ من م�ضمونه الذي 

هو توكيد الذات. والعزلُة التي رمى فيها الفرَد اليوم هي 

متامًا نقي�ُض فعل القول الذي هو التوا�ض���ل اأي العرتاف 

بالآخر كاأنا، ولي�ض النف�ض���ال )ع���دم العرتاف بالآخر 

هو الركيزة الأ�ضا�ض���ية الت���ي يقوم عليه���ا الإرهاب فكرًا 

وممار�ض���ة... فعل اإلغاء املراأة هو فعل اإرهابي( اإن القوَل 

الرجويل الذي األغى املكاَن ل يدري اأن اإلغاَء املكان هو يف 

الوقت نف�ض���ه تفتيت للزمان لأن املكاَن هو عامُل الو�ضل، 

���ه، متامًا كما  ���ُد والزماُن يف�ض���ل، ياأكل بع�ضَ امل���كاُن يوحِّ

»كرون�ض« عند اليون���ان هو الإله الذي ياأكل اأولده. )رمبا 

ا�ض���تطعنا الق���ول هنا اإن القول الرجويل قد �ض���ارف على 

النهاية(.

ن�ض���تنتُج مما �ض���بق اأن قوَل الإن�ض���ى يجب اأن ينبني على 

احلوا����ض الت���ي ظلت عاطلة ع���ن العم���ل يف مرحلة بلورة 

القول الرجويل اأي على حا�ض���تي ال�ض���م واللم�ض.. كيف؟ 

قبل اأن اأجيب عن هذا ال�ض���وؤال �ضاأحاول تربير عدم ذكر 

دة باجل�ضد  حا�ضة الذوق. مل اأذكرها لأنني اأعتربها حمدَّ

دة له، اإذ اأن الإن�ضان يطلب لغذائه ما يكون  ولي�ض���ت حمدِّ

اجل�ض���د بحاجة اإليه، يعني اأن حا�ض���ة الذوق تخ�ضع لآلية 

رمبا ا�ض���رتك فيه���ا الرجل والإن�ض���ى على ال�ض���واء ولهذا 

ال�ض���بب ل اأدخلها يف اأدوات بناء القول، رمبا تطلب الأمر 
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نقا�ضًا لحقًا.  

اإذا قبلنا اأن القوَل ل يتحقُق اإل ابتداًء من متنوع املعطيات 

احل�ضية واإذا قبلنا باأن الأنا هو اإما رجٌل واإما امراأة ، واإذا 

قبلنا باأن قول الرجل قائٌم على حا�ض���تي ال�ض���مع والب�ضر 

، يبق���ى اأن القول الذي ظل �ض���امتًا حت���ى الآن والذي هو 

قوُل الإن�ض���ى، يجب اأن يقوَم على ما ظل مكبوتًا اأو مهم�ضًا 

من احلوا�ض اأي ال�ض���م واللم�ض. هاتان احلا�ض���تان لي�ضتا 

مكبوتت���ني مبعنى اأننا ل ن�ض���تعملهما، ب���ل مبعنى اأنهما مل 

ت�ضمعا �ضوتيهما ومل تنتجا قوليهما كما يبدو ذلك وا�ضحًا 

من واقع احلال الذي ذكرناه �ضابقًا.

اأي���ن متار�ض هاتان احلا�ض���تان؟ اإن ممار�ض���َتهما هي يف 

�ض���كل اأ�ضا�ض���ي بديهي وحماي���ث يف عالقة احل���ب، ففي 

ممار�ض���ة ه���ذه العالق���ة ُيغم�ض الإن�ض���اُن عينيه وي�ض���ُم 

اأذنيه عن كل ما هو خارجي ويتمتع ب�ض���م احلبيب و�ضمه 

ومداعبة  ومالم�ض���ة جلده. وهنا ل بد من فتح مزدوجني 

لل���كالم قلياًل عن حا�ض���ة اللم�ض ودور اجللد: اإن حا�ض���َة 

اللم�ض التي اأداُتها اجللد هي مبثابة بوابة اجل�ضد ولي�ضت 

فقط اإح���دى نوافذه كاحلوا�ض الأخ���رى، اإذ خارج اجللد 

يكون الإن�ض���ان خارج ظاهرته، يعن���ي ل يعود موجودًا. اإن 

اجللَد الذي يحيط بكل ظاهرة الأنا التي هي اجل�ض���د هو 

ال���ذي يجعل للج�ض���د مكان���ًا، هو الذي ميك���ُن الأنا بينما 

الأذن وبخا�ض���ة العني التي تر�ض���ُد احلركة تزمِنُ الأنا، 

ومن يخرج من جلده يربد كما يقول املثل، يعني ميوت.

نعود اإىل مفاعيل ممار�ض���ة ال�ض���م واللم�ض لنق���ول اإنهما 

حا�ض���تا احل���ب وال�ض���الم، بينما راأين���ا اأن كل م���ا اأنتجته 

احلا�ض���تان اللت���ان ارتك���ز عليهم���ا الق���ول الرج���ويل هو 

احلروب وال�ض���راعات والقتل و�ضوًل اإىل الإرهاب. وهذا 

اأم���ر طبيع���ي اإذ اأن املراأة ه���ي التي تعطي احلي���اة بينما 

الرجل هو الذي يقتلها، هي تثّبت ذاتها بالتكرار، باإعادة 

ُت ذاته باإلغاء الآخ���ر ليحلَّ حمَله.  اإنت���اج احلياة وه���و يثبِّ

من هنا قوُله هو القوُل املبني على حد�ض الزمان الهروب، 

وقوله���ا يجب اأن يكوَن الق���وَل املبني عل���ى حد�ض املكان. 

ولكل حد����ض اأدواُته اللتقاطية ، حلد�ض الزمان حا�ض���تا 

ال�ضمع والب�ض���ر وحلد�ض املكان حا�ضتا ال�ضم واللم�ض مع 

الرتكيز على اللم�ض ملا له من اأهمية على �ض���عيد اجل�ضد 

ككل.

ن�ض���تنتج اإذًا اأن���ه عل���ى الإن�ض���ى اإذا اأرادت اأن تنتَج قولها 

اخلا�ض، اأن متتلَك ج�ض���دها واأن تعرَف���ه يف الوقت ذاته. 

بامتالكها جل�ضدها تكوُن قد تخل�ضت من الرتهان لالأب 

اأو الأخ اأو الزوج اأو الع�ضرية واملجتمع. ومبعرفتها جل�ضدها 

ت�ض���تطيُع عي����ضَ هذا اجل�ض���د، يعني جتعُل���ه يتخل�ض من 

الرتهان مل�ض���يئة حا�ض���تي ال�ضمع والب�ض���ر لتجعله يوقظ 

ُتفرد اللغة العربية

مقامًا خا�شًا للمثنى

يف قواعدها وهذا دليل على 

العرتاف بالآخر

ط احلا�ضتني اللتني متيزانه عن ج�ضد الرجل. لكن  وين�ضِّ

اإذا ما امتلكت الإن�ض���ى ج�ض���دها فعليه���ا امتالك نتاجه 

وال���ذي ه���و الأولد، يعن���ي اأن تقيَم قوَل اليق���ني البديهي 

مكاَن ال�ضك املبّدد بوا�ضطة القول الربهاين، يعني عليها 

اأن جتابَه برهانية التجريد ببداهِة املحايثة )هذا ما بداأ 

يح�ضل يف بع�ض الدول(.

كائن �ملوت

هذا ما يتعلق بوظيفة اجل�ض���د ومبي���زة القول الناجت عن 

هذه الوظيفة، اأي البداهة واملحايثة، يبقى اأن ن�ض���رَي اإىل 

اخل�ضائ�ض اأو الأ�ض����ض الأخرى للقول الإن�ضوي حيث اإن 

قوَل الإن�ض���ى من حيث عالقِة الق���وِل باحلوا�ض واحلد�ض 

املتنا�ض���ب معه���ا، هو الق���وُل القائ���م على حد����ض املكان 

وعلى احلا�ّض���تني املهّم�ضتني يف انبناء القول الرجويل اأي 

ال�ضم واللم�ض. واإذا نظرنا اإىل عنا�ضر انبناء هذا القول 

الإن�ض���وي فماذا جن���د؟ جن���ُد اأن ركائَز ه���ذا القول هي 

الركائز التي توؤلُف ول تفرُق؛ ال�ضمع والب�ضر هما حا�ضتا 

اللتقاط عن بعد بينما حا�ضتا ال�ضم واللم�ض هما حا�ضتا 

اللتقاط عن قرب، حا�ض���تا ال�ضمع والب�ض���ر هما ركائُز 

ق���ول احل���رب، ال�ض���م واللم�ض هم���ا ركائز قول ال�ض���الم 

واحل���ب. هذا من جه���ة احلوا�ض، اأما م���ن جهة احلد�ض 

فنج���ُد اأن الزم���ان يلغي ذاته، كل حلظة تلغي �ض���ابقَتها، 

ه���و نهر ل يتوقف عن اجلريان، هو الذي يحّول الإن�ض���ان 

كائن���ًا للموت كما يق���ول »هايدغر«، بينما امل���كاُن رحٌب، 

هو عن���وان الثبات وال�ض���تمرار عرب الزم���ان، هو عنوان 

ُز الت�ضادم، اإذ اأن اللحظة ل تت�ضُع  احلياة. الزمان هو حيِّ

لالأن���ا ولالآخر بينما املكاُن يت�ض���ع للجميع، لالأنا ولالآخر. 

وهكذا اإذا ن�ّض���طنا حا�ضتي ال�ضم واللم�ض واأيقظنا حد�َض 

املكان، ي�ضبُح الآخُر هو من اأتوُق للو�ضول اإليه والتعاي�ِض 

معه ولي�ض من اأريد اإلغاَءه. 

اإن اإنتاَج هذا القول يتطّلُب وقتًا طوياًل لكي يتبلوَر وي�ضبَح 

فاع���اًل، لكن علين���ا اأن نبداأ ولكل م�ض���روٍع بداية )هذا ما 

اأحاول���ه يف رواياتي من خالل اللغة التي اأتبناها، وهذا ما 

اأ�ض���ارت اإليه اإحدى الدرا�ض���ات الأجنبية، مبينة اأنها لغة 

جديدة ت�ض���ميها لغة اجل�ض���د، وهذا هو متام���ًا ما اأحاول 

اإنتاجه(. لكني مدركة متامًا اأن النتقال من قول �ضكل كل 

مكت�ضباتنا الثقافية واملعرفية اإىل قول اآخر نتلم�ض اأواليات 

اإر�ض���اء قواعده، لي�ض بالأمر ال�ض���هل. لذا علينا اأن نحاول 

ومن جهتي �ضاأ�ضتمر باملحاولة عّل ذلك يكون مبثابة و�ضع 

املدماك الأول يف عمارة القول الإن�ض���وي الذي اأنا مقتنعة 

ب�ضرورة اإيجاده كي ت�ضبح الإن�ضى موجودة وفاعلة تتمتع 
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بكل احلقوق التي هي حمرومة منها الآن.

ه���ذه املطالبُة البعيدُة التحقيق ل تعني اأن توقَف الإن�ض���ى 

ن�ض���اطها احلايل يف املطالبة بحقوقها حتى يتحقَق قوُلها 

َب مطالَبها  اخلا����ض، لكن عليه���ا، كما اأعتق���د، اأن ت�ض���وِّ

انطالق���ًا من وعيها لطبيعة قولها املختلف فتبداأ بح�ض���ر 

كل طلباتها مبطلب واحٍد وهو حقها يف اأن  تن�ض���َب الأولَد 

اإليها، لكن هذا املطلَب يفرت�ُض من ُين�ضُب الأولُد اإليه يعني 

يفرت�ض اأن يكوَن للمن�ض���وب اإليه ا�ض���ٌم، ونعلم، كما ذكرنا 

يف املقدم���ة اأن لفظة ام���راأة تعني نكرة. ن���رى اإذًا اأن اأوَل 

مطلٍب يجُب اأن ترّكَز عليه املراأُة احلالية الواعية للم�ضكلة، 

َ ا�ضَمها احلايل، واأنا  وبالتحديد املراأة العربية، هو اأن تغريِّ

اقرتحت كلمة »اإن�ض���ى« كموؤنٍث لأحد اإن�ض���ي كلمة اإن�ض���ان 

كم���ا راأين���ا يف املقدمة. اأعرف اأن ه���ذا املطلب لن يتحقَق 

ب�ض���هولة، لكنه املطلُب الأوحد لأن به اأكون اأو ل اأكون. هل 

نق���ع هكذا يف دوام���ة اأو حلقة مفرغة، مبعن���ى اأنه علي اأن 

اأكون كي اأقول وباملقابل علي اأن اأقوَل كي اأكوَن؟ اإنه �ض���وؤاٌل 

ي�ضابه �ضوؤاَل البي�ض���ة والدجاجة واأيهما اأ�ضبق. واحلقيقة 

اأنهما ن�ض���اطان ي�ض���ريان معًا اإذ كٌل منهما هو دفٌع لالآخر 

نح���و التحق���ق. وهذا يعني وبكالم وا�ض���ح اأن عل���ى املراأة 

واأب���ادر واأقول على الإن�ض���ى اأن تن�ض���َط عملي���ًا يف املطالبة 

بتغيري ا�ض���مها وان تن�ض���َط نظريًا يف اإيج���اد قولها املميز 

ب�ض���بب متيز اأ�ض�ض���ه. )عليها مثاًل، اإذا اقتنعت مب�ضطلح 

»اإن�ضى«، اأن تبداأ با�ضتعماله، و�ضوًل اإىل فر�ضه(.

بناء ح�سارة �ل�سالم

اإذا ا�ضتطاعت الإن�ضى اأن تبنَي وتفّعَل قوَلها اخلا�ض ي�ضبُح 

القوُل الإن�ضاين متعافيًا وي�ضبح باإمكانه اأن يبني ح�ضارَة 

���ل اإىل املعرفة احلقيقي���ة القائمة على  ال�ض���الم واأن يتو�ضّ

حد�ض املكان وحد�ض الزمان معًا ولي�ض على حد�ض واحد. 

وهكذا يتحوُل ن�ضاُل الإن�ضى اإىل بحثها عن موقٍع لها ل اأن 

تزيَح الرجَل لتحَل حملَّه كما هو منطق املطالبة الن�ض���وية 

احلالية )ال�ض���تمرار يف ا�ض���تعمال كلمة ن�ض���وي للن�ض���ال 

احل���ايل(؛ فحني اأق���ول لالآخر اأنا مثلك متام���ًا هذا يعني 

ُت  اأنه يحُق يل اأن اآخذ مكاَنك ودوَرك، لكن حني اأقوُل واأثبِّ

لالآخ���ر اأنني خمتلفٌة فهذا يعني اأن اآخذ مكانًا اإىل جانبه، 

هو مكاين الفعلي  وذلك من دون �ضراع ول مبارزات.

راأين���ا اأن الق���وَل القائ���َم على حد�ض واحد ه���و قوٌل يوؤدي 

بالنهاية اإىل اإلغاء ذاته كما هو حال القول الرجويل الآن. 

رمب���ا كان اإحياُء وتن�ض���يط الق���وِل الإن�ض���وي القائم على 

احلد����ض الآخ���ر اأي حد�ض املكان اإنقاذًا للقول الإن�ض���اين 

الذي ل ي�ض���تقيم فعاًل اإل اإذا كان مكونًا من القولني معًا. 

وهنا �ض���وؤاٌل يطرُح نف�َض���ه: اإذا كان كٌل من القولني قائمًا 

عل���ى حد����ض واحد فهذا يع���دين اأن ل لقاَء ب���ني القولني. 

هذا �ض���حيح اإذا اعتربن���ا اأن الرجل الفعل���ي الواقعي هو 

ذكورٌة حم�ض والإن�ضى الفعلية الواقعية هي اأنوثة حم�ض. 

لك���ن هذا العتباَر غرُي �ض���حيح اإذ اأن كَل فرد  مكوٌن من 

العن�ضرين معًا مع رجوٍح معني لأحدهما يكون هو املحدُد 

يف انتماء الفرد اإىل جن�ض من اجلن�ضني. لهذا ال�ضبب كل 

واح���د منا واإن كان، مبا فيه من رجوٍح جن�ض���ي يبني قوَله 

عل���ى حد�ض واحد اإل اإنه قادٌر على فهم وتفهم الآخر لأنه 

د، هو مثُل الآخر.  يف �ضق منه، اأي ال�ضق غري املحدِّ

م���ع نهاية القول الذكوري كما راأينا رمبا نكون قد و�ض���لنا 

اإىل مرحل���ة التوليف بح�ض���ب التعبري الهيغل���ي؛ يعني اإذا 

كان القوُل الإن�ضوي هو الذي �ضيطر يف املرحلة الأوىل كما 

راأينا واإذا كان القول الرجويل هو الذي �ضيطر يف املرحلة 

الثانية، رمبا كانت املرحلة الثالثة هي مرحلُة التوليف بني 

القولني لإنتاج قوٍل جديد وح�ض���ارة جديدة يكون ال�ض���م 

واللم����ض ، اإىل جانب ال�ض���مع والب�ض���ر م���ن ركائز قولها 

الأ�ضا�ضية.

اأعتقد اأخريًا اأن هذا القول اجلديد بداأ يتملمُل حيث اإننا 

جن���د بع�َض اإرها�ض���اته يف الرواية اجلديدة التي تك�ّض���ُر 

الزمان وترّكز على املكان. وجند هذا اجلديد يف الفل�ضفة 

اأي�ضًا وبخا�ض���ة يف قول احلداثة حيث جنُد مثاًل اأن فوكو 

يت�ض���وُر طب���اَق العق���ل )L’autrede raison( كنب���ع 

جمهول تقوُم بوا�ضطته ال�ضلطُة يف التفاعالت اجل�ضدية، 

بينم���ا جن���د اأن هايدغر الأق���ل اأنوثة من فوك���و يعترب اأن 

د بان�ض���ياب  طب���اَق العق���ل كق���وة اأ�ض���لية جمهول���ة يتحدَّ

الزم���ان. )هابرما�ض(. واملفارقة اأننا جند قوًل اإن�ض���ويًا 

عن���د الرجل اأكرث مما جنده عند املراأة ذاتها، لكني اأجد 

اأن الأم���َر طبيعٌي الآن اإذ اإن الرجل يقول ذاته، هو مرتاٌح 

ومن�ض���جم مع ذاته ولهذا ال�ض���بب ُيظه���ُر يف قوله اجلزَء 

الأنثوَي الداخَل يف تركيبته، بينما املراأُة )ا�ضتعمال املراأة 

هنا هو اأ�ض���ح من ا�ض���تعمال اإن�ض���ى( ولأنها ترف�ُض ذاِتها 

لتتمث���ِل بالرجل فهي تغايل بتبني قول الرجل فياأتي قولها 

َم  اأحيانًا اأكرث ذكورة من قوله، وكاأنها تريد بذلك اأن تدعِّ

مطالبَتها بامل�ضاواة معه.

اأنهي مو�ضوعي بدعوة اجلميع اإىل حوار حول املبادئ التي 

حاولت اإثارَتها، رمبا تو�ضلنا معًا اإىل �ضياغة م�ضطلحات 

جدي���دة اأو رمبا اتفقنا اأو اختلفنا ح���ول بع�ض الأمور. يف 

مطل���ق الأح���وال ومهم���ا كان���ت النتائج فهي جي���دة لأنها 

�ضتكون مدخاًل اإىل جديد ما.
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اإن ق�ش�ص / حكايات الن�شاء مل حتك بعد. ودون احلكايات ل تتجلى 

اخلبة اأو تتبلور، دون الق�ش�ص تفقد املراأة طريقها، تظل غريبة 

عن خبات النف�ص العميقة، وبعيدة عن خبات العامل الروحية 

/ ال�شوفية، تظل من�شية يف �شمتها ول تعرف كيف تقيم ن�شالها 

وتعطيه قدر حقه، ل حتتفل بقواها، ل تقدر على اأن تفهم اأملها. دون 

الق�ش�ص ل ت�شتطيع املراأة اأن تفهم نف�شها. واإذا مل حتك ق�ش�ص 

الن�شاء فاإن اأعماق اأرواحهن �شتظل غي معروفة. 

خيوط  فاردة  احلكايات،  تن�شج  التي  /الأنثى  �شهرزاد  ظلت  وقد 

اخللق  خطاب  ت�شخي  على  وقادرة  لغتها،  من  ومتمكنة  ال�شرد 

الإبداعي طوال عقود مل يناف�شها خاللها اأحد حتى باتت ترمز لفن 

الق�ّص. واختيار �شهرزاد/الأنثى كبوؤرة للحكي هو اإحياء للطرف 

ال�شامت يف التاريخ الإن�شاين واإعادة العتبار لهذا العن�شر وحتليل 

اأننا نعي�ص  اإىل قهره وطم�شه، ول�شك  اأدت  التي  العوامل  جممل 

العن�شر  هذا  توجه  اأن  حتاول  متعددة  وحركات  جديدة  تطورات 

وفقاً ملتطلبات الع�شر. 

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد
ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

“وحاجات كتري بتموت يف ليل ال�شتا

لكن حاجات اأكرت برتف�ص متوت”. 

عفاف �ل�سيد

كاتبة من م�ضر

�شهرزادات معا�شرات

�شوت 

البنات... 
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عن  لأحت��دث  م�ضر  بلدي  اإىل  اأنتقل  اأن  بد  ل  هنا  ومن 

يف  تدريبهن  مت  م��ع��ا���ض��رات،  ���ض��ه��رزادات   / مبدعات 

ور�ضات الكتابة التي اأقيمها يف حمافظات ال�ضعيد جنوب 

البنات  فيها  اأدرب  والتي  القاهرة،  يف  وكذلك  م�ضر، 

القهر  لتجاوز  معًا منطلقًا  لنبني  الإبداعية  الكتابة  على 

الن�ضاء  منه  عانت  الذي  وال�ضتالب  والتهمي�ض  والدونية 

اأرواحنا  معًا حكايات  ولنحكي  املبدعات منهن،  وخا�ضة 

اخلالقة املبدعة التي تتك�ضف من خالل الق�ض�ض التي 

ت�ضفي ال�ضكل على احليوات .

وفيما بعد كان علينا يف ور�ضة الكتابة اأن نطور برناجمًا 

على  الإب��داع��ي  املنتج  بجانب  يقوم  الإب��داع��ي  لالإجناز 

الوعي  واأي�ضًا  الرجل   / وبالآخر  بالذات  الوعي  تنمية 

كو�ضيط  الوعي  وا�ضتخدام  وتقاليده  وعاداته  باملجتمع 

هو  وما  وتر�ضيخه  اإيجابي  هو  ما  بني  التمييز  يف  فكري 

�ضلبي وحماولة اإزاحته اأو تغيريه اإن اأمكن، مع ا�ضتخدام 

الثوابت  بع�ض  خللخلة  التحاور  يف  الإب��داع��ي��ة  املخيلة 

كل  تكون  اأن  على  وال�ضعبي،  التاريخي  باملوروث  املدعمة 

مبدعة قادرة على جمابهة الواقع املعا�ض وحماولة جتاوز 

القهر والدونية داخل جمتمعها ال�ضغري، وحماولة تغيري 

التنميط  والتهمي�ض داخل جمتمعها الأو�ضع، وكذا و�ضع 

بقدراتها  والوثوق  العامة  ا�ضمها كمبدعة على اخلريطة 

الإن�ضانية ومنجزها الإبداعي دعمًا ل�ضتمرارها يف تنمية 

قدراتها الذاتية والإن�ضانية والثقافية والإبداعية.

وهنا اأراهن على اأن �ضهرزاد مل تكن واحدة، بل هي مئات 

ال�ضهرزادات الالئي يحكن من ن�ضيج واقعهن حكايات/ 

ق�ض�ضًا / روايات / �ضهادات / ق�ضائد/ مقالت،  لي�ضت 

بخطاباتها  يع�ضنها  حكايات  ولكنها  خيالهن  ن�ضج  من 

اإن  الثقافية.  اأو  الدينية  اأو  الجتماعية  �ضواء  القمعية 

ال�ضهرزادات احلديثات يحاولن ترميم واإعادة بناء العامل  

)الذكوري/الأبوي( من منظور اآخر فيه التحّدي والذكاء 

اأ�ضكال  اإىل  الكاتبات تو�ضلن  ال�ضهرزادات /  اإن  والقوة. 

خ�ضو�ضية  لها  بتقنيات  كتنب  وكذلك  حداثية  اإبداعية 

بنائية ومعرفية، على الرغم من اأنهن ما زلن يعانني من 

القهر وال�ضتالب .  

تدخل ال�ضهرزادات الكتابة اليوم بو�ضفهن �ضوتًا م�ضتقاًل 

وبو�ضفهن ذواتًاًًًًً ين�ضئن ويبدعن، لي�ض بوا�ضطة احلكي بل 

لي�ضفن  )الفحولة(  باإزاء  لي�ضعن)الأنوثة(  القلم،  عرب 

الكتابة  يقت�ضي من  وهذا  قبل،  يكن من  للغة جم��ازًا مل 

اأنثوي  الن�ضائية دورًا مزدوجًا فيه تاأ�ضي�ض خلطاب اأدبي 

حقيقي الأنوثة، والذي لن يتحقق اإل بتخلي�ض اللغة من 

فحولتها التاريخية. وهذا ل يتّم باأن تكون الكاتبة امراأة 

الرجل  بقلم  ولكن  كتنب،  كثريات  ن�ضاء  فهناك  فقط، 
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ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ولغته وبعقليته، فكن �ضيفات اأنيقات على �ضالون اللغة. 

اإنهن ن�ضاء اأ�ضرتجلن فكان دورهن عك�ضيًا، اإذ عّزز قيم 

الفحولة يف اللغة، وهذا عني ما حدث يف الع�ضور الأوىل 

من  �ضاعف  وهذا  التيمورية،  عائ�ضة  اإىل  اخلن�ضاء  منذ 

كموؤلفة  غابت  حيث  اللغوي،  الفعل  عن  امل��راأة  )غياب( 

�ضوى  املرحلة  هذه  يف  امل��راأة  تفعل  ومل  اأي�ضًا،  وكقارئة 

امل�ضتعمر  مع  املواطن  يتعاون  كما  متامًا  الفحولة  تقوية 

ويقوي من قب�ضته على الأر�ض واأهلها.

�جلن�ش �للغوي

من هنا ت�ضبح كتابة املراأة اليوم لي�ضت جمرد عمل فردي 

بال�ضرورة  اإنها  النوع.  حيث  من  اأو  التاأليف  حيث  من 

ثقافيان  موجودان  هما  واللغة  فاملوؤلفة  جماعي،  �ضوت 

تظهر املراأة فيهما، بو�ضفها جن�ضًا ب�ضريًا، ويظهر الن�ض 

بو�ضفه جن�ضًا لغويًا، وتكون الأنوثة حينئذ فعاًل من اأفعال 

وكذلك  والتلقي،  القراءة  اأفعال  ومن  والإن�ضاء  التاأليف 

فعاًل من اأفعال ال�ضتعادة للم�ضلوب.

الكتابة املبدعة اإمكانية كل امراأة لأنها )فعل اأنوثة( كما 

يقول غا�ضتون با�ضالر. الإبداع يعتمد احلد�ض وال�ضفافية 

والطالقة والعمق وهي جوهر الأنوثة وحقيقتها، والكتابة 

واملعلن..  املكبوت  بني  الداخلي  ال�ضطراع  من  تنبعث 

بني الرغبة يف التحقق والغياب املقن، بني التوق للتبّدل 

الواقع  هو  ال�ضطراع  وهذا  الق�ضري.  وال�ضكون  والتغيري 

الكتابة  فعل  اإن  دون��ه،  اأو  بوعي  الن�ضاء  كل  تعي�ضه  الذي 

هو فعل انبعاث و�ضعود.. وهو فعل ته�ضيم للتهمي�ض الذي 

حاق باملراأة وفعل تاأ�ضي�ض يف الآن ذاته. 

وقّرر ما هو جمازي فيها، وما  اللغة  امتلك  الرجل  ولأن 

هو حقيقي يف اخلطاب التعبريي جنده قد اأحكم قب�ضته 

رمزيًا  املراأة جمازًا  وجعل  والتاريخ،  الثقايف  الفكر  على 

اللغة  اأو خمياًل يكتبه الرجل، لقد تر�ّضخت العالقة بني 

املكتوبة والرجل، و�ضارت بذلك اإحدى الوظائف وامليزات 

التي يخت�ض بها الرجل وحده.. بل اإنه مّت ب�ضكل خمططي 

اإبعاد املراأة عنها فتّم التحذير �ضراحة من تعليم الن�ضاء 

اأي  الثناء  اأبي  ابن  نعمان  الدين  خري  يجد  ومل  الكتابة، 

الن�ضاء  منع  )الإ�ضابة يف  بعنوان  كتاب  تاأليف  حتّرج يف 

املراأة  حرمان  الأ�ضا�ضي  غر�ضه  وال��ذي  الكتابة(،  من 

اإن عرفت  موؤ�ض�ضة ذكورية  التي هي  الكتابة  ومنعها من 

الدين  خري  قال  كما  اإليها  �ضت�ضيء  عملها  اأ�ضرار  امل��راأة 

والكتابة  ال��ق��راءة  الن�ضاء  تعليم  كتابه:)اأما  يف  نعمان 

فاأعوذ باهلل، اإذ ل اأرى �ضيئًا اأ�ضر منه بهن، فاإنهن ملا كّن 

جمبولت على الغدر، كان ح�ضولهن على هذه امللكة من 

فاأول ما تقدر  الكتابة  واأما  والف�ضاد  ال�ضّر  و�ضائل  اأعظم 

املراأة على تاأليف الكتابة بها، فاإنه يكون ر�ضالة اإىل زيد 

اآخر  و�ضيئًا  عزب  اإىل  ال�ضعر  من  وبيتًا  عمر  اإىل  ورقعة 

اإىل رجل اآخر، فمثل الن�ضاء والكتب والكتابة كمثل �ضرير 

خمرة،  زجاجة  تعطيه  �ضكري  اأو  �ضيفًا  اإليه  تهدي  �ضفيه 

فاللبيب من الرجال من ترك زوجته يف حالة من اجلهل 

والعمى فهو اأ�ضلح لهن واأنفع( وبهذا ي�ضمن الرجل عدم 

اقرتاب املراأة من قلعته احل�ضينة للكتابة، ويلجاأ الرجل 

�ضنع  من  عمل  اأي  ملنع  القلعة  هذه  عن  للدفاع  للتحايل 

وت�ضتقّل  بنف�ضها،  نف�ضها  عن  امل��راأة  فيه  تتحّدث  امل��راأة 

فيه عن �ضوت الرجل، حتى ل يعود اإليها اأي �ضمري �ضوى 

�ضمري املتكلم ل�ضرت املعنى املبا�ضر.

قلعة �لرجل

اأما ا�ضتيالء الرجل على الكتابة فهو نتاج لع�ضور طويلة 

والوظيفية  الثقافية  امل�ضتويات  كل  للمراأة يف  الإبعاد  من 

الرجل–  قلعة  اإىل  امل���راأة  تت�ضلل  وعندما  احل�ضارية. 

احتكارًا  بو�ضفها  الثقافة  حول  ت�ضاوؤلت  – تثار  الكتابة 

ذكورية  ومهنة  اأنوثتها  جتمع  اأن  بيدها  ه��ل  للرجل. 

)مهنة– كتابة( وهل كتابة املراأة لالإف�ضاح عن الأنوثة 

اأم هروب من الأنوثة، وت�ضام عن �ضفة الأنثى، وترفع عن 

اجل�ضد املوؤنث، اأم توؤبد املراأة الكاتبة نف�ضها يف ال�ضورة 

حتبها،  باأن  الهزمية  على  وتنت�ضر  كاأنثى  لها  املو�ضوعة 

اأم تتماهى الأنثى مع العدو وتتحول املراأة لعدوة لأخواتها 

بدًل عن عداوة ال�ضرط الذكوري الذي فر�ض وجوده؟!

اأن للمراأة الكاتبة ت�ضورًا خمتلفًا للم�ضكوت  وهنا اأعتقد 

والطريقة  اجلن�ضني،  بني  الفردية  الفروق  مبقدار  عنه، 

اخلا�ضة يف التعبري، وعلى م�ضتوى اجلراأة يف طرح بع�ض 

عمقنا  كينونة  يف  املجروحة  الت�ضاري�ض  ذات  املوا�ضيع 

الثقايف.     

اإن احلكاية ظهرت ومنت حتت الأغطية الدافئة والليايل 

موهبة  ولي�ضت  والأمهات،  اجل��ّدات  األ�ضنة  على  املقمرة 

بل  البيولوجي  تكوينها  اإىل  ع��ائ��دة  احل��ك��ي  يف  امل����راأة 

عا�ضت  التي  الجتماعية  والأو�ضاع  الظروف  اإىل  عائدة 

للخروج  �ضعيه  يف  املقهور  الكائن  فن  وه��ي  ظلها..  يف 

القيمة  اإىل احلرية… فالدفاع عن  للو�ضول  القهر  من 

القيمة  كان  امل��وت  بوجه  والوقوف  واملعنوية  الأخالقية 

التي كانت حتكي  املراأة  الأ�ضا�ضية بحكايات  �ضهرزاد / 

و�ضهريار / الرجل ين�ضت. 

ال�ضحنة  اأن يفرغن  وال�ضهرزادات هنا يكتنب رمبا لأجل 

من  وكياناتهن..  واأرواحهن  وعقولهن  لذواتهن  امل�ضادة 

�شهرزاد 

ا�شتطاعت 

اأن تعيد 

بناء املدينة 

ال�شهريارية 

واأن ت�شرتجع 

لالأنثى موقعًا 

يتجاوز 

اخلطيئة
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اأجل اأن يعدن برجمة ذواتهن وفق �ضروطهن وتطلعاتهن.. 

اخلفية  وق��درات��ه��ن  الكامنة  وق��واه��ن  اأح��الم��ه��ن  وف��ق 

وجوهرهن املتمّيز.

ح�سور مرعب

فاملراأة ل تكتب لأنها ل تريد اأن ت�ضقط يف الن�ضيان بعد 

موتها، اأو لكي توقف الزمن وت�ضرمد اللحظة، كما يفعل 

الواقع  توؤ�ّض�ض ح�ضورها، ل يف  الرجال. املراأة تكتب كي 

الإن�ضاين  الواقع  يف  بل  فقط،  عنه  طوياًل  غّيبت  ال��ذي 

منحنية  زاوي��ة  يف  فيه  و�ضعت  ال��ذي  الواقع  ب�ضموليته، 

ومن�ضية! تكتب كي تعرّب عن حركة وجودها كي تعلن اأنها 

كائن اإن�ضاين وموجود.. كي تنه�ض بذاتها.. وباحلياة يف 

للحياة  فعل ممار�ضة  الكتابة  اأ�ضكالها وجتلياتها..  اأرقى 

يف عمقها. 

التعامل  من  الكاتبة  ميكن  وعي  لمتالك  الكتابة  حتتاج 

اأول  الوعي  اأ�ضا�ضه، هذا  اإن�ضانية على  به وخلق عالقات 

املتدنية،  قبول و�ضعيتها  املراأة هو عدم  يفر�ضه على  ما 

تابعة  يجعلها  ما  متييز  على  القدرة  تفكريها  ويك�ضب 

ي�ضاق  الذي  الناعم  الت�ضليل  ذلك  لها  ويك�ضف  ومقلدة 

اإليها فيجعلها جتنح عن الفهم والتعقل وي�ضوقها لطريق 

حفرته الثقافة الذكورية ال�ضائدة منذ اآلف القرون باأن 

وممار�ضته  الوعي  بامتالك  ولكن  الرجل،  خلف  تكون 

بل  فح�ضب  لكتابتها  لي�ض   – �ضرط  اأه��م  امل���راأة  متتلك 

لقيمة وجودها – احلرية.  

اإن احل�ضور املرعب لهذا الكائن النثوي ي�ضتدعي حماية 

الوجود الذكوري، ومن ثم يبداأ اإعالن الرف�ض منذ خروج 

البنت للعامل، ولقد ا�ضرتك يف 

تكوين هذه ال�ضورة عن املراأة  فكر �ضعبي ذكوري متف�ضل 

وم�ضروعيته.  تربيره  واأع��ط��اه  مت�ضّدد  ديني  فكر  عليه 

للمراأة،  دونيًا  ت�ضورًا  ي�ضع  املت�ضّدد/  الديني  فاخلطاب 

يف  للجن�ض  اأداة  جمرد  اأو  خميفًا  �ضيطانًا  منها  فيجعل 

وحتى  اجلني.  لدى  املخطوفة  ال�ضيدة   / الأحوال  اأف�ضل 

على م�ضتوى هذه العالقة ل ينظر هذا الت�ضّور املغرق يف 

ت�ضّدده اإىل العالقة اجلن�ضية كعالقة بيولوجية اجتماعية 

العالقة  طريف  اأحد  ي�ضادر  بل  اجتماعيني،  كائنني  بني 

)املراأة( ككائن جن�ضي خال�ض / ن�ضاء �ضهريار، �ضرير، 

ومبطالعة  العامل.  اأف�ضد  واإل  قتله   / حركته  تقييد  يجب 

جند   ،
)1(

الن�ضاء« »اأح��ك��ام  املعنون  اجل��وزي  اب��ن  كتاب 

الن�ضاء  ف�ضاًل كاماًل من ف�ضوله يحمل عنوان:»تخويف 

وي�ضمن  النار«.  اأهل  اأكرث  اأنهن  واإعالمهن  الذنوب  من 

النبوية  الأحاديث  من  العديد  الف�ضل  هذا  اجلوزي  ابن 

بينما  للنار،  ووق��ودًا  ملعونًا  كائنًا  امل��راأة  من  جتعل  التي 

املراأة  الباقية عن تنظيم وجود  لتخرج معظم الف�ضول 

نتيجة  اإىل  نهايته  يف  الكتاب  وي�ضل  جن�ضي.  ككائن 

مفادها اأنه »ينبغي للمراأة اأن تعرف اأنها كاململوك للزوج 

 .
)2(

وتكون م�ضتعّدة لتمتعه بها«

هذا  ب��داأ  اأن  بعد  الفتاة  على  م�ضلط  اجل�ضد  فهاج�ض 

اجل�ضد يف اإعالن اأنثويته / اإغوائه. فاإذا كان اخلتان 

�ضهريار  مار�ضه   الذي  للقتل  املقابل  اجل�ضدي 

�ضد املراأة / الأنثى مل يفلح متامًا فال بّد من 

اأي برت تلك  ا�ضتكماله باخلتان الجتماعي 

الجتماعية  امل�ضاحة 

اإذا مل يفلح اخلتان اجل�شدي متامًا 

فال بّد من ا�شتكماله باخلتان 

الجتماعي!
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ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد
ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

التي تتحّرك فيها الفتاة وذلك باإخراجها من املدر�ضة ما 

اأن يبداأ ج�ضدها يف الإعالن عن وجوده املوؤرق / احتجاز 

زوجتي �ضاه زمان و�ضهريار يف احلرمي واحتجاز اجلني 

واحتجاز  املحيط  قاع  يف  �ضندوق  يف  املخطوفة  للمراأة 

�ضهرزاد يف ليايل احلكي بغرفة يف ق�ضر.

مرغوب  فهو  التابو،  �ضفات  كل  يحمل  اجل�ضد  هذا  اإن 

وخميف يف الوقت ذاته. خميف طاملا هو خارج ال�ضيطرة 

ل�ضالح  م�ضادر  ج�ضد  اإن��ه  الآخرين.  من  مرغوب  لأن��ه 

مالكه. وهو اأمانة اإىل حني ت�ضليمه ملالكه اجلديد. 

�أد�ة �ملتعة

للزواج  ال�ضائد  املفهوم  ظل  ال�ضالفة  النظرة  على  بناء 

يجعل من املراأة اأداة للمتعة والإجناب. حتى اأن الفقهاء 

املراأة«،  ب�ضع  الرجل  به  »عقد ميلك  باأنه  الزواج  عرفوا 

تقدم  اأن  يجب  ال��زوج��ة  اإن  ال��غ��زايل:  الإم���ام  ق��ال  كما 

كلها  الأح��وال  يف  نف�ضها..م�ضتعدة  حق  »على  الزوج  حق 

.
)3(

لال�ضتمتاع بها كيف �ضاء«

املوقف  على  تتمف�ضل  املت�ضّددة  الدينية  الروؤية  تلك  اإن 

ال�ضعبي من ج�ضد املراأة.  وقد لحظت يف �ضهادات البنات 

الجتماعي  الأ�ضل  اأم��ام  فنحن  الديني،  للتربير  غيابًا 

ثوب  اأي  اأو  اأ�ضوليًا  دينيًا  ثوبًا  يكت�ضي  لأن  ي�ضلح  الذي 

اأيديولوجي رجعي اآخر. ولن نكون متجاوزين احلقيقة لو 

قلنا اإن اجلماعات الأ�ضولية قد وجدت لها مرتعًا مالئمًا 

م�ضر،  جنوب  يف  والثقافية  اجلغرافية  البقعة  تلك  يف 

واأعادت اإنتاجها عقائديًا..فكل ما حتتاجه موجود بالفعل 

مرجعية  واإعطائه  لغويًا  �ضياغته  اإع��ادة  �ضوى  يبقى  ول 

دينية. 

لقد حتولت هذه الروؤية اإىل نوع من القناعات بني اأبناء 

ال�ضلفي  الفكر  انت�ضار  مع  خا�ضة  الو�ضطى،  الطبقات 

متييز  عمليات  عليها  ومار�ض  املتعلمة،  عنا�ضرها  بني 

اإذ ي�ضتمد  تتعر�ض لها املراأة يوميًا يف املجتمع والأ�ضرة. 

القيم  من  ن�ضق  خالل  من  وفاعليته  قوته  التمييز  ذلك 

منهما  كل  ومكانة  والإناث  الذكور  اأدوار  يحّدد  واملعايري 

يف املجتمع، كما يحر�ض هذا الن�ضق على تف�ضيل الذكور 

ح�ضاب  على  والجتماعية،  العائلية  �ضلطتهم  وتعظيم 

تبخي�ض وحتقري الإناث وتكري�ض تبعيتهن. وي�ضتمّد ن�ضق 

اأهمها  من  خمتلفة  روافد  من  �ضرعيته  والقيم  املعايري، 

والقانون،  والديني،  ال�ضعبي  والرتاث  ال�ضائدة،  الثقافة 

والإعالم. 

لنعرف من خاللها  البنات،  كتبتها  التي  للحكايات  نعود 

رغم  الإخفاء،  على  ي�ضتع�ضي  الأنثوي   اجل�ضد  ذلك  اأن 

ما مّت عرب قرون من تر�ضيخ ملفاهيم ترى فيه عارًا يجب 

اإخفاوؤه اأو التخل�ض منه . 

واإخ�ضائه  امل��وؤرق  اجل�ضد  هذا  حما�ضرة  من  اإذن  بّد  ل 

اجتماعيًا ومعرفيًا ولي�ض من خمرج �ضوى اإخراج البنت 

عدم  يف  مبا�ضرًا  �ضببًا  ال��زواج  ك��ان  لقد  املدر�ضة.  من 

اإكمال الكثري من الفتيات لتعليمهّن حتى حتت�ضد الفرتة 

التي تعي�ضها الفتاة و�ضط اأ�ضرتها، وقبل انتقالها اإىل »بيت 

الزوج« مبمار�ضات عنف متنوعة كّمًا وكيفًا. فالعنف �ضد 

اإزاءها  الفتاة يبداأ منذ طفولتها وي�ضتمر �ضلوكًا مالزمًا 

حتى بعد اأن تتزوج.

كالم غري مباح 

اإن الق�ض�ض / احلكايات تك�ضف لنا عن عمق الأزمة التي 

القطاع  يف  خا�ضة  جمتمعنا،  يف  ال�ضهرزادات  تواجهها 

الريفي منه. وجتعل هذه الر�ضائل امل�ضفرة يف حكاياتهن، 

ثوابت  تهّدد  لأنها  ث��وري��ة،  اجتماعية  كائنات  �ضك  ول 

باملنطق  ا�ضتحقت  لذلك  اأ�ضلها،  يف  الذكورّية  العقلية 

البطريركي النفي خارج وطن التداول، ومنعت �ضهرزاد 

من »الكالم املباح«. 

ج�ضد املراأة املحكي عنه من قبل كتاب/ذكور ل يدركون 

مكنون خرباته ول يعرفون ثقافة اأبنيته املوغلة يف القدم، 

اجل�ضد  ذلك  بلغة  خربة  اأو  معرفة  اأو  روي��ة  بال  يحكون 

املنتج لأنثوية احلياة. 

املراأة،  عن  جميعهم  يكن  مل  اإن  الكتاب،  من  كثري  كتب 

يف  الن�ضائية  ال�ضخ�ضيات  مل�ضمون  ب�ضيط  بتحليل  لكن 

تفّجرت

يف وجه 

الف�شاد 

جميع اأنواع 

ال�شتائم 

اجلن�شية
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كتابات الرجال �ضندرك ب�ضهولة اأنها حم�ض �ضور ذهنية 

بخطاباته  جمتمعه  اإنتاج  الذكر   / الكاتب  اإن  ذكورية، 

البطريركية / الأبوية املنتجة ملا تت�ضور اأنها تعرفه .

  ويبقى من ال�ضروري اأن ن�ضري اإىل عدد من املالحظات 

املهمة لو�ضع ال�ضهرزادات: 

اأول: انعك�ض النخفا�ض يف ن�ضبة التحاق الإناث بالتعليم 

يف مراحله املختلفة على الرتكيب النوعي جلي�ض الأمية. 

وتزداد ال�ضورة قتامة يف اجلنوب امل�ضري، فالأمية اأكرث 

حمافظة،  اأكرث  الثقايف  البناء  حيث  الريف،  يف  انت�ضارًا 

على  انعك�ض  ما  وه��و  تخلفًا.  اأك��رث  الجتماعي  وال��واق��ع 

ب�ضكل  ويت�ضح ذلك  الريف.  الإن��اث يف  بني  الأمية  ن�ضبة 

التمييز  يبدو  اإذ  ال�ضعيد،  حمافظات  معظم  يف  �ضارخ 

واحلرمان من فر�ض التعليم اأكرث حّدة بني ن�ضاء الريف 

عنه بني ن�ضاء احل�ضر.

وتك�ضف الدرا�ضات احلديثة عن ازدياد ن�ضبة الت�ضّرب من 

العادات والتقاليد  اإىل  املدار�ض بني الإناث. ويعزى هذا 

الجتماعية، التي ل ت�ضّجع تعليم الإناث فيما بعد املرحلة 

ل الأ�ضر الريفية ال�ضتعانة بهن يف  البتدائية، حيث تف�ضّ

الأعمال املنزلية ويف الزراعة. كذلك يحول الزواج املبكر 

وتزايد  تعليمها.  الفتاة  ا�ضتكمال  دون  الريف  لالإناث يف 

املناطق  يف  الأخ�ض  وعلى  الن�ضاء  بني  الأمية  معدلت 

ب�ضبب  املدن،  يف  والع�ضوائية  ال�ضعبية  والأحياء  الريفية 

هيمنة التقاليد والقيم الثقافية املتوارثة التي ت�ضع تعليم 

تزايد  على  ع��الوة  الذكر  عن  متاأخرة  اأولوية  يف  الأنثى 

التعليم  مناهج  ق�ضور  اأخ��رى  ناحية  ومن  الفقر.  رقعة 

فيما يتعلق بو�ضعية املراأة وحقوقها، اإذ يغلب عليها الروؤية 

التقليدية  النظرة  اإنتاج  تعيد  التي  التقليدية  الذكورية 

لت�ضحيح  ت�ضعى  ول  وم�ضوؤولياتها،  واأدواره����ا  للمراأة 

املفاهيم املتخلفة التي تتعار�ض مع مكانة املراأة ودورها 

التاريخي واملعا�ضر يف �ضنع احل�ضارة.  

الفرعونية  امل�ضرية  ح�ضارتنا  اأن  نعرف  اأن  ويكفي      

كانت حترتم عقل الن�ضاء واإبداعاتهن، واأن »�ض�ضات« هي 

املبدعات  وكانت حامية  والإب��داع،  واملعرفة  للكتابة  اإلهة 

الكثريات الالئي تركن لنا كنوزًا اإبداعية من ق�ض�ض / 

حكايات وق�ضائد ولوحات فنية ما زال التاريخ يحفظها 

يف املعابد واجلداريات واأوراق الربدي. 

 - امل�ضري  املجتمع  يف  الفتاة  و�ضع  درا�ضة  اإن  ثانياً: 

باعتبارها الطرف الأ�ضعف يف املعادلة الجتماعية- لن 

ت�ضبح جمدية وجادة اإل اإذا اأخذت يف اعتبارها جانبني 

الذي يجعل  للمراأة  الفعلي  الواقع  الأهمية هما:  �ضديدي 

يتّم  التي  امل��راأة  و�ضورة  ال�ضعيف،  الطرف  ذل��ك  منها 

لقناعات  حاملة  ذاتها  امل���راأة  اأ�ضبحت  حتى  ترويجها 

هنـــاك ن�شـــاء كثـــريات كتـــن 

ولكن بقلم

فكّن  وعقليتـــه  ولغتـــه  الرجـــل 

اأنيقات علـــى �شالون  �شيفـــات 

اللغة

زائفة )ر�ضوخ كل الفتيات لأوامر ورغبات  �ضهريار رغم 

وحول  نف�ضها  حول  القتل(.   / املنتظر  بامل�ضري  علمهن 

اأمرًا  اأو�ضاعها، كما لو كانت  العامل جعلتها تقبل بتدين 

طبيعيًا بل ومرغوبًا!. 

و�قع �ملر�أة يف م�سر

اأن  امل���رارة، غري  �ضديد  امل��راأة يف م�ضر  واق��ع  يبدو  قد 

الأكرث مرارة وخطورة منه هو تلك ال�ضورة التي يكونها 

ودورهن  الن�ضاء  و�ضع  حول  اأف��راده  ويتداولها  املجتمع 

ذاتها  امل��راأة  اأن  هنا  اخلطورة  ومكمن  وخ�ضائ�ضهن. 

وهو  وتبنيها،  بل  ال�ضورة  بهذه  التاأثر  لي�ضت مبناأى عن 

و�ضع  لتطوير  حماولة  لأي  راأينا-  يف  الأ�ضا�ضي-  العائق 

الن�ضاء يف م�ضر حيث تاأتي املمانعة يف هذه احلالة من 

م�ضنية  جهود  بذل  ي�ضتدعي  الذي  الأمر  نف�ضها،  امل��راأة 

لتعديل تلك ال�ضورة ال�ضلبية.

بدور  تعرتف  ل  امل�ضري  الريف  ال�ضائدة يف  الثقافة  اإن 

�ضمحت  اإن  وهي  بيت.  ورّب��ة  كزوجة  بدورها  اإل  للفتاة 

يف  فر�ضها  حت�ضني  اأجل  من  فهذا  والعمل  بالتعليم  لها 

الأ�ضا�ضي  دورها  مع  هذا  يتعار�ض  األ  و�ضريطة  الزواج، 

يف خدمة الزوج ورعاية الأبناء. وتظّل الفتاة مو�ضع رثاء 

اأنها مل تتزوج  اأو  الزواج،  تاأخر بها �ضن  اإن  من املجتمع 

اإناثًا  واأجن��ب��ت  تزوجت  اأو  تنجب،  ومل  تزوجت  اأو  قط 

اأو ترملت، ب�ضرف النظر عّما تكون قد  اأو طلقت  فقط 

ح�ضلت عليه املراأة اأو الفتاة من درجات جامعية، اأو ما 

حققته من مكانة مهنية. اأي اأن مكانة املراأة يف املجتمع 

نظام  ظ��ّل  يف  الرجل  خ��الل  من  اإل  تتحقق  ل  امل�ضري 

لالأ�ضرة والزواج. لذا جند اأن الأ�ضرة حتر�ض من خالل 

عملية التن�ضئة الجتماعية على اإعداد الفتاة منذ مراحل 

يف  ه��ذا  ويتّم  املنزيل،  بالدور  للقيام  املبكرة  طفولتها 

الفتاة  لدى  الأ�ضرة  تنمي  فبينما  �ضياق متناق�ض متامًا، 

البيت،  ورّبة  الزوجة  دور  لأداء  ا�ضتعدادها  ال�ضغر  منذ 

فيها  املرغوب  الأنثى  لتكون  اأنوثتها  اإب��راز  فيها  وت�ضّجع 

من الرجال، فهي يف نف�ض الوقت حترم عليها الختالط 

بالقتل  التخل�ض منها  اإىل حّد  بالذكور، وجترم �ضلوكها 

لعالقة  اإقامتها  اكت�ضاف  حالة  يف  الأح��ي��ان،  بع�ض  يف 

الفتيات  تن�ضئة  يف  يحدث  الذي  التناق�ض  اأما  عاطفية. 

والذي يقوم على ت�ضخيم البعد اجلن�ضي للمراأة )املراأة 

مقابل  لالإجناب(  ووع��اء  وللمتعة،  للجن�ض  اأداة  جمّرد 

فيوقع  الديني،  والتحرمي  والثقايف  الجتماعي  القمع 

اأ�ضّد  هو  ال��ذي  اجلن�ضي  ال�ضتالب  من  حالة  يف  امل��راأة 

بينهما  العالقة  كانت  واإن  القت�ضادي،  ال�ضتالب  من 
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وثيقة. فج�ضد املراأة املختزل اإىل بعده اجلن�ضي )مفهوم 

�ضهريار( هو عورة يجب اأن ت�ضان وحتمى، وهو قبل ذلك 

ملكية الأ�ضرة ومن ورائها املجتمع، اأ�ضرة الأب يف البداية، 

ثم اأ�ضرة الزوج فيما بعد، ويف النهاية فلي�ض للمراأة ذاتها 

اأي �ضلطة على ج�ضدها!. 

�لتابو

اأما ب�ضاأن اخلطاب ال�ضعبي حول املراأة فيبدو للوهلة الأوىل 

ملتزمًا بل ومغاليًا يف تلك احلدود املفرو�ضة من جانب 

الثقافة ال�ضائدة والفكر الديني. اإل اأن الدرا�ضة املتمّعنة 

لآليات اإنتاج هذا اخلطاب ومرجعياته تك�ضف عن اأنه ل 

ينحاز بكامله اإىل اخلطاب ال�ضائد. لذا فقد جاء موقفه 

وتقديرها  احرتامها  بني  ومراوحًا  متناق�ضًا  امل��راأة  من 

واإذللها  قهرها  وبني  م�ضن،  عمل  ورفيقة  واأم  كزوجة 

كمجرد اأداة للمتعة وخدمة الزوج وتربية الأطفال.

 ومن املهم هنا اأن ن�ضري اإىل اأن ذلك اجل�ضم الجتماعي 

املكّون من طبقات و�ضرائح عّدة والذي ن�ضّميه )ال�ضعب( 

مل يتعّر�ض لنف�ض القهر الأيديولوجي ب�ضكل متجان�ض ومن 

ثم تعّددت اأوجه ا�ضتجاباته كّمًا وكيفًا. وكان للفوارق بني 

الجتماعي  البناء  داخل  فرعية  كاأبنية  واملدينة  الريف 

الكلي اأثر هائل. فالطبقات ال�ضعبية املدنية الأقرب بالطبع 

العا�ضمة  يف  املتمركزة  احلاكمة  للموؤ�ض�ضات  مكانيًا  ولو 

الأيديولوجي  للبث  مكثف  ب�ضكل  معر�ضة  كانت  وامل��دن، 

و�ضائل  )املدر�ضة،  الأج��ه��زة  كل  ويف  اأ�ضعدته  كل  على 

الإعالم، امل�ضاجد الكربى التي تعمل كاأجهزة اأيديولوجية 

املراأة  الأج��ه��زة  تلك  حّولت  اأن  فكان  جمهزة(  �ضخمة 

الإدانة  اإطار  اإل رمزًا ويف  تابو يحظر احلديث عنه  اإىل 

وال�ضتعاذة. واأثمرت تلك الآليات الإق�ضائية يف اهتزاز 

ال�ضيكولوجيا اجلمعية اجلماهريية الربجوازية ال�ضغرية 

الجتماعي  التنفي�ض  اأ�ضكال  ثم  من  فتفاقمت  املدينية، 

الطبيعي  من  ك��ان  التي  اجلن�ضي،  لال�ضتالب  املر�ضية 

اأن تنفجر يف وجه الن�ضاء )ال�ضتائم اجلن�ضية، اجلرمية 

يف  ال�ضعبية  اجلماهري  اأن  اإل  ال�����ض��ذوذ..(.  اجلن�ضية، 

وحتررًا  انفالتًا  اأكرث  املدن  يف  ال�ضعبية  والأحياء  الريف 

من �ضطوة املوؤ�ض�ضة الأيديولوجية عالوة على اأنها ل تتقيد 

اإل قلياًل بالن�ض الديني املبثوث عرب اأجهزة الإعالم. من 

هنا كان لعامل احلياة اليومية ال�ضعبية خطاب خا�ض حول 

املراأة، يختلف عن اخلطاب املوؤ�ّض�ضي الذي تتبناه الطبقة 

الإ�ضالمي  اخلطاب  عن  وكذلك  احل�ضرية،  الو�ضطى 

املت�ضّدد. مع التاأكيد على اأن هذه الأ�ضكال من اخلطاب 

ل تنف�ضل بل تتبادل التاأثري ب�ضكل �ضريح اأحيانًا و�ضمني 

يف اأحيان اأخرى.  

وعلى الرغم مما يجري يف اجلنوب امل�ضري من اأ�ضكال 

لقهر املراأة اإل اأن هناك م�ضاحة من النّدية تتعامل فيها 

املراأة مع الرجل خا�ضة اأنها متثل قوة عمل اأ�ضا�ضية جنبًا 

الروؤية  اإن  القول  ميكن  ل  اأن��ه  اإل  الرجل.  مع  جنب  اإىل 

عن  جذريًا  اختالفًا  تختلف  للمراأة  والفالحية  ال�ضعبية 

هذه  تتغلغل  اأن  الطبيعي  فمن  الو�ضطى.  الفئات  روؤي��ة 

القهر  حالة  اأن  عن  ف�ضاًل  ال�ضعبية،  الفئات  اإىل  الروؤية 

الطبقات  اأبناء  يعي�ضها  التي  والجتماعي  القت�ضادي 

ال�ضعبية تدفعهم اإىل �ضّب قهرهم على املراأة كحالة من 

التعوي�ض اأو »التماهي مع املت�ضلط«. واحلقيقة اأن املوقف 

يقدر  ناحية  فمن  متناق�ضًا،  يظل  امل���راأة  من  ال�ضعبي 

العمل والكفاح(، ومن  –رفيقة  – الأم   املراأة )الزوجة 

ناحية اأخرى يوّجه اإىل تلك املراأة اإهاناته اليومية وقهره 

وت�ضلطه!. 

�لقهر 

يحمل  قبل،  من  اإليها  اأ�ضرنا  التي  التناق�ضية  وبطبيعته 

املوروث ال�ضعبي يف وجهه الآخر الكثري من امل�ضامني التي 

تقن وتكر�ض قيمًا ومعايري تدعو اإىل قهر املراأة وحتجيم 

اأول  ويبدو  واملجتمع.  الأ�ضرة  يف  �ضاأنها  وحتقري  دوره��ا 

الأ�ضرة يف  �ضاأنها يف  والتقليل من  امل��راأة  مظاهر حتقري 

تف�ضيل اإجناب الذكور على الإناث، فاإجناب الذكر يدعو 

يعّم  بينما  قيمة،  الأم  ويك�ضب  والبتهاج،  الفرحة  اإىل 

الأم  وت�ضعر  الأنثى  ميالد  عند  الأ�ضرة  والأ�ضى  احل��زن 

بالبوؤ�ض، وخيبة الأمل وتنهال عليها عبارات التبكيت من 

الزوج واأهل الزوج.  

املوقف  يف  ب�ضّدة  ال�ضعبية  ال��روؤي��ة  يف  التناق�ض  وي��ربز 

للبنت، فهو  من الزواج. فمن ناحية الزواج يعترب �ضرتة 

وهو  واجتماعيًا  اقت�ضاديًا  عبئًا  الأ�ضرة  كاهل  عن  يزيح 

لدور  وتاأهيلها  الفتاة  اإع��داد  اأجل  من  بذل  جلهد  تتويج 

الفتاة  الأمثلة  من  الكثري  وحت�ّض  البيت.  ورّب��ة  الزوجة 

راأيها يف  النظر عن  ب�ضرف  ال��زواج  على  الإق��دام  على 

الزوج ومدى تقّبلها له، اأو ر�ضاها عنه، وب�ضرف النظر 

اأي�ضًا عن وجود اأي تكافوؤ بينهما. ويتبنّي هذا وا�ضحًا يف 

م�ضاركة  م�ضاألة  ويف  ال�ضهرزادات،  الق�ض�ض/حكايات 

كان  واإن  بالأ�ضرة،  اخلا�ضة  القرارات  اتخاذ  يف  امل��راأة 

هذا يحدث جزئيًا فهو يحدث يف �ضرية وتكتم �ضديدين 

من قبل الزوج، حيث ي�ضود العتقاد باأن ا�ضت�ضارة الزوج 

للزوجة عند اتخاذ القرارات تنتق�ض من رجولة الزوج، 

بني  خا�ضة  املجتمع  ثقافة  يف  ال�ضائد  الرجولة  فمفهوم 

�شهريار 

الع�شر احلايل

ما زال باأم�ّص 

احلاجة اإىل 

حكايات 

�شهرزاد!
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اأبناء الريف والطبقات ال�ضعبية يف احل�ضر يرتبط بقدرة 

جن�ضيًا  واإخ�ضاعها  امل��راأة  على  ال�ضيطرة  على  الرجل 

اأنه  �ضهريار  اأدرك  و�ضيا�ضيًا.)ورمبا  وعائليًا  واجتماعيًا 

واإ�ضباعها  واإخ�ضاعها  زوجته  على  ال�ضيطرة  يف  ف�ضل 

الأكرث  الأ�ضود  عبدها  ح�ضن  يف  اإليه  اآل��ت  مما  جن�ضيًا 

الف�ضام  اإىل مر�ض  �ضهريار  دفع  وفحولة، مما  اإن�ضانية 

لدماء  متعط�ض  اإىل  الليايل  يف  حوله  ال��ذي  ال��ذه��اين، 

الفتيات ومتعط�ض يف ال�ضباحات لدماء حياتهن  عذرية 

باملجمل(.

العالقات  يف  العنف  م�ضكلة  اأن  من  الرغم  على  ثالثاً: 

اأنها  اإل  الجتماعية،  الطبقات  كافة  يف  توجد  الزوجية 

تكون اأكرث انت�ضارًا بني الطبقات الفقرية وغري املتعلمة يف 

القت�ضادية  امل�ضاكل  الطبقة تكرث  . ففي هذه 
)4(

املجتمع

والجتماعية ويحظى اأفرادها بن�ضيب �ضئيل من الثقافة 

والتعليم مما يوؤدي اإىل الت�ضّرف اجلاهل والعنيف. 

التي  والقت�ضادية  الجتماعية  العوامل  اأن  واحلقيقة 

جتعل من الفتاة طرفًا متدنيًا على هذا النحو هي عوامل 

متعّددة وكلها متقاربة من حيث اأهميتها وتاأثريها. لكن 

العامالن  هما  الأمية  وعامل  القت�ضادي  العامل  يبقى 

املراأة  و�ضع  على  قوي  تاأثري  من  لهما  ملا  خطورة  الأك��رث 

البناء  يف  فالفتاة  القائمة.  الجتماعية  التوازنات  داخل 

وقهر  فقر  من  الولد  يعانيه  ما  اأ�ضعاف  تعاين  الأ�ضري 

مزدوجًا  قهرًا  يعانني  الفتيات  اأن  عن  ف�ضاًل  اجتماعي، 

بحك�������م  فالذكر  بينهن،  الأمية  معدلت  ارتفاع  ب�ضبب 

تواجده يف املجال الع��������������ام اأكرث انفتاحًا على التجربة 

الجتماعية مبا ميكنه من التعوي�ض ن�ضبيًا عن ق�ض����وره 

التعليمي، لكن املراأة بتواج�����دها داخل حدود الأ�ض�������رة 

املجال  يف  اخل���ربة  وان��ع��دام  اجله�����ل  اأ���ض��رية  ت�ضبح 

الجتماعي، با�ضتثناء املنفتحات منهن على العامل خارج 

البناء الأ�ضري ال�ضيق وهن قليالت.     

رابعاً واأخياً: ل �ضك يف اأن ال�ضورة ماأ�ضاوية وقامتة، 

املقاومة  على  فقدرتهم  ب�ضهولة  ميوتون  ل  الب�ضر  لكن 

والبقاء ل ت�ضدق. ففي مواجهة القهر والت�ضلط ابتدعت 

املراأة امل�ضرية الكثري والكثري من اأمناط املقاومة اليومية 

التي مكنتها من انتزاع قدر من حريتها. ف�ضاًل عن ذلك 

املراأة  لو�ضع  القامتة  ال�ضورة  تلك  اعتبار  فاإنه ل ميكن 

�ضائدة يف املجتمع امل�ضري ككل، ول على امتداد تاريخه 

على  ذاتها  امل��راأة  بقدرة  والآخ��ر مرهونة  الأول  فهي يف 

ق�ض�ض/  ولعل  التغيري.  باإمكانية  وعيها  وعلى  املقاومة 

الوعي  من  متقدمًا  منطًا  تقّدم  ال�ضهرزادات  حكايات 

الن�ضوي، فها هّن ال�ضهرزادات يت�ضّدين ملوؤ�ض�ضة م�ضتقرة 

من القيم والعادات حتتاج �ضجاعة هائلة ملواجهتها. 

واإن كانت �ضهرزاد قد قّدمت نف�ضها فداًء لبنات جن�ضها 

متحّدية املوت وموؤّجلة قرار اإعدامها عن طريق احلكاية، 

ام��راأة واح��دة بل  ليلة وليلة  الأل��ف  فاإنها مل تكن ط��وال 

األف امراأة وام��راأة، يف كل ق�ضة كانت تنتزع من  كانت 

�ضخ�ضية �ضهريار بع�ضًا من حتّديه لبني جن�ضها، وت�ضع 

حتّول  راأينا  واإن  جن�ضه،  لبني  حتّديها  من  بع�ضًا  مكانه 

�ضهريار بعد حكاياتها من قاتل اإىل �ضامع مت�ضّوق عارف 

ومن موجود بالقوة اإىل موجود بالفعل، فاإن ال�ضهريارات 

تاريخيًا  وعيهم  بتنميط  حمكومني  زالوا  ما  املعا�ضرين 

احلاجة  اأم�ض  يف  زالوا  وما  ودينيًا،  وثقافيًا  واجتماعيًا 

اأبواب املعرفة والوعي  اإىل حكايا �ضهرزادات لتفتح لهم 

املدينة  بناء  تعيد  اأن  ا�ضتطاعت  �ضهرزاد  اإن  والإدراك، 

يتجاوز  اآخ��ر  موقعًا  لالأنثى  ت�ضرتجع  واأن  ال�ضهريارية 

اخلطيئة،  فغدت بحق �ضخ�ضية اأ�ضطورية األهمت الن�ضاء 

يف كل مكان وزمان واأتاحت لنا هنا– عرب كل احلواجز 

والأطر وامل�ضافات  فر�ضة اأن ن�ضمع �ضوت البنات.

األعمال الفنية: فؤاد الفتيح - اليمن

هـــو�مـــ�ش:

1 / عبد �لرحمن بن �جلوزي �خلليل، �أحكام �لن�ساء )طبعة �لقاهرة ، د�ر 
�لكتاب �ملحمدي �سفحة 62 –95 ( 

، �ش70  �مل�سدر  نف�ش   /  2
و�لجتماعية  �لتاريخية  و�جلذور  �لأ�سرة  بني  تطور  حطب،  زهري   /  3

لق�ساياها �ملعا�سرة، بريوت، معهد �لإمناء �لعربى، 1976، �ش 45 

4 / نادية رم�سي�ش )�إ�سر�ف(، حياة �ملر�أة و�سحتها، �سيناء للن�سر، �لقاهرة، 
1991، �ش 283

    

يف الثقافة ال�شعبية على الرجل 

اأن يخ�شع املراأة جن�شيًا وعائليًا 

و�شيا�شيًا
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يقول اأبي: »اإن اهلل عندما خلق الأر�ص وما عليها ف�شل بني الن�شاء والرجال، و�شق بحراً 

بكامله بني الن�شارى وامل�شلمني، ذلك باأن النظام والن�شجام ل يتحققان اإل اإذا احرتمت كل 

فئة حدودها، وكل خرق يوؤدي بال�شرورة اإىل الفو�شى وال�شقاء. غي اأن الن�شاء كن م�شغولت 

باخرتاق احلدود، مهوو�شات بالعامل املوجود خارج الأ�شوار، يتوهمن اأنف�شهن طيلة النهار 

متجولت يف طرق خيالية. وخالل تلك الفرتة كان الن�شارى يجتازون البحر تباعاً زارعني 

املوت والفو�شى« )فاطمة املرني�شي، ن�شاء على اأجنحة احللم(. 

يف ذلك احلني كان املغرب ل يزال يرزح حتت ني ال�شتعمار. ولكن يبدو اأن الأمر مل يتغي 

كثياً، فما زلنا مغرمني باحلدود والتق�شيم والت�شنيف، نطمئن عندما نرى عنواناً يندرج 

اأ�شفله ما نريده، لنتمكن يف النهاية من ر�شد �شمات م�شرتكة جلن�ص اأدبي اأو جليل معنّي. 

�ص واأل اأحيد عنه، فاإذا كنت قد ح�شلت على  يف اجلامعة اأي�شاً يطلبون مني اأن اأحّدد التخ�شّ

الدكتوراه يف ال�شعر ل يجوز اأن اأنتهك احلدود واأدر�ص الرواية. واإذا كانت املراأة تكتب فما 

تقّدمه ل ي�شّمى اإل »كتابة ن�شائية« بغ�ص النظر عن خواء هذا امل�شطلح من اأية دللة. 

عن خروج املراأة 

كتابة 
بال حدود!
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ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 من اخلزانة ال�شّيقة التي ُح�شرت فيها

د. �سريين �أبو �لنجا 

كاتبة من م�ضر
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ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

التي  احلدود  تلك  على  دائمًا  العربي  التاريخ  حافظ 

والأبطال  املحاربني  اأخبار  و�ضلتنا  اأ�ضكالها،  اختلفت 

وامللوك وال�ضعراء، و�ضقطت �ضهوًا اأ�ضياء ب�ضيطة: الفقراء 

والن�ضاء، فكان ل بد اأن تبداأ الأبحاث املكثفة التي تر�ضد 

اأ�ضماء اأخرى كثرية بجانب اخلن�ضاء، فقيهات، حماربات، 

كاتبات، ملكات، مغنيات، عاملات وطبيبات. وكان بالتايل 

الكتابة  تتناول  اأو حتى ورقة يف موؤمتر  ل بد لكل نظرية 

الن�ضوية اأن توجد لنف�ضها اأ�ضاًل وف�ضاًل وتاريخًا وجذورًا 

وبداية ت�ضتمّد منها م�ضروعية الوجود.

املفتوح«  »الباب  رواية  تتناول  اأن  غريبًا  يكن  مل  لذلك 

 1966 عام  ظهرت  والتي  الزيات  لطيفة  للراحلة 

العام  يف  كامراأة  تواجدها  بني  احلدود،  بني  ال�ضراع 

ذلك  كل  ليت�ضافر  اخلا�ض  يف  عليها  املفرو�ضة  والقيود 

اآخر  �ضند  اإىل  يتحّول  الذي  الإنكليزي  ال�ضتعمار  مع 

املقّدم  مليكة  اأو�ضحت  كما  الن�ضاء،  على  القيود  يدعم 

الفرن�ضي  الأبديون«، حيث كان الحتالل  »املهاجرون  يف 

ذريعة لت�ضديد القيود على الن�ضاء. ت�ضاهم هذه احلدود 

�ضيا�ضات  حتّوله  الذي  »الوجود«  على  �ضراع  اإ�ضعال  يف 

املجتمع اإىل ال�ضكل املناق�ض:»الغياب«. كان اأحد اأ�ضكال 

اإعادة التواجد الكتابة، وكان احلّل ال�ضريع لهذه املحاولة 

لفتة  حملت  خزانة  يف  وحفظها  الكتابات  هذه  جمع  هو 

»كتابة املراأة« اأو »اأدب املراأة« ويف اأح�ضن الأحوال »الكتابة 

الن�ضائية«. خزانة �ضّيقة تبطن ول تظهر، ت�ضّنف وتق�ضم 

وتر�ضم حدودًا متنع الفتنة. 

مبا�ضرة،  النقدي  امل�ضهد  على  احلدود  هذه  انعك�ضت 

كتابة  باأي  والحتفال  البدايات هناك الحتفاء  فكان يف 

الفني،  وم�ضتواه  العمل  جودة  عن  النظر  بغ�ض  ن�ضائية 

وهو ما اأثار حفيظة الكتاب واأغرى العديد من املوؤ�ض�ضات 

الغربية برتجمة العديد من تلك الأعمال التي كان بع�ضها 

لي�ض اإل مزج ما يقرتب من اخلواطر مع خطاب يتناول 

العربي من قبل.  اجل�ضد ب�ضكل �ضادم مل يعتده املجتمع 

وهكذا ولدت الكتابة الن�ضائية طفاًل منبوذًا. كان الناقد 

الذي يحتفي مبثل تلك الأعمال يرى اأنه من الواجب اأن 

وقد  كتفها بحنان.  يربت على  واأن  الكتابة  تلك  »ي�ضجع« 

ح�ضرت  بحثًا  خمي�ض  ظبية  والباحثة  ال�ضاعرة  اأجنزت 

تلك  عن  للحديث  ت�ضتخدم  التي  النقدية  الأو�ضاف  فيه 

حنونة،  رقيقة،  لطيفة،  املثال  �ضبيل  على  فهي  الكتابات 

ناعمة، هام�ضة، اأنثوية بحق، متوج بامل�ضاعر اجليا�ضة، اإىل 

اآخره من تلك ال�ضفات التي ل ميكن اأن ن�ضمعها عندما 

يتعّر�ض الناقد للحديث عن عمل لأديب مبدع. ولتكتمل 

ال�ضورة النمطية لهذا النوع من الكتابة �ضادت فكرة اأن 

اأما  الأنثوية«،  الذات  »هموم  يف  تخو�ض  ما  دائمًا  املراأة 

يوؤرقه  املجتمع وما  بالطبع يخو�ض يف هموم  الرجل فهو 

من �ضيا�ضات فا�ضدة، وبذلك مّت تكري�ض الف�ضل بني كتابة 

عاد  الذي  النقدي  اخلطاب  عرب  الرجل  وكتابة  املراأة 

لي�ضرخ الآن مرة اأخرى باأن كتابة املراأة لي�ضت منف�ضلة 

عن املجتمع. كان من الطبيعي اإذن اأن ترف�ض الكاتبات 

اأو  ب�ضكل  ال�ض����معة  �ضيئ  اأ�ضبح  الذي  امل�ضطلح  ه�����ذا 

اأو�ض������حت الباحثة ر�ضيدة بنم�ضعود خلفية  باآخ�����ر وقد 

هذا الرف�ض يف كتابها »املراأة والكتابة«. 

�نتهاك �حلدود

والأدب؟  املراأة  اأدب  التي تف�ضل بني  كيف نعرب احلدود 

كيف ميكن لل�ضوؤال النقدي اأن يتجاوز الأ�ضالك ال�ضائكة 

املراأة  اأدب  ت�ضع  والتي  البداية  يف  بنف�ضه  �ضنعها  التي 

يف خانة �ضيقة وتوؤ�ضر عليها يف حماولت دائمة لإيجاد 

لي�ض من  اأي جماليات متمّيزة.  اأو حتى  �ضمات م�ضرتكة 

لأن  امل�ضورة،  املنطقة  بهذه  الحتفاء  الأدبي  ال�ضالح 

الف�ضل يعر�ض نف�ضه بكافة الأ�ضكال يف اخلطاب الديني 

واملجتمعي، ول ميكن اأن يتبعهما اخلطاب النقدي. كيف 

للحدود  عابرا  جتعله  الن�ضوي  للن�ض  روؤية  النقد  ي�ضيغ 

النقدية؟

�أوًل:»�أدب �ملر�أة« كم�سطلح �إ�سكايل

دللة  اأية  يحوي  ل  الذي  امل�ضطلح  النظر يف هذا  لنعيد 

�ضوى تلك املرتبطة بجن�ض بيولوجي بحت متامًا مثل كلمة 

»الرجل«. �ضاهمت العديد من الأدبيات يف اإ�ضفاء دللت 

على هذا امل�ضطلح عرب اإطالق جمل يقينية حا�ضمة ت�ضبه 

املراأة  مقهورة،  املراأة  قبيل:  من  ال�ضيا�ضية  البيانات  لغة 

تام  جتاهل  يف  ال�ضحية  املراأة  يكّر�ض  ما  )وهو  مقموعة 

التاريخية  املقاومة  واآليات  التكّيف  ا�ضرتاتيجيات  لكل 

وق�ضايا  املراأة  و�ضع  عن  احلديث  وهناك  واليومية(، 

املراأة واأخريًا »اأدب املراأة«.

هناك  بالتاأكيد  قلياًل:  مدر�ضي  ب�ضكل  الأمر  يف  لنفكر 

اختالف بني ن�ضاء علوية �ضبح اللبنانية يف روايتها »مرمي 

احلكايا« وبني ن�ضاء حنان ال�ضيخ اللبنانية اأي�ضًا يف رواية 

»م�ضك الغزال«. كما اأن الختالف وا�ضح بني امراأة ليلى 

اأبو زيد املغربية يف رواية »عام الفيل« وبني امراأة �ضلوى 

ويت�ضح  اجلميل«.  ال�ضوت  هذا  »كل  يف  امل�ضرية  بكر 

»اخلباء«  �ضردية  يف  والأنطولوجي  املعريف  الختالف 

املقّدم.  ملليكة  الأبديون«  و»املهاجرون  الطحاوي  ملريال 

اإذا اأ�ضرنا لكل هذه الأعمال مب�ضطلح »اأدب املراأة« فاإننا 

والظرف  واملكان  الطبقة  عامل  الب�ضاطة  مبنتهى  نلغي 

بعد  ما  مرحلة  فامراأة  القت�ضادي.  واملوؤ�ضر  ال�ضيا�ضي 

نظريتها  ت�ضبه  ل  الفيل«  »عام  يف  املغربية  ال�ضتقالل 

الفيل«  »عام  رواية  ففي  املفتوح«.  »الباب  يف  امل�ضرية 

ومل  الأحداث  �ضناعة  يف  الرئي�ضي  الدور  الطبقة  لعبت 

�ضبيحة  امراأة  مل�ضري  م�ضابهًا  املراأة  تلك  م�ضري  يكن 

خمري التون�ضية يف رواية »غدًا ياأتي امل�ضتقبل«، ميكن اأن 

و�شلتنا 

من التاريخ 

اأخبار امللوك 

والأبطال 

وال�شعراء 

و�شقطت 

�شهواً اأخبار 

الن�شاء 

والفقراء!
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العديد  اأهمية  لنوؤكد على  نهاية  ما ل  اإىل  الأمثلة  نطرح 

من العوامل التي يتّم اإغفالها عرب اختزال الأمر كله يف 

عامل اجلن�ض البيولوجي.

ثانيًا: موقع �لذ�ت

اإذا اتفقنا اأن الرواية الن�ضوية متو�ضع الذات يف عالقتها 

مفاهيم  تنتج  اأنها  يعني  فهذا  والتاريخ،  والنوع  بالطبقة 

الذات  تلك  عليها،  املتعارف  للذات  وبديلة  مغايرة 

الإب�ضتمولوجيا  تنتج  التي  العارفة  الكاملة  املتما�ضكة 

اخلا�ضة بها يف ت�ضل�ضل زمني مرتب ل يحوي فجوات اأو 

ثغرات. اإنها الذات التي تطرح ق�ضتها كاملة غري منقو�ضة، 

متعمدة التعتيم على الفجوات والنقطاعات التي تعك�ض 

توؤكد  بال�ضرورة.  املت�ضرذمة  للذات  احلقيقية  امل�ضرية 

�ضاري بن�ضتوك يف مقالها ال�ضهري اأن هذا يرجع اإىل يقني 

ال�ضيطرة  على  وقدرته  الن�ض  على  �ضلطته  من  الكاتب 

عليه وتقول:»لي�ض غريبًا اأن الذين يتم�ّضكون بهذه الفكرة 

هم الذين ميثلون ال�ضلطة يف ظّل القانون الرمزي ولي�ض 

اخلا�ضعون  هم  ال�ضلطة  هذه  ي�ضائلون  الذين  اأن  غريبًا 

ولكنها  الذات  تدمر  ل  الن�ضوية  الرواية  لها...الن�ضاء«. 

ت�ضعها يف �ضياق، مبعنى اأنها تعرتف باأيديولوجية الذات 

الذات  بدائل.  اإنتاج  يتم  هنا  ومن  بال�ضياق  عالقتها  يف 

الن�ضوية ل تلتزم بهذا الثبات بل هي توظف ف�ضاء الن�ض 

يخلخل  ما  وهو  الثوابت،  كل  مع  والتفاو�ض  للمراجعة 

وتقاليد  اأعراف  من  قّوتها  ا�ضتمّدت  اأبوية  ذات  هيمنة 

وت�ضامن دائم من القارئ. ويتجلى هذا اأكرث ما يتجلى يف 

تقنية البوليفونية، اأي تعّدد الأ�ضوات يف الن�ض مما يدفع 

القارئ اإىل اإعادة النظر يف الروؤية الأحادية. اإنها الرغبة 

يف اإزاحة احلدود وخلق م�ضاحات ا�ضتيعاب مغايرة، كما 

ال�ضوداء ترييزا دي لوريتي�ض:»اإن  الن�ضوية  الناقدة  تقول 

ومع  اأخرى  ذوات  مواقع  مع  ال�ضرد  يف  ي�ضتبك  الفاعل 

الرغبة«، هو اإذن لي�ض فنًا من اأجل الرتف اأو »الف�ضف�ضة« 

دفينة يف هدم احلواجز  رغبة  تعبري عن  ما هو  مبقدار 

واخرتاق احلدود الأبوية ال�ضارمة. 

ثّمة خزانة 

حتفظ فيها 

كتابات 

الن�شاء ا�شمها  

»اأدب املراأة«!
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اإعادة  املهيمنة  الأبوية  الذات  مع  التفاو�ض  اأ�ضكال  اأحد 

ثالثية  يف  عا�ضور  ر�ضوى  فعلت  مثلما  التاريخ  قراءة 

ثقافة  قراءة  اإعادة  فر�ضة  ل�ضليمة  واأتاحت  »غرناطة« 

واملجازي.  باملعنى احلريف  كانت  هنا  والقراءة  باأكملها، 

على  العثور  تقنية  ا�ضتخدام  وعرب  قلياًل  وب�ضكل خمتلف 

�ضندوق يحوي مفردات التاريخ قامت اأهداف �ضويف يف 

»خارطة احلب« باإعادة قراءة التاريخ، ومثلها فعلت �ضلوى 

بكر يف »كوكو �ضودان كبا�ضي«. مل تهمل بثينة خ�ضر مكي 

ال�ضودانية تاريخ النهر و�ضاكنيه اأي�ضًا يف »�ضهيل النهر«. 

الدافع  هي  و�ضيا�ضاتها  ثقافتها  بكل  العائلة  تكون  قد 

الأول لإعادة النظر يف كل الثوابت مثلما فعلت من�ضورة 

»حكايتي  يف  ال�ضيخ  وحنان  مرمي«  »متاهة  يف  الدين  عز 

�ضرح يطول« واآ�ضيا جبار يف »اأخت �ضهرزاد« والعديد من 

الروايات الأخرى التي اتخذت من العائلة والقبيلة- كما 

يف »اخلباء«-  مرتكزًا لإعادة التفاو�ض مع ثقافة اعتنقت 

الروايات  هذه  الكتابة«.اأنتجت  بناتكم  تعّلموا  »ل  فكرة 

ذاتًا اإما متمّردة اأو متفاو�ضة اأو حتى منتقمة من العائلة 

ال�ضماء«،  اإىل  ت�ضعد  ل  الذهبية  »العربة  يف  ظهر  مثلما 

هو  ملا  مغايرة  اأخرى  م�ضاحات  لنحت  وذلك يف حماولة 

يف  الذات  موقع  الن�ضوية  الرواية  تتجاهل  مل  مهيمن. 

فقد  ال�ضتقالل،  بعد  ما  ومراحل  والنتفا�ضة  احلروب 

الن�ضاء  يخذل  ما  دائمًا  التحرري  القومي  اخلطاب  كان 

بل ويهم�ض وجودهن ويبداأ بت�ضفية كل ح�ضاباته معهن. 

وبالطبع متثل رواية »عام الفيل« قمة هذا الغنب، وتعّددت 

اأ�ضكال اخلذلن يف »مرمي احلكايا« والتي خّل�ضتها ابت�ضام، 

املنا�ضلة ال�ضابقة، يف قولها:»هل راآنا املنا�ضلون موم�ضات 

ينهزم  حني  هل  جاهزة...؟  ثورية  علب  يف  م�ضتوردات 

الأحالم؟  كل  ويف  واحلب  ال�ضيا�ضة  يف  ينهزم  الإن�ضان، 

اأن  نحاول  ونحن  انك�ضرنا  ثم  �ضدقنا  الن�ضاء  نحن  ملاذا 

لأحالمنا  جديدة  وف�ضاءات  اأخرى  م�ضاحات  نكت�ضف 

واأج�ضادنا وم�ضاعرنا؟ هل ح�ضدنا خيبات م�ضاعفة عن 

خيبات الرجال، الذين �ضدقنا اأنهم متحّررون ويريدون 

 ... �ضوى  يكونوا  مل  احلقيقة  يف  وهم  ولهم،  لنا  احلرية 

مناذج كاريكاتورية لهارون الر�ضيد الثوري؟«  )�ض 80(، 

وهناك »اأروقة الذاكرة« لهيفاء زنكنة حيث يتعّمد اجلالد 

اأن ينتهك ج�ضد املراأة لإ�ضعارها بالعار، و»�ضرية الرماد« 

خلديجة مروازي، و»الغالمة« لعالية ممدوح. وقد جاءت 

قمة اخلذلن يف رواية »تاء اخلجل« لف�ضيلة الفاروق حيث 

حتولت الن�ضاء اإىل حلبة ال�ضراع بني ال�ضلطة وبني جبهة 

ال�ضراع  اأطراف  كل  ا�ضتغالل  ظهر  ال�ضالمية،  الإنقاذ 

دائمًا  تقرر  التي  العائلة  حتى  البيولوجي،  املراأة  جلن�ض 

التخلي عن الن�ضاء ب�ضبب انتهاك اجلزء البيولوجي الذي 

تختزل فيه الن�ضاء. 

ثالثًا: �لأر�سية �ملعرفية �لتي تنبع منها 

�لرو�ية �لن�سوية

ويت�ضامن  احلدود  ليعرب  الن�ضوي  الن�ض  ي�ضافر  كيف 

كيف  والآين؟  املحلي  يهجر  اأن  دون  ويت�ضل  ويتوا�ضل 

يحّدد اختالفه على اأ�ضا�ض مغاير لفكرة البيولوجي؟ هل 

هو املوقع اجلغرايف اأم هي اللحظة التاريخية؟ كيف يكتب 

»يف« و»�ضد« املحلي؟ يعرب الن�ض الن�ضوي احلدود موظفًا 

اآنية ومادية ال�ضراع، مبعنى اأنه يقيم اإقامة مت�ضاًل بني 

ال�ضخ�ضي والعام. وهو املت�ضل الذي يخلخل الروؤية الثابتة 

ال�ضائدة وينتج مواقع متعّددة ومتنوعة لل�ضوت ال�ضردي. 

لتوين  »املحبوبة«  امراأة  مع  تتماثل  الفيل«  »عام  فامراأة 

موري�ضون وامراأة »اللون القرمزي« لألي�ض ووكر، فمعاناة 

ما بعد ال�ضتقالل اأو انهيار الأحالم ما بعد التحرر هي 

العامل الذي ي�ضمن للذات الن�ضوية ا�ضتمرارية م�ضتمدة 

من  م�ضداقيتها  ت�ضتمد  ا�ضتمرارية  خمتلفة،  مواقع  من 

توحد ال�ضراع ولي�ض من اللون مثاًل. اأما امراأة »اأطياف« 

لر�ضوى عا�ضور فقد متاثلت مع امراأة »الف�ضل الأخري« 

ل�ليلى اأبو زيد يف مواجهة ف�ضاد ا�ضت�ضرى وانت�ضر يف ثنايا 

اإنها ال�ضتمرارية التي تخلق جمتمعات متخيلة  املجتمع. 

على غرار جمتمع بندكت اأندر�ضون. 

الذي  هو  امل�ضتغلة  والأنظمة  الأبنية  �ضد  ال�ضراع  هذا 

فقد  الن�ضوي،  الن�ض  يف  والت�ضامن  الت�ضابه  يحّدد 

اإىل  م�ضر  من  ال�ضعداوي  لنوال  »الرواية«  فتاة  �ضافرت 

اإ�ضبانيا لتدرك اأنها ت�ضارع نظامًا اأبويًا م�ضتغاًل باأكمله 

»ن�ضاء على  ن�ضاء فاطمة املرني�ضي يف  اأما  يف كل مكان، 

اأجنحة احللم« فقد وجدن يف ا�ضمهان املهم�ضة �ضالتهن 

واأحالمهن اأكرث من اأم كلثوم. ت�ضابهت اأ�ضماء ها�ضم يف 

روت  عندما  ال�ضيء  نف�ض  ال�ضفر«  نقطة  عند  »املوؤ�ضر 

ماأ�ضاة فتاة من جنوب م�ضر منعتها الأعراف والتقاليد 

يف  علي  مونيكا  البنغالية  مع  القبيلة  خارج  احلب  من 

رواية »بريك لني« التي ت�ضّردت فيها الأخت لأنها اأحّبت 

من خارج القبيلة. حتى كارول �ضيلدز الكندية يف روايتها 

التي هجرت  الراوية  ابنة  اإذا« وجدت ما ي�ضل بني  »اإل 

عليها  مكتوبًا  لفتة  ترفع  الر�ضيف  على  لتجل�ض  املنزل 

يف  النار  اأ�ضعلت  التي  ال�ضعودية  املراأة  وبني  »الإح�ضان« 

عّدة  بفعل  وتت�ضكل  وتتعّدد  املواقع  تتغرّي  هكذا  نف�ضها. 

موقع  جتاوز  من  الن�ضوي  الن�ض  ميكن  مما  عوامل 

اأخرى  خربات  مع  ليتوا�ضل  خربته  منه  ينهل  جغرايف 

�ضيا�ضات  تتحكم  وبهذا  وجغرافيًا،  �ضيا�ضيًا  مغايرة 

عن  بعيدًا  وتاأخذه  ال�ضردي  ال�ضوت  يف  اجليوبوليتيك�ض 

املفهوم البيولوجي. الأمر لي�ض مقت�ضرًا على ثنائية قامع 

تتقاطع  وهي  متعّددة  والهيمنة  القوى  فاأ�ضكال  ومقموع، 

لتمو�ضع الن�ضاء ب�ضكل خمتلف على مدار التاريخ، وهي 

ما  وهو  املعار�ضة،  فاعليتهن  على  ت�ضّر  ذاته  الوقت  يف 

اإىل  توؤدي  ل  والنوع  واجلن�ض  واللون  الطبقة  اأن  يعني 

الن�ضال  ي�ضبح  هنا  ومن  املكان.  نف�ض  النتائج يف  نف�ض 

عندما

يكتب النقاد

عن كتابة 

ن�شائية 

يقولون 

ح�شب ظبية 

خمي�ص: 

لطيفة، رقيقة، 

حنونة، ناعمة، 

هام�شة... 
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من  انطالقه  يف  ال�ضيا�ضي 

هو  وال�ضخ�ضي  املحلي 

ت�ضفي  التي  املوؤكدة  ال�ضمة 

على  ن�ضويته،  الن�ض  على 

ن�ضاء  ت�ضابهت  الأ�ضا�ض  هذا 

لندن  »اإنها  يف  ال�ضيخ  حنان 

عالية  ون�ضاء  عزيزي«  يا 

»املحبوبات«.  يف  ممدوح 

والأمر ل يقت�ضر على الأدب 

التوا�ضل  هذا  اإن  بل  فقط 

�ضهى  عنه  حكت  ما  هو 

الذاتية  �ضريتها  يف  ب�ضارة 

توا�ضلت  حني  »مقاومة« 

على  والإ�ضالمية  ال�ضيوعية 

امل�ضرتك  الن�ضال  اأر�ضية 

�ضد ال�ضهيوين. 

ر�بعًا: تقنيات عبور 

�حلدود

يف �ضهادة لها ن�ضرت مبجلة 

الكاتبة  تقول  »م�ضارف«، 

زنكنة:»اأتوق  هيفاء  الكردية 

فيها  تختفي  كتابة  اإىل 

احلدود الفا�ضلة ما بني منط 

اأدبي واآخر. ف�ضاء تلتقي فيه 

اإلقاء  اأو  مبا�ضر  �ضيا�ضي  خطاب  بال  الأدبية،  الأجنا�ض 

للمواعظ اأو اإطالق لالأحكام الأخالقية على الآخرين«.

اإن الرغبة يف اإزالة احلدود الفا�ضلة بني الأنواع الأدبية 

الأدبي  النوع  بني  املتوترة  العالقة  اإزالة  يف  رغبة  هي 

النوع  اإن  قال:  حني  دريدا  عنها  حتدث  التي  واجلندر 

يت�ضّمن »معنى الختالف اجلن�ضوي بني الذكر والأنثى، 

النوع  انتهاك  عرب  اجلن�ضي«.  والنوع  الأدبي  النوع  بني 

اأن  ميكن  فماذا  لها،  املتاح  الف�ضاء  من  الكاتبة  تو�ضع 

»يوم  بعنوان  الأمري  ر�ضا  كتبته  الذي  الن�ض  ن�ضمي 

الدين«، هل هو رواية كما ي�ضري الغالف؟، وكيف نف�ضر 

الن�ض؟  به  ميوج  الذي  املتنبي  ل�ضعر  الأدبي  التحليل 

الكتابة يف  التي كتبت عن  اأحالم م�ضتغامني  وماذا عن 

التي  الطحاوي  مريال  عن  وماذا  احلوا�ض«؟،  »فو�ضى 

وماذا  كاملة؟،  بدوية  لثقافة  اأر�ضيفًا  جعلت من اخلباء 

عن رجاء عامل التي قالت كل ما تريده يف الهام�ض دون 

»تقارير  رواية »حبي«؟ وماذا عن  تقوله يف املنت يف  اأن 

�ضرية  اأم  رواية  هي  هل  عا�ضور،  لر�ضوى  راء«  ال�ضيدة 

دريدا  مقولة  معنى  الكاتبات  ا�ضتوعبت  لقد  حياتية؟ 

الن�ض  ففتحن  نهايته،  تعني  النوع  مقاربة  اأن  اأكد  حني 

على م�ضراعيه لكل الأنواع، منتهكات بذلك كل احلدود 

التي حتّدد ا�ضتجابة املتلقي وت�ضتبعد اأية ردود فعل غري 

الن�ض  الن�ضوية يف جنبات  الذات  تنت�ضر  فيها.  مرغوب 

مف�ضحة مكانًا لأ�ضوات اأخرى ون�ضو�ض �ضابقة، وبذلك 

الت�ضنيف،  على  ي�ضتع�ضي  اأدبي  كنوع  نف�ضها  تطرح 

العامل  ويقراأ  يكتب  اأدبي  نوع 

ت�ضتوعب ما قد  روؤية  من خالل 

اأو  مت�ضظيًا  اأو  متناق�ضًا  يبدو 

اأدبي ل  نوع  الذاكرة،  ملغيًا من 

على  يدّل  ولكنه  �ضيء  على  يدّل 

اللغة.  عرب  اإليها  وي�ضري  نف�ضه 

يقول  كما  كتابة  ن�ضو�ض  هي 

ا�ضتكتابًا.  ولي�ضت  بارت  رولن 

لي�ضت  غاية،  فيها  اللغة 

بل هي يف حّد  تعبرييًا  و�ضيطًا 

 ، متعدٍّ غري  لزم  فعل  ذاتها 

الذي  نف�ضه  املتمّرد  الفعل  هي 

ي�ضائل خطاب ت�ضنيف الأنواع 

ويهدم احلدود عرب امت�ضا�ض 

ن�ضو�ض خمتلفة. ولذلك لي�ض 

تكتب  الكاتبة  جند  اأن  غريبًا 

فعلت  كما  ككاتبة،  نف�ضها  عن 

»اأطياف«  يف  عا�ضور  ر�ضوى 

»تاء  يف  الفاروق  وف�ضيلة 

يف  ال�ضعداوي  ونوال  اخلجل« 

يف  �ضبح  وعلوية  »الرواية« 

»مرمي احلكايا« و�ضحر املوجي 

اجلهني  وليلى  »دارية«  يف 

و�ضمية  اليباب«  »فردو�ض  يف 

رم�ضان يف »اأوراق الرنج�ض«.       

�أخريً�: �ل�سوؤ�ل �لنقدي

ل يقّلل التواجد الأدبي لذات اأنثوية اأدبية عابرة للحدود 

من حّدة اخلطاب النقدي الذي يحمل يف ثناياه التهام 

بالعمالة والتبعية، فهو خطاب مغرم بالنحراف دائمًا عن 

جوهر املو�ضوع، عن الن�ض واأدبيته، عن تفكيكه وقراءته. 

اإلهاء عن  الأنثوي هو  اأن الن�ض  هو خطاب ل يرى �ضوى 

الطبقية،  اإلغاء  اأجل  من  والن�ضال  الإمربيالية  حماربة 

»بداية  حمفوظ  جنيب  كتب  حينما  ن�ضمعه  مل  خطاب 

ونهاية« اأو حينما �ضدرت »اأ�ضوات« ل�ضليمان فيا�ض. وهما 

روايتان متوجان بعامل الن�ضاء وتقومان عليه. 

ورغم اأن كل هذه الن�ضو�ض التي ذكرت كاأمثلة وغريها 

تقّدم ذاتًا ن�ضوية جديدة على م�ضتوى فاعليتها وا�ضتباكها 

ذاك   - احلرية  مفهوم  م�ضتوى  وعلى  اأخرى،  ذوات  مع 

املفهوم الذي تغرّي كثريًا منذ اأواخر القرن املا�ضي وتغرّي 

النتهاك  م�ضتوى  وعلى   - والذكورة  الأنوثة  معه مفهوما 

امل�ضتمر حلدود اجلن�ض الأدبي، وعلى م�ضتوى اإعادة قراءة 

امل�ضتبك  النقدي  اخلطاب  اأن  اإل  وال�ضيا�ضي،  التاريخي 

ال�ضارمة  بحدوده  حمتفظًا  يزال  ل  الن�ضو�ض  هذه  مع 

ت�ضكل فيه هذه  الذي  الأدبي  للحّيز  تعد مالئمة  التي مل 

الن�ضو�ض جزءا ل ي�ضتهان به، يتفاعل مع القارىء ويوؤثر 

فيه ويتاأثر به.

هناك انتهاك 

م�شتمر منذ 

اأواخر القرن 

املا�شي 

حلدود اجلن�ص 

الأدبي

األعمال الفنية:إبراهيم بو سعد - البحرين
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كتب الأديب الرو�شي ر�شول حمزاتوف ذات مرة يقول: »اإن الإن�شان ل ميكن 

اأن يقاتل اإل من اأجل امراأة جميلة يحبها، اأو من اأجل الوطن«. 

اإن القارئ لن�ص من هذا النوع ميكن اأن يحدد هويته على الفور، وي�شتطيع 

اأن يجزم باأنه ن�ص ل ميكن اأن تكتبه امراأة باأي حال من الأحوال، فاملراأة 

ل تقاتل من اأجل رجل حتّبه، بل تقاتل لأجل احلب ذاته، ولدوافع عديدة 

اأخرى تتعلق بكينونتها، ارتكازاً اإىل طبيعة وجودها الجتماعي.

اإن هوية اأي ن�ص تتحّدد بجملة من ال�شروط، تكمن داخل الن�ص ذاته ومتنحه 

ثم  به،  ال�شرد  وتقنيات وطرائق  ولغته  الن�ص،  مالحمه اخلا�شة، فعوامل 

اخلطابات املفرزة �شمن �شياقاته، كل هذا، هو املُ�َشكِّل واملحدد الأ�شا�شي ملالمح 

اأي ن�ص اأدبي، واملف�شح عن هويته. لقد اأّدى تق�شيم العمل الجتماعي منذ 

ع�شور تاريخية �شحيقة، بني الرجل واملراأة اإىل خلق عوامل متباينة بينهما، 

زادت تعقيداً مع تطور الأمناط النتاجية وبلوغها مراحل اأعلى، فدور املراأة 

ومهامها يف الن�شل والإجناب وما يرتبط بهما من وظائف اجتماعية، اأن�شاأ 

عوامل خا�شة بها تختلف عن عوامل الرجل الذي تخ�ش�ص يف اأدوار اجتماعية 

اأخرى، وقد تبدى هذا الختالف يف كتابات الن�شاء والرجال، وجتلى بو�شوح 

منذ اأن �شرعت املراأة يف القرتاب من الأدب.

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد
ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

 ا ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد 

ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

قّلة من الن�شاء يكتن وفق قامو�شهن اخلا�ص

اللغة 
امل�شتعارة

�سلوى بكر

كاتبة من م�ضر
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فاخلن�ضاء ترثي �ضخرًا اأخاها، بينما ي�ضف امروؤ القي�ض 

رحلة �ضيد، وروايات مثل »موبي ديك« مليلفيل اأو »العجوز 

هي  �ضاريري،  لهرني  »الفرا�ضة«  اأو  لهيمنجواي  والبحر« 

اأن  لطبيعة عواملها، غري  نظرًا  بامتياز،  ن�ضو�ض ذكورية 

ما جرى  وهو  الجتماعي،  العمل  تق�ضيم  النظر يف  عادة 

موؤخرًا بحكم الثورة التكنولوجية، وهيمنة امليكنة والتطور 

اإىل جمالت عمل  امل��راأة  اإىل دخول  اأّدى  الهائل،  العلمي 

اأبعد من عملها داخل موؤ�ض�ضة املنزل والزواج، مما خلق 

الأدبية  كتاباتها  يف  تتبّدى  جعلها  خمتلفة،  ع��وامل  لها 

بطريقة اأو باأخرى، فكتابات اأغاثا كري�ضتي، واأعمال من 

نوع هاري بوتر، بل وحتى عمل اأدبي كالب�ضموري، لكاتبة 

وحركة  املجتمعية  للتحولت  جت��ل،  لهو  ال�ضطور،  ه��ذه 

واملراأة،  الرجل  بني  الجتماعي  العمل  تق�ضيم  يف  التطور 

وانعكا�ضاته يف الكتابة الأدبية وت�ضكيل هوية الن�ض.

الن�ضو�ض  بكتابة  ان�ضغالها  ومنذ  ع��ادًة،  امل��راأة  ت�ضتخدم 

تاريخ  عرب  وراكمه  الرجل  اأ�ض�ضه  لغويًا،  قامو�ضًا  الأدبية 

الكتابة  يف  الرجل  لغة  ت�ضتعري  زمنًا  ظلت  فاملراأة  ممتّد، 

الأدبية، حتى عندما ت�ضف ذاتها الأنثوية اأو ذواتًا اأنثوية 

اأخرى غريها، فهي الأر�ض، الوردة، التفاحة اأو رّبة ال�ضون 

والعفاف، وتتمّدد عرب كتابات ن�ضائية ُكتبت منذ نهايات 

وم�ضطلحات  مفردات  الآن،  وحتى  ع�ضر  التا�ضع  القرن 

القامو�ض املُعد من منظور ذكوري وا�ضع هو ح�ضيلة كتابة 

اأدبية للرجل امتدت على مدى قرون طويلة.

وبهذا املعنى فاإن لغة الن�ض يف هذه احلالة قد توؤدي اإىل 

من  بع�ضًا  الأدب��ي  امل��راأة  ن�ض  وتفقد  هويته،  يف  التبا�ض 

م�ضداقيته يف كثري من الأحيان، وقلة من الن�ضاء الكاتبات 

يكتنب ن�ضًا اأدبيًا وفقًا لقامو�ضهن اخلا�ض، ولعل ايزابيل 

تخلق  لم��راأة  ُمثلى  حالة  هي  الت�ضيلية  الكاتبة  الليندي 

فهي جتتهد  الأقل  على  اأو  الكتابة،  الأدبي عند  قامو�ضها 

لإيجاد قامو�ض اأدبي مغاير، فاإذا كان الرجل ي�ضف نهدي 

املراأة باأنواع من الفواكه كالربتقال اأو الرمان فهي ت�ضف 

خ�ضيتي الرجل بحبتي التني اجلافتني!.

لوحة �سعورية

– هي ملمح  – اإن جاز التعبري  وتظّل اللوحة ال�ضعورية 

يف  الأق���ل  )على  الن�ضائي  الن�ض  مالمح  م��ن  اأ�ضا�ضي 

�ضاد حينًا  الال�ضعور قد  تيار  فاإذا كان  العربي(،  الأدب 

روب  واآلن  �ضاروت،  ناتايل  لدى  الفرن�ضية  الرواية  يف 

جرييه، فاإن احلالة ال�ضعورية املوؤطرة للحدث، هي �ضمة 

اإحدى  تتبدى من خاللها  الن�ضائية،  الكتابة  وا�ضحة يف 

بتفا�ضيل  الهتمام  اإن  الكتابة،  لهذه  اأ�ضا�ضية  تقنيات 

تفا�ضيل  ولي�ضت  هنا،  الأ�ضا�ض  هو  ال�ضعورية  اللوحة 

املكان مثاًل، اأو تفا�ضيل العالقات الإن�ضانية بني �ضخو�ض 

الن�ض وعواملها والتي تتبّدى على نطاق وا�ضع يف كتابات 

اأدبية لكثري من الرجال، ورمبا ما َي�ضّم البع�ض به كتابات 

به  املق�ضود  يكون  اإمن��ا  �ضارخة،  و�ضفية  من  الن�ضاء 

داخل  املتداولة  لل�ضخ�ضيات  ال�ضعورية  احلالت  و�ضفية 

الن�ض، وتعرّب كتابات غادة ال�ضمان، ليلى بعلبكي، عالية 

ممدوح، اأحالم م�ضتغامني، اعتدال عثمان، حنان ال�ضيخ 

كتقنية  ه��ذه،  ال�ضعورية  اللوحة  عن  بامتياز  وغريهن 

اأ�ضا�ضية ُتلّمح الن�ض الأدبي مبلمح نوعي خا�ض.

وترتبط اللوحة ال�ضعورية ارتباطًا وثيقًا مب�ضاألة ال�ضمري 

نوعي  لن�ض  مميزة  كتقنية  للن�ض،  ال�ضارد  امل��ح��وري 

عادة  الأنثوي  املحوري  ال�ضمري  فهذا  خمتلف،  ن�ضائي 

ال�ضرد ويوظفه على مدى امتداد طاولة  هو الذي يرتب 

الن�ض، اإنه �ضمري ل ي�ضمح بعر�ض اإل ما يرتبط به ويعرب 

واملو�ضوعية،  احليادية  يرف�ض  انه  وروؤاآه،  هواج�ضه  عن 

طويلة  �ضنوات  اإن  العامل.  هي  والأن��ا  الأن��ا،  هو  فالعامل 

ممتّد ة من الإبعاد وال�ضتعباد للمراأة يف احلياة اليومية، 

الن�ضاء  ميل  تف�ضر  الأدبية، رمبا  الكتابة  وال�ضتبعاد من 

كانت  الأنا  اأن  على  تاأكيد  اإنها  الأنا،  ال�ضرد عرب  لتقنية 

موجودة منذ اأن كانت احلياة، واأن لديها تراكمًا تاريخيًا 

عنها  للتعبري  الأوان  اآن  ال��ت��ي  الن�ضانية  اخل���ربة  م��ن 

وا�ضتخراجها من مكامنها العميقة عرب هذه الأنا.

على  قائمة  مغايرة  لهوية  املُ�ضكلة  الن�ض  ع��وامل  تنتج 

اخلطابات  من  جملة  بال�ضرورة  النوع/اجلن�ض،  اأ�ضا�ض 

ال�ضاعية اإىل اإعادة النظر يف املنظومة القيمية القدمية، 

وتطرح  القدمي،  الجتماعي  العمل  تق�ضيم  والناجتة عن 

النظر يف  الإ�ضكاليات اخلا�ضة بذلك، معيدة  ُجملة من 

امل�ضار  التق�ضيم  بذلك  املتعلقة  والهوام�ض  املتون  و�ضعية 

الذكورة  ي�ضت�ضكل مفهوم  اأن  بع�ضها يحاول  اإن  بل  اإليه، 

لإيجاد  �ضاعيًا  الت�ضاوؤل،  دائرة  وي�ضعه يف  ذاته  والأنوثة 

اإجابات جديدة له، ون�ضو�ض �ضحر خليفة ميكن اأن تعرب 

عن جانب من ذلك بامتياز حتى اعتبارًا من بدء عناوينها 

مثل عنوان روايتها الأوىل »مل نعد جواري لكم«.

اإمنا  الأدب��ي،  الن�ض  داخ��ل  املنتجة  اخلطابات  تنوع  اإن 

واحد  على خطاب  الرتكيز  يكون  قد  لكن  له،  اإث��راء  هو 

– وهذا ما يالحظ على معظم الن�ضو�ض الن�ضائية – ل 
يقلل من اأهمية هذا اخلطاب، وعمومًا فاإن ت�ضاكل عوامل 

الرجل واملراأة يف ظّل ع�ضر جديد م�ضطرب رمبا يف�ضح 

امل�ضكلة  اخلطوط  فيها  تبهت  اأدب��ي��ة  لن�ضو�ض  املجال 

ملالمح قائمة على اأ�ضا�ض نوعي/ جن�ضي.

العمل الفني: آدم حنني - مصر
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خارج  من  عاد  كلما  ابنها  ت�شاأل  اأرملة  اأم  عن  تتحّدث  مينية  حكاية  ثمة 

املنزل �شوؤاًل واحداً ل تنتقل اإىل غيه مطلقاً ومفاده: ماذا يقول النا�ص يف 

ال�شوق؟

ويف كل مرة يغي البن املنهك من م�شقة العودة اإجابته فيقول اأحياناً يقولون: 

هذا املو�شم جاف �شحيح، ويقول اأحياناًً: ارتفع �شعر املا�شية والقمح، ويقول 

ثالثاً: ل يقولون �شيئاً. ويف واحدة من املرات طفح كيله فقال لها: يقولون 

يف ال�شوق اإن العجائز �شيتزوجن من �شباب وال�شابات �شيتزوجن من عجائز 

وقد تقّدم لك عري�ص يريدك غداً عرو�شا.ً فرحت الأم ويف الغد اأخذها معه 

وبدًل من املرور على الطريق املعتاد ذهب بها عب طريق وعرة اإىل جبال 

بعيدة، وهناك قال لها انتظريني حتى اأعود، لكنه ذهب ومل يعد. ال�شوؤال 

اأجل  األي�ص من  الآن ملاذا يختبئ كل من الأم والبن خلف هذه احلكاية؟ 

ك�شر ال�شور احلجري الذي يف�شل بينهما؟، ماذا يعني �شجن »الأم- املراأة« 

اإىل ال�شوق ال�شاخب، ونفور البن من الأ�شئلة ثم تركها ملواجهة امل�شي 

الذي طاملا ت�شوقت اإليه؟ فهناك يحيا احلبيب، الع�شيق، الذكر، ال�شاب، هذا 

الذي يذكرها برجلها الذي افتقدته بعد موته، لكنها مل ت�شت�شلم فظلت 

ت�شاأل حتى وجدت حريتها، احلرية يف ترك املكان امل�شور والذهاب اإىل املكان 

املفتوح، احلرية يف التعبي عن الراأي، والراأي احلّر ل يعرف ذكورة اأو اأنوثة 

اأوعجزاً، لقد فهم البن اأخياً ماذا تريد اأمه. 

ج�شد واحد 
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ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ق�صية العدد ق�صية العدد ق�صية العدد

ل عليه«   »املكان اإذا مل ُيوؤنَّث  ل ُيَعوَّ

ابن عربي

د. حممد عبد �لوكيل جازم

كاتب من اليمن

كمـــال اللغة يف ذوبـــان التجني�ص
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بداية علينا اأن نتوقف هنا ملعاينة امل�ضطلح، هل »الأدب 

الن�ضوي« م�ضطلح اكتملت مفاهيمه و�ضار موجودًا على 

مكتملة  ب�ضروط  الواقع  يف  ه��ام  كمو�ضوع  الواقع  ظهر 

 )1(

اأنثى« واحلكي  »الكتابة رجل  اأن  اعتبار  املالمح؟ على 

تبادل  دون  من��وذج��ًا  وليلة  ليلة  األ��ف  حكاية  مقتب�ضني 

لالأدوار، وهل لذلك �ضرورة؟

�لق�سور �لتالفة

ال��ع��دي��د م��ن املفاهيم  ال��ع��ق��ود الأخ�����رية  ���ض��ه��دت  ل��ق��د 

العقود  هذه  �ضهدت  وباملقابل  اإبانة  عن  الباحثة  املغلقة 

العربية  الثقافة  على  عنوة  دخلت  كثرية  م�ضطلحات 

دون اأن يتم متحي�ضها، ومن ذلك هذا الذي بني اأيدينا، 

هذا  الدرا�ضة«،  »�ضرورة  �ضاذج  مربر  وفق  تداوله  ومت 

اإ�ضارة  ذلك  ويف  امل�ضطلحات  من  الكثري  مع  ح�ضل  ما 

التي تقف عليها  الثقافية واللغوية  اإىل ه�ضا�ضة الأر�ضية 

اإىل حجم مكمن ال�ضعف يف  اإ�ضافة  مناوراتنا اخلافتة، 

الق�ضور  على  متكئة  هويتها  اإىل  تنظر  التي  الأم��ة  ج�ضد 

ا�ضتخداماتها دون  الق�ضور املهرتئة نظرًا لطول  التالفة، 

مربر ولعلي اأ�ضتطيع ذكر �ضبب هيمنة امل�ضطلح العربي 

»اأن خلط  فيه  العربي، ومما ل �ضك  الإع��الم  مثاًل على 

هذا  على  ا�ضتخدامه  وتاأويل  امل�ضطلح  وت�ضويه  املعاين 

النحو ل يكتفي فقط بهدف ن�ضره بني النا�ض ولكنه يوؤدي 

 بعيدًا عن 
)2(

يف الواقع اإىل خلط �ضيا�ضي وتزوير تاريخي«

اأدبيًا  واردًا  كان ذلك  اإن  اأيديولوجيًا،  امل�ضطلح  توظيف 

فهل من العقل اأن ينق�ضم الأدب العربي اإىل اأدب ذكوري 

واآخر اأنثوي؟

اخلروج  اإىل  يكون  ما  اأح��وج  اليوم  العربي  الأدب  اأن  اأم 

مبفهوم عام يبحث عن ر�ضوخ ملعنى الإبداع بو�ضفه تراكمًا 

حلل اأزمات امل�ضتقبل، األي�ضت اخلرافة فيما يخ�ض الأدب 

الن�ضوي موجودة هنا ولكنها مقّنعة؟ اإن مثل هذه الأ�ضئلة 

ياأتي  امل�ضطلح  لأن  العربية،  الأنتلجن�ضيا  على  نطرحها 

كعملية ارتقاء ولي�ض العك�ض، ياأتي امل�ضطلح عادة لت�ضهيل 

الخت�ضار  عالمات  من  عالمة  وهو  الآخر  مع  التوا�ضل 

املن�ضود لتقدمي التجارب الإن�ضانية وفق الإعالء من نقاط 

اللتقاء ولي�ض نقاط الختالف والفرتاق. 

كتاب »انفجار ال�ضمت« للدكتور حامت ال�ضكر حّدد ثالثة 

مفاهيم لهذا املعنى »الأدب الن�ضوي« حيث اأ�ضار اإىل اأن 

ال�ضائع هو ذلك الذي »يت�ضمن تلك الأعمال التي تتحدث 

 .
)3(

عن املراأة وتلك التي تكتب من قبل موؤلفات«

ميكننا القول اإن الإ�ضكالية قائمة لي�ض على اأر�ض الواقع 

اإىل  تعود  القراءة  و�ضعوبة  التنظريية  الروؤية  يف  ولكن 

اإي�ضاحات  اإي��ج��اد  يف  وال��ب��اح��ث��ني  املهتمني  عجز 

فا�ضلة رغم �ضهولتها مع وجود املعطى، ولعل ذلك 

انعك�ض على تغييب امل�ضروع العام بهذا اخل�ضو�ض 

وال�ضتغال وفق م�ضاريع فردية عمقت من ح�ضور 

الظاهرة  م�ضتوى  اإىل  ورفعتها  الإ�ضكالية،  هذه 

املثخنة باملالب�ضات املتعّددة.

وهي  علوًا  اأك��رث  الآراء  بع�ض  اأ���ض��وات  �ضارت 

امل�ضار  هذا  �ضالح  يف  الن�ضو�ض  وت��وؤول  تنادي 

ومل يعد يف الإمكان م�ضاحة لإغفال كمية التقدم 

التدوين  اجت���اه  يف  امل�ضكل  ه���ذا  ي��ح��رزه  ال���ذي 

التجني�ضي خا�ضة بعد تكاثر الأ�ضماء الن�ضائية داخل 

اإىل  يوم  بعد  يومًا  والإبداعية  الكتابية  الن�ضيابية 

احلد الذي اأقلق املناوئني واأولئك الذين ا�ضت�ضعروا 

بداية ا�ضتعال اجل�ضد الإبداعي واكتمال ا�ضتدارته.

جذور  اأو  زمني  امتداد  الإ�ضكالية  لهذه  يوجد  ل 

تاريخية ما ي�ضري اإىل جّديتها، اأي اأنها من التقاطات 

وهذا  احل��ّدة  بهذه  تكن  فلم  وجدت  واإن  احلا�ضر 

يف احلقيقة اأمر طبيعي لأنه امتثال مواز ملا ميكن 

اأو تعقيداته. والآن من  اأمرا�ض الع�ضر  اأ�ضّميه  اأن 

البداهة اأن نقف اأمام عدة اأ�ضئلة عادية لكنها رمبا 

ت�ضادف الباحث »فالأ�ضئلة وحدها ترى والأجوبة 

وحدها عمياء«. 

ق�سية مل تكن مطروحة

يف  امل���راأة  كتابة  ح��ول  العرب  اختلف  هل  اإذن 

الزمن القدمي؟ وكيف قّيموا �ضعر اخلن�ضاء ثم 

امل�ضتكفي  بنت  ولدة  اأ�ضعار  اإىل  نظروا  كيف 

ورابعة العدوية وغريهن؟ وهناك اأ�ضئلة اأخرى، 

العرب  غري  وال�ضرقيون  الغربيون  يقيم  كيف 

جتربة املراأة هناك؟ 

اإن مثل هذه الأ�ضئلة مل يطرحها جمايلو اخلن�ضاء 

وعلى العك�ض من ذلك فقد اتخذ �ضعر اخلن�ضاء 

بعد  ال��رواة  وتناقله  الأدبية،  الأ�ضواق  يف  حجة 

ذلك، ومثل ذلك فعلوا باأ�ضعار ولدة ورابعة. 

فاإن  ال��غ��رب  يف  امل���راأة  كتابات  يخ�ّض  وفيما 

التعامل معها اأخذ م�ضار تعميق التجربة الأنثوية 

يف واحديتها مع جتربة الرجل. 

ت�ضري  حقًا  اليوم  الأ�ضئلة  ه��ذه  مثل  م�ضادفة 

باب  م��ن  اجلميلة  الكلمة  تعميم  اأهمية  اإىل 

الإن�ضان  يقل اجلاحظ »حياة  اأمل  الفجوة،  ردم 

؟  
)4(

لغة«
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القدمي  الكتابة عن  ت�ضبه  املراأة ل  تكتبه  الكتابة عما  اإن 

والأدب  وامل�ضمون،  ال�ضكل  ع��ن  الكتابة  اأو  واجل��دي��د، 

قابل  العناوين  تلك  يف  اخلو�ض  لأن  والالملتزم،  امللتزم 

اأما الت�ضاوؤل عن  للتفنيد واملناق�ضة وفق تراكمية ن�ضبية، 

فهو  اأنثى؟  اأم  ذكر  هو  وهل  املوؤلف؟  َمْن  مبعنى:  الهوية 

الفني  ال�ضمو  يندرج �ضمن جوهرية  ا�ضتفزازي ل  �ضوؤال 

ر�ضد  اإىل  الطاحمة  والإب��داع��ي��ة  املعرفية  ال�ضعادة  اأو 

حركة املجتمع واإيقاعه املتداخل بوا�ضطة الأدوات اللونية 

ال�ضاحرة، تلك التي اأرى اليوم اأنها تقوم على األ ت�ضبح 

ال�ضجرة،  من  اجلزء  واإمن��ا  ق�ضيدة،  اأو  ق�ضة  ال�ضجرة 

كله  لي�ض  واملنزل  الري�ضة،  واإمن��ا  مادة  لي�ض  والع�ضفور 

باأجزاء  تتعلق  اأخ��رى  قيم  وثمة  النافذة،  واإمن��ا  فكرة، 

داخلية من النف�ض ل يذهب اإليها عادة اأي منا، ولكن من 

يذهب اإىل جت�ضيدها ي�ضبح فنانًا �ضواء تناولها مب�ضاعر 

املتلقني،  يف  اأثرها  هو  املهم  الأنثى،  مب�ضاعر  اأو  الذكر 

القارئ  باختالف  ال��دلل��ة  �ضكل  ل��ذل��ك  تبعًا  ويختلف 

كما  اأو  ذوات��ن��ا-  -خ��ارج  ال�ضيء«  يف  موجود  »فاجلمال 

التجربة  تلتقي  وعندما  نف�ضها  التجربة  »نوبلر«  ي�ضّميها 

 .
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الذاتية بال�ضيء هي التي تثري فينا احل�ض باجلمال

اإن الوعي مبثل هذا ال�ضاغل يغدو حقيقيًا عندما ي�ضتاأثر 

الذوق باملعرفة وتت�ضل الكتابة مبداها يف ف�ضاء الن�ض، 

اأمام الكثافة ال�ضعرية  وينح�ضر ذلك الق�ضد يف التعبري 

نحو  ان�ضياباتها  يف  املوهبة  حتددها  التي  وال�ضاعرية 

يف  اللغة  واكتمالية  الع�ضر.  بروح  املعباأة  اجلمال  وديان 

بر�ضد  املفهوم  هذا  اإجمال  ن�ضتطيع  اجلنو�ضة،  ذوب��ان 

عّدة اعتبارات تتعلق باأدوات التخييل تارة وتارة باإغفال 

والأدبية  الن�ضية  الظواهر  خماطبة  يف  الب�ضتمولوجي 

جتديد  ب��اب  م��ن  هنا  ال��رتك��ي��ز  واأردت  والج��ت��م��اع��ي��ة، 

اخلطاب وتثويره ولي�ض من باب اللوم، ومن ذلك، تهّيب 

املراأة امل�ضتمر من اقتحام املجهول والذهاب اإىل املغامرة 

يتعلق  حذر  وهو  للرجل،  الأيروتيكية  النظرة  من  خوفًا 

للمركزية  امليتافيزيقية  بالنظرة  واأحيانًا  بالال�ضعور 

تكويني  ميل  وهو  فردية،  م�ضاريعها  املتوارثة،  الذكورية 

»ق�ضيتها«  و�ضف  اإىل  اأعمالها  بالرتبية، ومتيل يف  يتعلق 

على اأنها ق�ضية تهمي�ض ويعمل هذا الن�ضغال على اإفقار 

اجلمايل،  ال�ضحر  لأدوات  الأخ��اذ  الربيق  من  اأعمالها 

الذهاب اإىل زاوية ت�ضمى ب�»الأدب الن�ضوي« جاء تر�ضيخًا 

مبطنًا لتهمي�ض م�ضتقبلي. 

يجدر بنا اأن ن�ضري هنا اإىل �ضرورة اإعادة النظر يف م�ضاألة 

كبري  ح��ادث  الف�ضل  اأن  ت��رى  ف��امل��راأة  وكيفيتها،  التمّرد 

ورمبا  ذلك  اإىل  يدفعها  الذي  هو  املجتمع  واأن  ي�ضيبها 

ل تنظر اإىل التمرد الذي يحمل يف اأعماقه جنون احلب 

احت�ضاد  التزان جراء  لفقدانها  وذلك  احلقيقة،  و�ضوء 

املوروث الديني والتاريخي. وال�ضعبي لتحريك وجه العامل 

باجتاه تفوق الرجل الإيجابي على املراأة ال�ضلبية، واإعادة 

�ضياغة هذا املوروث الآن، هي التي �ضتوازن بني الذكورة 

والأنوثة، فنادرا ما تلجاأ الكاتبات اإىل البحث عن اأدوات 

يف  الذائب  الإبداعي  اجل�ضد  داخل  من  للتعبري  جديدة 

اللغة وكاأن الإبداع من ر�ضومات »مركزية الق�ضيب«. 

اأنها  اأول م�ضكلة تواجهها وترى  تقف املراأة املبدعة عند 

يف  دققت  اأنها  ولو  معقولة  وغري  �ضوداوية  حياة  تواجه 

الأمر لعرفت اأن ذلك من املحطات امل�ضرتكة بني معظم 

لأعمالها:  امل�ضبق  بالتف�ضري  تتاأثر  ، فهناك من  املبدعني 

بهجة  م��ن  ولي�ضت  اجلن�ض  بهجة  م��ن  �ضيء  اأن��ه��ا  على 

�ضهلة  فري�ضة  تقع  من  وهناك  والوجود،  واجلن�ض  اللغة 

باأنها  تّدعي  التي  احلاكمة  خا�ضة  ال�ضيا�ضية  لالأحزاب 

�ضت�ضاويها بالرجل، الأمر الذي �ضحبها من موقع الثقافة 

ما�ضة  بحاجة  العربية  املجتمعات  اأن  واحلقيقة  والأدب، 

اإىل اإبداع املراأة من اأجل تعزيز الروؤية الفل�ضفية والعلمية 

الرواية  اإن  »�ضارتر«  يقل  اأمل  والتاريخ،   والكون  للوجود 

يف  التحليق  ميكن  فكيف  الر�ضمي؟  غري  للجانب  تاريخ 

على جناحني  العتماد  دون  واحد  بجناح  التاريخ  ف�ضاء 

يف ج�ضد واحد؟!.

جمد �لن�ش

الن�ض هويته ذاته، وذات الن�ض هي التي ت�ضنع جمده، 

يقودين احلديث عن هذا املو�ضوع اإىل اإ�ضارة »هيغل« حول 

اأن اإعادة بناء تاريخ الفن ل تتاأتى اإل على نحو تاأملي، ما 

يعني اأننا ملزمون تاريخيًا باإيجاد �ضياغة منهجية بعيدًا 

هذا  ويف  الأنوثة.  اأنوثة  اأو  الذكورة  ذكورة  تهوميات  عن 

ال�ضياق راأت اأحالم م�ضتغامني اأن جناح الكاتب مرهون 

اأو  امراأة  �ضواء كان  لنف�ضه -  الكتاب  القارئ  ين�ضب  باأن 

رجاًل- فحينما يحبه �ضوف يتبناه وهذا ما يح�ضل عندما 

غريبًا  ولي�ض  بحفظه،  يقوم  فهو  ي�ضبهه  ال�ضعر  اأن  يرى 

�ضعره  كان  فقد  قباين  نزار  ال�ضاعر  مع  ماح�ضل  علينا 

ي�ضبهنا جميعًا اإىل حد التطابق.

»عندما اأطلق اأفالطون فكرة اجلمال اخلالد واملطلق كان 

يرى اأن الأ�ضياء اأو الكائنات تكون جميلة لأن فيها انعكا�ضًا 

يف  فللفن  املثايل،  للجمال  الأعلى  للمثل  العليا  لل�ضورة 

الأ�ضمى  اجلمال  خلق  اإع��ادة  هو  ه��دف  اأف��الط��ون  نظر 

  .
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الذي نلمحه ملحًا والإبداع داخل هذا اجلمال«

تلك  اإىل  املو�ضوع  هذا  عن  احلديث  ياأخذين  ما  وكثريًا 

ال�ضحافيني  اأح���د  ب��ني  وق��ع��ت  ال��ت��ي  ال�ضهرية  امل�����ض��ادة 

هل يعقل 

اأن ينق�شم 

الأدب 

العربي 

اإىل اأدب 

ذكوري 

واأدب 

اأنثوي؟!
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مل ي�شاأل العرب

قدميًا

عن هوية �شعر اخلن�شاء ووّلدة

بنت امل�شتكفي ورابعة العدوية

اأن  ال�ضحايف  اأورد  حيث  م�ضتغامني  اأح��الم  والروائية 

املعروف  ال�ضاعر  كتبها  1993م«  اجل�ضد  ذاكرة  »رواي��ة 

اأح��دث �ضجة  الذي  الأم��ر  اأح��الم،  ولي�ض  يو�ضف  �ضعدي 

اأغنى  كان  ما  الإع��الم.  و�ضائل  جميع  تناقلتها  اإعالمية 

الروائية عن الرّد مع �ضرورته لأن الكتابة عادة هي التي 

ميتلكون  الذين  اأولئك  عند  وخا�ضة  نف�ضها  عن  تدافع 

هدفًا حمددًا وم�ضاريع ناجزة. ويف خ�ضم ذلك ال�ضخب 

ا�ضتغربت  معها  »امل�ضتقبل« حوارًا  قناة  اأجرت  الإعالمي 

ذلك  واعتربت  يومها  يو�ضف  �ضعدي  نفي  عدم  من  فيه 

نه�ضًا يف ج�ضدها ثم اأردفت يف �ضياق احلوار »اإن الوطن 

العربي ل يغفر لمراأة تنجح« اإل اأن جمالية الرد جاءت 

فو�ضى  ثم  1998م،  �ضرير  »عابر  الإ�ضدارات  توايل  يف 

احلوا�ض 2003م«. 

�ملر�أة و�للغة

هيمنة الن�ض الإبداعي تكمن يف قدرته على التمرد داخل 

يقوي  لغوي  واح��دة، يف ج�ضد  الفن واحلفاظ على هوية 

مكتمل  بج�ضد  احللم  خلف  و�ضروده  الن�ض  عاملية  فكرة 

بينما تقدميه على هذا النحو املن�ضطر يقوي عزلته، بل 

ت�ضبح عزلته عزلتني: داخلية وخارجية، ويف هذا ال�ضياق 

منيل اإىل الراأي الذي يرى »اأن املراأة واللغة ت�ضرتكان يف 

ت�ضبحان  ولهذا  النا�ض  بني  توحد  التي  ال�ضلة  كونهما 

 .
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بالهوية« يتعلق  فيما  اأهمية  الأك��رث  والرمز  الو�ضيط 

وعلى ذلك فاإن �ضهوة الكتابة الإبداعية ت�ضعى اإىل خنق 

كل ما هو يومي وعادي وملزم بالعادة، مبعنى تعيد ت�ضكيل 

ما هو يومي وعادي لي�ضبح فنًا يتحدث عن هوية مكتملة، 

وي�ضبه الفعل الكتابي اإىل حد ما الفعل اجلن�ضي، فالقذف 

حلم  من  ن��وع  »ه��و  – اجل�ضد  الورقة  على  ينهمر  ال��ذي 

»ال�ضتم�ضاك  اأنثى   - ذكر  الفاعل«  الكاتب  فيه  يت�ضهى 

مبالحمه وبالتايل اإدخاله �ضمن جمالية القيمة«. 

بتجليات  مليء  اآخر  ح�ضور  اإىل  تنقلنا  الفعل   - الكتابة 

احلياة  يف  مغامرة  اأن��ه��ا  على  امل�ضاألة  ت��ب��داأ  متداخلة. 

والغواية ثم تتدرج اإىل املفاجاأة. يذهب املبدع اإىل ال�ضارع 

ب�ضعور يختلف متامًا  اأو لنقل خمدر  العام، وهو م�ضكون 

يعمل على  اأنه  اإذ  فعله  الفعل  ويفعل ذلك  �ضائد  عما هو 

اأحد،  ي��دري  اأن  دون  ه��ن��اك،  م��ن  الن��ح��راف  ا�ضطياد 

غيمة  يف  ي�ضكن  وكاأنه  بهدوء  يتنقل  وجدتها.  ي�ضرخ: 

عالية. غيمة تبحث عن �ضل�ضال يت�ضقق، لت�ضكب دموعها 

هناك، لتغرف الأر�ض مباهجها، هناك فوق تلك ال�ضحب 

ي�ضكن ذكر مبعية اأنثى وت�ضكن اأنثى مبعية ذكر، كل يكتب 

ح�ضب ت�ضوراته. هو يكتب ليكتمل بها وهي تكتب لتكتمل 

به، الثنان يكتبان من اأجل ج�ضد واحد، ومن اأجل متعة 

واحدة يتفقان اأو ل يتفقان عليها. 

الإن�ضان  »با�ضتطاعة  ل�ضارتر  ق��ول  وك��اأن��ه  الأم���ر  يبدو 

الهروب اإىل الدين اأو املوت اأو النتحار، لكن املبدع يلجاأ 

اإىل الكتابة« لأن الكتابة حتقق لكاتبها �ضيئًا من الر�ضا، 

يرى الكاتب عندها اأن ما يج�ضده �ضوف ينتقل اإىل عامل 

ال�ضعور  وذل��ك  بلذته  يح�ض  ولكن  يدركه  ل  هو  جمهول 

الأنثى،  الذكر كما هو يف دواخل  م�ضرتك هو يف دواخل 

لإن�ضانية  اإ���ض��اءة  الذوقية  العالئق  ه��ذه  مثل  وجت���زيء 

الإن�ضان وللعمل الفني الذي ل يكتمل اإل باإحداث الرع�ضة 

كثرية حتى  اأع��ذارًا  الإب��داع  تختلق حلظة  القارئ.  لدى 

ت�ضل اإىل قلب �ضاحبها، ل ترتكه اإل جثة هامدة حمتقنة 

بالفرح، وهي فا�ضلة ل تنح�ضر على ذكر اأو اأنثى، وكبت 

هذه الإفرازات الوجدانية يوؤدي اإىل م�ضكالت بيولوجية 

اأرى  اأنني  غري  للبوح،  اأ�ضاًل  املهياأ  اجل�ضد  انتظام  تعوق 

التجربة  التجربة هي حلظة  اأن حلظة  الت�ضليم ب�ضيئني، 

ويكمن الفارق يف كيفية التعبري عنها.

القارة  لتلك  الكت�ضاف  متعة  �ضاحبها  متنح  الكتابة  اإن 

التي و�ضفها فرويد باملظلمة، اإنها قارة الالوعي. 

دور املراأة يف الأدب ي�ضبه دورها يف احلياة، واجلديد هو 

اخلطاأ اأو كما قال ماوت�ضي تونغ: »لنم�ضي من خطاأ اإىل 

املفهوم  اأن فكرة هذا  الن�ضر«، خا�ضة  خطاأ حتى نحرز 

حتتاج اإىل ت�ضافر اجلهود من الطرفني لأن الرجل اأ�ضاء 

للمراأة عندما كرر �ضورته العنيفة يف كل مراحل التاريخ، 

املتعلقة  احلقبة  تلك  يف  اإل  النف�ض  ملراجعة  يقف  ومل 

بر�ضول اهلل)�ض( ومن ذلك ندم عمر بن اخلطاب على 

حليته.  على  من  ال��رتاب  تزيح  وهي  واأده��ا  التي  طفلته 

كّر�ض الذكر وتواطاأت يف ذلك الأنثى مفهوم تروي�ض هذا 

اجل�ضد الب�ضري، فلم تعد الأم التي ذكرناها يف احلكاية 

اليمنية ال�ضالفة اإل عبدة لالبن وكذلك الأخت اإن وجدت 

وكل ن�ضاء القبيلة اإن اأمكن. 

هـــو�مـــ�ش:

)1( �لغذ�مي - �ملر�أة و�للغة- �ملركز �لثقايف �لعربي - �لد�ر �لبي�ساء - 

�ملغرب - ط1 1996- م- �ش26 

)2( حرب �مل�سطلحات - �إعد�د جمموعة من �ملوؤلفني - حترير �أحمد 

عبد �لرحمن - �إ�سر�ف وتقدمي �سالح �لدين حافظ - من مطبوعات 

�حتاد �ل�سحافيني �لعرب -ط-2 �ش15

)3( د.حامت �ل�سكر - �نفجار �ل�سمت »�لكتابة �لن�سوية يف �ليمن« 

من�سور�ت �حتاد �لأدباء و�لكتاب �ليمنيني -�ش11 

)4( م�سطفى نا�سف - �لنقد �لعربي »نحو نظرية ثانية«- مار�ش -

�ش258  - 2000م 
)5( جملة نزوى – �لعدد»34« - من مو�سوع لالأكادميي و�لفنان عبد 

�ملنعم �حل�سني - �بريل - 2003م- �ش125

)6( يف علم �جلمال- هرني لوفافر- ترجمة حممد عيتاين - د�ر 

�حلد�ثة - بريوت -�ش11 

)7( جملة ثقافات – �لعدد »14«- 2005م
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حبيبتي 
قطر الندى

قطر الندى: اأبوها وراق، عارف بالفهار�ض خبري، ن�ضاأت 

للكتب  حمبتنا  �ضببها  وتقدير،  مودة  عالقة  وبينه  بيني 

واملخطوطات. رجل فا�ضل متدّين، كرمي النف�ض اأبّيها. مل 

يكن يعّكر �ضفو حياته اإل كبوات م�ضلمي الأندل�ض و�ضقاوة 

زواج كرميته الوحيدة. كان اإذا حادثني يف همومه املقيمة 

اأ�ضرع الدمع اإىل عينيه، و�ضال على حليته الوافرة  هاته 

ال�ضيباء... وذات يوم بادهني باإعالمي اأن �ضهره، من بني 

الأ�ضماء التي ُعر�ضت عليه للتو�ضط باخلري يف خالفاته 

مع زوجته، مل يقبل اإل ا�ضمي. وظللت اأجهل �ضر اختياره 

بي جّراء  تعلق  اأنه  الندى لحقًا  اأخربتني قطر  يل حتى 

قرعة اأجراها ل غري.

بامل�ضاعي احلميدة بني  �ضهر كامل، قمت  وهكذا، طوال 

كل  اثنتني  مبعدل  عادية،  ثالثية  جل�ضات  يف  الزوجني 

توتر  حالت  ت�ضتدعيها  كانت  ا�ضتثنائية  واأخرى  اأ�ضبوع، 

غدا  اإذ  غريب،  مباغت  نحو  على  الزوج  يثريها  و�ضجار 

ي�ضرب امراأته �ضربًا مربحًا بدعوى اأنه ينادي علّي قبل 

ال�ضرب ول اأح�ضر. وبعد اأن نفد �ضربي اقرتحت عليه اأن 

ينزل عند رغبة املت�ضّررة وي�ضرحها باإح�ضان، ا�ضت�ضاط 

بل  يفعل،  لن  املغلظة  بالأميان  واأق�ضم  غ�ضبًا  الرجل 

اتهمني اأين اأريد اأن اآخذ قطر الندى منه، فاآثرت التخلي 

والن�ضحاب. وبعد ذلك تويف والد الزوجة امل�ضكينة ب�ضكتة 

قلبية، “اإنا هلل واإنا اإليه راجعون”.

مل مي�ض على قراري ذلك �ضهران حتى علمت اأن الزوج 

انهار بفعل مر�ض الزهري ثم اأتاين نعيه، فق�ضدت اأرملته 

بنظرات  اإل  علّي  ترّد  ل  وهي  �ضحيحة،  بكلمات  اأعزيها 

ملوؤها احلبور اخلفي واحلنان. وبعيد العّدة بقليل زارتني 

والألوان،  ال�ضكل  بهّي  باآخر  حدادها  لبا�ض  عّو�ضت  وقد 

الع�ضف  ظلمات  من  متحّررين  وجمالها  ج�ضمها  وبرز 

اء، ت�ضرب  والعذاب. جل�ضت اإىل جنبي بوجه منتع�ض و�ضّ

من كوب لنب وت�ضاألني ب�ضوت رخيم غناء:

واأنثى،  ذكرًا  �ضخ�ضني،  اأن  دارة،  ابن  يا  كيف،   -

متعار�ضني اأ�ضّد التعار�ض واأق�ضاه، ُيكتب لهما اأن ي�ضريا 

زوجني؟ اأجبني.

واأقلبهما،  وفكري  ذاكرتي  اأ�ضتنطق  بدوري  واأنا  اأجبتها 

قلت: 

�ضمن  مفارقة  قويل  اأو  الندى،  قطر  يا  هذا،  لغز   -

مفارقات وجودية األيمة اأخرى. و�ضببه، واهلل اأعلم، عجز 

النا�ض عن الفهم احلق وخرق العادات... الهرمونيا، كما 

قال بها حكماء الإغريق، توجد يف النظام الكوين ل ريب، 

اأما يف املح�ضر الب�ضري، فما اأكرث امل�ضادفات الع�ضوائية 

التع�ضة! وما اأغلب القرانات املاأ�ضاوية العاتية!

- هذا )قالت( بع�ض من امل�ضاءلت الثائرة التي لن اأن�ضى 

اإثارتها يوم احل�ضاب، اإن ُكتب يل البعث...

- حورية بكرا وفاتنة متجّددة احل�ضن �ضتبعثني، واأنا اإن 

�ضاء اهلل يف جنات اخللد من �ضحابتك املنعمني.

ما منعني من موا�ضلة اللتقاء بقطر الندى هو كرث ال�ضغب 

واإحاطتها  مواعيدنا  ترتيب  يف  اأنها  ولو  علّي،  والت�ضنيع 

بال�ضرت املطلق مثال يف الدقة والنهى، ثم اإن �ضكوكًا باتت 

اإيّل على وجه ال�ضحة  تخاجلني يف انت�ضاب خمطوطتي 

واحلقيقة، بل حتى بحثي عنها بني اخلليالت امل�ضبوهات، 

اأم�ضيت بني الفينة والأخرى اأح�ضبه ذريعة لإحياء �ضلتي 

هل اأقول اإن يل فكرًا ملتويًا اأو �ضاذًا من حيث اجنذابي 

اأو  الذي هو، عند نظرائي، �ضجاعة،  الأق�ضى  اإىل طلب 

النجاة؟  النفري: يف املخاطرة جزء من  كما قال مولنا 

مهما يكن من اأمر، راأيت من احلكمة اأن اأكمل البحث عن 

فاإما رجاء  منتهاه،  اإىل  به  واأذهب  ال�ضائعة  خمطوطتي 

وانفراج، واإما ت�ضليم وياأ�ض. وكيف ل اأحاول هذا ال�ضوط 

اخلامت ومل يبق يف جدول م�ضاعّي �ضوى ع�ضيقتي امل�ضلمة، 

قطر الندى!

هذه املراأة نحيفة، خفيفة و�ضفيفة، حتى اأنها – �ضبحان 

اهلل! -  تبدو ل مادة لها اأو كالري�ضة. ومع ذلك فاإنها منبع 

فتخلق  م�ضامها،  كل  من  مو�ضيقيًا  تنبثق  عالية  روحانية 

لدى اجلل�ضاء اآثارًا منع�ضة ذات نداوات هائلة عجيبة.

منحط  م�ضجر،  الطباع  خ�ضن  �ضلف،  متمّول  زوجها: 

ال�ضلوك، خامُل الذكر، له يف اجلهالت باٌع و�ضْول.

م�ضتعار:  ول�ضان  مزّيف  بقلب  لها  قال  الع�ضل  اأيام  اأثناء 

يا  املثمر!  و�ضهمي  الأكيدة  قيمتي  يا  اأنت،  »حمبوبتي، 

رقمي الرابح وعملي املنتج!«. لكن ما اإن نفد �ضريعًا ذلك 

متاأ�ضاًل  وغدا  حقيقته:  على  الرجل  ظهر  حتى  الع�ضل 

وراأ�ضًا لل�ضفع بل للجز! واإل فما القول يف خملوق كان يف 

حلظات الألفة الزوجية ل ت�ضتقيم اأوتار ح�ضوره ول يجد 

متعته العليا اإل يف التعاطي للخمر والأكل الكثري، املف�ضي 

غازاتها  تطلق  حتى  البطنية  حُمركاته  حترير  اإىل  به 

وقهقهات  منكرة  بتج�ضوؤات  م�ضحوبة  املدوية،  الكريهة 

م�ضتهرتة، ويح�ضو الكل بكالم فاح�ض حقري.ذلك الوح�ض 

املراأة  هذه  وخالنه:  ندمائه  حميط  يف  اأي�ضًا  يقول  كان 

املزعومة، يوم اأ�ضّدرها اإىل الآخرة، �ضاأ�ضّجل على نع�ضها 

ول �ضك: احذروا.. اإنها �ضلعة ه�ضي�ضة!

بن�سامل حّمي�ش 

روائي من املغرب
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�ضفحًا  �ضربت  كله  ذلك  لكني عن  وتعلة،  بهن  الع�ضيقة 

عندي  هي  والدائرة  الأخرية،  الدائرة  ثغرة  اأ�ضّد  حتى 

�ضفر القرار واملنتهى واأعز ما يطلب.

بالرتحيب  كعادتها  ا�ضتقبلتني  الندى،  قطر  زرت  حني 

والتحنان، وكلماتها اإيّل عتاب على انقطاعي عنها و�ضوؤال 

عّم اأتى بي اإىل ح�ضنها بعد غيبة مديدة. جاوبتها ودمع 

عينّي يف�ضح حزين وحنيني:

املبثوثة،  العيون  وتعّددت  حبيبة،  يا  علّي  القيلة  قويت   -

لكن يف القلب وحتت املقلتني اأبدًا مقيمة.

- اأنت، يا �ضيدي، كنت عند اأبي، يرحمه اهلل، مبثابة البن 

البار. الأهل والأحباب هبطوا اإىل غرناطة اأو هاجروا اإىل 

اأ�ضفل منها، واأنا ظللت رهينة حمب�ضني: بيت خاٍل اإل من 

اأم معوقة عجوز، ووقت عمارته الأ�ضى والكروب، ل اأدري 

ما الأقدار فاعلة بي، هل تبقيني هنا قابعة حتى اأق�ضي 

نحبي، اأم جترفني جرفًا اإىل حيث ل اأدري؟.

العني، مهّددون  قّرة  يا  والأجداد،  الآباء  كلنا يف بالد   -

اأو ياأتي العون واملدد  اإل اأن حتل معجزة  اليوم بالإفراغ، 

من قوة توحيدية جديدة.

وغريه  احلّمام  يف  الن�ضوة  لأ�ضمع  وحيدي،  يا  اإين،   -

وقتالهن،  م�ضائبهن  على  باكيات  مكلومات  يتناجني 

ذنبنا  ما  »ربنا  مت�ضرعات:  بال�ضوؤال  يلهجن  من  ومنهن 

كل  لنذوق  خلقتنا  هل  عنا؟  وتتخلى  علينا  تغ�ضب  حتى 

اندحارنا  غري  عني  ذهلك  هل  واأنت  العذاب؟«...  هذا 

القا�ضي وف�ضاد الزمان؟!

- يذهلني ذلك حتى عن نف�ضي، وزاد يف ذهويل فقدي 

من  اأو  اإيّل،  اأوحي  وحي  من  كاأنها  �ضفحاتها  ملخطوطة 

التكوين،  علوية  كلماتها  علّي،  الروحاين  الوجد  في�ض 

اأوجية التعبري، واردات هي من جن�ض ما ل يخالج الفكر 

والنف�ض مرتني بل مرة خارقة للعادة، متفّردة.

ذكاء قطر الندى احلاذق مينعها من اأن ت�ضت�ضغر حزين 

على فقد حزمة اأوراق، قيا�ضًا اإىل ماأ�ضاة انتزاع اأندل�ضنا 

منا وتناثرها اأ�ضالء دامية اأمام اأعيننا املتعبة املفجوعة. 

ومل  اإ�ضارة،  تبد  اأو  املعنى  هذا  يف  بكلمة  اإذن  تنب�ض  مل 

ت�ضاأل حتى عن م�ضمون اأوراقي ال�ضائعة، �ضعورًا منها اأن 

�ضوؤاًل كهذا قد ا�ضتوعره اأو ا�ضتثقله، لكني قلت لها ما من 

�ضاأنه اأن يطمئنها:

- �ضق واحد من املخطوطة، يا لبيبة، اأتذكر فحواه دون 

مبناه. فحوى واهلل ل عن غري الأندل�ض النازفة يحكي، ول 

يف غري اخلال�ض من رزايانا ينظر ويفري...

- خمطوطتك لو ح�ضلت بني يدّي خلباأتها لك بني اأ�ضلعي 

واأنف�ض ما عندي. اأوراقها الآن طارت، لكن عقلك امللهم 

ملّا يزل يف مو�ضعه ينمو وي�ضّع، و�ضياأتيك باأح�ضن منها اإن 

�ضربت ون�ضيت.

فاأولته  نزل،  علّي  و�ضالمًا  بردًا  الرائق،  الثمني  كالمها 

التحام  ليلة  وتقبيل،  عناق  لليلة  ومدخاًل  اخلري  تاأويل 

لكن  الديك.  و�ضياح  الفجر  مطلع  حتى  �ضعيد  �ضديد 

املبتغى. عّينت مل�ضيفتي موعدًا  علّي  اأف�ضد  خبطًا عنيفًا 

للتو  ق�ضدت  ثم  اأحبابنا،  معظم  فيها  يرقد  مقربة  يف 

خمرجًا خلفيًا اأعرف م�ضلكه وموؤداه.

فتح  من  الأوىل  ال�ضاعة  يف  املقربة  اإىل  ذهبت  الغد،  يف 

باأوفر  يل  فدعا  حار�ضها،  على  وا�ضعًا  ت�ضّدقت  بوابتها. 

فقراأت  الندى،  قطر  والد  قرب  اإىل  توجهت  ثم  الدعاء، 

باملغفرة  للفقيد  ودعوت  احلكيم،  الذكر  من  تي�ضر  ما 

مثلت  الدعاء حتى  تعديد  من  انتهيت  اإن  وما  والرحمة، 

اأن  دون  من  العطرة.  باأنوثتها  تلفحني  �ضاحبتي  خلفي 

ب�ضوت  بالأم�ض.  بابها  خابط  عن  �ضاألتها  اإليها  األتفت 

خافت هادئ اأجابتني بكالم اأقلقني وعّكر خاطري:

متلب�ضًا  ل�ضبطك  اأتوا  اأعوانه  مع  ال�ضرطة  اإنه �ضاحب   -

تفتي�ض منزيل �ضربًا  اإىل  ثائرتي ودعوتهم  ثارت  بالزنا. 

�ضربًا حتى يرجعوا خا�ضئني.

العيون من  الندى:  يا قطر  اأقل لك  اأمل  �ضّلم.  - هو اهلل 

كيال  حاًل  بيتك  اإىل  عودي  واحتدت.  تكاثرت  حويل 

يح�ضل لنا مكروه، عودي الآن وعلّي اأن اأتدّبر الأمر.

التفتُّ اإىل �ضاحبتي اأ�ضتعجلها يف الذهاب، فاإذا ببهلول 

يحبو نحوها ويت�ضبث باأذيالها. اأقلت عثارها منه ب�ضدقة، 

فهرولت مبتعدة بعد اأن �ضوت خمارها واألقت علّي نظرة 

حزينة كاأنها نظرة الوداع الأخري.

والدّي  قرب  وق�ضدت  جبهتي  على  برن�ضي  راأ�ض  خف�ضت 

وقبورًا اأخرى، ترّحمت على موتاي ودعوت لهم، ثم قفلت 

وحني  واحلذر.  احليطة  عالمات  خطوي  تقود  راجعًا، 

العمر،  متو�ضط  يف  امراأة  بي  تعلقت  البوابة  من  دنوت 

جميلة الهيئة وال�ضكل، ترّجتني اأن اأقراأ على قربين قريبني 

مني، قالت اإنهما لزوجها وابنها الأوحد، اغتالهما قنا�ضة 

ق�ضتاليون منذ اأقل من �ضهر. لبيت رجاءها مبا يقت�ضيه 

اأن  بنقود، فن�ضحتها  اإيّل يدها  وملّا ختمت مّدت  املقام، 

تعطيها غريي وخرجت. 

العمل الفني: بول غيراغوسيان - لبنان
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كاتب من ليبيا

عا�شمة املو�شيقى والعلم 

وحا�شدة جوائز نوبل
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التي  اجلملة  تلك  جاءت  اأين  من  اأدري  ل 

فيينا،  عن  اأ�شمهان  املطربة  بها  تتغنى 

وعا�شت منذ اأن غنتها يف اأحد اأفالمها التي 

م�شى عليها اأكرث من �شتني عاماً يف الذاكرة 

ال�شعبية العربية، والتي تقول »ليايل الأن�ص 

اأنها تركت يف نف�شي - ورمبا  اإل  يف فيينا«، 

يف نفو�ص كل من دخلت مبكراً يف وعيهم - 

اإح�شا�شاً ما بالرغبة يف روؤية فيينا، واأثارت 

هذا  ملعرفة  الف�شول  نفو�شهم  يف 

فيينا،  ليايل  به  ت�شع  الذي  الأن�ص 

اإىل  الذهاب  رغبة  ظلت  ولقد 

ال�شبا،  فيينا تراودين منذ مطلع 

غادرت  وقد  موؤخراً،  اإل  تتحقق  ومل 

متاحاً  يعد  ومل  وال�شباب  ال�شبا  حمطات 

التي حتفل  الأن�ص  اأنواع  ا�شتك�شاف  اأمامي  

يفعل  اأن  �شاب  لأي  ميكن  كما  لياليها،  بها 

التي  اللهو  واأماكن  املراق�ص  ارتياد  اأراد  اإذا 

حتفل بها عا�شمة النم�شا، وطويت يف نف�شي 

الليايل  معرفة  عن  القدمي  الف�شول  ذلك 

واملوؤان�شة،  بالإمتاع  العامرة  ال�شاخبة، 

من  فيينا  نهارات  يف  يتوافر  مبا  واكتفيت 

البيء  ليلها  اأن�ص ومتعة، ورمبا جزء من 

معاين  لت�شوير  كافياً  يكون  ل  قد  الذي 

الأغنية القدمية. 



جاءها بعد اأن ا�ضتنفد نقوده وخرج من فندقه ليذهب اإىل 

املطار، واكت�ضف اأن احلجز على الطائرة قد األغي، واأنه لن 

ي�ضتطيع ال�ضفر يف نف�ض اليوم، ومل يكن اأمامه اإل البقاء 

بحقيبته على ر�ضيف ال�ضارع، ولكن قلب تلك املوظفة اأ�ضفق 

على ال�ضاعر من هذه التجربة فا�ضت�ضافته يف بيتها كما 

ا�ضت�ضافته على موائد حبها: 

تعانقت �سفاهنا ،  وافرتقت

تفرقت خطواتنا ، وانكفاأت

على ال�سلمل القدمية

ثم نزلنا الطريق واجمني

ملا دخلنا يف مواكب الب�رس

امل�رسعني اخلطو نحو اخلبز واملوؤونة

امل�رسعني اخلطو نحو املوت

يف جبهة الطريق ،  انفلتت ذراعها

يف ن�سفه ، تباعدت ،  فرقنا م�ستعجل ي�سّد طفلته

يف اآخر الطريق تقت - ما ا�ستطعت - لو راأيت

ما لون عينيها

وحني �سارفنا ذرى امليدان ،  غمغمت بدون �سوت 

كاأنها ت�ساألني ..  من اأنت؟

فيينا«،  »ال�ضيدة  عنوانها  ادري�ض  ليو�ضف  قدمية  وق�ضة 

هو  كان  در�ض،  ا�ضمه  فيينا  اإىل  عربيًا  زائرًا  فيها  �ضور 

فيينا،  يف  الأن�ض  ليايل  بحلم  باللتقاء  مملوءًا  الآخر 

ن�ضاء  من  جميلة  امراأة  على  العثور  يف  احلظ  ويحالفه 

الب�ضر  بيوت  اأن  ليكت�ضف  بيتها  اإىل  معها  يذهب  فيينا 

كثريًا  تختلف  ل  �ضلوكياتهم  ورمبا  احلميمة  واأ�ضياءهم 

التي  للتجربة  حما�ضه  يطفئ  مما  البع�ض،  بع�ضها  عن 

كان ين�ضد الغو�ض فيها، لكن اأكرث الق�ض�ض التي تركت 

اأثرًا يف نف�ضي عن هذه املدينة، منذ اأن قراأتها يف مراحل 

ال�ضبا، هي ق�ضة ماأ�ضاة مايرلنغ، التي كتبها بلغة عربية 

عنان،  اهلل  عبد  حممد  املعروف  واملوؤّرخ  الكاتب  �ضافية 

عن  وهي  املعارف،  دار  عن  اخلم�ضينيات  يف  و�ضدرت 

هذه  قبل  اأ�ضداوؤها مرتجمة  اإلينا  و�ضلت  ق�ضة حقيقية 

درامية  اأعمال  يف  لحقًا  راأيناها  كما  العربية  ال�ضياغة 

اأ�ضهرها الفيلم الذي يحمل ا�ضم  واأخرى �ضينمائية كان 

مايرلنغ وقام ببطولته عمر ال�ضريف وافا غاردنر وكاترين 

دينوف، والذي �ضبقته اأفالم كثرية عن هذه املاأ�ضاة كان 

الأعمال  من  ودعك  هيبورن،  اأودري  بطولة  من  اأحدها 

املو�ضيقية وامل�ضرحية واللوحات الت�ضكيلية امل�ضتوحاة من 

هذه احلادثة التي وقعت لأمري واأمرية من الق�ضر امللكي 

النم�ضاوي  امل�ضرحي  والكاتب  ال�ضاعر  ولعل   ،1889 عام 

يق�ضد  كان   )1929  -  1874( هوفمن�ضتال  فون  هوغو 

ال�ضعرية  اللوحة  هذه  يف  وع�ضيقته  الأمري  هذا  م�ضرع 

ح�ضب ترجمة اأ�ضتاذنا د. عبد الغفار مكاوي، التي تقول:

كم  كاللوؤلوؤة.  املتاألقة  بالكاأ�ض  يدها  يف  مم�ضكة  »وقفت 

فمها  ت�ضبه  النحيلة  الرقيقة  الكاأ�ض  هذه  حافة  كانت 

وهو  بعيد  من  ملحته  قد  كانت  الدقيق.  وذقنها  الرقيق 

يتح�ّض�ض بحنان رقبة فر�ضه البني الر�ضيق.

واجتهت نحوه بخطى خفيفة واثقة، كاأن يدًا خفية ت�ضّدها 

اإطالقًا  تف�ضل  ل  التي  الأوروبية  املدن  اإحدى  هي  وفيينا 

الراحة  ين�ضد  مثلي  �ضائحًا  اإليها  ياأتي  زائر  اإر�ضاء  يف 

ال�ضهرية  واللتقاء مبا متثله هذه احلا�ضرة  وال�ضتجمام 

من حوا�ضر العامل، اإذ يكفي الأ�ضماء اجلليلة من فنانني 

فوق  من  وقدموا  املدينة  بهذه  ارتبطوا  ممن  وعلماء 

املو�ضيقى  بدءًا من عبقري  لالإن�ضانية،  اأر�ضها خدماتهم 

ال�ضيمفونية وطفل ال�ضماء موزارت، اإىل �ضاحب الدانوب 

كانت  ممن  وهايدن  ببيتهوفن  مرورًا  �ضرتاو�ض،  الأزرق 

هذه املدينة حمطة اأ�ضا�ضية يف حياتهم، جعلها ت�ضّمى بحق 

عا�ضمة املو�ضيقى يف العامل، اإىل عامل يف الطّب النف�ضي 

وموؤ�ّض�ض لعلم النف�ض احلديث �ضيغموند فرويد، واإىل كوكبة 

من اأدباء الإن�ضانية فاز اثنان منهم بجائزتني من جوائز 

والروائي  امل�ضرحي  للكاتب  الأوىل  كانت  لالآداب،  نوبل 

اليا�ض كانيتي عام 1981 والثانية للكاتبة الروائية الفريدة 

اأدبية  اأعمال  اإىل  اأعود  اأن  وميكن   ،2004 عام  يلينيك 

كثرية �ضنعت �ضورة فيينا يف وجداين، حاولت اأن ت�ضور 

ليايل الأن�ض يف فيينا على طريقتها اأو طريقة كتابها مثل 

ق�ضيدة �ضالح عبد ال�ضبور امراأة من فيينا، التي اأحببتها 

لأن الظروف اأتاحت يل اأن اأ�ضمعها من �ضالح عبد ال�ضبور 

نف�ضه واأ�ضمع تفا�ضيل الق�ضة التي تقبع خلف الق�ضيدة، 

والتي قال يل ال�ضاعر اإن بطلتها موظفة ب�ضركة الطريان 
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 اأ�صفار  اأ�صفار

اإىل  م�ضد�ضه  من  ر�ضا�ضة  �ضّدد  اأن  بعد  منتحرًا،  مات 

بر�ضا�ضة  اأحلقها  فت�ضرا،  ماري  البارونة  ع�ضيقته  راأ�ض 

اأطلقها على راأ�ضه، بعد اأن ف�ضل لأ�ضباب دينية و�ضيا�ضية 

يف تطليق زوجته التي مل يكن يحبها، والزواج من ع�ضيقته 

التي لقت حتفها معه يف ق�ضر الأمري ب�ضاحية مايرلنغ. 

الق�ضة الأخرى التي تناف�ض هذه الق�ضة يف �ضهرتها هي 

�ضي�ضي  اأو  اإليزابيث  المرباطورة  الأمري  هذا  اأم  ق�ضة 

كابيال، ذات ال�ضعر اجلميل، التي كانت اأجمل جميالت 

ع�ضرها، وزفت للقي�ضر الذي مل تكن حتّبه فعا�ضت حياة 

زوجها  مع  وتلقت  امللكية  الق�ضور  مرا�ضم  من  متحّررة 

فاجعة م�ضرع ابنها، وقبل انتهاء عقد من الزمان على 

هذه الفاجعة، ويف عام 1898 تعّر�ضت هي اأي�ضًا حلادث 

اأودى بحياتها، عندما اعتدى عليها فو�ضوي اإيطايل وهي 

جنيف  بحرية  �ضفاف  على  تر�ضو  �ضفينة  بركوب  تهّم 

فرانز  القي�ضر  مات  قليلة  ب�ضنوات  ذلك  بعد  وقتلها، 

العهد  وانتهى  هب�ضبورغ  اأ�ضرة  عر�ض  وتقّو�ضت  جوزيف 

جمّرد  تبق  مل  الأحداث  هذه  اأن  اإل  النم�ضا.  يف  امللكي 

تاريخ ينام بني طّيات الكتب، واإمنا اأ�ضبح املا�ضي يف فيينا 

جزءًا من احلا�ضر، واأبطال هذه املاآ�ضي التاريخية اأ�ضماء 

يتداولها النا�ض كل يوم، وقد اأ�ضبحوا جزءًا من روح مدينة 

فيينا، يبعثون يف اأجوائها نكهة العراقة، ويف عروقها الدّم 

امللكي الأزرق النبيل املتمثل يف هذه الق�ضور التي ورثتها 

فيينا عن ملوكها، وتفّننت يف اإحاطتها بالرعاية والعناية 

بديكورها  حديثة  موؤ�ض�ضات  اإىل  واأحالتها  والتجديد، 

واأنواع الفنون التي تعر�ضها من حتف ولوحات اأو جوقات 

لالأ�ضياء  متاجر  اإىل  اإحالتها  عند  حتى  اأو  مو�ضيقية، 

اأجهزة  حتى  اأو  �ضاعات  اأو  وحلي  مالب�ض  من  النفي�ضة 

حا�ضوب وهواتف نقالة واأقرا�ض ممغنطة وغريها، عدا 

عامرة هي  فخمة،  ومطاعم  مقاه  اإىل  التي حتّولت  تلك 

الأخرى باللوحات واملرايا ذات الأطر املزخرفة، فالطابع 

اجلمايل ل يقت�ضر على املعمار فقط، ولكنه يفي�ض لي�ضّع 

فاكهة  كانت  لو  حتى  املعمار  يحتويها  التي  الأ�ضياء  من 

وخ�ضراوات تفّن الباعة يف �ضفها وتن�ضيقها كاأنها حتف 

ولوحات فنية.

�سي�سي وموز�رت

ومل تكن �ضوى امل�ضادفة وحدها هي التي قادتني للنزول 

يف فندق يحمل ا�ضم القي�ضر فرانز جوزيف والد الأمري 

القي�ضر  هذا  بت�ضاوير  حما�ضرًا  نف�ضي  واأجد  املغدور، 

وهو  الطويل  ال�ضعر  ذات  �ضي�ضي  المرباطورة  وت�ضاوير 

ال�ضم الذي غلب على ا�ضمها احلقيقي، اأكرث من انت�ضار 

المرباطورة  بهذه  ارتبط  ملا  معا�ضرة،  ملكة  اأو  ملك  اأي 

اإ�ضافة اإىل ق�ضة ابنها، وما حباها به اهلل  من ق�ض�ض، 

وال�ضور  التحف  تناف�ض يف  اأ�ضطوري جعلها ل  من جمال 

واملتاجر �ضوى �ضورة املو�ضيقار موزارت، فهاتان ال�ضورتان 

فيينا،  يف  ح�ضورًا  ال�ضور  اأكرث  هما  وموزارت،  ل�ضي�ضي 

اأنواع  واإمنا فوق  ال�ضياحية،  الكتب  اأغلفة  لي�ض فقط على 

زجاجات  اأنواع  وفوق  با�ضميهما،  ت�ضّمى  التي  ال�ضوكولتة 

العطور، بل وفوق الأكواب التي ت�ضتخدمها املقاهي ملجرد 

اإليه فتم�ضي كال�ضائر يف نومه، مع ذلك مل ترجتف الكاأ�ض 

يف يدها ول �ضقطت منها قطرة على الأر�ض.

اأما الفار�ض فكانت يده خفيفة را�ضخة، وبهذه اليد و�ضع 

ال�ضرج بهيج الألوان على ظهر فر�ضه ال�ضاب، ثم قفز عليه 

قفزة �ضريعة مل تكد ت�ضتغرق حلظة واحدة. وباليد نف�ضها، 

باإ�ضارة غري ملحوظة واإمياءة غري مق�ضودة، اأمر الفر�ض 

اأن يقف مكانه بينما كان ج�ضده يختلج و�ضاقاه ترتع�ضان.

لكن هذه اليد تخلت عنها خفتها. وغادرها ر�ضوخها وثباتها 

عندما �ضعرت باليد الأخرى متتّد نحوها. اأرادت اأن مت�ضك 

الكاأ�ض ومّدت اأ�ضابعها بقدر ما اأمكنها لكي تتلقاها منها. 

وحاولت  بالكاأ�ض،  املمدودة  الأخرى  اليد  فعلت  كذلك 

الر�ضا�ض  من  بجبل  اأح�ض  كليهما  لكن  اإليها.  ت�ضل  اأن 

يرزح فوقهما. وتاهت كل يد عن الأخرى وعجزت عن اأن 

تلقاها. واأخذ الثنان يرجتفان بفعل زلزال ينف�ضهما ويهّز 

جذورهما وفروعهما. وت�ضاقطت اخلمر املعتقة من الكاأ�ض 

و�ضربها الرتاب«.  

الكاتب هنا ل ينقل و�ضفًا واقعيًا ملاأ�ضاة مايرلنغ ال�ضهرية، 

التي ت�ضاربت حولها الأقوال، اإل اأن حقيقة تلك الق�ضة مل 

يتّم ا�ضتجالوؤها اإل بعد عقود طويلة من حدوثها، وتوؤكد 

الوثائق اأن الأمري رودلف فون هب�ضبورغ ويل عهد النم�ضا، 

 النحت

يحّول فيينا 

اإىل م�شرح 

للفنون
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الزينة والتباهي بالرتاث التاريخي واملو�ضيقي لهذه املدينة، 

ودون تخطيط اأو اهتداء باخلرائط اأو الأدّلء ال�ضياحيني، 

منحت نف�ضي للمدينة، اأجتّول يف مركزها على غري هدى، 

املتبّدية يف متاثيلها  اجلمال  واآيات  لال�ضتمتاع مبعمارها 

اأن و�ضط املدينة كان  وحدائقها، وكان من دواعي متعتي 

خاليًا من ال�ضيارات بحيث ي�ضتطيع ال�ضائح الذي يتجّول 

ل�ضتك�ضاف  كله  انتباهه  ي�ضرف  اأن  مثلي  قدميه  على 

مناطق اجلمال يف هذه املدينة دون خوف على نف�ضه من 

�ضائق طائ�ض، وكان يتو�ّضط مركز املدينة، مرتبعًا يف اأكرث 

ميادين هذه املراكز اأناقة وجماًل، التمثال الذي يحمل ا�ضمًا 

ب�ضعًا هو الطاعون، لأن الفنانني الذين قاموا بنحته، بداأوا 

يف عملهم بعد طاعون عام 1679، باأمر من امرباطورهم 

ليوبولد الأول، و�ضارك فيه نحاتون اأملان واإيطاليون، وعلى 

مدى اأكرث من ع�ضرة اأعوام �ضنعوا هذا العامل الفانتازي 

من فن الباروك املنحوت يف الرخام الذي ي�ضّور اأعدادًا من 

املالئكة والمرباطور ي�ضلي طالبًا الرحمة والنجاة لبالده 

اآخر  يقع جمّمع  التمثال  وبجوار هذا  الطاعون،  من بالء 

لفنون املعمار متمثاًل يف كني�ضة عتيقة عريقة هي كني�ضة 

القدي�ض بطر�ض، ترجعها بع�ض التواريخ اإىل احلقب الأوىل 

والتجديد  الرتميم  اأيدي  لكن  امل�ضيحية،  الديانة  لظهور 

والإ�ضافة لنقو�ضها ومعمارها وجدارياتها واأبراجها العالية 

ال�ضاخمة وت�ضاويرها ومتاثيل القّدي�ضني واملالئكة وامل�ضيح 

فيها وحولها متعة خال�ضة  ال�ضياحة  والعذراء جعلت من 

من  ي�ضّع  الذي  اجلمال  هذا  كل  يكن  ومل  والعني،  للقلب 

اإل باحلا�ضر الذي كان جم�ّضدًا يف �ضور  املا�ضي ليكتمل 

املحاذية  امليادين  تتناثر يف  التي  املو�ضيقية  الأجواق  هذه 

للكني�ضة، فاملو�ضم الذي ذهبت فيه لزيارة املدينة مل يكن 

بعيدًا عن اأعياد امليالد التي مل يكن يف�ضلنا عنها غري �ضهر 

واحد، ومع ذلك فاإن ال�ضتعدادات والزينات والأ�ضواء قد 

بداأت تزّف ب�ضرى العيد القادم، واملدينة واأهلها ي�ضتعّدون 

ال�ضتعدادات  هذه  اأ�ضاهد  اأن  الطق�ض  يل  واأتاح  له، 

لحتفالت راأ�ض العام واأعياد امليالد، دون اأن اأعاين بردها، 

فقد كان الطق�ض ما يزال خريفيًا يتيح فرتات من ال�ضحو 

والعتدال، �ضاعدتني على حرية التنقل على القدمني بي�ضر 

و�ضهولة، والقيام ب�ضياحات بع�ضها على �ضفاف الدانوب، 

املّرة  هذه  وكان  امللكية،  الق�ضور  اأحد  يف  الآخر  وبع�ضها 

ق�ضر �ضون برون، الذي كانت العائلة املالكة تتخذه مقرًا 

�ضيفيًا لها اإىل نهاية العهد امللكي عام 1918، حيث ما 

زال الق�ضر مو�ضوًل باحلدائق والغابات التي كان اأع�ضاء 

العائلة املالكة ورجال البالط يتخذونها متنزهات لهم، وما 

تزال رغم اخلريف حتتفظ بجمالها وجمال اأطيارها، عدا 

ما احتواه الق�ضر من تاريخ العائلة املالكة التي �ضيطرت على 

تاريخ النم�ضا، وهي عائلة هب�ضبورغ والقادمة يف اأ�ضولها 

من  جبال �ضوي�ضرا، ومل يكن الق�ضر ال�ضيفي بغرفه التي 

يبلغ عددها 1440غرفة، اأقل �ضخامة وجماًل من ق�ضر 

هوفربغ يف قلب العا�ضمة، الذي ما زال هو الآخر حمتفظًا 

بجالله وجماله امللكي، وما زال بيتًا للم�ضت�ضار النم�ضاوي، 

ومقرًا لقاعة املوؤمترات الر�ضمية، ومتحفًا ومقرًا لأجواق 

مو�ضيقية، ومكانًا ل�ضتعرا�ض الفرقة الإ�ضبانية للفرو�ضية، 

كمكاتب  للعمل  وت�ضتخدم  م�ضغولة،  غرفه  كل  زالت  وما 

ن�سب موز�رت 
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 اأ�صفار  اأ�صفار

توا�شل 

معريف 

وثقايف

األغى 

اجلغرافيا 

واختزل

الزمن

�سيغموند فرويد 

اأن  اأحتاج  اأكن  ومل  املو�ضيقى،  فن  عظماء  تاريخ  �ضهد 

تعزف  اأورك�ضرتا  الفيلهارمونيك  لأ�ضمع  الأوبرا  اأدخل 

واأخرجت  مقاعد،  و�ضعت  البلدية  لأن  موزارت،  روائع 

لي�ضتطيع  ال�ضاحة املحاذية لالأوبرا ناقالت لل�ضوت  اإىل 

التذكرة  ثمن  ميلكون  ل  ممن  موزارت  لفن  املتذّوقون 

الغالية لدخول الأوبرا وال�ضتمتاع بنتاج عبقرية مو�ضيقار 

باللغة  جهلي  لكن  نقود،  اأية  دفع  دون  العظيم  النم�ضا 

امل�ضرحيات  دخول  اأ�ضتطيع  ل  يجعلني  الذي  الأملانية 

مينعني  مل  فيينا،  م�ضارح  تعر�ضها  التي  الأوبرا  واأعمال 

من اإر�ضاء هوايتي مل�ضاهدة امل�ضرح، فقد اكت�ضفت وجود 

تقدمي  يف  �ض  يتخ�ضّ الإنكليزي،  امل�ضرح  ا�ضمه  م�ضرح 

لأنني  جمياًل  حظي  وكان  الإنكليزية،  باللغة  م�ضرحياته 

وجدت مقعدًا يف امل�ضرحية التي كانت تعر�ض اأثناء اأيام 

اإقامتي يف فيينا، وهي م�ضرحية الإن�ضان وال�ضالح جلورج 

�ض  برنارد �ضو، وكان امل�ضرح حتفة فنية، رغم اأنه خم�ضّ

كبريًا  م�ضرحًا  كان  كما  لأهلها،  ولي�ض  املدينة  ل�ضيوف 

مليئة،  كانت  كلها  مقعد  األف  من  يقرب  ما  على  يحتوي 

دفعت  فقد  زهيدًا،  لي�ض  ب�ضعر  تذاكره  يبيع  اأنه  رغم 

م�ضرح مدعوم من هيئات م�ضرفية  باأنه  علمًا  يورو   34
جميلة  ليلة  وكانت  وبريطانية،  من�ضاوية  ثقافية  واأخرى 

ا�ضتمتعت فيها بعبقرية برنارد �ضو يف عر�ض الأطروحة 

احلرب  عن  املّرة  هذه  وكانت  تناق�ضها،  التي  والأخرى 

من  �ضادقًا  كان  ما  لالأوطان،  والولء  واحلّب  وال�ضالم 

هذه العواطف وما كان غري �ضادق.

يقولون عن فيينا اإن �ضيوخها اأكرث من �ضبابها، ولكن من 

يخطئ  اأن  اأبدًا  ي�ضتطيع  ل  اجلمال،  تلتقط  عينًا  ميلك 

هذه  �ضكل  يف  �ضوارعها  يف  تنداح  التي  اجلمال  �ضور 

اجلو،  برودة  رغم  يرتدين  الالئي  ال�ضبايا  من  الأفواج 

األب�ضة ل تف�ضل يف اإظهار بع�ض جوانب اجلمال يف اجل�ضد 

مع  احلديث  من  ونفورًا  جفوًل  اأجد  مل  كما  الأنثوي، 

الأجانب كما ت�ضّورته عن برودة طبع هوؤلء النا�ض رجاًل 

ون�ضاًء، ولكنني كنت كلما اقرتبت من اأحدهم اأو اإحداهن 

الف�ضول يف  يبعثها  التي  تلك  �ضوؤاًل من  لها  اأو  له  لأوّجه 

والب�ضا�ضة،  والرتحيب  القبول  اإل  اأجد  ل  ال�ضائح  عقل 

كما مل اأ�ضادف اأحدًا ممن �ضاألتهم اأو �ضاألتهن ل يعرف 

اللغة الإنكليزية ويتكلمها بل�ضان ل لكنة فيه ول اعوجاج، 

مما يوؤكد اأن الإنكليزية �ضارت بالن�ضبة لهوؤلء القوم لغة 

ثانية، والعجيب حقًا اأنه مع معرفتهم بهذه اللغة، فاإنني 

اإنكليزيًا  كتابًا  اأجد  اأكاد  ل  مكتباتهم،   يف  اأجتّول  واأنا 

اإل  الأخرية،  الفرتة  يف  الإنكليزية  باللغة  �ضدر  �ضهريًا 

وله ن�ضخة مرتجمة اإىل لغة اأهل البالد، بل ل اأكاد اأجد 

جملة اأعرفها يف بريطانيا واأمريكا .اإل ولها ن�ضخة ت�ضدر 

يف موعد يتوافق مع موعدها باللغة الأملانية، مما يعطي 

فكرة عما و�ضل اإليه التبادل الثقايف واملعريف واملعلومات 

من درجات قوية يف هذه البلدان.

هل �هتديت �إىل منابع �لأن�ش؟

وقت  حان  وقد  لنف�ضي،  اأ�ضاأله  كنت  الذي  ال�ضوؤال  كان 

خم�ضة  على  تزد  مل  ق�ضرية  زيارة  بعد  لفيينا  مغادرتي 

وعنابر و�ضقق لنوم احلرا�ض، عدا بع�ض منها، الذي بقي 

اآخر ملوك عائلة هب�ضبورغ  ي�ضتعمله  كان  اأ�ضله كما  على 

فرانز جوزيف وزوجته كغرفة للطعام اأو النوم اأو اجللو�ض. 

مو�سيقى �لتاريخ

زالت  ما  الأخرى  هي  اآثارها  فاإن  الرومانية  فيينا  اأما 

وقد  احلديثة،  فيينا  حتت  طبقات  يف  بع�ضها  موجودة، 

حفرت البلدية بيتًا حتت الأر�ض من بيوت تلك املرحلة، 

اأجد �ضلة تاريخية بني  اأن  بالن�ضبة يل  وكان �ضيئًا مثريًا 

مدينتي  يف  الروماين  والعهد  فيينا  يف  الروماين  العهد 

با�ضم  امل�ضّمى  الن�ضر  قو�ض  زال  ما  حيث  طرابل�ض، 

اأ�ضهر  هو  اأوروليو�ض  ماركو�ض  الروماين  المرباطور 

باأن  ا�ضتهرت  فيينا  اأن  كما  الرومانية،  طرابل�ض  معامل 

وحارب  فيها  عا�ض  قد  الفيل�ضوف  المرباطور  هذا 

القبائل اجلرمانية فوق اأر�ضها حتى لقي م�ضرعه ودفن 

زيارة  اأق�ضيه يف  وقتًا  اأملك  اأكن  اأنني مل  اإل  ترابها،  يف 

قربه، لأن وقتي كان ق�ضريًا، بحيث مل يكن يت�ضع لزيارة 

باملنا�ضط  احلافلة  املدينة  اأزوره يف هذه  اأن  اأريد  ما  كل 

اأقطع مركز املدينة اخلايل من  اأن  الفنية، وكان جمياًل 

الذي  فيينا،  اأوبرا  مقر  اإىل  نهايته  يف  لأ�ضل  ال�ضيارات 
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نهر الدانوب، كما اأنها مقّر ملنظمة الدول املنتجة للنفط 

)الأوبيك(، وعندما جاء موعد �ضالة اجلمعة واأنا هناك، 

كان �ضيئًا مفرحًا، اأن اأذهب لل�ضالة يف املركز الإ�ضالمي، 

الذي يتخذ موقعًا مهيبًا وجمياًل على ال�ضفة الأخرى من 

موؤ�ّض�ضة  من  اأكرث  ي�ضّم  جمّمعًا  وي�ضكل  الدانوب،  نهر 

ا�ضتوعب  الذي  الوا�ضع،  اجلامع  غري  ومعرفية  تعليمية 

للديانة  املنتمني  من  فيينا  قاطني  من  امل�ضلني  مئات 

اأكرب  اأنه  اإل  باأنه لي�ض امل�ضجد الوحيد،  الإ�ضالمية، علمًا 

�ضغرية  وقاعات  �ضقق  البقية  لأن  امل�ضاجد،  هذه  واأو�ضع 

حولها امل�ضلمون اإىل م�ضاجد.

ليايل  يف  الأن�ض  منابع  اإىل  حقًا  اهتديت  هل  هو:  اأيام، 

وكان  ال�ضبا؟  �ضنوات  منذ  ملعرفتها  ا�ضتقت  التي  فيينا، 

اأن�ضها ومفاهيم  اإن لكل مرحلة تاريخية منابع  اجلواب، 

هذا الأن�ض، وتاريخ فيينا يف ثالثني القرن املا�ضي، يوؤكد 

اأنها كانت فعاًل مدينة للتحّرر والنطالق وال�ضهر، وهي 

التاريخ، دون  �ضبعني عامًا من ذلك  بعد  اختلفت  �ضورة 

على  وقدرتها  فيينا  جاذبية  من  �ضيئًا  ذلك  ينتق�ض  اأن 

واأ�ضواقها  وتاريخها  واآثارها  لفنونها  الع�ضاق  ا�ضتقطاب 

و�ضناعتها ومعار�ضها، كما اأن هناك م�ضدرًا اآخر للزّوار 

الأمم  منظمات  من  لعدد  اأ�ضا�ضيًا  مقرًا  كونها  ب�ضبب 

املتحدة، التي تتخذ لها اأبنية حديثة عمالقة على �ضفاف 

رسوم: إسماعيل عزام - العراق
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كان ال�ضيخ عبد املق�ضود اأبو ا�ضماعني جماورًا يف الأزهر ال�ضريف، لكنه ل ميلك اأي �ضيء على الإطالق �ضوى اجللباب 

الذي يرتديه �ضيفًا و�ضتاء ويغ�ضله بيديه كل خمي�ض ويحتجز نف�ضه يف امل�ضكن الداخلي حتى يجف قرب �ضالة اجلمعة، 

ل يرتكه اإل حينما يتعطف عليه واحد من جّتار حي احل�ضني الطيبني الذين يلتقيهم يف غدوه ورواحه طوال النهار 

و�ضطرًا كبريًا من الليل فيمنحه جلبابًا ن�ضف قدمي اأو جديد اأحيانًا؛ مع ذلك ل يفرط يف اجللباب القدمي مهما تهراأ 

اأو �ضاءت حالته، ي�ضهر فيف�ضل منه لبا�ضًا اأو حتى مندياًل يقوم هو بتخييطه ورفيه باإبرة وخيط يحتفظ بهما يف متاعه 

اخلا�ض يف احلجرة امل�ضرتكة وهو عبارة عن �ضندوق �ضغري فيه خرقه واأغرا�ضه وم�ضحف وكتاب دلئل اخلريات 

وكتاب تف�ضري الأحالم لبن �ضريين. 

الأميال  األوف  مئات  وع�ضرية طولها  �ضاقة  رحلة  بعد  ال�ضريف  الأزهر  املجاورة يف  اإىل  و�ضل  املق�ضود  ال�ضيخ عبد 

والأ�ضبحة الكئيبة والليايل ال�ضود، �ضريًا على قدميه من مكان اإىل مكان، من بلد اإىل بلد، مل يعرف الركوب طول 

اإنه ل ميلك ثمن جرعة ماء فكيف له اأن يدفع ثمنًا يف ركوبه. من كتاب اأبيه يف قريتنا البعيدة يف  حياته مطلقًا، 

براري �ضمال الدلتا اإىل املعهد الديني يف اجلامع الأحمدي بطنطا اإىل الأزهر ال�ضريف يف القاهرة مل يجد من ينفق 

عليه مليمًا واحدًا اأو حتى يتعطف عليه بكلمة ت�ضجيع اأو عطف. يف الإجازات ال�ضيفية يف زمن ال�ضبا كان ي�ضرح 

يف الغيطان للت�ضييف، والت�ضييف يف قريتنا معناه التجّول يف احلقول بعد ح�ضادها للتقاط ما �ضقط من اأيدي 

احلا�ضدين اأو احتجزته �ضقوق الأر�ض من �ضنبالت قمح اأو فول اأو ذرة اأو �ضعريات قطن تخلفت بني األ�ضنة اللوزات 

اجلافة. ما يجمعه ال�ضقي طوال النهار قد يتحّول اإىل قليل من اأرغفة خبز اأو مالليم تنفع يف الزنقة، ول احلوجة 

لال�ضتغال نفرًا زراعيًا باليومية يتحكم فيه الأنذال وي�ضخرون من ت�ضعلقه بحبال العلم واحللم بو�ضام اجلّبة والعمامة 

وهما – يف نظرهم- بعيدان عن �ضوارب تعي�ض مثله.

دّرب ال�ضيخ عبد املق�ضود نف�ضه على ال�ضتغناء تدريبًا ل يفلح فيه اإل الكبار من اأقطاب ال�ضوفية الزهاد، يكفيه يف 

العام جلباب وقمي�ض ولبا�ض و�ضرمة قدمية، يكفيه يف اليوم طقة واحدة ياأكلها يف عّز الليل لكي ينتهز دماغه فر�ض 

امتالء بطنه في�ضتغرق يف النوم العميق، اأما عند ال�ضحو يف ال�ضباح فالأمور مق�ضية كيفما اتفق، بكوب ماء، �ضفطة 

ن النف�ض على اأنه  �ضاي، مترة، ك�ضرة من تالل خبز مقّدد مما مينح اإليه من زّوار القرافة يوم اخلمي�ض. لقد وطَّ

اإن ح�ضر اخلبز فاإن امللح اأو اأي غمو�ض يكون �ضربًا من الدلع املا�ضخ. وهكذا حني توج اهلل م�ضواره الذي اأ�ضّر عليه 

بالنتظام يف الدرا�ضة بالأزهر ال�ضريف مل ت�ضتطع مغريات املدنية اأن تلعب براأ�ضه وجتّره اإىل الدناءة؛ فمن الدناءة 

يف راأيه اأن يرتك الإن�ضان نف�ضه لل�ضهوات تقوده فت�ضرفه عن العلم، عن الكرامة، ول بد يف النهاية اأن تورده موارد 

التهلكة؛ ومن الذل يف راأيه اأن يطلب الإن�ضان رزقه من عبد مثله؛ فرزق الإن�ضان يتكفل به اخلالق، و »يف ال�ضماء 

رزقكم وما توَعدون« الذاريات22.   هكذا قال �ضبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي، اأما الرزق الكرمي فهو ما يجيئك 

دومنا هدر لكرامتك اأو جرح لإن�ضانيتك... هكذا كانت جتيئه الهدوم وقت احتياجه اإليها دون اأن يطلبها؛ كان هناك 

خريي �سلبي

روائي من م�ضر

�شريعة 

رزق

كريـم
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دائمًا من ل ير�ضيه عريه الو�ضيك فيناديه يف ال�ضر ويعطيه املنحة الإلهية جالبيب خمّيطة جاهزة اأو اأقم�ضة ومعها 

ثمن خياطتها...

يف جوار الأزهر ال�ضريف والإمام احل�ضني كانت ت�ضادفه الولئم املبذولة لأهل اهلل باملجان؛ ما عليك اإل اأن حتّود على 

مائدة من موائد الرحمن تلك فتجل�ض وت�ضّمي با�ضم اهلل الرحمن الرحيم وتاأكل حتى متالأ بطنك مما لذ وطاب؛ اإل 

اأنه مل يكن يحود؛ عقدة الذل والكرامة ت�ضك متامًا، يروح ويجيء عّدة مرات يب�ضب�ض لالأكل والآكلني كالذئب يبحث 

بني الآكلني عن اأحد يعرفه؛ فاإن راآه ملتهيًا يف الأكل �ضوف ينّبهه ب�ضكل �ضرعي، �ضيقول له من على البعد ب�ضوت 

عاٍل:

»ال�ضالم عليكم! م�ضاء اخلري يا فالن!«

عندئذ �ضريفع فالن راأ�ضه عن الأكل لريى من ذا الذي ناداه، ومن قبيل الذوق واملجاملة العتيادية �ضيقول له: 

ل الأكل يا رجل!« »اأهاًل و�ضهاًل تف�ضّ

هكذا يكون قد تلقى التاأ�ضرية على جواز املرور فيند�ض بني املناكب والأرداف ويت�ضّرف، واإنه خلبري بكيفية التعامل 

مع ما حتتويه املائدة. الإكادة اأنه كلما األقى ال�ضالم على اأحد يلتحق مبائدة من موائد الرحمن يطري �ضالمه يف الهواء 

بددًا حتت قرع املالعق وطحن الأ�ضنان وخوار الب�ضر وهم ياأكلون يف حالة حيوانية �ضرفة؛ وحتى اإن �ضمع من ناداه 

�ضوت ندائه فاإنه يكتفي بالتلويح له بالتحية بيد مت�ضنجة ملوثة دون اأن ينظر اإليه. ولقد اأنفق ال�ضيخ عبد املق�ضود 

زمنًا طوياًل وجتارب عّدة حتى تاأكد من حقيقة اأنه ل �ضالم على طعام، اأن الإن�ضان متى غرق يف بحر الأكل �ضعب 

انت�ضاله اإل اأن يطفو لوحده على �ضطح التخمة... فامتنع عن اإلقاء ال�ضالم على اأي مائدة بل اعتاد املوقف امل�ضاد 

مع ما يف اإعادة �ضبط النف�ض على ال�ضلوك امل�ضاد من عناء وتعذيب للنف�ض ي�ضعب احتماله اإل على مثل هذه النف�ض 

اللوامة احلرنانة املقفولة على حمفوظات �ضاخت وانتهى زمنها وبطل مفعولها فباتت اأ�ضبه بنورج يجّره البغال و�ضط 

ُجرن ممتلئ  مباكينات كهربائية حديثة تتلقى اأعواد القمح ب�ضنابلها فيتدفق احَلب من فرجة والتنب من فرجة اأخرى 

بحيث تنجز حم�ضول ع�ضرة اأفدنة يف �ضويعات قليلة.

اعتاد ال�ضيخ عبد املق�ضود اأن يقطع على نف�ضه الطريق عند روؤيته لأية مائدة فيهرب اإىل طريق جانبي. وحيث كان 

بع�ض زمالئه )امللحلحني( يقرتبون اإىل زمالئهم الكبار امل�ضهورين خارج نطاق اجلامع الأزهر بني العامة والتجار؛ 

اأولئك الذين يدعونهم لإحياء اخلتمات وفاًء لنذور اأو تكفريًا عن ذنوب، فيعطف ال�ضيخ املدعو على زميلني يختارهما 

لي�ضاركانه الليلة حيث يجل�ض ثالثتهم يف حجرة ا�ضتقبال يف بيت حمرتم من �ضبيحة ربنا اإىل ما ي�ضاء اهلل من الليل، 

لكي يختموا قراءة القراآن كله، لإ�ضفاء الربكات على هذا املكان واأهله، خالل ذلك ينالهم ثالث وجبات �ضمينات من 

حلم �ضاأن اأو اإوز اأو بط مع اأناجر الفتة واملرق، وحلوى وفاكهة مل ي�ضمع اأحد منهم با�ضمها من قبل؛ فوق ذلك كله 

ياأخذون نقودًا، ب�ضعة قرو�ض يوّزعها كبريهم عليهم بغري عدل ول ق�ضطا�ض اإمنا ل باأ�ض يف ذلك.  من هنا يتلحلح 

الزمالء املتوّدكون يف التوّدد اإىل اأمثال هوؤلء ال�ضيوخ لينالوا من العّز جانبًا بعد طول جفاف وحرقة قلب بجراية 

اأبدًا؛ لقد حاول مرارًا  ال�ضيخ عبد املق�ضود مل يفلح يف ذلك  اإل  الرغم من �ضحها غري دائمة..  التي على  الأزهر 

وتكرارًا يف الواقع لكنه يفاجاأ دائمًا ب�ضيء حاد و�ضلب كبقايا جذور احلطب واحللفاء والنباتات ال�ضيطانية يقف 

يف حلقه اإن دا�ضت فوقه الكلمات مات؛ فيكف يف احلال عن حماولة املجاملة، ل يبقى منت�ضبًا يف ذهنه ماثاًل يف 

ب�ضريته اإل كونه يتوّدد من اأجل ال�ضرتزاق واملنفعة، ل من اأجل احلب والإن�ضانية �ضيما واأنه على يقني باأن حماولته 

للتوّدد حتى واإن كانت �ضادقة وخال�ضة لوجه اهلل والإن�ضانية فاإن املتوّدد اإليه لن يتلقاها مثل هذا القبول اإذ اإن نف�ضه 

التي ف�ضدت باتت تلون كل جماملة تاأتيه وتف�ضرها باأنها ا�ضتدرار للعطف والرتّبح من العالقات... وهكذا قامت بينه 

وجمهرة الزمالء �ضدود واإن كانت وهمية اإل اأنها اأ�ضّد فاعلية يف عزله مما لو كانت �ضدودًا حقيقية ك�ضّد ماأرب..

على اأن جوعًا وح�ضيًا، رمبا باأثر رجعي، قد انق�ض على ال�ضيخ عبد املق�ضود ذات يوم حار ع�ضيب، لعله كان يوم 

مو�ضم �ضعبي، اأغلب ظنه اأنه احتفال بيوم عا�ضوراء، وهو تقليد ر�ّضخه الفاطميون يف م�ضر، حيث يحتفل امل�ضلمون 

امل�ضريون بذبح الذبائح وطبخ نوع من احللوى ت�ضّمى بالعا�ضورة م�ضنوعة من اللنب والأرز املد�ضو�ض، ول بّد لكل 

بيت م�ضلم اأن يطبخ حلمًا يف ذلك اليوم.  يومها امتالأ حي الأزهر واحل�ضني بروائح ال�ضواء ال�ضهية منبعثة، لي�ض 

من املطاعم وحمالت الكباب فح�ضب، بل من جميع نوافذ البيوت يف الباطنية والغورية والعطوف وخان اخلليلي 

وكفر الطماعني، الف�ضاء كله �ضواء يف �ضواء، ي�ضتفز يف الإن�ضان غريزة الفرتا�ض املقموعة فيه موؤقتًا، جتعل الأ�ضنان 

ت�ضر�ض وتكّز، واللعاب ي�ضيل، والبطون تعوي، النا�ض على اأر�ضفة املطاعم ينه�ضون يف �ضرائح وري�ض، الأ�ضياخ طالعة 

من قلب النريان تغري الأكولني املو�ضرين وتكيد لل�ضابلة املعدمني. لكن حتى ال�ضابلة املعدمني يف هذا اليوم مل يكونوا 
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معدمني، يكفي اأن يفوت الواحد منهم على باب اأي م�ضجد فيمّد يده ملن يوّزعون اأرغفة خبز حم�ضّوة باللحم؛ وللمت�ضّول 

اأن يكّرر مّد يده عند كل م�ضجد حتى ي�ضبع ويدخر للغد اأو لذويه من العجزة وامل�ضاكني.. لكن كيف يتاأتى ل�ضيخ اأزهري 

على و�ضك اأن ينال �ضهادة العاملية اأن ميّد يده كاملت�ضّولني لياأخذ رغيفًا حتى واإن كان حم�ضوًا باجلواهر؟! اإنه ملن العار 

اأن يفعل؛ ماذا يكون منظره يف نظر اأهل بلدته اإن جاءت الطوبة يف املعطوبة وراآه اأحد فيهم فن�ضر اخلرب يف بلدته؟! 

�ضيقولون: طبعًا وهل كان ملت�ضّول مثله اأن يحمل �ضرف العلم وو�ضام اجلّبة والعمامة. بذلك ت�ضيع رحلته هباًء، �ضيعود 

حاماًل �ضهادة درا�ضية عليا تنوء بحملها �ضخ�ضية و�ضيعة مهزوزة يف نظر القوم خم�ضومًا منها الحرتام والتقدير 

وامل�ضداقية فكاأننا يا بدر ل رحنا ول جينا وكاأنك يا اأبا زيت ما غزيت...ل ...ل ....ل ... ديك اأم هذه البطن القذرة؛ 

اأن يتح�ضر الإن�ضان بالدين  اإل مهرجان للحيوانية البدائية املفرت�ضة قبل  اإن هو  كل هذا املهرجان الفاحت لل�ضهية 

والعلم ويعرف اأنه ياأكل ليعي�ض ولي�ض يعي�ض لياأكل.. اإن هي اإل �ضويعات قليلة وينف�ض هذا املهرجان كاأن مل يكن.. 

مهمة ال�ضيخ عبد املق�ضود الآن اأن يهرب من هذه احلمى الفرتا�ضية ال�ضاخبة؛ اآه لو ينام، النوم الآن حلم حياته، لن 

ين�ضيه اأمل اجلوع وقر�ض البطن وعواء امل�ضارين اإل النوم، النوم بعمق يقارب املوت، ولكن كيف؟  ذلك �ضبه م�ضتحيل، 

فاحلجرة امل�ضرتكة التى يبيت فيها مع زميلني، اأحدهما من اليمن والآخر من ال�ضومال، تفح �ضهدًا وزخمًا؛ زمياله 

ثرثاران كماكينتني للحفظ والت�ضميع ل تكفان عن اإ�ضدار ال�ضرير والقرقعة، النوم فيها غري متاح يف عّز الليل فما 

بالك بجهارة ال�ضحى؟ اآه، يا لالإلهام، يا لها من فكرة طيبة: ال�ضعود اإىل ال�ضرفة الثالثة من املئذنة البحرية، اإنها 

ملقف هواء ل مثيل له يف م�ضر باأكملها؛ على الأر�ض الرطبة يتمّدد متو�ضدًا اإحدى ذراعيه ليغيب يف النوم العميق قبل 

اأن يكمل قراءة الفاحتة، وع�ضف الهواء العبقري �ضريفعه اإىل ال�ضموات ال�ضبع ين�ضيه كافة ال�ضهوات اللعينة.

ال�ضرتاك يف  قّرروا  القوم؛  يريدون الحتفال مبو�ضم عا�ضوراء كبقية  املو�ضرين  حلظتذاك كان ثالثة من زمالئه 

الإنفاق على غدوة خم�ضو�ضة حمرتمة تليق بهذه املنا�ضبة املفرتجة؛ ذهبوا اإىل جزار �ضهري، قطع لهم ثالثة اأرطال 

الطماطم، ومثله من  بالبقدون�ض، خرط فوقها رطاًل من  امل�ضفى، خرطها فوق ورقة �ضميكة مفرو�ضة  ال�ضاأن  من 

�ضرائح الب�ضل، والقليل من الفلفل وامل�ضهيات العطرية؛ ثم طوى اأطراف الورقة فوقها باإحكام؛ دفعوا بها اإىل الفرن 

الطر�ضي..  ال�ضاخن، وقرطا�ضًا من  البلدي  اأرغفة اخلبز  تاًل من  ا�ضتوت ف�ضحبوها، �ضحبوا كذلك  العمومي حتى 

اأمان  ياأكلون فيه هذه الوليمة يف  اأمر املكان الذى  عباأوا كل ذلك يف جعبة ك�ضكارة الأ�ضمنت؛ وقفوا يت�ضاورون يف 

بحيث ي�ضمنون اأن طفيليًا من الزمالء لن يرمي جثته عليهم وي�ضاركهم يف اأكلها؛ هنا طقت الفكرة العبقرية يف دماغ 

اأحدهم فنفذوها على الفور.. �ضعدوا بالوليمة اإىل ال�ضرفة الثالثة من املئذنة البحرية حيث ل اأحد على الإطالق 

يتوقع وجودهم فيها اأو حتى ي�ضّم رائحتهم؛ من �ضّدة اللهفة فر�ضوا كيفما اتفق قرب فتحة ال�ضلم، �ضرعوا ياأكلون.

ال�ضيخ عبد املق�ضود اأ�ضابه ذهول، لقد هرب من مهرجان الفرتا�ض ال�ضهي فاإذا به يالحقه فوق املئذنة حقيقة ل 

جمازًا!!  اإن يف الأمر لتحّديًا وا�ضحًا يريد اأن يعذبه ويهزم كربياءه. راح يف رقدته يف اجلانب البحري ين�ضت اإىل 

عملية امل�ضغ والهمهمة فيما ينتف�ض ج�ضده خوفًا اأو جوعًا ل يدري.. غ�ضبًا عنه تنحنح: اإحم.. 

فزع الأخوة الثالثة الآكلون؛ توقفوا عن امل�ضغ فا�ضتمعوا اإىل �ضوت تنف�ض خ�ضن على اجلانب الآخر لل�ضرفة. قام 

ثالثتهم، لفوا، فوجئوا بالراقد يتو�ّضد ذراعه وينتف�ض من �ضّدة الإعياء؛ ارتفعت �ضيحاتهم املنده�ضة:

»ال�ضيخ عبد املق�ضود؟  يا للن�ضيب الغالب!! 

قّم يا �ضيخ! تعال! اللقمة لي�ضت تنادي اآكلها.. فح�ضب بل وتذهب اإليه يف عقر داره اأحيانًا«

�ضّدوه من ذراعه ليقف؛ اأو�ضعوا له مكانًا بينهم؛ حاولوا ا�ضتئناف ال�ضهية لكن ال�ضحك اله�ضتريي عطلهم متامًا، مع 

اأنهم كفوا عن النظر اإىل بع�ضهم البع�ض درءًا مل�ضّببات ال�ضحك، اإل اأن اللقيمات كانت تكاد تنطرد خارج الأفواه 

املقهورة على ال�ضحك اله�ضتريي، ال�ضحك من اأنف�ضهم رمبا، مما دّبروا له واأحاطوه بال�ضرية والكتمان حيث ل تدبري 

اإل ما قد و�ضعه املدّبر الأعظم؛ ولكن ال�ضيخ عبد املق�ضود كان هو الوحيد الذي قد راح ياأكل ب�ضهية فائقة، فلقد راأى 

اأن الأكل يعترب اأكله هو، اأن هذه الوليمة قد اأعّدت باإلهام من اهلل بوا�ضطة هوؤلء الزمالء لكي جتيء حلّد عنده يف 

هذا املكان البعيد فيما بني ال�ضماء والأر�ض؛ كان كاأنه �ضاحب الوليمة وهم ال�ضيوف...

اإل اأنه بعد اأن �ضبع متامًا، رمبا لأول مرة يف حياته، ملَّ�ض بيده على بطنه، واإ�ضراقة طازجة �ضطعت على وجهه و�ضت 

باأنه ا�ضتوعب در�ضًا عميقًا جدًا، فبدا كاأنه ي�ضتدرك على نف�ضه اإذ يقول يف نربة امتنان وورع: 

ولكن مع ذلك يا اإخوان فاإن الرزق ل بّد له من �ضعي ولو »بالنحنحة!«

�ضحكوا واأوماأوا بروؤو�ضهم موؤّيدين، ثم حملقوا فيه يف ا�ضتعبار...

رسم: جنيب فرح - مصر
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اجليوكندا 

اجلحاوية

والبيت�شا

الـعربية!

َمْن منا ل يعرف »جحا«؟ تلك ال�شخ�شية الرتاثية 

ال�شـــهية وقد ن�شـــجت حولها الروايات واحلكايات 

ورويت النوادر امل�شـــحكات؟ �شخ�شية عذبة اختلط 

لديهـــا اجلـــد بالهـــزل واحلكمـــة بالغفلـــة والـــذكاء 

والواقـــع  باخليـــال  احلقيقـــة  وامتزجـــت  بالغبـــاء، 

بالأ�شـــطورة، وتعددت �شـــوره وهيئاتـــه.. لكنه ظل 

»جحـــا ال�شـــاحك امل�شـــحك« كمـــا و�شـــفه الأ�شـــتاذ 

العقاد يف كتاب له عنه. وقد اعتنى الباحثون العرب 

املحدثـــون بهـــذا النمـــوذج الغريـــب العجيـــب الذي 

وجدوا فيه جماًل خ�شـــباً لدرا�شة الرتاث ال�شعبي 

كما هي درا�شـــة الـــدللت ال�شيا�شـــية والجتماعية 

يف مـــا يـــروى عن جحا هذا، م�شـــتندين اإىل ما تعج 

بـــه عنـــه كتب الرتاث منـــذ القرن الثـــاين للهجرة، 

وما اأورد ذكره كبار الكتاب الأقدمني من اجلاحظ 

اإىل ابـــن قتيبة، فامليـــداين، حتى ابن اجلوزي ومن 

تـــاله. كال.. بل اإن �شـــاعر الغزل الأ�شـــهر، عمر بن 

اأبي ربيعة، ذكره يف ق�شيدة له، قال:

ْبت بـــــه ْهــــــِت عقــــلي وتلعَّ دلَّ

حتى كاأين من جنوين جحا!

واإذا كان ابـــن اأبـــي ربيعـــة قد و�شـــف جحا باجلنون 

فـــاإن غـــيه نعتـــه باحلمـــق وراأى اآخـــرون فيه عني 

احلكمـــة ومتـــام العقـــل واإن كان عرف عنـــه التباله 

خروجـــاً مـــن موقـــف حـــرج اأو تخل�شـــاً مـــن ورطـــة 

لكة . ُمهَّ

ا�شـــم  »وجحـــا  )الل�شـــان(:  ابـــن منظـــور يف  يقـــول 

رجـــل... معـــدول من جحـــا، يجحـــو اإذا خطا«. قال 

اأي�شـــاً: »جحا باملكان، يجحـــو: اأقام به«. فال ندري 

اأي القولني اأ�شـــل ال�شـــم. وكما تنوعت دللة ال�شـــم جند تنوعاً يف ال�شخ�شـــية 

ذائعة ال�شيت وقد تتبعها الدكتور حممد رجب النجار يف كتاب له بعنوان )جحا 

العربي، �شل�شلة عامل املعرفة، الكويت 1978م(  بتف�شيل كبي خال�شته اأن هناك 

جحا عربّياً ا�شـــمه دجني اأبو الغ�شـــن بن ثابت اليبوعي )اأو الفزاري( الب�شري 

كنيته جحا، وهو الأ�شـــبق زماناً من جحا الرتكي املعروف با�شـــم اخلوجة ن�شـــر 

الدين، اأو ن�شر الدين خوجة، ويرى بع�ص الباحثني اأن كلمة »خوجة« الرتكية 

لي�شت �شوى حتريف للعربية »جحا«.

د. علي فهمي خ�سيم

 كاتب من ليبيا 
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به،  اخلا�ض  »جحاه«  ُقطر  لكل  �ضار  العربي  الوطن  يف 

اإليه  ت�ضطبغ النوادر املروية عنه ب�ضبغة حملية وتن�ضب 

حكايات يف اأغلبها خرجت من ذات البيئة املعينة. 

هناك جحا امل�ضري وجحا ال�ضامي وجحا املغربي.. الخ. 

وقد األف الأ�ضتاذ علي م�ضطفى امل�ضراتي كتيبًا ظريفًا 

عن )جحا يف ليبيا( اأورد فيه ما جمع من الرتاث العربي 

عن جحا هذا، كما �ضرد ما يعرف من حكايات ذات نكهة 

ليبية خال�ضة.  قال الأ�ضتاذ امل�ضراتي معددًا �ضور هذه 

ال�ضخ�ضية العجيبة: »وما اأكرث طوفان جحا وجولته، فهو 

وتتجاذبه  جن�ضية  من  اأكرث  ولديه  �ضفة  من  اأكرث  يحمل 

كثري من ال�ضعوب.. فهو تارة عربي، واأخرى تركي، اأو هو 

مولَّد من املولَّدين، وهو تارة اأخرى اإنكليزي ولعله يطلب 

الن�ضمام اإىل جمل�ض اللوردات، ثم هو اإيطايل، اأو مل يدخل 

اأملانيًا با�ضم )الهرهاول كال�ض(،  جحيم دانتي؟ وجنده 

ولعله ت�ضرب عن طريق �ضقلية فكان )جيوكا(«.

»جيوكا  ال�ضقلية  الإيطالية  يف  ك��ان  »ج��ح��ا«  اأن  املهم 

فاأبدلت  ح��اء  الأوروب��ي��ني  عند  لي�ض  اإذ  )ج��وك��ا/ُج��ك��ا، 

فكانت )جيو(«. وجحا  الإيطالية )جو(  ولي�ض يف  كافًا، 

� رحمه اهلل اأّيًا كان اأ�ضله � رمز الفكاهة والنكتة واملرح، 

  ioke »ُج���ْوك«   الإنكليزية  الكلمة  بخاطري  م��رت  وق��د 

ومعناها: فكاهة، نكتة، مرح، مزاح.. الخ. ويقول قامو�ض 

اك�ضفورد اإنها دخلت الإنكليزية يف القرن ال�ضابع ع�ضر ، 

  jocus اأ�ضلها، ولعلها.. لعلها من الالتينية  ثم ل يحدد 

مبعنى: مزاح، هزل، دعابة.

ال�ضوؤال الذي يخطر يف البال هو: ملاذا تاأخر دخول هذه 

القرن  حتى  الإنكليزية  اإىل   � لتينية  كانت  اإن   � الكلمة 

ال�ضابع ع�ضر يا ترى؟ هل يرجع ال�ضبب اإىل اأن الالتينية 

نف�ضها اأخذتها عن م�ضدر اآخر فلم تعرفها اإل متاأخرة؟

عند  للميالد  التا�ضع  القرن  منذ  م�ضجل  »جحا«  ا�ضم 

اأن��ه كان  الأخ��ب��ار(، ول ج��دال يف  اب��ن قتيبة يف )عيون 

بعد،  من  الكثريون  عنه  كتب  ثم  ي��دون،  اأن  قبل  معروفًا 

مرة  فح�ضب  قدميًا،  ال�ضعوب  خمتلف  عند  ع��رف  وه��و 

جّدًا  املعقول  فمن  روم��ّي��ًا.  وثالثة  تركّيًا  واأخ��رى  عربيًا 

عمرها  التي  �ضقلية  طريق  عن  الالتينية  اإىل  ينتقل  اأن 

 joca � فنجده  الزمان  امل�ضلمون جملة قرون من  العرب 

فكاهة،   ، م��زاح   =  jocus ومنها   )gioca )الإيطالية 

كلمات  ثم جاءت   ،  joke الإنكليزية  اأنتجت  التي  هزل، 

اأخرى من مثل jocose )فكه، ماجن، مداعب، هازل(، 

وكذلك: jocund : فرح، جذل، خفيف الروح، وال�ضم: 

 jocund وهنا نقف قلياًل   jocundity، jocundness
هذه، يقول معجم اك�ضفورد، قد تكون جاءت مثلما جاءت 

joke � من الالتينية jocus، واإن كان الأمر غري موؤكد، 
جند  الدانية،  الالتينية  بنت  الإيطالية،  اإىل  نعود  وحني 

�ضهرية  كلمة  كثي���رة  م�ضتقات  اإل���ى جانب  قامو�ض��ها  يف 

هي »جيو كندا« gioconda  فهل تذكرها؟ اإنها ت�ضمية 

اأخرى للوحة الفنان الأعرف »ليوناردو دافن�ضي« امل�ضماة 

اأي�ضًا »موناليزا« � بابت�ضامتها الغام�ضة ال�ضاحرة.

اجليوكوندا = ال�ضاحكة، الب�ضو�ضة، املبتهجة، املغتبطة، 

جتل�ض  وهي  كذلك  تكون  ل  وكيف  املن�ضرحة،  امل�ضرورة، 

مكان  حتتل  رائعة  قطعة  ليخلدها  العظيم  الفنان  اأم��ام 

 رهاب الهيمنة اللغوية الإنكليزية

ي�شيطر على الفرن�شيني

 ال�شتقاقات اللفظية تدور يف فلك 

النظام والقانون والن�شق والرتتيب
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كيف ؟

الكلمة تكتب يف الإيطالية pizza  وتنطق pitsa، ويقول 

مبعني:   pitta الي��ونان�ي�ة  م���ن  اإن���ها  وب�ضرت(  )معجم 

)بت�ضديد   pitta اليونانية  معجم  ويف  فطرية.  كعكة، 

التاء( وpita )دون ت�ضديد( بذات املعنى. ومن املعروف 

عن  املفردات  من  ج��ّدًا  الكثري  نقلت  اليونانية  اللغة  اأن 

اللغات العروبية القدمية، وب�ضورة خا�ضة عن الكنعانية 

وامل�ضرية املرتبطتني بعربية اجلزيرة باأمنت ال�ضالت.

من امل�ضرية القدمية ل تزال يف م�ضر كلمة )َبّتاو( يقول 

عنها اأحمد تيمور يف )معجمه الكبري( اإنها خبز ي�ضنعه 

الفالحون من الذرة خا�ضة، ُيعمل اأقرا�ضًا �ضغرية ومنه 

ب���ل  فارغًا  قلبه  يك���ن  ل���م  اإذ  »امل�ضبوب«  ي�ضمى  ن��وع 

تيمور  وي�ضيف  البيت�ضا(.  �ضاأن  )وه��ذا  �ضّبًا  م�ضبوبًا 

نقاًل من )جملة املو�ضوعات / جملد 2 / �ض 464( من 

علماء  الأثريني  كبار  )وهو من  لأحمد بك جنيب  مقالة 

امل�ضريات اأوائل القرن الع�ضرين( اأن »البتاو ا�ضم قدمي 

معناه: اخلبز«.

ولي�ض من املهم اأن ُي�ضنع )البّتاو( يف م�ضر من الذرة، 

فقد ن�ض الرجبي يف ) تاريخ الوزير حممد علي با�ضا( 

الذرة  »خبز  ه�و  )البتاو(  اأن  على   249  �  248 اآخر �ض 

البي�ضاء« خا�ضة. وهذا يعني اأنه قد ي�ضنع من احلنطة 

اأو ال�ضعري. ولنالحظ اأن اأغلب خبز م�ضر كان من الذرة 

منه  ت�ضنع  ال��ذي  ال�ضعري  م��ن  الليبيني  خبز  ك��ان  كما 

)الفّطاحة(، وخبز الأوروبيني من احلنطة.

وال�ضوؤال املهم: من اأين جاءت كلمة )بتاو( هذه؟ فلنعد 

اإىل معجم اللغة امل�ضرية القدمية لنجد فيه: )تا(=خبز، 

رغيف، كعكة.)تاتا( = خبز القربان.

يف  ير�ضم  )ت��ا(  املقطع  اأن  الأول   : اأمرين  نالحظ  وهنا 

القلم الهريوغليفي على �ضورة ن�ضف رغيف دائري وهو 

ميثل حرف التاء يف ذلك القلم. والثاين اأن )تاتا( تعني 

يف لغة الطفولة: خبز، باعتبار اأن )تا( وهو �ضورة ن�ضف 

ك��ررت )تا(  اإذا ما  ك��ام��ال     الرغيف  يكتمل    رغيفًا 

لي�ضري دائرة رغيفية �ضهية! ومن هنا جاء يف اأثناء تعليم 

كي  ال�ضغريتني  قدميه  ليحرك  وت�ضجيعه  امل�ضي  الطفل 

يبداأ خطواته يف �ضوط احلياة عند عرب م�ضر:

تاتا.. خطيِّ العتبة 

تاتا.. حّبة حّبة 

وهذا ما يقابل عند عرب ليبيا:

د يد�ض حب الرمان... د يد�ض خبزة ودهان 

تاتا!  همِّ  له:  يقال  الطفل  اإىل  اخلبز  قطعة  تقدم  وحني 

اأي: كل اخلبز.. يا �ضغريي الغايل! 

)تا(  ب�  �ضلة  ذات  وتعابري  كلمات  القدمية  امل�ضرية  يف 

تاأتي  اأنها  »ولنالحظ  لالإنارة  اإيرادها..  املفيد  من  هذه 

)تا( و)تاو( اأي�ضًا«:

)تا. ن. ومن(: خبز الطعام )تا .ل . ومل = تا الوليمة( .

)تاو . ن ف ر(: خبز ناعم � م�ضنوع من دقيق ناعم )تا. 

نفر= نفرور( اأي: »عي�ض فينو« � كما يعرب اأهل م�ضر .

»بدج«(  ترجمها  )ك��م��ا  امل��الئ��ك��ة  خبز  ح���رو(:  )ت���او. 

والأ�ضوب:

خبز حوري )تاو حوري(.

اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

اأحافري لغوية

اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

 ان�صو�ص اأحافري  لغوية

اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

 اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية اأحافري  لغوية

ال�ضدارة يف متحف »اللوفر« الباري�ضي؟!.

ا�ضم موناليزا مكون من مقطعني: مونا )ت�ضغري مادوّنّا، 

ب�  نعتها  اأما  اإليزابيث(،  )ت�ضغري  ليزا    + ال�ضيدة(  اأي 

»جيوكوندا« فق��د قيل اإنها ن�ض��بة اإىل زوجه��ا »ماركيز دل 

جيوكو ندو« اأحد وجهاء فلورن�ضة. قال الأ�ضتاذ جريمان 

بيزان يف كتابه عن متحف اللوفر اإن هذا التعليل م�ضكوك 

فيه ول يقبل كما هو.

وهو    gioca اجل��ذر  اإىل  تعود   � لغوّيًا   � الت�ضمية  لكن 

والدعابة،  والت�ضلية،  واللهو،  اللعب،  معاين  اإىل  ي��وؤدي 

واملزاح، والعبث، وال�ضخرية.. وكلها موجودة يف ابت�ضامة 

»اجليوكوندا« التي مل تف�ضر بعد رغم اجتهاد املجتهدين، 

هل هي ابت�ضامة لهية، اأم عابثة، اأم مداعبة، اأم �ضاخرة، 

اأم هي جمرد ابت�ضامة »�ضفراء«؟! 

زوجها:  لقب  »وحتى  اجليوكندا  ت�ضمية  اأن  اإذن  الأرج��ح 

تثبت  مل  التي    gioca م��ن  ج��اءت  جيوكندو«  ماركيز 

لتينيتها الأ�ضل���ية، ونرجح اأنها من »جحا« التي دخل���ت 

الالتينية من العربي���ة عن طريق �ضقلية.. فه���ي ابت�ضامة 

»جحاوية« اإذن بكل تفانني جحا واأفانينه. فهل راأيت كيف 

تتوثق �ضلة »جحا« ب� »موناليزا« املده�ضة؟!

�لبيت�سا �لعربية!

جاء يف الأخبار منذ فرتة اأن احلكومة الإيطالية تقدمت 

والعل���وم  والثقاف���ة  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  اإىل 

»البيت�ضا«  طبق  يعترب  دول����ي  ق���رار  بطلب  )اليون�ضكو( 

تراثًا اإيطاليًا خال�ضًا يقع �ضمن دائرة »امللكية الفكرية« 

جملة  من  اعتباره  الأمم  من  لأم��ة  يجوز  ول  الإيطالية 

اأن  علينا  الوطني  لالإرث  م�ضكورة  حماية  وهذه  تراثها. 

اأكالتنا  بع�ض  اإدراج   � العرب  نحن   � فنطلب  بها  نتاأ�ضى 

»الك�ضري«  مثل  من  اخلا�ضة،  الفكرية  ملكيتنا  �ضمن 

ال�ضامية  و)التبولة(  املغاربي  »الك�ضك�ضي«  و  امل�ضري 

احلجازي  و)ال�����ض��م��ب��و���ض��ك(  ال��ع��راق��ي  و)امل�����ض��ق��وف( 

و)البازين( الليبي... الخ . 

احة( الليبية وهي عبارة عن كتلة مب�ضوطة  والأهم )الفطَّ

من العجني اأ�ضبه �ضيء ب� )البيت�ضا( لو اأ�ضيف اإليها ما ينرث 

على الأخرية من مواد كالطماطم واجلنب والب�ضل وحلم 

التونة والفطر وبع���ض التوابل. والأكرث اأهمية اأن نتق��دم 

)البيت�ضا(  ت�ضمية  اأن  بتقرير  )اليون�ضكو(  منظمة  اإىل 

الكلمة  باعتبار  الطليان  وبني  بيننا  تراث م�ضرتك  ذاتها 

للت�ضمية  اأن  ثبت  ف��اإذا  الأ�ضا�ض،  يف  عروبية  جذور  ذات 

جذرًا عروبيًا فاإن ما يتبع ذلك اأن الأكلة نف�ضها عروبية 

املذكور.  الإيطالية  احلكومة  طلب  ينتق�ض  وبذا  الأ�ضل، 
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الفر�ص 

خ�شبوا 

لغتهم 

الفقرية

مبلفوظات 

بابل الغنية

اللغة 

العروبية 

�شبقت 

وجود 

الالتينية

والرومان 

ولغتهم

)تا. دوا(: خبز ال�ضباح )تا. �ضوء = خبز النور(.

امل�ضرية  اللهجة  يف  )ب��ت��او(  يف  الباء  ج��اءت  اأي��ن  فمن 

املعا�ضرة بعد )تاو(؟

القدمية )پا(  التعريف يف امل�ضرية  اأداة  اإنها هي ذاتها 

ميكن  تاريخ  ولها   ، »ال«   = الثقيلة  املهمو�ضة  بالباء   pa
للقارئ الطالع عليه يف مواطنه. انقلبت اإىل باء خفيفة 

)ب( يف العربية فكانت )بتاو( اأي: اخلبز � باأل التعريف 

كما قال اأحمد بك جنيب بال�ضبط، وظلت باء مهمو�ضة يف 

 pizza التي جاءت منها الإيطالية pittaو pita اليونانية

كما قال )معجم وب�ضرت( وعادت اإلينا »بيت�ضا« اأو »بيتزا«. 

فهل تطلبها بالتونة اأم تريدها بالفطر والطماطم؟

.. �ضحتني وعافية!

عن �لَعْر�ش و�لَعرو�ش!

منقطعة  بحما�ضة  املحبوبة  لغتهم  عن  الفرن�ضيون  يذود 

ومنذ  امل��رع��ب.  ف��وين  الأجن��ل��و  الزحف  وج��ه  النظري يف 

جملة عقود اأ�ضدر ال�ضيد �ضابان ديلما�ض، رئي�ض الوزراء 

اأية  ا�ضتعمال  مبوجبه  ح��رم  ق��رارًا  ي��وم��ذاك،  الفرن�ضي 

يجيزها  اأن  اإل  الر�ضمية  املعامالت  يف  اأجنبية  لفظة 

املفردات  تيار  ف��اإن  ه��ذا  رغ��م  الفرن�ضية.  اللغة  جممع 

األ�ضنة  على  ي�ضيطر  �ضرع  اجلارف  الإنكليزية  والتعابري 

العامة ويعم احلياة الفرن�ضية بو�ضوح، فاأ�ضبحت كلمات 

ال�ضيارات(  )موقف  وباركنغ  )ال�ضاقي(  بارمان  مثل: 

اأو عطلة، الأ�ضبوع( وكوكتيل )�ضراب  اإند )نهاية،  وويك 

اللغة اليومية  متنوع املكونات( وغريها كثري ج����زءًا من 

الفرن�ضية املتداولة، بل هي وجلت عامل الأدب من ق�ضة 

ورواية و�ضعر، ومل يجد قرار ال�ضيد ديلما�ض نفعًا يف دفع 

الغزو القادم.

اأية  نبذ  يف  الإمعان  اإىل  دفعهم  للغتهم  الفرن�ضيني  حب 

فرن�ضي،  اأ�ضل  ذات  كانت  اإن  حتى  الإنكليزية  يف  كلمة 

من  وه��ي  ال�ضيت  ذائ��ع��ة  »كمبيوتر«  كلمة  ذل��ك  مثال 

يح�ضب.  يح�ضي،  يعد،  مبعنى:   computer الفرن�ضية 

اآيل،  حا�ضب  ترجمتها:  يف  العرب،  نحن  اختلفنا،  وقد 

عقل اآيل، ثم اأخريًا: حا�ضوب. وهي ترجمة موفقة للغاية، 

كما  والإح�ضاء،  العّد  تفيد  العربية  )ح�ضب(  مادة  فاإن 

تفيد الظن وهو تفكري، وهذه وظيفة احلا�ضوب )على وزن 

من  ب�ضورة  اأي�ضًا  ويفكر  ويح�ضي..  يعدُّ  الذي  فاعول( 

يف  العاملية  كمبيوتر..  كلمة  رف�ضوا  الفرن�ضيون  ال�ضور. 

لنف�ض اجلهاز  اأخرى  ي�ضتعملوا كلمة  اأن  وارتاأوا  الواقع.. 

خا�ضة   ال�ضام  بالد  يف  ترجمت  وقد   ordinateur هي 

م  اأي تلك الآلة التي تنظِّ اإىل العربية يف �ضورة »نّظامة« 

املعلومات وترتبها كما َتْنُظِمها يف �ضلك واحد يرجع اإليه 

عند احلاجة والطلب.

واحلق اأن هذه هي الرتجمة الدقيقة ال�ضحيحة للفرن�ضية 

»اأورديناتور« التي جاءت من الالتينية ordinator من 

اجلذر � ordo  مبعنى: نظام، ن�ضق، ترتيب، �ضطر، خط 

م�ضتقيم، رتل، تتابع.. وما اإىل ذلك من دللت.

ميكن للقارئ � بالطبع � اأن يتق�ضى هذا اجلذر الالتيني 

احلديثة  الأوروب��ي��ة  اللغات  يف  منه  ا�ضتق  ما  يف   ordo  �

كالإنكليزية وفيها مثاًل:

 order )نظام، ن�ضق، ترتيب، رتبة، اأمر(.

orderly )منظم، مرتب(
 ordinl )ترتيبي، تنظيمي(

ordinnance )تنا�ضق، ائتالف، قانون(
ordain )فر�ض، اأمر، قانون(

ordinance )�ضريعة، قانون، ق�ضاء، �ضنَّة(
وع�ضرات غري هذا من امل�ضتقات التي تدور يف فلك النظام 

اأن معجم  الرغم من  وعلى  والرتتيب.  والن�ضق  والقانون 

اللغات  يف   ordo  � اجل��ذر  يتتبع  ال�ضتقاقي  الالتينية 

القدمية،  واليرلندية  وال�ضلتية  والربيتانية  اجلرمانية 

ناهيك عن اللغات املعا�ضرة، فاإنه ل ي�ضري من قريب ول 

من بعيد اإىل اللغة العروبية التي �ضبقت وجود الالتينية 

والرومان اأنف�ضهم وظهور لغتهم باألفي عام على الأقل.. 

اأعني الأكادية لغة عرب الرافدين الأقدمني، ويف معجمها 

العتيق ورد بو�ضوح: » اأُْرتو« urtu )نظام، قانون، ترتيب، 

.) �ضطر، �ضّفٌّ

هذه الكلمة نقلها الفر�ض اإىل لغتهم الفقرية بعد احتاللهم 

ومل  والعلمية.  الثقافية  كنوزها  على  وال�ضتحواذ  بابل 

بالد  غ��زوا  حني  راقية  ح�ضارية  لغة  ذوي  الفر�ض  يكن 

للكتابة  قلمًا  لفتقادهم   - اإنهم  بل  العروبية،  الرافدين 

خا�ضًا بهم - اعتمدوا القلم العروبي الآرامي ر�ضمّيًا يف 

جميع معامالتهم ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والدينية.

ن�ضق،  نظام،  تعني:  الفار�ضية  يف  »اأوردو«  كلمة  �ضارت 

اأرت��ال منظمة على  ينتظم يف  ع��ادة  لأن اجلي�ض   � جي�ض 

اإىل  انتقلت  الكلمة  وباأن�ضاق معروفة. نف�ض  رتب متعددة 

لغة البنجاب وبالد ال�ضند بنف�ض املعنى، ومن هنا ت�ضمية 

لغة الباك�ضتان املعا�ضرة »اأوردو« اأي: لغة اجلي�ض اأوًل، ثم 

�ضارت اللغة الر�ضمية للدولة الإ�ضالمية يف بالد الهند.

فاأين العربية العدنانية من هذا كله؟

« يف )ل�����ض��ان العرب  ل��ن��ق��راأ م��ا ج��اء يف م���ادة »َع���َر����ضَ

املحيط( لبن منظور: »والَعْر�ض: اجلبل، وقيل: الَعْر�ض 

منه  ُيْعلى  الذي  املو�ضع  وقيل: هو  وناحيته،  �ضفح اجلبل 

اجلبل... وي�ضبه اجلي�ض الكثيف به ... واَلعر�ض: اجلي�ض 

ما  وهو  ال�ضحاب  من  بالعر�ض  ه  �ُضبِّ ويقال:  ال�ضخم... 

�ضد الأفق«. واأ�ضاف: والُعر�ض والُعرو�ض: اجلي�ض. وابن 

منظور معذور يف التما�ض اأ�ضل ت�ضمية اجلي�ض عر�ضًا يف 

التي مل  الأكادية  يعرف  يكن  لأنه مل  ال�ضحاب  اأو  اجلبل 

يك�ضف �ضرها اإل بعد وفاته بقرون.

رت،  قال اأي�ضًا: والَعرو�ض عرو�ض ال�ضعر، اأنثى ورمبا ذكِّ

ُيعر�ض  ال�ضعر  لأن  عرو�ضًا  و�ُضمي  اأعاري�ض،  واجلمع: 

عليه. ثم عاد ليقول: والَعرو�ض ميزان ال�ضعر لأنه ُيعرت�ض 

بها، وهي موؤنثة ول جتمع لأنها ا�ضم جن�ض. فباأي القولني 

ناأخذ يا ترى؟

وترتيب  اأبياته  م�ضاريع  نظام  اإل  ال�ضعر  عرو�ض  وم��ا 

تلك الأبيات يف الق�ضيدة بن�ضق معني يف ما ي�ضمى بحور 

ال�ضعر وتفاعيله.

�ضعر  يدعى  عما  اأحت��دث  ول  عر  ال�ضِّ اأعني  اأن��ا  ومعذرة. 

احلداثة الذي األغى كل نظام وترتيب واأنهى كل »اأورتو«

وordo و.. عرو�ض!
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الأبرز يف حقل  الرومان�شية  ال�شخ�شية  اأوجني ديالكروا  يعتب 

ال�شت�شراق الفني، نظراً لدخول املو�شوع ال�شرقي يف ن�شيج لوحته 

الزيتية على مدار نحو ن�شف قرن من الإبداع يف الفن الفرن�شي. 

فمنذ نعومة اأظافره وحتى وفاته، كان املوتيف ال�شرقي مبثابة 

وبف�شله  اأعماله.  يف  والظهور  التجّدد  دائم  الإبداعي  الرديف 

يف  الفرن�شي  الرومان�شي  الت�شوير  فن  ال�شرقي  املوتيف  دخل 

�شّتى الأنواع الفنية: اللوحة التاريخية، البورتريه، �شور احلياة 

والبيئة، العاريات، املنظر الطبيعي.

احلركة  يف  فنية  �شخ�شية  اأكب  يعّد  ديالكروا  اأّن  يف  والأمر 

منذ  ارتبط  الفني  ال�شت�شراق  اأّن  الفرن�شية، ومبا  الرومان�شية 

فنية  بابداعه يف وحدة  وثيقاً  ارتباطاً  الفن  الأوىل يف  خطواته 

يف  ال�شت�شراقي  الفن  مالمح  بلور  فاإّنه  متما�شكة،  متنا�شقة، 

الفن الفرن�شي والعاملي بداية القرن التا�شع ع�شر.

قبل ديالكروا كان الفن ال�ضت�ضراقي �ضطحيًا، جمتزءًا، 

ويف  توثيقيًا  اأو  ا�ضتعرا�ضيًا  كان  ما  وغالبًا  منا�ضباتيًا 

»الغرائبية«  املو�ضة  خانة  يف  ي�ضّب  الأحوال  اأح�ضن 

اأّدى نزوع ديالكروا الفنان ال�ضاب  )Exotisme(. وقد 

)الذي ولد عام 1798، اأي يف ال�ضنة التي قام بها نابوليون 

بونابرت بحملته ال�ضهرية على م�ضر وبالد ال�ضام( نحو 

ال�ضرق ال�ضالمي وح�ضاراته وفنونه، اإىل بروز منط جديد 

من الفن ال�ضت�ضراقي، اأحدث ثورة يف ال�ضكل وامل�ضمون 

يف فن الت�ضوير الفرن�ضي ويف ال�ضت�ضراق الفّني على حدٍّ 

»املعركة  افتتحت  ال�ضت�ضراقية  الفنية  فباأعماله  �ضواء، 

فرن�ضا،  يف  املحافظ  الأكادميي  التيار  �ضّد  الرومان�ضية« 

يف  الفرن�ضي  الفن  يف  البداعي  التجديد  ارتبط  وبها 

ع�ضرينيات القرن التا�ضع ع�ضر، حيث مّت ا�ضتبدال املعايري 

والأ�ض�ض الكال�ضيكية اليونانية الرومانية القدمية، مبعايري 

ديالكروا  ومع  اإ�ضالمية.   - �ضرقية  واأخالقية  جمالية 

اأ�ضبح ال�ضت�ضراق الفني تيارًا اأ�ضا�ضيًا يف احلركة الفنية 

تيارات  كّل  اإىل  لحقًا  تاأثريها  امتّد  ومنها  الرومان�ضية 

احلداثة يف فرن�ضا والعديد من الدول الأوروبية واأمريكا. 

وهو اأبرز الفنانني الغربيني الذين ا�ضتلهموا فن املنمنمات 

ال�ضالمية يف ت�ضكيل بناء لوحاتهم ال�ضت�ضراقية. 

ملاذ� �لتوّجه �إىل ح�سار�ت �ل�سرق؟

والثقافية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  الظروف  كل  اأّدت 

يف  ع�ضر  التا�ضع  القرن  من  الأول  الثلث  يف  �ضادت  التي 

د. زينات بيطارر  

كاتبة من لبنان

ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق 

ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق

اإ�صت�رشاق  اإ�صت�رشاق

ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق 

ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق

اإ�صـتـ�صـراق  اإ�صـتـ�صـراق  اإ�صـتـ�صـراق  ا�صـتـ�صـراق

ا�صـتـ�صـراق  ا�صـتـ�صـراق  ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق  ا�صـتـ�صـراق  ا�صـتـ�صـراق

ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق

ديالكـــاأوجني
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الفنية  احل�ضارة  ينابيع  اأمام  ديالكروا،  ال�ضاب  الفنان 

الإ�ضالمية، وا�ضتلهام قيمها وقوالبها ومعايريها اجلمالية 

يف عملية بحثه عن اأطر الفن اجلديد والبديل عن القواعد 

والتقاليد الكال�ضيكية القدمية.

كّر�ضت  الفرن�ضية،  الثورة  اأعقبت  التي  الفرتة  اأن  معلوم 

 )Néo-Classicisme( اجلديد  الكال�ضيكي  املذهب 

يف الأدب والفن معًا، بو�ضفه املذهب الر�ضمي ال�ضائد يف 

الأكادميية وال�ضالونات الر�ضمية. وقد ت�ضّدر هذه احلقبة 

)1748-1825( داڤيد  ل�وي  ج���اك  الفرن�ضي  الفن  م�ن 

غرو  ج.اأ.  جريوديه،   ،)Girard( جريار  وتالمذته  

�ضّدة  عن  ورحيله  بونابرت  �ضقوط  بعد   .)1771-1835(

امللكي  احلكم  وعودة   1814 عام  فرن�ضا  يف  احلكم 

اأزمة  ثلت يف  اأزمة فنية مَتَ البوربوين، بداأت تظهر معامل 

بعد  خا�ض  وبوجه  اجلديدة،  الكال�ضيكية  داڤيد  مدر�ضة 

رحيل الفنان داڤيد من فرن�ضا عام 1814 اإىل بلجيكا، يف 

هذه الفرتة التي عرفت بعهد ال�ضالحات )1815-1830(.

وبات ل بد من خمرج من هذه الأزمة، ل�ضيما و»اأّن الأدب 

غدا يف تلك الفرتة تافهًا وعدمي اللون، ومل تكن حال فن 

جاك  تالمذة  اآخر  عر�ض  فقد  منه،  باأف�ضل  الت�ضوير 

داڤيد لوحات �ضئيلة القيمة، ُر�ِضَمت وفق املعايري اليونانية 

اآيات  من  الكال�ضيكيون  واعتربها  القدمية.  والرومانية 

الفن، لكّنهم كانوا يتثاءبون رغم اإرادتهم اأمامها، مغّطني 

. كتب تيوفيل غوتييه موؤّرخًا 
)2(

اأفواههم براحات اأيديهم«

هذه احلقبة من تاريخ الثقافة الفرن�ضية.

فمن ناحية ا�ضتنفد املن�ضق الكال�ضيكي ال�ضائد امكانياته 

البداعية واأخذ يكّرر نف�ضه مبتعدًا عن التطلعات الروحية 

التا�ضع  القرن  ابن  هموم  متجاهاًل  اأي  واملجتمع،  للفرد 

ع�ضر.

اأوروبا  على  فرن�ضا  اأبواب  انفتحت  اأخرى،  ناحية  ومن 

وثقافاتها بعد اأن كانت مغلقة احلدود معها ب�ضبب حروب 

الطالع  الفرن�ضي  للمثقف  فت�ضّنى  بينها.  فيما  بونابرت 

خالل  من  والإنكليز  الأملان  الرومان�ضيني  نتاج  على 

�ضلينغ،  )�ضليغل،  الرومان�ضي  الأدب  رّواد  اأعمال  ترجمة 

ترجمة  وكذلك  �ضكوت  والرت  �ضيلي،  بايرون،  نوڤالي�ض، 

هردر وغوته(. وعلىالرغم من اأّن الرومان�ضية يف اأملانيا 

الهندو-فار�ضي  ال�ضرقي  املوتيف  فيهما  �ضاد  واإنكلرتا، 

من  اجلزء  بهذا  املوؤ�ض�ضاتي  ا�ضت�ضراقهما  �ضلوع  ب�ضبب 

ال�ضرق، اإّل اأّن تاأثري ال�ضت�ضراق الأدبي الرومان�ضي الأملاين 

واإذا  بالذات.  الفرن�ضي  الفن  والإنكليزي كان كبريًا على 

كان الرومان�ضيون الأملان »قد قّدموا النظرية الرومان�ضية 

حّد  على  اآنذاك،  الفرن�ضيون  حاول  ، حيث 
)3(

للفرن�ضيني«

الأملان  الرومان�ضيون  الدور الذي لعبه  »اأداء  تعبري غوته، 

ال�ضت�ضراق  اأثر  فاإن  الثامن ع�ضر«.  القرن  �ضبعينيات  يف 

اإىل  بالن�ضبة  كبرية  باأهمية  ات�ضم  قد  الإنكليزي  الأدبي 

بايرون  الفرن�ضي. فقد لقي �ضعر  الت�ضكيلي  الأدب والفن 

رواجًا كبريًا يف فرن�ضا لقربه من الروح الفرن�ضية الثورية 

ولإعجابه  املحافظة،  الإنكليزية  النزعة  على  ولتمّرده 

بال�ضرق واأ�ضاطريه وبنابوليون وكذلك عبادة الطبيعة يف 

�ِضعره. لذلك نرى اأّن ع�ضر الإ�ضالحات يف فرن�ضا ترّكز 

فيه النتباه على املوتيف ال�ضرقي يف اأ�ضعار بايرون وغوته 

ب�ضكل اأ�ضا�ضي، وقد األهمت اأعمالهما العديد من الفنانني 

النهل  نحو  ال�ضاب  ديالكروا  الفنان  توّجه  اإىل  فرن�ضا، 

من ح�ضارات ال�ضرق وفنونه. ففي الوقت الذي در�ض فيه 

Pierre-  الفن يف حمرتف الفنان )بيري نر�ضي�ض غيريان

Narcisse Guérin - 1774 -1833( اأحد اأبرز فناين 
حملة  لوحات  من  عدد  وم�ضّور  الإمرباطورية،  ع�ضر 

على  يرتّدد  ديالكروا  الفنان  كان  م�ضر،  على  بونابرت 

كبار  اأعمال  لي�ضتن�ضخ   ،1817 عام  منذ  اللوڤر،  متحف 

الفنانني القدماء. كما اأّنه قام يف هذه الفرتة با�ضتن�ضاخ 

والأ�ضلحة  واجلياد  والنقود  والأنواط  ال�ضرقية  الأزياء 

والأزياء ال�ضرقية املوجودة يف حوزة اأحد اأ�ضدقائه الفنان 

اأّن  اإل  اللوڤر.  متحف  يف  املحفوظة  وتلك   ،
)1(

اأوغ�ضت

ديالكروا  الفنان  حياة  من  املرحلة  هذه  يف  الأبرز  الأمر 

ال�ضاب، يتمثل يف عملية ا�ضتن�ضاخه للعديد من املنمنمات 

الإ�ضالمية ب�ضتى مدار�ضها )الإيرانية، الهندية، ومدار�ض 

اآ�ضيا الو�ضطى اأي بخارى و�ضمرقند( واملحفوظة اأي�ضًا يف 

متحف اللوڤر. وقد ترك العديد من الر�ضوم والتخطيطات 

التي تثبت جّدية اأبحاثه حول الفن الإ�ضالمي وخ�ضو�ضيته 

الفنانني  اأوائل  واملو�ضوعاتية. وهو من  واللونية  التاأليفية 

من  الفنية،  وح�ضاراته  ال�ضرق  در�ضوا  الذين  الغربيني 

�ضمن بناة اجلمالية والأخالقية املميزة له، قبل ال�ضروع 

الذي  وال�ضوؤال  ال�ضت�ضراقية،  الفنية  لوحاته  بت�ضوير 

اأمام القارئ: ملاذا ديالكروا بالذات! وملاذا  يطرح نف�ضه 

الفن ال�ضرقي الإ�ضالمي بالتحديد؟

حملتني  بني  الفرن�ضية  والفنية  الثقافية  احلياة  واقع  اإّن 

على  بونابرت  حملة  الإ�ضالمي:  ال�ضرق  على  ع�ضكريتني 

و�ضع   ،1830 عام  اجلزائر  وحملة   1798 عام  م�ضر 
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والذين �ضكل املوتيف ال�ضرقي وال�ضت�ضراق بالن�ضبة لهما 

جزءًا ل يتجزاأ من نظريتهما الأدبية الرومان�ضية. ول بد 

من تاأكيد دور �ضاتوبريان، موؤ�ض�ض الرومان�ضية الفرن�ضية 

انتباه املثّقفني والفنانني الفرن�ضيني  يف الأدب، يف جذب 

نحو ال�ضرق بعد رحلته اإىل الأرا�ضي املقّد�ضة وا�ضطنبول 

واليونان وم�ضر وتون�ض ما بني عامي 1807-1806 حيث 

 »Itinèraire de Paris à Jérusalem« كتابه  ن�ضر 

والإن�ضان  والطبيعة  لالآثار  و�ضفًا  مت�ضمنًا   ،1811 عام 

الع�ضور،  اأقدم  منذ  الرحالة  بها  قام  التي  والرحالت 

الوحي  م�ضادر  كاأحد  ال�ضرق  زيارة  �ضرورة  على  موؤكدًا 

يف  نظريتني  واأوجز  �ضبق  وهو  والفني.  الديني  والإلهام 

والفن  بالدين  والإن�ضان  بالطبيعة  الأدب  رابطًا  الإبداع، 

بالتاريخ يف كتابه »حول جتربة الأدب الإنكليزي والنظر 

يف روح الب�ضر والأزمان والثورات« عام 1795. وقد �ضمن 

كتابه هذا الأ�ض�ض الأوىل لنظرية اللون يف املنظر الطبيعي، 

رابطًا التدرجات واملقامات اللونية بتغري حركة ال�ضم�ض يف 

النهار وبعالقة ال�ضوء باللون وتغيرياته وانعكا�ضاته على 

املنظر الطبيعي التي عمل باأ�ضولها رّواد املنظر الطبيعي 

الإنكليزي )كون�ضتيبل، لورن�ض ترينر، فيلدنغ وغريهم(. 

كما اأّنه يف كتابه »عبقرية امل�ضيحية« ربط البداع بالعودة 

اإىل ال�ضاعرية التاريخية واإىل التاريخ الذهبي للم�ضيحية 

والإقالع  ال�ضليبية  واحلروب  الو�ضطى  القرون  اإىل  اأي 

 عرب 
)4(

عن التقاليد الفنية الكال�ضيكية ب�ضق طريق جديد

حلروب  مبطنة  وبدعوة  والإلهام  الوحي  مهبط  ال�ضرق 

�ضليبية جديدة لفتح ال�ضرق.

خ�سو�سية ديالكرو�

بالتزامن مع هذا النزوع الأدبي نحو ال�ضرق وال�ضت�ضراق 

يف احلركة الرومان�ضية الفرن�ضية ن�ضطت يف هذه الفرتة 

من  العديد  فظهرت  فرن�ضا.  يف  التاريخية  الدرا�ضات 

ال�ضليبية  واحلمالت  الو�ضطى  القرون  تاريخ  عن  الكتب 

بالذكر  نخ�ّض  التاريخ.  علم  وازدهار  تطور  �ضياق  يف 

كما  وغريهم(  مي�ضو  لوتيه،  �ضيزموندي،  )لكريتيل، 

ون�ضاط  امل�ضريات«  »علم  تطورًا يف  �ضهدت هذه احلقبة 

البعثات العلمية والأثرية امل�ضتمرة اإىل ال�ضرق، خ�ضو�ضًا 

بعد اتفاقية التعاون التي وّقعها حممد علي با�ضا مع فرن�ضا 

ب�ضاأن اإر�ضالها خرباء اإىل م�ضر. فانفتحت الطريق جمددًا 

اأمام الفرن�ضيني لزيارة ال�ضرق ال�ضالمي الذي �ضرعان ما 

ات�ضح بالن�ضبة لهم اأنه مهد امل�ضيحية واإ�ضبانيا الإ�ضالمية 

واجلانب  البطولية  رولند  واأعمال  الرتوبادور  واأغاين 

اأعتاب  على  اإذًا  ال�ضليبية،  احلمالت  من  الأ�ضطوري 

مرحلة جديدة تفتحت اأمام الفنانني والأدباء الفرن�ضيني 

التعبري عن  اإبداعي جديد قادر على  ل�ضق منحى  ال�ضبل 

ت�ضّكلت  التي  الجتماعية  الفئة  هموم  وعن  الع�ضر  روح 

عهد ذاك، والتي مل يكن بو�ضعها اإدراك العديد من الفكار 

والرموز امليتولوجية اليونانية والرومانية الكال�ضيكية التي 

العهد  يف  الأر�ضتقراطية  والطبقة  النبالء  عليها  ترّبى 

امللكي.

الداخلية  اإرها�ضاته  بكل  والثقايف  ال�ضيا�ضي  الواقع  هذا 

ونتيجة التغيريات ال�ضيا�ضية الطارئة بعد رحيل بونابرت 

ترك العديد من املخطوطات 

التي تثبت جّدية اأبحاثه حول الفن الإ�شالمي

105



ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق 

ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق

اإ�صت�رشاق  اإ�صت�رشاق

ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق 

ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق

اإ�صـتـ�صـراق  اإ�صـتـ�صـراق  اإ�صـتـ�صـراق  ا�صـتـ�صـراق

ا�صـتـ�صـراق  ا�صـتـ�صـراق  ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق  ا�صـتـ�صـراق  ا�صـتـ�صـراق

ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق ا�صـتـ�صـراق

وم�ضهد »معركة بني اليونانيني والأتراك« و»يوناين جريح«. 

للدخول يف  ال�ضاب  املبكرة هياأت ديالكروا  الأعمال  هذه 

�ضلب الواقع الثقايف وال�ضيا�ضي عن طريق لوحته ال�ضهرية 

على  زيت  �ضم،   354  ×  419  ،1824 هيو�ض«،  »مذبحة 

.
)5(

قما�ض، حمفوظة يف متحف اللوڤر يف باري�ض

تعترب لوحة »مذبحة هيو�ض« فاحتة الفن ال�ضت�ضراقي يف 

اللوحة التاريخية الرومان�ضية وفاحتة ولوج ديالكروا اإىل 

باطن املعارف ال�ضرقية: التاريخ واجلغرافيا، والفنون واأدب 

الرحالت ال�ضت�ضراقي وكذلك قراءته لكتب امل�ضت�ضرقني 

ون�ضخ املالب�ض والأ�ضلحة من األبومات الفنانني الأوروبيني 

الذين زاروا ال�ضرق يف القرن الثامن ع�ضر اأمثال ميللنغ، 

على  جّدي  باطالع  اللوحة  لهذه  ا�ضتعد  فقد   .
)6(

ورو�ضية

العديد من الأبحاث والدرا�ضات عن ال�ضرق. فقراأ موؤلفات 

�ضاڤاري وتاريخ م�ضر يف عهد حممد علي للموؤرخ متيجني، 

ومذكرات الكولونيل فوتييه وا�ضتن�ضخ لوحات الغرافيك يف 

األبوم »كارترايت« والأزياء الرتكية للموؤلف �ضيك، ور�ضوم 

كتاب »اأخالق وعادات الأتراك« لرو�ضيه. وقام با�ضتن�ضاخ 

وكذلك   .
)7(

الإ�ضالمية املنمنمات  من  والأ�ضلحة  الأزياء 

قام بالتمّرن على ر�ضم اجلياد ال�ضرقية، كما در�ض اأعمال 

وفيال�ضك�ض  وال��هولن��دي��ني  الف��الندري��ن  ال��ر�ض��امني 

ورمربنت لكي يجيد ت�ضكيل املناخ اللوين ال�ضرقي الدافئ. 

لدى  الإنكليزي  الطبيعي  املنظر  فن  مببادئ  وا�ضتعان 

كون�ضتيبل.

عر�ضت هذه اللوحة يف �ضالون عام 1824، اأي يف خ�ضم 

لوحة  وعك�ضت  الأكادمييني  �ضد  الرومان�ضية«  »املعركة 

فمن  والفن.  للحياة  الرومان�ضي  املغزى  هيو�ض«  »مذبحة 

ا�ضتقالله  اأجل  من  اليوناين  ال�ضعب  ن�ضال  �ضورة  خالل 

وحريته من حكم الدولة العثمانية، مت التاأويل والإ�ضارة اإىل 

�ضورة الواقع الفرن�ضي ون�ضال الرومان�ضيني ال�ضباب فيه 

�ضد املذهب الكال�ضيكي و�ضد �ضيا�ضة الدولة الفرن�ضية يف 

عهد الإ�ضالحات ب�ضكل عام.

اإّن ت�ضوير م�ضهد من الواقع املعا�ض اآنذاك واملاأخوذ من 

�ضورة �ضراع ال�ضعب اليوناين والأتراك يحمل تاأويل �ضتى 

وال�ضرق،  اأوروبا  ال�ضتبداد،  �ضد  ال�ضعب  ال�ضراع:  اأنواع 

الإ�ضالم وامل�ضيحية، احلرية وال�ضتعمار وغريها. فقد حمل 

ديالكروا دللت الواقع التاريخي املعا�ضر لل�ضورة الفنية 

ال�ضت�ضراقية. وهو رمز ب�ضورة »ال�ضراع« اليقونغرافية 

غزارة  اإىل  راميًا  ال�ضراع،  اأ�ضكال  كل  اإىل  الرومان�ضية 

وهو  واحدة.  دللة  يف  ح�ضرها  وعدم  والتاأويل  الإيحاء 

قد ج�ّضد تراجيديا الع�ضر الرومان�ضية داخل فرن�ضا ويف 

اأوروبا وال�ضرق الإ�ضالمي دون �ضيق اأفق، تفاعاًل منه مع 

احلدث الآين امللتهب اأو املتوتر واملعرّب عن هموم  وهواج�ض 

العقيدة  من  منطلقًا  حمّددين،  ومكان  زمان  يف  الفنان 

الرومان�ضية التي عرّب عنها �ضتندال قائاًل:»اإن الرومان�ضية 

.
)8(

يف جميع الفنون هي ما ي�ضّور النا�ض يف زماننا«

مذبحة هيو�ش

اإّن حالة اندماج الرومان�ضي مع اأبطاله كانت ظاهرة الأدب 

والفن اآنذاك. لذا ينطلق »البطل« يف اأعمال الرومان�ضيني 

من روؤيتهم للحياة والتعامل مع اأحداثها. وجت�ّضد تركيبة 

وعودة النظام امللكي، وعجز القوالب الكال�ضيكية القدمية 

عن التعبري عن روح الع�ضر، حّتم م�ضاألة البحث عن اأطر 

وعدد من  ال�ضاب  ديالكروا  الفنان  لدى  اإبداعية جديدة 

فوربان،  اأوغ�ضت  جرييكو،  تيودور  الفنانني:  جيله  اأبناء 

كاميل  �ضيفر،  اأ.  �ضامارتان،  نغر، ك.  اأ.  ڤرنيه،  هورا�ض 

روكبالن، األك�ضندر غابريال ديكان، الأخوة جوانو، كاميل 

روجييه وغريهم.

ن�ضتطيع اأن نح�ضر ا�ضت�ضراق الفنان الفرن�ضي ديالكروا 

يف مراحل ثالث من حياته الفنية، وهي تنامت وتطورت 

بتطور عمارته الفنية على مدار حوايل ن�ضف قرن. فكّل 

ا�ضت�ضراقية  فنية  واأجنا�ض  مبو�ضوعات  متّيزت  مرحلة 

املنظومة  جممل  اإىل  اإبداعيًا  خمزونًا  اأ�ضافت  جديدة 

اليقونغرافية الرومان�ضية وال�ضت�ضراقية.

�ملرحلة �ملبكرة 

يف بداية ع�ضرينيات القرن التا�ضع ع�ضر اأجنز ديالكروا 

عددًا من التخطيطات والليتوغرافيا وبع�ض البورتريهات 

مثل لوحة »املبعوث الفار�ضي« وحمظية »املبعوث الفار�ضي« 

وبورتريه »�ضابط تركي يعتمر العمامة«، التي متّيزت بنزوع 

نحو الزخرفة وفن الأراب�ضك الإ�ضالمي. ويف عام 1821، 

ر�ضم مائية بعنوان »حمظية« وفق تقاليد ع�ضر الروكوكو 

العائدة للقرن الثامن ع�ضر. وبني العامني 1822 و1823 

ر�ضم ديالكروا عدة لوحات متهيدية كانت مبثابة التمارين 

الفنية ال�ضت�ضراقية لإجناز اأعماله الكربى لحقًا ومنها 

لوحة »تركي يطلق النار« و»خال�ضيه« و»يوناين يف الكمني« 
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يف موقع الإيجابية )رمز اخلري والن�ضال واحلرية(. لكن 

كّل املعطيات ال�ضتق�ضائية والنقدية اإمنا تدّل على �ضعي 

ال�ضرقي  واملو�ضوع  ال�ضرقي  البطل  حتميل  اإىل  ديالكروا 

م�ضمون ال�ضراع النف�ضي والثقايف والجتماعي وال�ضيا�ضي 

الفرن�ضي والأوروبي اإبان احلقبة الرومان�ضية. غري اأن هذا 

ل ينفي م�ضاألة ا�ضتناد ديالكروا اإىل الرتاث ال�ضت�ضراقي 

ال�ضرقية  والزخارف  بالأ�ضكال  ري�ضته  ل�ضحذ  املوؤ�ض�ضاتي 

كمقولة  الرومان�ضي  املجازي  الفكر  مطورًا  الإ�ضالمية، 

قاطعًا  ككل،  الأوروبي  الفني  ال�ضت�ضراق  يف  ا�ضتتيكية 

ال�ضلة متامًا يف جمال اللوحة التاريخية مع مدر�ضة داڤيد 

الكال�ضيكية، موجهًا لها ال�ضربة الأوىل التي مل تفق منها 

ال�ضراع  حا�ضمًا  والع�ضرين،  ع�ضر  التا�ضع  القرنني  طيلة 

اليونانية  واملثلنة   »Orientalisme« ال�ضت�ضراق  بني 

.»Philohellenisme«

على الرغم من اأن ديالكروا تعّر�ض لهجمات عنيفة من 

الكال�ضيكيني ونقادهم اإل اأن �ضتندال وتيري واأوغ�ضت جال 

فيق��ول  عنه.  دافع���وا  غوتييه  وتيوفيل  هيج�����و  وفيكتور 

الفنان  على  انهالوا  »لقد  اللوحة:  لهذه  موؤرخًا  الأخري 

بالألفاظ النابية، وبال�ضتائم واللعنات، حتى اأنه كان من 

اإذ  وفظاظة وخزيًا.  اأكرث خ�ضونة  ايجاد عبارات  الع�ضري 

.
)9(

و�ضفوه ب�»الهمجي« و»املهوو�ض« و»املجنون« و»املخبول«

جمرى  يف  ت�ضب  اأو  ترفد  كانت  اللوحة  هذه  اأن  ولو 

املوؤ�ض�ضة الر�ضمية ال�ضت�ضراقية الفرن�ضية والأكادميية اأو 

متجد العداء لل�ضرق والإ�ضالم، ملا جوبهت بهذه الهجمة 

املنظمة من اأعالم الثقافة الفرن�ضية ال�ضائدة. بل افتتحت 

بعالقته  ديالكروا  اأمام  �ضاق  طريق  بداية  اللوحة  هذه 

فنانًا  به  تعرتف  ومل  باحلرمان  رمته  التي  بالأكادميية 

 .1857 عام  حتى  الكادميية  يف  وع�ضوًا  كبريًا  وطنيًا 

كما افتتحت بداية اجتاه فني رومان�ضي يف فرن�ضا اأحدث 

الفكرة  حيث  من  ال�ضت�ضراق  تطور  يف  جذريًا  انعطافًا 

وال�ضورة معًا.

ال�ضت�ضراق  مع  التعاطي  يف  الف�ضل  لديالكروا  ويعود 

لرتكيبة  نظرًا  وحرية  بجدية  معًا  وفنًا  علمًا  باعتباره 

�ضخ�ضيته الإبداعية املتمردة.

البناء الع�ضوي للوحة »مذبحة هيو�ض« مبداأ التفاعل بني 

وازدواجية  الأزلية،  والغرب  ال�ضرق  وثنائية  املت�ضادات، 

ال�ضخ�ضية الرومان�ضية يف روؤيتها للواقع وحنينها للمثالية 

بالإمياءات  مْث�قلة  اللوحة  هذه  جاءت  وقد  الروحية. 

لنقل  الرومان�ضيون  ي�ضتخدمها  ما  التي غالبًا  والإ�ضارات 

حالتهم ال�ضخ�ضية الروحية يف �ضراعهم مع الواقع الذي 

يرف�ضونه لري�ضموا بدياًل عنه يف وجدانهم ويف لوحاتهم. 

وقد ق�ّضم ديالكروا لوحته اإىل جزءين اأ�ضا�ضيني: اجلزء 

بها  قام  التي  املذبحة  �ضحايا  �ضور  ح�ضد  ميثل  الأمامي 

�ضهوة  ممتطيًا  الرتكي  الفار�ض  �ضورة  وتبدو  الأتراك، 

جواده مبهابة املنت�ضر، وقد ن�ضخها ديالكروا من اإحدى 

املنمنمات الفار�ضية. بينما يظهر يف اجلزء اخللفي �ضور 

العمل  هذا  يف  جتّلت  املعارك.  جراء  امل�ضتعلة  احلرائق 

نزعة الفنان اإىل املعاجلة الت�ضكيلية الزخرفية يف تفا�ضيل 

الأزياء والأقم�ضة والأ�ضلحة املو�ضاة بالزخارف ال�ضرقية، 

اإعطاء  اإىل  العارم  الزخريف  الهتمام  هذا  من  راميًا 

ال�ضبغة املحلية الواقعية للحدث التاريخي. اأحدثت هذه 

اآنذاك  الفرن�ضي  الزيتي  الت�ضوير  فن  انقالبًا يف  اللوحة 

من خالل اإ�ضعاف املبداأ الت�ضميمي-املعماري الكال�ضيكي 

اللونية على ح�ضاب اخلطوط. وقد توجه  املبادئ  وتقوية 

الفنان ديالكروا اإىل اجلمالية الفنية ال�ضرقية وزخارفها 

ليقوم بهذا النقالب على الكال�ضيكية، منتهكًا قواعدها 

الألوان  في�ض  نحو  بجنوحه  الباردة،  واألوانها  املاألوفة 

خلفية  يف  الطبيعي  املنظر  وا�ضتخدام  والدافئة  احلارة 

اللوحة، متحررًا من القوالب املعمارية والثنية الحتفالية 

اأبطاله يف الهواء الطلق. فقد كانت  الكال�ضيكية، را�ضمًا 

هذه اللوحة اأّول عمل فني فرن�ضي ذي مو�ضوع معا�ضر له 

عالقة بال�ضت�ضراق الفني من الطراز الرومان�ضي، دجمت 

فيه التقاليد الفنية ال�ضرقية بتحديث اأ�ضلوبي لوين واألف 

بني الواقعية والتاريخية ال�ضت�ضراقية.

بيان  اأنها  على  الأوىل  للوهلة  اللوحة  هذه  تف�ضري  واإن 

ا�ضت�ضراقي جديد يكن روؤية عدائية و�ضلبية لل�ضرق والإ�ضالم 

)باعتبار البطل ال�ضلبي تركيًا م�ضلمًا وهو يرمز اإىل ال�ضّر( 

وو�ضعه مقابل البطل الأوروبي امل�ضيحي واليوناين بالذات 

انتهك 

الكال�شيكية 

واألوانها 

الباردة 

بجنوحه

نحو في�ص 

الألوان احلارة 

والدافئة
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تنب����ض رواي���ات بام���وك بامل���كان - رفيق���ه الأب���دي - اإذ 

يرى:»كاأمن���ا روح املدين���ة تنبث���ق م���ن اح���الم �ض���اكنيها 

واأهوائه���م.. من تل���ك املتاجر التي عرفتها منذ �ض���غري 

والناب�ضة بالثقافات املختلفة و�ضراع الهويات«. فرواياته 

اأ�ض���به بقارورة زجاجية ملونة م�ضغولة باحلكاية ال�ضرقية 

وبالأ�ض���لوب الروائي احلديث، ا�ض���طنبول حا�ض���رة فيها 

ب�ض���ّدة، ببيوته���ا العتيق���ة وبعماراته���ا ال�ض���اهقة لتب���وح 

مبا�ضيها وحا�ضرها وتطلعاتها. قارورة م�ضكونة باحلزن 

وب�ض���رارات التاري���خ واخلي���ال واحللم وتعب���ق بالرتحال 

وال�ض���باب والتناق�ض���ات والأ�ض���لوب املتحدي املتفلت من 

اخلطوط احلمراء، واملهتم باإ�ضكالية التوا�ضل بني ال�ضرق 

والغ���رب، بني التقليد واحلداثة، بني الريف واملدينة، بني 

الأجيال وبني الثقافات واللغات واحل�ضارات.

بدايات���ه كانت مع »جودت ب���ك واأولده« عام 1982، وهي 

مبثابة لوحة ملحمية عن احلياة ال�ضيا�ضية والقت�ضادية، 

الجتماعي���ة والثقافية يف تركيا القرن الع�ض���رين. وتروي 

ق�ض���ة ثالثة اأجي���ال من عائل���ة اأر�ض���تقراطية على مدى 

ثالث���ة منعطف���ات تاريخية  اأ�ضا�ض���ية يف تركي���ا بدءًا من 

انهي���ار الإمرباطورية العثماني���ة مرورًا بوف���اة اأتاتورك، 

و�ضوًل اإىل الفو�ض���ى وانقالبات ال�ضبعينيات. وقد حازت 

بع���د ترجمتها، ع���ام 1991،  اإىل الفرن�ض���ية على جائزة 

»الكت�ض���اف الأوروبي«  الفرن�ض���ية. ثم تلته���ا رواية »بيت 

ال�ض���مت« ع���ام 1983 وحتك���ي ع���ن  اأ�ض���رة تلع���ب فيها 

اجل���دة دور الذاكرة والرابط العاطفي بني ال�ضخ�ض���يات 

املحكومة بال�ضمت املثقل ب�ض���جيج الغايات والتجاذبات 

وامل�ض���الح والتناق�ض���ات. اأم���ا روايت���ه الثالثة »الق�ض���ر 

الأبي����ض« فقد حققت بعد ن�ض���رها ع���ام 1985 انطالقة 

بام���وك على امل�ض���رح العامل���ي. وهي رواي���ة تاريخية تدور 

يف ف�ضاء ا�ض���طنبويل يعود للقرن ال�ضابع ع�ضر، وتتمحور 

حول العالقة والت�ضادمات الثقافية بني نبيل اإيطايل يقع 

يف اأ�ض���ر الأت���راك وبني ع���امل تركي. وذلك يف �ض���ياق فن 

روائي م�ضبع باأزمة الهوية ليثبت باموك من خاللها قدرة 

الإن�ضان على تبديل الحكام امل�ضبقة.

ه���ذا الإحلاح على اأزم���ة الهوية،ازداد ح���دة وعالنية يف 

روايته التالية »الكتاب ال�ضود« 1990 حيث يحفر باموك 

بعم���ق يف �ضخ�ض���ية اأعمال���ه »النم���وذج« اأي ال�ضخ�ض���ية 

امل�ض���طربة الباحث���ة ع���ن ذاته���ا ووجودها ع���رب »غالب« 

املحام���ي الذي يبح���ث عن زوجته التي تخل���ت عنه فجاأة 

يف مدينة تب���دو كعامل عجيب مت�ض���ابك حممل باملتاهات 

واملا�ض���ي مما يدفع بال���زوج اإىل تغيري هويته. و»ا�ض���مي 

عالوة على اأنه اأول كاتب يف العامل الإ�شالمي يدين علناً الفتوى التي �شدرت عام 1989 

اأول كاتب  اأي�شاً  اأورهان باموك هو  »اآيات �شيطانية«، فاإن  الكاتب �شلمان ر�شدي عن  بحق 

يف  الخيين.  العقدين  يف  اجلائزة  بهذه  يفوز  كاتب  واأ�شغر  نوبل  بجائزة  يفوز  تركي 

اإعالنها، اأفادت الأكادميية ال�شويدية  اأنه »يف بحثه عن روح مدينته احلزينة اكت�شف رموزاً 

جديدة لت�شادم وت�شافر احل�شارات«. وجاء يف بيان جلنة نوبل اأنه »معروف يف بالده ككاتب 

معار�ص، رغم اأنه يعتب نف�شه روائياً جمرداً من اأي نوايا �شيا�شية«،  واعتب منوذجاً لرتكيا 

م�شغرة، خطياً، مثياً للجدل، جريئاً، متطرفاً، واقعياً، متمكناً من توريط قرائه ومفخرة 

لت�شادم  للرموز اجلديدة  كتاباته ومكت�شفاً  يف  لها، ومبتكراً  اإحراج  اأدبية لرتكيا وم�شدر 

وترابط احل�شارات، �شغوفاً بالرتاث ال�شرقي، ومنتمياً للح�شارة الغربية وابناً باراً لن�شهار 

الثقافات، وعلمانياً، متحرراً وملحداً. اأما هو فاخت�شر نف�شه بتو�شيف عميق:»اأنا ما يطفو 

على �شطح الذاكرة عندما تقمع«. 

رواياته قارورة ملونة 

م�شغولة باحلكاية ال�شرقية 

اأورهان باموك الفائز بجائزة نوبل لالأدب

فاطمة �سرف �لدين  

كاتبة من لبنان
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اأحم���ر« رواي���ة تفاجئك ب�ض���وت قتي���ل يحكي ع���ن جثته 

امل�ض���جاة اأمامه ويلعن قاتليه، كاأمن���ا لتقودك اإىل حكاية 

بولي�ض���ية  لتكت�ض���ف - مع توغلك بالقراءة - اأنكتغرق يف 

خ�ض���م البولي�ض���ي والتاريخي والفل�ض���في والجتماعي. وقد 

ا�ض���تغرقت منه ع�ض���ر �ض���نوات - بدءًا من التح�ضري ملوادها 

التاريخي���ة وحت���ى النته���اء من كتابته���ا- لي�ض���تثمر باموك 

فيه���ا  هويت���ه الأولية كر�ض���ام، ليعرّب عن واق���ع متناق�ض يف 

بناء �ض���ردي مت�ضاعد يجمع  بني ال�ضطورة واخليال الأدبي 

���ة  الفّنانني العثمانيني  والتحليل الفل�ض���في. وهي حتكي ق�ضّ

والفار�ض���يني يف القرن ال�ضاد�ض ع�ض���ر، وكيف �ضّوروا العامل 

���ة حب بني ابنة معلم الر�ض���م العجوز  الغربي من خالل ق�ضّ

واأحد تالميذ اأبيها. بطلها الر�ض���ام )ق���رة( الذي يقتل لأنه 

كان ير�ض���م باأ�ض���لوب ل يتما�ض���ى والع�ض���ر املتزم���ت الذي 

يعي����ض فيه. فالأحمر هو ل���ون املكائد  التي حتاك يف البالط 

العثماين وهو لون دم الر�ضام القتيل واأي�ضًا لون حمرة �ضفاه 

احلبيبة. 

�إ�سالميون وعلمانيون

بعبارة »ذات يوم قراأت كتابًا، ومذاك تغرّيت حياتي كلها«، 

اأدخلنا باموك يف »احلياة اجلديدة« )1994( وهي من اأكرث 

ة �ضباب  الكتب الأدبية قراءة يف الو�ضط الرتكي، عن   ق�ضّ

جامعيني تاأثروا بكتاب غام�ض يف مناخ تتداخل فيه الأزمنة 

الت�ضاوؤلت  من  الكثري  القارئ  لدى  وتختزن  واملتاهات، 

الت�ضكيكية حول ما اإذا كانت ال�ضخ�ضيات حقيقية اأو اأرواحًا 

اإىل  لتتحول  �ضابقة  باموك على مقاطع  ميتة، حيث يحيلك 

عن  الكتاب  بني  لتبحث  العام،  الرواية  م�ضهد  من  جزء 

الكتاب الذي غري حياتك.  اأما  يف »ثلج« وهي �ضابع روايات 

الأوىل  ال�ضيا�ضية  وروايته  جراأة  اأكرثها  وتعترب   - باموك 

اإىل  �ضيا�ضية،  لأ�ضباب  املنفي  »ال�ضحايف«  ك�  البطل  يعود   -

ويف  والدته.  ماأمت  حل�ضور  �ضنة   12 غياب  بعد  ا�ضطنبول 

مدينة فقرية يف الأنا�ضول »قار�ض« تكّر �ضبحة امل�ضادفات 

املاآ�ضي  تكتنفها  متوا�ضلة  حركة  يف  واللقاءات،  والأحداث 

وال�ضعور ب�ضياع الهوية  »كاتدرائية فارغة لالأرمن-  انتحار  

الفتيات بعد منعهن من ارتداء احلجاب يف املدار�ض - �ضور 

اأتاتورك )رائد املعا�ضرة واأول م�ضلم يحّرم ارتداء احلجاب( 

فوق  اجلدران املتف�ضخة...« على اإيقاع ندف الثلج املتوا�ضل. 

رواية تنقل العنف والتوتر بني الإ�ضالميني والعلمانيني وبني 

الأكراد والأتراك لتعك�ض يف اأفكار جريئة  طروحات من قبيل 

ف�ضل الدين عن الدولة، ويف التاأكيد على اأن  ال�ضرق والغرب 

هما وجهان حل�ضارة واحدة. تقول  مريلني فوريل مرتجمة 

الرواية اإىل النكليزية:»اإن املزائج ال�ضلوبية التي يعتمدها 

باموك، واإن بدت  متحدية للمنطق هي اأي�ضًا ت�ضوير �ضادق 

للبلبلة الروحية والنف�ضية التي مير بها التراك حاليًا على 

اختالف معتقداتهم وتوجهاتهم«.

من  تقرتب  التي   2003 »ا�ضطنبول«   الأخرية   روايته  ويف 

ال�ضاب  اأورهان  �ضورة  باموك  ي�ضرتجع  الذاتية،  ال�ضرية 

والعائلية،  التاريخية  واملتغريات  املدينة  مع  تقاطعاتها  يف 

اإدراك  تبدو مفيدة يف  باموك  ن�ضاأة  اإىل  قلياًل  العودة  ولعل 

نلتقي  القائل:»عندما  وهو  الثقايف اخلا�ض  م�ضروعه  جذور 

اأن  الأوىل  اأمنيتنا  باأنف�ضنا،  تذّكرنا  رواية  يف  �ضخ�ضية 

العام  باموك يف  ولد  نكون«.  ال�ضخ�ضية من  تلك  لنا  تف�ّضر 

اأر�ضتقراطية  عائلة  يف  وكرب  ا�ضطنبول  مدينة  يف    1952
يف  و�ضفها  التي  تلك  وت�ضبه  الفرن�ضية،  الثقافة  اإىل  متيل 

روايته )جودت بك واأولده( يف كنف اأم مطلقة وجد يعترب 

تركيا. ومنذ طفولته وحتى  ال�ضناعة  يف  اأقطاب  اأبرز  من 

ي�ضبح  باأن  حلمه  ملتابعة  حياته  كّر�ض   الع�ضرين،   �ضنواته 

كانت  التي  والدته  خا�ضة  عائلته  احت�ضنته  حلم  ر�ضامًا.. 

تعترب اأن كتاباته ل معنى لها. لكنه وبعد تخرجه من الثانوية 

ثالث  ملدة  املعمارية  الهند�ضة  بدرا�ضة  التحق  الأمريكية، 

�ضنوات لين�ضحب منها اإىل درا�ضة ال�ضحافة ومن ثم يحط 

رحاله- يف ال�ضابعة والع�ضرين من عمره - يف عامل  الكتابة 

الأكرث ان�ضجامًا مع انفالته من القيود، عامل اخليال واحلرية 

وال�ضفر عرب الأزمنة:»اأنا من الأ�ضخا�ض الذين ل ي�ضتطيعون 

العمل يف مكتب، من الأ�ضخا�ض الذين ل ي�ضدرون الأوامر 

ول يتلقونها. يجب اأن اأكون لوحدي م�ضكونًا باملخيلة واحللم. 

قد يبدو التبدل كبريًا بني الر�ضم والكتابة، لكن منط احلياة 

هو نف�ضه«.

مثل  الغربيني  الأدباء  ببع�ض  باموك  �ضخ�ضية  تطبعت 

اىل  اأبدًا  يطمح  ومل  وفولكرن،  برو�ضت  وولف،  فريجينا 

التماهي بالنموذج الثقايف ال�ضرتاكي الواقعي اأمثال  غوركي 

لأدبهم:»لقد  وتقديره  اإعجابه  من  بالرغم  بيك  او�ضتاين 

اأن  اأمتهم على قاعدة  اأ�ضاعوا موهبتهم يف حماولة خدمة 

الأدب يخدم القيم وال�ضيا�ضات«. وتاأثر باموك باأخيه الذي 

ترك  يف  ووا�ضحًا  عميقًا  بدا  ال�ضنة،  ون�ضف  ب�ضنة  يكربه 

ب�ضماته على بنيانه النف�ضي والثقايف. وقد تطّرق اإىل تلك 

مقابلة  ويف  »ا�ضطنبول«  اإ�ضداراته  اأخر  يف  املعقدة  العالقة 

»العالقة  اأن  اإىل  اأ�ضار  الأبي�ض«  »الق�ضر  روايته  عن  له 

ال�ضادومازو�ضية التي متّيز ال�ضخ�ضيات الرئي�ضية يف كتابي 

اإذ  وهو  باأخي«.  لعالقتي  انعكا�ض  هي  الأبي�ض(  )الق�ضر 

العميق  �ضخ�ضيتيهما  وباختالف  اأخيه  من  بغريته  يعرتف 

وبالعالقة التناف�ضية بينهما  يقول:»كان اأخي ميثل بالن�ضبة 

يل ال�ضلطة وال�ضداقة والأخوة.. اإنه  »اأبي الفرويدي«. فهو 

بالتفّوق  واملهتم  امل�ضوؤول  العقالين  العائلي  املرجع  ميثل 

ولقد  القدم.  بكرة  بالتفّوق  اأن�ضغل  كنت  فيما  بالدرا�ضة، 

تاأثري   مدى  يقلقني  كان  طوياًل..  بيننا  التناف�ض  ا�ضتمر 

بقوته وجناحه،  لكنني �ضعيت وما زلت اإىل التحّرر من هذه 

املوؤثرات من خالل  اإدراكي احل�ضاري لكيفية اإدارتها«.

هذا النفالت النف�ضي من قب�ضة )الأب الفرويدي(، وجده 

الرواية  اآليات  »اإن  يقول  اإذ  الرواية  اآلية �ضناعة  باموك يف 

اأنها  على  اخلا�ضة  ق�ض�ضنا  نقّدم  اأن  لنا  تتيح  العجائبية 

ق�ض�ض �ضخ�ض اآخر. وهي يف الوقت نف�ضه متنحنا فر�ضة 

ي�ضبح  هكذا  حيواتنا.  كاأنها  اآخرين  حيوات  عن  الكتابة 
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روح املدينة 

تنبثق 

من اأحالم 

�شاكنيها 

واأهوائهم

بلبلة روحية 

ونف�شية مير 

بها الأتراك 

حاليًا

كاتب كبري 

ي�شاهم

يف ردم 

الهوة

بني ال�شرق 

والغرب

الآخرون »نحن« ون�ضري نحن »الآخرين«.. لكنه واأثناء اإدارته 

ملكبوتاته النف�ضية الداخلية عرب الرواية، تفرغ  ل�ضوؤون تركيا 

وت�ضادم احل�ضارات يف العامل فاأقام الدنيا ومل يقعدها! 

جائزة نوبل - على اأهميتها - مل تكن  جائزة باموك العاملية  

جائزة  منها  متعددة  جوائز  حاز  اأن  له  �ضبق  فقد  الوىل، 

ميديك�ض الفرن�ضية لالأدب الأجنبي 1998  لأن اأدبه يتناول 

الإيطالية  كوفور  جنزا  جائزة  ثم  الثقايف،  التالقح  ق�ضايا 

2003 عن روايته  ل�ضنة  الدولية  2002، وجائزة »امباكت« 
»ا�ضمي اأحمر«، واأخرى ايرلندية عام 2003، وجائزة اأدب 

اأف�ضل  )ثلج(  رواية  واعتربت  املتو�ضط،  الأبي�ض  البحر 

مطبوع غري اأمريكي يف عام 2004.  ويف اأملانيا ح�ضل على 

جائزة احتاد النا�ضرين الأملان 2005 عن موقفه من جمازر 

الأرمن. اإذن تفاوتت جوائز باموك  بني املرتبطة بح�ضوره 

الروائي املميز يف امل�ضهد الثقايف الرتكي والعاملي، وبني  تلك 

رمبا  التي  احل�ضاري  الت�ضادم  لإ�ضكالية  بتعريته  املرتبطة 

العاملية.. ففي رواياته ينحاز باموك  تكون جوهر مباركته  

بو�ضوح اإىل وعيه واإىل فهمه للم�ضروع احل�ضاري ورغم اأنه 

ين�ضب لالأدباء الذين �ضبقوه بتورطهم 

يف  لعبة ال�ضيا�ضة اإذ »ينبغي لالأدب 

ل  وحده  اجلمال  اأجل  من  يكون  اأن 

متمل�ضًا  �ضيا�ضية«  ر�ضائل  لتوجيه 

رواياته  فاإن  ال�ضيا�ضية،  التهم  من 

الهوية  اأزمة  حماكاة  عن  تناأ  مل 

اأي  القدمي  التاريخ  ونقد  املعا�ضرة 

ال�ضيا�ضي  ال�ضراع  جذور  جوهر 

ت�ضريحاته  من  وبالرغم  العاملي. 

باأن »�ضيا�ضات الروائي ل عالقة لها 

بولئه ال�ضيا�ضي، اإذ تقوم على خياله 

�ضخ�ض  اىل  التحول  على  وقدرته 

من  فقط  لي�ض  يتمكن   بحيث  اآخر 

بل  الإن�ضانية  احلقائق  ا�ضتك�ضاف 

اأولئك  با�ضم  ناطق  اىل  التحّول  من 

ل  الذين  لهم،  �ضوت  ل  الذين 

غرار  على   - باموك  فاإن  كلماتهم«.  وتقمع  غ�ضبهم  ُي�ضمع 

من  �ضبقوه من الأدباء - تورط يف ال�ضيا�ضة ليفرز م�ضهدًا 

انق�ضاميًا حادًا يف الف�ضاء الثقايف. فما يتناوله هو ال�ضيا�ضة 

بعينها.

�إهانة �لأمة

الكردية،  والق�ضية  الأرمنية  الق�ضية  من  مواقفه  عر�ضته   

اللتني تقعان �ضمن املحرمات الرتكية - للم�ضاءلة القانونية، 

عليها  يعاقب  جرمية  وهي   - الرتكية«  الأمة  »اإهانة  ب�ضبب 

كما  �ضنوات،  وثالث  اأ�ضهر  �ضتة  بني  ما  بال�ضجن  القانون 

غرب  اأقاليم  اأحد  يف  اأمر  و�ضدر  بالقتل  لتهديدات  تعر�ض 

تركيا باإحراق كتبه، ولول حملة الت�ضامن العاملية الوا�ضعة، 

�ضورتها  ت�ضويه  عدم  على  الرتكية  الدولة  حر�ض  والأهم 

اإىل الحتاد  ب�ضبب بدء مفاو�ضاتها لالن�ضمام  العامل  اأمام 

وبني  ال�ضجن.  غياهب  يف  قابعًا  الآن  كان  لرمبا  الوروبي، 

التهمة والدفاع وجهتان خمتلفتان.. فباموك يرى اأن »الفرق 

كبري متامًا بني اأن ينتقد املرء نواق�ض الدولة الرتكية على 

نظامها  يف  عيوبًا  ير�ضد  اأن  اأو  الدميوقراطية،  م�ضتوى 

القت�ضادي، وبني اأن يهني الثقافة الرتكية باأكملها«.

باأية حال مل يكتف باموك بنب�ض »املقابر الأرمنية« املدفونة 

الأ�ضولية  تطاول على قالع  بل  الرتكي فح�ضب،  التاريخ  يف 

امل�ضلمة خمرتقًا املجتمعات املغلقة فيها. 

باموك »العلماين«، »الليربايل«، »الأوروبي الزائف«، »املقلد«، 

»امل�ضلم املرتد«، و...  واإن بدا البن ال�ضال«  للدولة الرتكية 

لقب  اأهم  وهو  الدولة«  »فنان  لقب  رف�ض  اأن  له  �ضبق  اإذ   -

ثقايف يف تركيا ب�ضبب انتهاكاتها حلقوق الإن�ضان وتقييدها 

حلرية التعبري. واإن اعترب فوزه بنوبل اأجرة تقّدم له ملوقفه 

من مذبحة الأرمن، بح�ضب بيان نقابة الكتاب الرتكية، الذي 

الرتكي،  لالأدب  متنح  جائزة  لي�ضت  هذه  »قطعًا  فيه  جاء 

القب�ضة  على  متمردًا  بدا  واإن  لباموك«،  تقّدم  اأجرة  اإنها 

الأمريكية- اإذ رف�ض علنًا اأن ي�ضت�ضهد به بو�ض كاأنه »ع�ضو 

يف فريقه« حني و�ضفه هذا الأخري ب� »كاتب كبري ي�ضاهم يف 

ردم الهوة بني ال�ضرق والغرب، بناء على ما ت�ضعى اإليه قيمنا 

الأمريكية معتربًا »اأن يف ذلك ا�ضتغالًل لأدبه لتربير احلرب 

الأمريكية على العراق«، واإن بدا متهمًا ب� »التغريب« مل يتوان 

- يف مقابلة له خا�ضة بجريدة »ال�ضرق الأو�ضط« عن دعوة 

اأوروبا اإىل اإعادة النظر يف حركة جمتمعاتها:»يجب اأن تعيد 

اأوروبا ا�ضتك�ضاف نف�ضها كمجتمع اأكرث دميوقراطية وتعددية 

التاريخ  وق�ض�ض  الدين  اأ�ضا�ض  على  فقط  يقوم  ل  دينية 

واإن  للقومية«.  مناوئة  مت�ضاحمة  روؤية  على  واإمنا  اخليالية، 

اأقّر باأن »ا�ضطنبول« هي �ضرية ذاتية، فاإن مونولوغه النف�ضي 

خمت�ضر  بك   جودت  )فعائلة  بو�ضوح  رواياته   يف  متظهر 

الق�ضر  يف  جلده،  خماطبة  ال�ضمت  بيت  ويف  عائلته،  عن 

البي�ض انعكا�ض حلريته الثقافية، يف الكتاب ال�ضود البحث 

الفنية  لهويته  ا�ضتعادة  اأحمر  ا�ضمي  يف  فقدها،  زوجة  عن 

الوىل، يف احلياة اجلديدة انعكا�ض حلياته اجلامعية، ويف 

واإن اخت�ضر  اأخيه(.  اأزمة اغرتابه وغربته عن  الثلج طرح 

الذاكرة  �ضطح  على  يطفو  ما  عميق:»اأنا  بتو�ضيف  نف�ضه 

عندما تقمع«، ميكن اخت�ضار فوزه بجائزة نوبل ب� لغز اأدبي 

ال�ضيا�ضية عندما  العاملية  ذاكرة اجلوائز  �ضطح  على  يطفو 

ل تقمع.
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لفرتة  تعاملت  قد  القدمية  الت�شكيلية  الفنون  كانت  اإذا 

ما  اإىل  يعود  ل  فهذا  القبلة،  مو�شوع  مع  بحذر  طويلة 

يحمله هذا الفعل الإن�شاين من �شحنات عاطفية وجن�شية، 

الب�شرية:  تاريخ  يف  القبل  اأ�شهر  باإحدى  لرتباطه  اإمنا 

تالميذه  مع  ا�شترت  امل�شيح  اإن  الرواية  تقول  يهوذا.  قبلة 

ال�شكون  �شّق  وفجاأة  هناك،  الليل  مي�شوا  كي  الب�شتان  يف 

�شوت اأقدام وقعقعة اأ�شلحة، وظهرت جمموعة من الرجال 

اأن يتقّدم  ال�شيوف، وقفوا على بعد خطوات، قبل  �شاهري 

قبلة، مل  ويقّبله  فيعانقه  امل�شيح  الأ�شخريوطي من  يهوذا 

�شخ�ص  اإىل  اجلنود  لإر�شاد  عليها  متفق  اإ�شارة  �شوى  تكن 

امل�شيح. 

»قـبلة يـهوذا« 

لأوبري برولوجنو

لقد ج�ّضد الر�ّضامون هذه القبلة باأكرب »ت�ضطيح« وبراعة 

ممكنني، فاللوحة الأكرث �ضهرة التي تركها الفنان جيوتو 

ت�ضّور يهوذا ق�ضري القامة، منحني الظهر، راأ�ضه غارق 

بني كتفيه، و�ضفتيه ممدودتني على نحو يثري ال�ضمئزاز، 

امل�ضتقيمة.  امل�ضيح  بقامة  بينما حتيط هالة من اجلالل 

اأنذل  اإح��دى  كونها  على  النا�ض  اتفق  التي  القبلة  ه��ذه 

البوادر الإن�ضانية، جّردت  اأجمل اأفعال احلب من معناها 

وقد  وال�ضغينة.  واخلبث  ال�ضّر  عن  يعرّب  فبات  الأ�ضلي، 

اأّدى اإىل ظهور  يكون تطّور هذا املعنى اجلديد هو الذي 

عنق  يف  اأنيابه  بغرز  تنتهي  التي  الدماء،  ا�ض  م�ضّ قبلة 

ال�ضحية. 

بعيدًا عن الإغراق يف الرمزية وثنائية اخلري وال�ضر، ما 

زالت قبلة يهوذا حتى اليوم غري مفهومة متامًا، طاملا اأن 

اأحدًا مل يعرف وجهة نظر �ضاحبها )الذي ترك للمنا�ضبة 

اإجنياًل  مل ُيعرَتف به(. فكيف ُيعقل لأول تالميذ امل�ضيح، 

ثالثني  مقابل  للرومان  ي�ضّلمه  اأن  منه،  قربًا  واأكرثهم 

ما هو اأق�شى من
زينب ع�ساف

كاتبة من لبنان

املوؤلف

كتاب اال�صهر كتاب اال�صهر كتاب اال�صهر كتاب اال�صهر

كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر

كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر

كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر

كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر

كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر

كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر

كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر كتاب ال�صهر
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يالحظ  فلم  ب��ق��وة،  اخل�ضبي  ح�ضانه  حمت�ضنًا  اإل��ي��ه، 

ي�ضبه  ما  راأى  الرجل.  بها  رمقه  التي  ال��روؤوف��ة  النظرة 

احلرج، اإذ اأن جمموعة كبرية من الأعواد بداأت تنت�ضب 

كل  بئر قدمية،  �ضوى  فيه  توجد  تكن  الذي مل  املكان  يف 

عود فيها كان اأطول من قامة اإن�ضان، غر�ضتها يف الرتبة 

اأم�ضك جندي  بينما  ثالثة جنود،  من  تتاأّلف  جمموعات 

رابع بالرف�ض كي يحفر حفرة عميقة، ويتاأّكد من انغرا�ض 

قابلة  ال�ضلبة  الرتبة  كانت  باحلجارة.  تثبيته  قبل  العود 

خاطئ،  ب�ضكل  املغرو�ض  العود  كان  ما  وكثريًا  للتفتت، 

معرفة  من  يهوذا  يتمّكن  مل  الرجال.  اأحد  فيقتل  يهوي 

اأن  يعلم  اأكرث من مائة، وكان  الأع��واد بدّقة: كانت  عدد 

ثمة اآلفًا منها ُن�ضبت يف �ضيبغوري�ض«. 

التي  القا�ضية،  ال�ضلب  عمليات  �ضي�ضهد  يهوذا  الطفل 

ال�ضنني  يف  اأنه  خ�ضو�ضًا  نف�ضه،  يف  الأث��ر  اأكرب  �ضترتك 

امل�ضاهد  ه��ذه  عند  الكاتب  يتوقف  ع��م��ره.  م��ن  الأوىل 

اأوًل،  الرجال  تفريق  التف�ضيل:  من  ب�ضيء  اإياها  متناوًل 

ثم رفع امل�ضنقة، املحتوية على فجوة، لت�ضل اإىل الل�ضانني 

يّل  بعد  املحكوم،  اإ�ضعاد  واأخ��ريًا  العمود،  يف  املحفورين 

اأن  مالحظًا  قدميه.  عقبي  يف  م�ضمار  وغر�ض  �ضاقيه 

ظهورهن  تكون  حيث  الرجال  بعك�ض  ُيعّلقن  كن  الن�ضاء 

مواجهة للجمهور ووجوههن ملت�ضقة بالعمود... مراعاًة 

ج�ضد  �ضُيعّلق  املائة،  الأعمدة  تلك  اأح��د  على  للح�ضمة! 

عزيز على يهوذا: ج�ضد والده  �ضمعان، الع�ضو يف حركة 

قرية  اب��ن  �ضمعان،  و�ضيخاطب  ل��الح��ت��الل.  مناه�ضة 

حتزن  »ل  املفجعة:  ميتته  قبل  ولده  اجلليلية،  خ��ورازمي 

يا بنّي، اأنا اأموت لأجل ق�ضية �ضريفة«، تاركًا له الو�ضية 

الآتية: »لي�ض لدي الكثري لأقوله لك يا يهوذا. اأنت �ضبي 

�ضجاع، وتعرف �ضقاء وطننا، لكننا �ضنكافح واهلل معنا. 

له  وفيًا  كن  �ضريعته.  غري  اأخ��رى  ب�ضريعة  اأب��دًا  تقبل  ل 

و�ضتتعّرف  بنّي،  يا  الليلة  هذه  كثريًا  �ضتكرب  ولأر�ضنا. 

بالثانية،  احتفظ  نف�ضه.  الوقت  يف  والثورة  احل��زن  اإىل 

ول تدعها تغادرك. فاأ�ضواأ �ضيء هو اأن حتيا نائمًا. هذه 

اليافع،  يهوذا  على  قا�ضيًا  وعبئًا  قيدًا  �ضتكون  الو�ضية 

الذي �ضي�ضبح منذ ذلك اليوم م�ضوؤوًل عن اإعالة والدته 

�ضيبوريه واأخته حّنة.

طفولة يهوذ�

ب��ع��د ه���ذه ال��ب��داي��ة امل���وؤث���رة، ي��رت��ّد ال�����ض��رد يف حركة 

الإعدام،  حادثة  �ضبقت  التي  املرحلة  اإىل  ا�ضرتجاعية، 

فيقّدم الكاتب اأو�ضافًا ج�ضدية ليهوذا، خمتلفة عن تلك 

و�ضيمًا  كان  فقد  الكن�ضية.  اللوحات  يف  بها  يظهر  التي 

واإن بدا نحياًل، متحّليًا بجمال ماألوف: عينان �ضوداوان 

طويلتا  وي���دان  �ضغري،  اأن���ف  اأج��ع��د،  �ضعر  وا���ض��ع��ت��ان، 

اأن تعتادا عمل الفاخوري  الأ�ضابع، �ضتعانيان كثريًا قبل 

حني تخلفان يَدْي �ضمعان اخلبريتني يف �ضناعة الفّخار. 

لكن هذه املرحلة مل تكن هانئة كما قد يتبادر اإىل ذهن 

قرية  اجلليلية،  خ���ورازمي  قرية  �ضهدت  فقد  ال��ق��ارئ، 

يهوذا طفولته، حادثة مفجعة حني  اأم�ضى  العائلة حيث 

قتل �ضّكانها جابي ال�ضرائب زائري اليهودي اخلورازميي، 

اأبناء قريته، وجنودًا ثالثة كانوا يف رفقته،  املحتقر من 

�ضاقاًل من الف�ضة، وهو املوؤمتن على �ضندوق املال لفرتة 

واإذا  واأولده؟  زوجته  فقد  بعدما  ماديًا  والزاهد  طويلة، 

كان املال هدفه، فلَم انتحر بعد ت�ضليمه ي�ضوع؟

يف روايته اجلديدة »قبلة يهوذا« ال�ضادرة لدى من�ضورات 

فرن�ضا،  يف  و�ضخبًا  �ضجيجًا  اأث��ارت  والتي  »غرا�ضيه«، 

�ضبق  ال��ذي  برولوجنو،  اأوب��ري  وال�ضحفي  الكاتب  ُيرجع 

مثل  رواي��ات��ه  يف  اأخ���رى  تاريخية  �ضخ�ضيات  ت��ن��اول  ل��ه 

�ضخ�ضية  اإىل  الإن�ضانية  من  بع�ضًا  بونابرت،  نابوليون 

يهوذا الغام�ضة، ناف�ضًا عنها �ضفة اخليانة الأزلية التي 

الت�ضقت بها. واإذا كان برولوجنو قد و�ضع يف كتابه هذا 

الأحداث املعروفة، والواردة يف �ضرية امل�ضيح، يف �ضياقها 

التاريخي العام باإتقان، فاإنه مل ينحز متامًا اإىل يهوذا، 

لنقل  امل�ضيحية.  الر�ضالة  تاأِت كتابته من باب رف�ض  ومل 

هي وجهة نظر اأخرى اأكرث واقعية وراهنية، حتاكي عقل 

تاركًة  اأوًل،  والع�ضرين  الواحد  القرن  يف  يعي�ض  ق��ارئ 

لالإميان هام�ضه اأي�ضًا. 

اإذًا، نحن يف فل�ضطني القابعة حتت الحتالل الروماين: 

رون«  اأر�ض تغلي، �ضكان ينتظرون املخّل�ض، حّكام »متح�ضّ

و�ضّكانها  وتركيبتها  املنطقة  ع��ن  الكثري  يفقهون  ل 

كهنة  الرحمة،  يعرفون  ل  �ضرائب  جباة  »املتوح�ضني«، 

وفّري�ضيون متعاملون مع املحتل لتاأمني ا�ضتمرار نفوذهم، 

اأنبياء كاذبون، فالحون فقراء، جّتار وحرفيون، �ضّيادون، 

موم�ضات، حاملون وثّوار وقتلة وقّطاع طرق... والكثري من 

على  النافقة  واجلثث  ل��الإع��دام،  امل�ضتخدمة  ال�ضلبان 

تخوم اأور�ضليم. يف اخت�ضار: اإله �ضرقي واحد م�ضت�ضَعف 

يواجه جمموعة كبرية من الآلهة اجلبابرة. 

�لو�سية – �لقيد 

»الطريق  مفادها:  جيد  لأندريه  جملة  مع  تكون  البداية 

برولوجنو  بها  ي�ضتهّل  الهدف«،  اإىل  اإل  ي��وؤدي  ل  القومي 

الطفل  يهوذا  برفقة  �ضيقودنا،  الطريق  لكن  هذا،  كتابه 

ذي الأحد ع�ضر عامًا، اإىل التّلة  حيث ُعّلق اأبوه �ضمعان، 

هكذا ينطلق ال�ضرد: »كان يعرف اأنهم لن ي�ضّكوا ب�ضبي، 

الهيبة.  من  بكثري  ع�ضر  الأح��د  اأعوامه  توحي  لن  مثلما 

ح�ضان  عن  عبارة  وهي  لة،  املف�ضّ لعبته  معه  ا�ضطحب 

اأترابه  اأحد  من  يطلب  )...( مل  والده  �ضنع  من  خ�ضبي 

�ضّد  النح�ضار.  يف  اأخذ  قد  الليل  برد  وكان  ا�ضطحابه، 

اإىل  املاعز  جلد   من  امل�ضنوع  ال�ضغري  معطفه  اأط��راف 

ج�ضده، قبل اأن ي�ضادف جنديًا رومانيًا يف دربه، في�ضعر 

مبزيج من اخلوف والقرف، على عادته كلما راأى واحدًا 

النظر  دون  من  يتجاوزه،  كي  اأ�ضرع  اجلنود.  ه��وؤلء  من 

 فل�شطني 

يهوذا:

اأنبياء 

كاذبون، 

فالحون فقراء، 

�شيادون، 

قّطاع طرق، 

موم�شات، 

حاملون وثّوار
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ترك 

يهوذا 

اإجنياًل 

مل 

اإثر اإهانتهم اأحد القرويني. 

ي�ضريان  عاملني  بخيَطْي  هنا  ج��ي��دًا  برولوجنو  مي�ضك 

بالتوازي: عامل يهوذا املنزيل الذي حتاول العائلة خلقه 

بعيدًا عن ال�ضطرابات الدامية، والعامل اخلارجي املظلم 

العائلة  اأف��راد  جهود  خمّربًا  براأ�ضه  يطّل  ينفّك  ل  الذي 

عن  قلياًل  بعيدة  املرحلة  هذه  يف  تبدو  التي  ال�ضغرية، 

فيه  تنهمك  الذي  الوقت  العام: يف  ال�ضاأن  النخراط يف 

لأول مرة �ضناعة  يهوذا  يتقن  اإخفاء اجلثث،  القرية يف 

البناء  ه��ذا  وال���ده.  �ضعادة  و�ضط  الفخارية،  الأوع��ي��ة 

الكاتب  �ضيربزه  وخ��ارج،  داخ��ل  بني  امل��زدوج،  الهند�ضي 

برباعة يف م�ضاهد اأخرى لحقة من حياة يهوذا، ل �ضيما 

الفردية  �ضوؤال  بقّوة  طارحًا  الأور�ضليمية،  املرحلة  يف 

واحلق بال�ضعادة ال�ضخ�ضية، مبعزل عن ال�ضعادة العامة 

التي تعني رخاء �ضعب باأكمله.

قانون  منّفذين  الرومان  ينتّقم  اجلباة،  قتل  حادثة  بعد 

»التع�ضرية«، القائم على انتقاء واحد من بني كل ع�ضرة 

ال�ضّكان  اأن  طاملا  لإعدامه  ع�ضوائي،  وب�ضكل  اأ�ضخا�ض، 

اإىل  يهوذا  �ضريبط  هكذا،  القتلة.  هوّية  ك�ضف  يرف�ضون 

الأبد بني فّنه يف �ضناعة الفّخار وبني فظاعة ما راأى، بينما 

يتحّول موقف �ضمعان تدريجيًا، لياأتي انخراطه يف مقاومة 

الرومان مفاجئًا، بعد زيارة يقوم بها قريبه زكريا، الذي 

افتعل ال�ضجار ورف�ضت املحكمة قبول �ضهادته مما دفعه 

اإىل ترك القرية خجاًل، لإقناعه بالن�ضمام اإىل احلركة 

اجلولين،  يهوذا  ال�ضريعة  يف  واخلبري  للعامل  امل�ضلحة 

و�ضط احتجاج �ضيبوريه وهلعها. منذ ذلك القرار، يتغرّي 

رابطًة  اخل��ارج  على  وتنفتح  العائلة،  م�ضري  الأب��د  اإىل 

الوالد،  التغرّي ذروته بعد مقتل  ويبلغ هذا  به.  م�ضريها 

زعيم  لت�ضليم  اجلبال  اإىل  بنف�ضها  �ضيبوريه  تذهب  حني 

املجموعة بارابا�ض وحيدها اليافع يهوذا.

عمل �ساق... قتل �إن�سان!

هل كان يهوذا جمبوًل على اخليانة اأم كانت اخليانة قدره 

الذي ل فكاك منه؟ مَل راوده ذاك ال�ضعور مبّكرًا، ف�ضرخ 

يتحّدث  يكن  مل  يومها  خنته«؟  لقد  اأم��اه،  يا  »بلى  باأمه: 

عن ي�ضوع النا�ضري، بل عن اآخر ت�ضاء م�ضادفة »اأدبية« 

متعّمدة اأن يحمل ا�ضمًا م�ضابهًا: ي�ضوع. فقد رافق يهوذا 

والده يومًا اإىل اإحدى العمليات التخريبية التي قامت بها 

جماعة اجلولين، فتاه واأم�ضك به الرومان، وحني �ضاألوه 

عن ا�ضمه انتحل ا�ضم �ضديقه خوفًا من اأن يعاقبه والده. 

وحني اكت�ضف الرومان العمل التخريبي، بحثوا عن ي�ضوع 

ال�ضغري وعّلقوه يف �ضجرة جّميز. تخّل�ضًا من عقدة الذنب 

احلركة  اإىل  يهوذا  ان�ضّم  طوياًل،  �ضتالزمه  التي  هذه 

مع  �ضمعان  وال��ده  اإع��دام  بعد  يرتكها  اأن  قبل  العا�ضية، 

األفي رجل، اإثر هجومهم على م�ضتودع لالأ�ضلحة يف قلب 

لينخرط من  بعد فرتة،  �ضيعود  لكنه  ق�ضر هريودو�ض.  

وجماعته،  بارابا�ض  ت�ضّرف  قدراته حتت  وا�ضعًا  جديد 

متعاونًا معهم حتى نهاية حياته.

عالقة يهوذا ببارابا�ض قائد املجموعة هي عالقة جدلية 

الرتياح  وع���دم  ال��رتّق��ب  ���ض��اده  الأول  فاللقاء  للغاية، 

القائد  بهذا  بعد  فيما  �ضيعجب  الذي  يهوذا،  جانب  من 

يف  راف�ضًا  النهاية،  حتى  له  بولئه  ويحتفظ  املتطّرف، 

الوقت نف�ضه اأن يحّل مكان والده، حمتقرًا العالقة التي 

�ضتجمعه بوالدته �ضيبوريه. رّحب بارابا�ض بان�ضمام يهوذا 

اإىل املجموعة، من دون وجود والده هذه املرة مل�ضاندته، 

بالعطف يف ظروف عمل  اأن ميّده  امل�ضتطاع  وحاول قدر 

املجموعة القا�ضية. املرحلة الأوىل من التدريب �ضتقت�ضر 

على اأعمال التنظيف، و�ضُت�ضعر الفتى بخيبة اأمل، قبل اأن 

ينخرط يف جو التدريب القتايل، وينّفذ اأوىل عملياته. 

ير�ضم الكاتب اأ�ضلوب عي�ض املجموعة: حياة رتيبة ممّلة، 

ل يك�ضر روتينها �ضوى م�ضاحنات رجال ل عمل لهم، وقد 

اأ�ضعرت املنت�ضب ال�ضاب ب�ضجر رهيب جعله يتحّرق �ضوقًا 

الرجال  بع�ض  مراقبته  لدى  �ضيما  ل  ال��روم��ان،  ملقاتلة 

الذين كانوا يتغّيبون مدة يومني اأو ثالثة. ويف اإطار هذه 

املجموعة يتعّرف يهوذا اإىل نتنائيل ال�ضاب، ابن الفقيه 

واملتعّمق يف الن�ضو�ض الفقهية، والذي �ضي�ضبح �ضديقه 

احلميم، ومب�ضّر الثوار املتجّول على القرى لإقناع ال�ضكان 

بارابا�ض  امتعا�ض  من  الرغم  على  ق�ضيتهم،  بعدالة 

الثورة  دعم  على  واإرغامهم  هوؤلء،  اإرهاب  ل  يف�ضّ الذي 

امل�ضّلحة.

منعطفًا  ت�ضّكل  يهوذا،  ينفذها  التي  الأوىل  القتل  عملية 

اخلّطة  تقت�ضي  �ضرائب.  جابي  هو  القتيل  حياته:  يف 

اإىل مداه  ُيهاَجم وهو يف فرا�ضه. هنا، يتمّدد الزمن  اأن 

حلظة  بني  ومتدّفقًا  ح��ارًا  الو�ضف  وي�ضبح  الأق�ضى، 

اإنهائه  وحلظة  اجلابي،  على  الفتى  انق�ضا�ض 

بحرارة  ب��داي��ة  ي��ه��وذا  �ضعر  فقد  مهّمته. 

خنجره  ا���ض��ت��ّل  حت��ت��ه:  املن�ضحق  اجل�ضد 

وطعنه، وزاد ال�ضغط باخلنجر حني واجه 

مقاومة انتهت بتغلغل �ضائل متخرّث بني 

يهوذا  ودف��ع  ال��رج��ل،  �ضرخ  اأ�ضابعه. 

ينق�ّض  اأن  قبل  اأر���ض��ًا،  �ضقط  ال��ذي 

رق�ضة  يف  ويدخالن  جم��ددًا،  عليه 

الذي  الدم  على  منزلقني  جمنونة، 

يغ�ضل الأر�ض. قبل اأن ينتهي امل�ضهد 

على النحو الآتي: كانت جّبة يهوذا 

الأ�ضفل،  م��ن  ال���دم  يف  غ��ارق��ة 

وتقياأ  احل���ائ���ط،  ع��ل��ى  ف��ات��ك��اأ 

ثم  الإنهاك،  عدة حتى  مرات 

قتل  �ضاق،  لعمل  »اإن��ه  غ��ادر. 

نتنائيل  له  �ضيقول  اإن�ضان«، 

لن  العمل  ه��ذا  لكن  حينها. 

بعد ذلك. فعملية  �ضاقًا  يعود 

القتل الثانية �ضينّفذها يهوذا 

لي�ضبح  و���ض��رع��ة،  ب�����ض��ع��ادة 

حمرتفًا  ق���ات���اًل  ذل����ك  ب��ع��د 

ي�ضّر  بعدما  للدم،  ومتعّط�ضًا 

روؤيته  فر�ض  على  ب��اراب��ا���ض 

الأهايل  ب���رتوي���ع  ال��ق��ائ��ل��ة 

اإقناعهم،  ع����ن  ع���و����ض���ًا 

يريد  املجموعة:»من  �ضائاًل 

القتلة؟«،  ب���ني  ي��ك��ون  اأن 

»اأنا«،  ي��ه��وذا:  و�ضيجيب 
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على الرغم من ال�ضداقة التي جتمعه بنتنائيل.

يهوذا  يكت�ضف  حياته،  من  عنفًا  الأك��رث  الفرتة  هذه  يف 

يقدر  اأن  دون  الأم��ر،  في�ضووؤه  بوالدته،  بارابا�ض  عالقة 

بعد  �ضيما  ل  ذلك،  بعد  النظر  يغ�ّض  لكنه  تغيريه.  على 

انك�ضاف ا�ضمه كقاتل، وا�ضطراره لالنتقال اإىل نوع اآخر 

من الكفاح: التج�ض�ض، والتغلغل يف اأو�ضاط الطبقة الغنية 

يف اأور�ضليم. 

�نتظار �لبطل.. �نتظار �حلبيب

يعرف  مل  الذي  اجلليلي  ينتقل  عمره،  من  الع�ضرين  يف 

اليهود  ت�ضم  كوزموبوليتية،  مدينة  اإىل  قبل،  املدنية من 

العرب  والتّجار  والزنوج  والأحبا�ض  والبابليني  والرومان 

حياة  يف  املدينية  املرحلة  هذه  واليونانيني.  والفينيقيني 

يهوذا هي الأكرث هدوءًا، على الرغم من ترّبمه و�ضدمته 

يف البداية. عند و�ضوله اإىل املدينة يقيم يهوذا عند اأحد 

�ضموئيل،  يدعى  فاخورّي  وهو  املجموعة،  مع  املتعاونني 

بانتظار مهّمة توكل اإليه. واأثناء ذلك، يعود اإىل �ضناعة 

الفّخار، كما يتعّرف اإىل املراأة لأول مّرة، من خالل لقائه 

باملوم�ض اجلميلة مرمي، وهي من قرية والدته: جمدىل. 

خالل  من  جليلي  اأن��ه  م��رمي  تعرف  حني  يهوذا  يده�ض 

غريها  م�ضاجعة  راف�ضًا  ع��ّدة  م��رات  ويقابلها  لهجته، 

يك�ضف  الذي  باحلوار  لقاءاتهما  وتتمّيز  املوم�ضات،  من 

ليهوذا اأن مرمي تتحّلى بقدرة حتليلية اأي�ضًا. فمّرة ت�ضفه 

»اأنتظر رجاًل  اأخرى تقول له:  »بالديك الغا�ضب«، ومرة 

قادرًا على احلب، حب النا�ض اأجمعني، الرومان واليهود، 

البغايا والديوك ال�ضغار، الأغنياء والفقراء. رجل كهذا 

يثريين. لكني مل اأجده بعد«. كاأن مرمي كانت بقولها هذا 

البداية  منذ  ت�ضرح  اأو  بعد،  ما  يف  امل�ضيح  بلقائها  تتنباأ 

تباين موقفها من جهة، وموقف يهوذا وال�ضعب اليهودي 

بينما  البطل،  ينتظران  ويهوذا  ال�ضعب  اأخرى:  جهة  من 

هي تنتظر احلبيب.

اأثناء اإقامته يف اأور�ضليم، يقابل يهوذا بارابا�ض اأو ر�ضله 

ال�ضّريني مرات عدة، لكن الأخبار ل ت�ضّره غالبًا، ب�ضبب 

العمليات  اأو  املجموعة،  على  اخلناق  ال��روم��ان  ت�ضييق 

يخرب  امل��رات،  تلك  اإح��دى  ويف  بها.  تقوم  التي  الفا�ضلة 

احلمى،  مع  ���ض��راٍع  بعد  وال��دت��ه  بوفاة  يهوذا  بارابا�ض 

فيغ�ضب الأخري، ويحزن لبعده عنها، موقنًا اأن اآخر خيط 

مع قريته خورازمي وحياته ال�ضابقة قد انقطع، ثم يتحّرق 

للموت،  القتل عالج  اأن  لو  القتال، كما  اإىل  للعودة  �ضوقًا 

ميالأ الفراغ الذي يرتكه الأخري يف حياة املرء.

لكن لقاًء �ضيعيد اإىل روح ال�ضاب بع�ضًا من �ضفافيتها، اإذ 

يح�ضر رجل �ضديد النظافة يومًا ما، طالبًا جمموعة من 

مركز  اإليه يف  باإر�ضالها  يهوذا  مكّلفًا  الفخارية،  الأوعية 

الإ�ضينيني،  اإىل  يهوذا  يتعّرف  هكذا،  جماعته.  اإقامة 

وه���م جم��م��وع��ة م��ن ال��رج��ال غ��ري امل��ت��زوج��ني، الذين 

يوؤمنون باهلل اإميانًا �ضديدًا. وهم اأي�ضًا م�ضاملون، مي�ضون 

اخلا�ضة  الطهارة  بطقو�ض  والقيام  ال�ضالة،  يف  الوقت 

األقى  بعدما  قتاًل  ومات  ظهر  امل�ضيح  اأن  معتقدين  بهم، 

اإىل  حنينه  من  الرغم  وعلى  اجل��رم.  عليه  الفّري�ضيون 

حياة م�ضتقّرة، وتفّهمه لوجهة نظر تلك اجلماعة، يوؤمن 

يهوذا اأن الظروف ت�ضتوجب القتال كاأولوية.

جغر�فيا �لكر�هية

يطلب  امل��دي��ن��ي��ة،  ال��ف��رتة  �ضمن  ج��دي��دة  مرحلة  ت��ب��داأ 

بارابا�ض من يهوذا لقاء نيقودميو�ض بن غوريون، الع�ضو 

يف ال�ضنهدرين )املجل�ض املذهبي( املتعاطف مع جمموعة 

الرغم  من بع�ض الختالف يف وجهات  اجلولين، على 

النظر بينه وبني قائدها. بعد ذلك، يطلب نيقودميو�ض من 

يهوذا النتقال للعي�ض لدى عائلة تاجر عطور ومن�ضوجات 

مقّرب من الفري�ضيني واأو�ضاط الهيكل ينحدر من منطقة 

اأبيلني، على اأن ينتحل يهوذا ابن الثالثة والع�ضرين �ضفة 

يهوذا راغمًا  ينفتح  يفتاح. هناك  للتاجر  ابن عّم قروي 

يف  ويتعّرف  وباذخني،  خمتلفني  عي�ض  ومنط  بيئة  على 

التحليل  على  بقدرته  ويعجب  يوناين  رجل  اإىل  املدينة 

الفل�ضفي فيتاأّثر به قبل اأن ي�ضبح من اأعّز اأ�ضدقائه. ويف 

متجر يفتاح حيث يعمل، يرى رومانيًا للمرة الأوىل، دون 

اأن ي�ضتطيع قتله: كان الرجل جمّرد قائد ع�ضرة، يطلب 

اأن  فما  الروماين.  احلاكم  معاوين  لأحد  ثمينة  �ضجادة 

يراه يهوذا داخاًل الدكان، حتى ي�ضارع اإىل الختباء خلف 

اأحد الأعمدة. بعد ذلك، ي�ضطر يهوذا من خالل عمله، 

اأخرى،  نظر  وجهات  تقّبل  اإىل  يفتاح،  منزل  يف  وعي�ضه 

واحد،  اآن  يف  وجاذبيته  املديني  املجتمع  زيف  مكت�ضفًا 

ومدركًا اأن الفري�ضيني لي�ضوا جميعًا متعاونني مع املحتل، 

ب فيما  واأنهم على الرغم من علمانيتهم �ضديدو التع�ضّ

الأوىل  للمرة  يهوذا  يرى  هكذا  ال�ضريعة.  بن�ض  يتعّلق 

اأبناء  يحتقرون  اليهودية  اأبناء  العامة:  وطنه  جغرافيا 

اجلليل، والفري�ضيون يكرهون ال�ضدوقيني، ويعادي هوؤلء 

جميعًا املقاومني والأ�ضينيني.

بعد انغما�ضه يف قراءات متعددة، وزيارته الأماكن الأكرث 

ولقائه  الهوى،  بيوت  اإىل  املدينة من احلمامات  ترفًا يف 

العي�ض حتى  موم�ضات �ضقراوات، ينغم�ض يهوذا يف رغد 

بقناعته  احتفاظه  الرغم من  ين�ضى ق�ضيته. وعلى  يكاد 

بلقاء هوؤلء. ويف  ي�ضّر  بات  الغرباء، فقد  القائلة بدونية 

�ضحر  يكت�ضف  اأخ��ذ  الأع��م��ى،  الإمي���ان  على  ترّبى  حني 

اأن  مكت�ضفًا  عقلي،  نحو  على  اأفكاره  ويوؤ�ض�ض  الربهان، 

هذه،  الندماج  مرحلة  اإهانة.  بال�ضرورة  لي�ض  ال�ضحك 

عامو�ض  ابنة  بيت�ضابيه  الرقيقة  ال�ضبية  بلقائه  ج  تتوَّ

لكن،  ول��دي��ن.  منها  وي��رزق  بها،  يرتبط  التي  التاجر، 

خيانة  املرة  هذه  باخليانة:  يهوذا  ي�ضعر  الثانية،  وللمرة 

القدر  ال�ضخ�ضية.  �ضعادته  اإياها  اأن�ضته  التي  الق�ضية 

يف ال�شلب 

كان ثمة 

تفريق

 بني الرجال 

والن�شاء.. 

وجوه الرجال 

للجمهور 

وظهور 

الن�شاء له
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هو من �ضيح�ضم امل�ضاألة ليقول كلمته الأخرية: ذات يوم 

يعود يهوذا اإىل منزله، ليجد األ�ضنة اللهب تت�ضاعد منه، 

النار.  زفري  �ضوى  جوابًا  يجد  فال  وولديه  زوجته  ينادي 

لقد انهار كل �ضيء.

بلمحة ب�ضر، مّتحي املرحلة املدينية، وتنّفذ حياة يهوذا 

ن�ضيان  اأنه دفع ثمن  ارتدادية كاملة: �ضيظّن حتمًا  دورة 

يف  املج�ّضد  العقل  �ضوت  وداع  فريف�ض  واأنانيته،  ق�ضيته 

لكن  الن�ضال،  يف  جم��ددًا  ينغم�ض  ثم  اليوناين،  �ضديقه 

فقدت  بعدما  خا�ضة  امل��رة،  ه��ذه  ال�ضوداوية  من  بكثري 

الثورة حاملها وخطيبها اجلذاب نتنائيل.

عينا يهوذ�

بامل�ضيح.  يهوذا  لقاء  كيفية  عن  امل��رء  يت�ضاءل  اأن  بّد  ل 

روحي  مر�ضد  عن  البحث  التالقي  ه��ذا  �ضبب  ك��ان  لقد 

الذي  احل�ضي�ض  من  انت�ضالها  اأج��ل  من  للثورة  جديد 

اإليه تعّنت بارابا�ض. هذا ما قاده للبحث طوياًل  اأو�ضلها 

اإىل  املواهب،  املتفاوتي  واخلطباء  الكذابني  الأنبياء  بني 

اإىل  يهوذا  يذهب  املعمدان.  يوحنا  يوم  يكت�ضف ذات  اأن 

الأخرى  �ضفته  عند  املعمدان  يقف  ال��ذي  الأردن،  نهر 

وزوجته  الأخري  �ضامتًا  هريود�ض  ل�ضلطة  اخلا�ضعة  غري 

هريودية باأفظع الألفاظ. لقاء يهوذا بيوحنا ل يخلو من 

ح�ّض كاريكاتوري:»كان ثمة مئة �ضخ�ض يف مكان يك�ضوه 

الكربيت،  برائحة  م�ضبعًا  اجلو  وكان  الأخ�ضر،  الع�ضب 

والنا�ض ي�ضغون اإىل النبي الأ�ضعث املنت�ضب على �ضخرة 

الهزيل،  يوحنا  ب�ضرة  لّوحت  قد  ال�ضم�ض  كانت  ملحية. 

الذي يك�ضو �ضاقيه �ضعر اأ�ضهب، ويرتدي اأ�ضماًل من وبر 

نف�ضه:  يهوذا  خاطب  جلدي.  بحزام  ويتمنطق  اجلمال، 

يا لهوؤلء الواعظني، ل يكاد واحدهم يهتدي اإىل طريقه 

اخلا�ض«. تقومي يهوذا الأويل يفيد بعدم �ضالحية يوحنا 

لقيادة الثورة، فهو لعن موهوب، لكنه يفتقد للروؤية. 

لكن يوحنا ير�ضد اجلميع اإىل النبي احلقيقي: ابن خالته 

ي�ضوع. فيّظن يهوذا اأن الأمر مبالغ فيه، واأن يوحنا ينقل 

�ضلطته اإىل غريه على غرار ما يفعل الكثري من الدعاة.

يهوذا  يوا�ضل  كثب،  عن  املعمدان  يوحنا  مراقبة  بعد 

حيث  بطانيا  قرب  �ضحراء  اإىل  ال�ضدفة  فتقوده  بحثه، 

اإىل  فيدعوانه  ب�ضائع،  ت�ضليم  ينتظران  بتاجرين  يلتقي 

املكوث معهما. هناك، يزورهم تائه يف ال�ضحراء، طويل 

امل�شيح

يف الكتاب: 

ق�شمات

اأميل 

اإىل القبح 

ونهم 

للطعام

القامة، هزيل، يرتدي ثوبًا ممّزقًا ومت�ضخًا، معّرفًا عن 

نف�ضه ب�ضوت متهّدج وخجول: »اأنا ي�ضوع بن يو�ضف. واأنا 

خائر القوى لأين اأم�ضيت اأربعني يومًا يف ال�ضحراء. هل 

ت�ضمحون يل اأن اأرتاح قلياًل عندكم؟«. يّرق قلب يهوذا له، 

ويدعوه اإىل الإقامة. هكذا يت�ضّنى له مراقبته عن قرب: 

و�ضفاء  كبري،  حرمان  عالمات  فيه  ُت��رى  �ضاحب  وج��ه 

يهوذا  يجد  القبح.  اإىل  اأميل  هي  ق�ضمات  به  ت�ضّع  كامل 

معه  يدخل  ما  و�ضرعان  وجّذابًا،  خمتلفًا  �ضيئًا  ي�ضوع  يف 

يف جمادلت فكرية مكت�ضفًا قدرته الهائلة على الإقناع، 

غرار  على  خطابه  يف  »املبالغة«  بع�ض  من  الرغم  على 

مب�ّضرين اآخرين، كقوله مثاًل اإن ال�ضيطان اختربه مرات 

ثالثًا اأثناء وجوده يف ال�ضحراء، اأو ادعائه بالتوا�ضل مع 

اهلل الذي يدعوه والده. هنا ل بد من مالحظة الت�ضّور 

الواقعي الذي ير�ضم به الكاتب �ضخ�ضية ي�ضوع م�ضتعينًا 

الطهرانية  ال�ضفات  وخمالفًا  اخلبريتني،  يهوذا  بعينّي 

نهمًا  يبدو هنا  اإذ  امل�ضيح،  ب�ضخ�ض  دائمًا  ارتبطت  التي 

التاأثري  لأ�ضاليب  متقنًا  ما،  بطريقة  نرج�ضيًا  للطعام، 

�ضدقه  من  الرغم  على  عطفهم،  وا�ضتدرار  النا�ض  على 

وارتباكه اإزاء الر�ضالة التي جاء من اأجلها. مبعنى اآخر، 

امل�ضيح  �ضخ�ض  يف  الإن�ضاين  اجلانب  برولوجنو  يعطي 

حّقه، من دون اأن ينفي اأو يوؤكد اجلانب الإلهي.

يهوذا  على  امل�ضيح  يعر�ض  الث��ن��ني،  عالقة  تعّمق  بعد 

بعودة  واأب�ّضر  »�ضاأذهب  قائاًل:  له  تلميذ  اأول  يكون  اأن 

بذلك؟  ترغب  هل  يرافقني.  من  اأحتاج  لذلك  اململكة، 

م�ضريًا  يهوذا،  يوافق  الأول«.  تلميذي  ف�ضتكون  قبلت  اإذا 

اإىل اأن النتفا�ضة يجب اأن تبداأ من اأور�ضليم، لكن امل�ضيح  

يردد هذه الكلمة )النتفا�ضة( بقليل من اجلّدية مرات 

عّدة، ثم ي�ضتاأذن للمغادرة واعدًا يهوذا بلقائه يف قريته 

ال�ضلطات  تعتقل  الفرتة،  ه��ذه  يف  �ضهر.  بعد  خ��ورازمي 

الأردن،  نهر  اجتيازه  بعد  املعمدان  يوحنا  الرومانية 

يف  وت�ضجنه  عليها،  ت�ضيطر  التي  ال�ضفة  اإىل  وو�ضوله 

قلعة ما�ضرونت احلجرية، قبل اأن تغتاله، ما يدفع يهوذا 

ال�ضّيادين  بع�ض  كوخ  يف  ليجده  ي�ضوع،  عن  البحث  اإىل 

الذي  �ضمعان  ومنهم  له،  اأتباعًا  اتخذهم  الذين  ال�ضذج 

�ضي�ضبح بطر�ض؛ �ضخرة الكني�ضة امل�ضيحية لحقًا. ي�ضعر 

يهوذا ببع�ض الإجحاف مل�ضاواته بهوؤلء الفقراء الأغبياء 

تلك  اأن  باملقت، مالحظًا  يعتربهم حثالة جديرة  الذين 

موّجهة  تكن  مل  بي�ضوع  الأول  لقاءه  مّيزت  التي  العاطفة 
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اإن املب�ّضر ي�ضتقبل اجلميع تقريبًا بهذه  اإليه ح�ضرًا، بل 

فيه  يرى  الذي  هذا  برفقة  ال�ضري  يتابع  لكنه  الطريقة، 

�ضفات قائد مثايل.

مل يزعج يهوذا طلب امل�ضيح من تالميذه ترك عائالتهم 

�ضيء  كل  فقد  الذي  امل�ضتوحد  هو  واّتباعه،  وممتلكاتهم 

عدا اإميانه بالق�ضية، فراح يتواطاأ معه فيما ظّنه »األعيبه 

بها  يقوم  التي  ال�ضفائية  املعجزات  تلك  اأي  ال�ضغرية«، 

التي  الطبية،  والو�ضفات  الأع�����ض��اب  ببع�ض  م�ضتعينًا 

�ضت�ضاهم يف زيادة �ضهرته من دون اأدنى �ضك. هنا ومرة 

اأخرى، يتعامل الكاتب مع »املعجزات« التي قام بها ي�ضوع 

الت�ضليم. فمعجزة حتويل  وبع�ٍض من  ال�ضّك،  ببع�ض من 

ما  لأن  راأيه،  كانت غري �ضحيحة بح�ضب  اإىل خمر  املاء 

بالنبيذ  املاء  اأقربائه هو مزج  اأحد  ي�ضوع يف عر�ض  فعله 

وتقدميه اإىل اأنا�ض خممورين ل ي�ضتطيعون التمييز. كذلك 

معجزة الأعمى الذي �ضفاه، فهو مل يكن اأعمى بل م�ضابًا 

بالتهاب األ�ضق جفنيه، وما اأن بلل امل�ضيح اجلفنني بقليل 

من اللعاب حتى انفتحتا، اأما يف املعجزات الأخرى فقد 

الإن�ضاين يف ذلك كّله، فاملهم  البعد  حاول الرتكيز على 

بل  املكفوف،  اإىل  النظر  اإع��ادة  لي�ض  ي�ضوع  اإىل  بالن�ضبة 

النظرة املختلفة اإىل الأمور حلظة فتح عينيه. كان يهوذا، 

كلما ازداد عدد اأتباع امل�ضيح، يقتنع اأكرث فاأكرث ب�ضواب 

ومعجبًا  اآخرين،  مب�ّضرين  وبني  بينه  مقارنًا  اختياره، 

بطريقته يف اخلطابة التي ي�ضفها كالآتي:»كان يخاطب 

اجلماهري خماطبة النّد للنّد، وخماطبة ال�ضيد للعبد يف 

ت�ضبيهات  يف  لتوظيفها  يومية  بوقائع  م�ضتعينًا  معًا.  اآن 

تظّل مبهمة وغام�ضة«.

�أجو�ء هزلية

بني  طريقها  �ضّقت  التي  الغرية  م�ضاعر  من  الرغم  على 

واملوم�ضات  الن�ضاء  بع�ض  ان�ضمام  ورغ���م  التالميذ، 

حول  الإ�ضاعات  حيكت  التي  املجدلية  مرمي  )اأب��رزه��ن 

التالميذ  ه��وؤلء  اأن  يهوذا  اآم��ن  فقد  بي�ضوع(،  عالقتها 

النفعاليني وال�ضادقني ميكن لهم اأن ي�ضّكلوا نواة ع�ضابة 

املجدلية  م��رمي  وج��ود  م�ض�ض  على  َق��ِب��َل  لذلك  فّعالة، 

وتهّتكها الذي مل تتخّل عنه، �ضمن قبوله بغرائب كثرية 

كان  اأكرث:  باخت�ضار  عليهم.  يفر�ضها  ي�ضوع  كان  اأخرى 

لكنه  للم�ضيح،  الن�ضايل  امل�ضروع  بجوهر  مقتنعًا  يهوذا 

اكت�ضب  ال��ذي  الرجل  فهذا  الأ�ضاليب.  يف  معه  اختلف 

يعترب  مل  الطويل،  الن�ضايل  تاريخه  من  كثرية  خ��ربات 

كان  اأنه  حتى  له،  �ضديقًا  بل  للم�ضيح،  تابعًا  يومًا  نف�ضه 

بع�ض  مع  التعامل  يف  امل�ضيح  من  ذك��اًء  اأكرث  نف�ضه  يرى 

املواقف، ل �ضيما بعد انتقال اجلميع اإىل اأور�ضليم.

يهوذا،  امتعا�ض  دائمًا  اأث��ارت  بالرومان،  ي�ضوع  عالقة 

باأن  الأمر  القادة، مربرًا  اأحد  ابن  �ضفى  بعدما  �ضيما  ل 

»الأ�ضحاء ل يحتاجون اإىل طبيب بل املر�ضى« يف معنى 

ذلك  منذ  ال�ضاحلني.  ل  الفا�ضدين  لإ�ضالح  ج��اء  اأن��ه 

النظر،  وجه���ات  يف  احل������اد  الن�ضقاق  ي��ب��داأ  احل��ني 

ويحاول يهوذا جاهدًا اإيجاد املربرات لي�ضوع يف حماولة 

لإقناع نف�ضه اأوًل، معتربًا اأن الأخري يالطف الرومان كي 

ين�ضب فخًا لهم فيما بعد، وقد اأراحته هذه الفكرة اإىل 

حني. 

التي  الهزلية  الأج��واء  بع�ض  من  ينفر  اأي�ضًا  يهوذا  كان 

اأنهم  معتربًا  بتالمذته،  امل�ضيح  ل��ق��اءات  ت�ضود  كانت 

من  ل�ضنني  ويتنّكرون  الن�ضال،  خط  عن  بذلك  يحيدون 

راحت  لذلك،  الروماين.  احلكم  حتت  والعذاب  املعاناة 

فقد  ت�ضاعديًا،  تاأخذ طابعًا  ي�ضوع  وبني  بينه  املناق�ضات 

قال له امل�ضيح يومًا:»اأ�ضفق على ال�ضالني واأحبهم، �ضرتى 

اأنك �ضرتبح بذلك اأكرث مما تظّن«، ليجيبه يهوذا:»ومن 

فقال  ال��روم��ان؟«،  حم��ارب��ة  يف  حملنا  �ضيحّل  ال��ذي  ذا 

الرومان  من  التخّل�ض  اأوًل  واجبك  من  ي�ضوع:»األي�ض 

املقيمني يف قلبك؟«.

دخول ي�ضوع اأور�ضليم كان بطريقة احتفالية اأثارت اإعجاب 

البداية.  يف  بها  اقتناعه  ع��دم  من  الرغم  على  يهوذا، 

فدخول ي�ضوع ممتطيًا حمارًا ومرتديًا جلبابًا من الكّتان 

الأبي�ض ذي �ضّرابات بي�ضاء كان فكرة يف غاية الذكاء: 

الوقت  يف  توا�ضعًا  الأنبياء  وكاأكرث  كمنت�ضر،  الدخول 

نف�ضه. لقد تاأّثر اجلميع، حتى رجال الدين لروؤيته، فقد 

الن�ضو�ض  التي ت�ضف بها  جاء دخوله مطابقًا للطريقة 

العتيقة كيفية دخول امل�ضيح.

اإىل  الذهاب  على  ي�ضوع  اأ�ضّر  لو�ضوله،  التايل  اليوم  يف 

راأى  وقد  حياته،  يتهدد  كان  الذي  اخلطر  رغم  الهيكل 

التغطية، يف  اآخ��ري��ن  م��ع تالميذ  ل��ه  وف��ر  ال��ذي  ي��ه��وذا 

التّجار  مع  تعاركه  ثم  لل�ضريفة،  طاولة  على  انق�ضا�ضه 

على باب الهيكل و�ضراخه بهم اأن بيت والده لي�ض مغارة 

امل�ضرحية  واحلركة  ال�ضتعرا�ض،  من  �ضيئًا  لل�ضو�ض، 

التي ل متّت اإىل الن�ضال احلقيقي ب�ضلة. لكنه بعد ذلك، 

ين�ضحر ويحار يف الوقت نف�ضه لدى اإلقاء ي�ضوع  خطبة يف 
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الفري�ضيني، واخلوف من هجوم  ا�ضتنكار  الهيكل، و�ضط 

وخ�ضوعه  اجلمهور  وا�ضتالب  حلظة،  اأي  يف  ال��روم��ان 

فيطرح  بي�ضوع  الإيقاع  يحاول  الفري�ضيني  اأحد  الكامل. 

عليه �ضوؤاًل حمددًا اأماًل يف توريطه مع الرومان: هل يجب 

تاأدية ال�ضريبة لقي�ضر؟ هذا ال�ضوؤال يثري خ�ضية يهوذا: 

لو قال امل�ضيح نعم لنف�ّض احل�ضد من حوله، ولو قال ل 

م�ضرحة  يف  الكاتب  ينجح  الفور.  على  الرومان  لعتقله 

اجلمهور  من  امل�ضيح  طلب  كيفية  م�ضّورًا  الواقعة،  هذه 

قطعة ذهبية عليها ر�ضم قي�ضر �ضائاًل: �ضورة من هذه؟ 

قولته  قائاًل  �ضاحبها  اإىل  بها  فاألقى  قي�ضر،  فاأجابوا: 

ال�ضهرية )الغام�ضة؟( التي مل ت�ضِف غليل يهوذا:»اأعطوا 

ما لقي�ضر لقي�ضر، وما هلل هلل«.

بعد هذه احلادثة، تت�ضل املجموعة بيهوذا مبلغة اإياه نباأ 

اأن�ضاأها  التي  املتفّرقة  اخلاليا  وتعقد  بارابا�ض،  اعتقال 

ت�ضليم  يهوذا  من  فيه  ُيطلب  طارئًا  اجتماعًا  بارابا�ض 

لأن  بارابا�ض.  فداء عن  ككب�ض  ال�ضلطات،  اإىل  »ي�ضوعه« 

الوقت  يف  والرومان  الهيكل  اأ�ضياد  يعادي  براأيهم  ي�ضوع 

التهم  واإل�ضاق  عليه  بالقب�ض  اجلميع  و�ضي�ضّر  نف�ضه، 

به. ينزل هذا القرتاح املفاجئ كال�ضاعقة على يهوذا، 

الذي بداأ ي�ضكك كثريًا ب�ضدق امل�ضيح يف قتال الرومان. 

لكنه يقاوم، حتى اللحظة الأخرية، �ضعوره ذاك، حماوًل 

اإليه  لت  تو�ضّ لإخباره مبا  اإليه  ي�ضوع، فيذهب  فهم خطة 

املجموعة، لتحذيره من جهة، ولإجباره على اتخاذ موقف 

اأخرى. هذا النقا�ض �ضيكون ما قبل الأخري  ما من جهة 

النهائي بني  ال�ضرخ  ويبنّي  املخاوف،  يك�ضف جميع  الذي 

وجهتي نظر الرجلني. 

اأقل  باملخطط:»اأمل  معرفته  لدى  القول  اإىل  ي�ضوع  يبادر 

لك اأين �ضاأُ�ضّلم يف النهاية؟ فهذه م�ضيئة اأبي«. فريّد عليه 

يهوذا:»م�ضيئة اأبيك اأن تنت�ضر على اأعدائنا، ل اأن ُتزّج يف 

ال�ضجن. ظننت اأنك وا�ضح الروؤية مثلي منذ البداية، قد 

تكون امل�ضيح كما قال بطر�ض، وقد ل تكون، ل فرق عندي. 

اأعلم اأن اهلل معنا، واأنك اأنت ل غريك من �ضينت�ضر على 

اآِت  بالقول:»مل  امل�ضيح هذا احلديث  و�ضينهي  الرومان«. 

باأ�ضره، كما  العامل  �ضتغرّي  الآتية  ثورتي  الأر�ض،  لتحرير 

لن ت�ضتطيع اأن تفعل الثورة التي تتحّدث عنها«.

عند هذا احلّد، ينهار كل �ضيء للمرة الثانية اأمام عينّي 

اأمله الأخري بانت�ضار الق�ضية. هنا ي�ضعر  يهوذا، فيفقد 

يهوذا اأن ي�ضوع خانه حني تخّلى عن ق�ضية عادلة ل�ضعب 

به  ف�ضرخ  ال�ضخ�ضي،  جمده  اإىل  ي�ضعى  وباأنه  مقهور، 

�ضرخة غريق: ل يحّق لك التخّلي عّمن اآمن بك. 

خائن �إىل �لأبد

التي طرحها  الفكرة  تعاوده  العنيفة،  ال�ضدمة  بعد هذه 

عليه رفاقه يف حركة اجلولين، فيفّكر للحظة اأن بارابا�ض 

لكنه  الن�ضال،  خلو�ض  ي�ضوع  من  نفعًا  اأك��رث  يكون  قد 

�ضرعان ما يطرد الفكرة من ذهنه، قبل الهتداء اإىل اأمر 

بالقوة،  الواقعية  اإىل  بالعودة  ي�ضوع  اإقناع  يريحه متامًا: 

من خالل جعله يخترب بنف�ضه ق�ضوة الرومان وهمجّيتهم. 

�ضديقه  اإىل  فيذهب  جوانبه،  خمتلف  من  الأم��ر  يقّلب 

خطته  ليطرح  ال�ضنهدرين،  ع�ضو  نيقودميو�ض،  القدمي 

عليه: املدينة جاهزة للثورة، ول ينق�ضها �ضوى حمّر�ض، 

وهذه فر�ضة تاريخية يجب اغتنامها. ي�ضوع مل يعد يفكر 

مبا يفعله هنا، لأنه يظّن اأنه على ات�ضال باهلل. ولن ُي�ضطر 

اإىل الأخذ بزمام املبادرة وقيادة احلركة التمّردية ما مل 

يتّم اإخراجه. يف ال�ضجن، ويف مواجهة الرومان، لن يعود 

قادرًا على الرتاجع. �ضريعًا �ضيكت�ضف الرومان عدم �ضلوع 

ي�ضوع  يف عمليات التخريب و�ضيفرجون عنه، ويف الوقت 

نف�ضه نكون قد اأطلقنا �ضراح بارابا�ض... لكن نيقودميو�ض 

يحّذره من عواقب هذه اخلطة غري املدرو�ضة، واملعتمدة 

يهوذا  يا  ف�ضلت  اإذا  بالقول:  الرومان،  نوايا  ح�ضن  على 

�ضتبقى اخلائن اإىل الأبد. 

يف الع�ضاء الأخري، يلّمح ي�ضوع �ضراحًة اإىل اأن يهوذا هو 

من �ضي�ضّلمه، ما يدفع بيهوذا اإىل الن�ضحاب لتنفيذ مهّمته 

ال�ضنهدرين،  اأع�ضاء  مع  فيجتمع  راأي��ه.  تغيري  من  خوفًا 

الذين ي�ضّرون على ت�ضليمه مكافاأة مالية لقاء عمله هي 

لكن  يعادل ثمن رقيق.  اأي ما  دينارًا،  عبارة عن ثالثني 

اإياهم، ثم يذهب اإىل ي�ضوع  يهوذا يرف�ض املال حمتقرًا 

يف الب�ضتان، لرياه للمرة الأخرية: يلتفت ي�ضوع ويبت�ضم له، 

فيتقّدم يهوذا ويلثم يده، فيطّوقه ي�ضوع بيديه، ما يدفع 

يهوذا اإىل العتقاد باأن ي�ضوع موافق �ضمنيًا على خطته. 

على  القب�ض  ويلقون  املكان  اجلنود  يحا�ضر  ذل��ك،  بعد 

ي�ضوع، قامعني انتفا�ضة تالميذه، في�ضعر يهوذا بال�ضعادة 

لأن كل �ضيء �ضيتحقق اأخريًا مل�ضلحة اإ�ضرائيل. 

ي�ضاب  ي��ه��وذا  لكن  اخل��ط��ة،  م��ن  الأول  اجل���زء  ينجح 

جهدًا  يبذل  ل  ي�ضوع  اأن  نيقودميو�ض  يخربه  حني  بالهلع 

يوؤدي  ل  وغام�ضًا  يردد كالمًا غريبًا  واأنه  نف�ضه،  لإنقاذ 

لي�ضت من  اإنه ملك لكن مملكته  توريطه، كقوله  اإىل  اإل 

اأمام  هلل  ابن  اأنه  وادعائه  بيالط�ض،  اأم��ام  العامل،  هذا 

ال�ضنهدرين. عندئذ يطلب يهوذا من نيقودميو�ض ترتيب 

يدور  وهناك  طبيبًا،  ب�ضفته  ي�ضوع  �ضجن  اإىل  له  زي��ارة 

حوار اأخري بني الرجلني، يطلب خالله يهوذا من امل�ضيح 

تخلي�ض نف�ضه والنتباه اإىل ما يقوله، حمّر�ضًا اإياه: اإنهم 

جميعًا ينتظرونك يف اخلارج. يخّيل اإىل يهوذا اأن امل�ضيح 

اقتنع، واأنه حقًا يريد اخلروج، قبل اأن ي�ضرخ:»ل اأقدر، 

ل اأقدر. مل ياأِت اهلل لأجل املكا�ضب بل لأجل اخل�ضارات. 

ل تعتب علّي يا يهوذا، اأنت ما زلت موؤمنًا بثورة داخلية مل 

اأِعد بها، وما زلت تكابر حتى الآن. مل تتقاطع طريقانا 

اإل للحظة. اأنت مل تفهم ما قلت. لكنني اأحببتك، واأغفر 

لك. اأنا اأول اإله عرف ال�ضّك لأنه اإن�ضان«. 

اأن  اأح�ّض  يهيم يهوذا على وجهه بعد تلك احلادثة. لقد 

نتنائيل ُقتل للمرة الثانية، واأن بارابا�ض لي�ض اأهاًل لتاأجيج 

�ضعور  والأخ���رية  الثالثة  للمرة  عليه  �ضيطر  النفو�ض. 

علم  وحني  �ضيء.  يتغرّي  ومل  اإلهه،  خان  لقد  باخليانة: 

بتعذيب امل�ضيح و�ضلبه، اأدرك اأن اأف�ضل ما ميكنه التكفري 

به عن خطيئته هو م�ضاركته يف امل�ضري نف�ضه: املوت.

املقاتل  يهوذا  �ضّره.  ومعه  يهوذا  رحل  معروفة:  الق�ضة 

موا�ضلة  على  واأ���ض��ّر  ع��ّدة،  م��ّرات  احلياة  ال��ذي خذلته 

ي�ضوع مل يجب عن  اأن  املهم  النهاية.  الآين حتى  كفاحه 

�ضوؤاله: ماذا ب�ضاأن عذابنا على هذه الأر�ض؟ واأن �ضعور 

ل  بالقدر  اأ�ضبه  كان  ثالثًا،  مرات  انتابه  الذي  اخليانة 

باخليار.

ل معجزة

يف حتويل 

املاء 

اإىل خمر،

بل مزج اخلمر 

بكمية كبرية 

من املاء 

وتقدميه

اإىل خممورين 

ل ميّيزون
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اإن كنت مل مت�شك يوماً مبحارة ول قابلت غطا�شاً اأو �شائد لوؤلوؤ، فاإنك من دون �شّك تقّدر 

تلك اللحظة الرائعة التي يجد فيها �شائد اللوؤلوؤ، بعد عناء يقارب حاّفة املوت، لوؤلوؤًة كبية 

داخل ال�شدفة. وهذا هو ال�شعور الذي تخرج به من ال�شوق الرتاثي ال�شعبي يف الدوحة، 

ال�شهي ب�شوق »واقف«، الذي هو اليوم قبلة الزوار واأهل البلد معاً، وحتفة ب�شرية 

ومعمارية، تخطف الأنظار والقلوب، وتخفي بني مالحمها حكاية �شعب ووطن، 

ما�شياً وم�شتقباًل، وهو املكان الذي تتجّلى فيه اإرادة الإن�شان القطري يف اإحياء 

ما�شيه وتاأريخ م�شيته العمرانية والثقافية.

»املولت«  من  والتوّتر  امللل  مّنا  كثيين  اإىل  يت�شّلل  الع�شرية  املدن  يف 

من  احلديثة،  وت�شاميمها  التبيد  عالية  ال�شخمة  التجارية  واملجّمعات 

رائحة الوجبات ال�شريعة، وال�شلع عالية التطور التكنولوجي، من امل�شاعد 

الكهربائية واللوحات الإعالنية املبهرجة، لكن من يبحث يف الدوحة حتديداً 

واقف
قلب قطر الذي ي�شــــــــــــــ ب�سمة �خلطيب

كاتبة من لبنان
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ــــــــــــــــــّخ حكاياتهـــــــــا القدميـــــــــة

عن الفرار من هذا التوتر اإىل مكان اأكرث اإن�شانية واأقّل تنميقاً، اإىل م�شاحة يتلّم�ص فيها 

اآثار الب�شر الذين كانوا قبله، للعبور من حيث عبوا والتكاء حيث اتكاأوا، لفهم اأ�شرارهم 

وال�شتماع اإىل حكاياتهم، وحت�ّش�ص ب�شمات التاريخ الذي وىّل... من يبحث عن كّل هذا يف 

العا�شمة القطرية، �شتدّله جميع الإ�شارات اإىل مكان واحد: »�شوق واقف«، وهو ال�شم الأكرث 

تداوًل اليوم لأقدم اأ�شواق قطر، والذي، وفق توجيهات �شمو الأمي ال�شيخ حمد بن خليفة 

اآل ثاين، يتّم اليوم، وفق خطة مدرو�شة، انطلقت عام 2004، ترميمه وتو�شيعه، نواته »ال�شوق 

الداخلي« القدمي مع ما كان يحيط به من اأ�شواق �شعبية يف منطقة اجل�شرة املجاورة ل�شّفة 

اخلليج العربي. هناك �شرتى كيف ُي�شاد التاريخ من جديد وترّم الذاكرة، �شتعرث على قلب 

قطر الذي ي�شّخ حكاياتها القدمية وينب�ص باأحالم نا�شها احلاليني، �شتجد كيف يتابع اأقدم 

�شوق قطري دوره التاريخي يف اأن يكون ملتقى الب�شر وال�شريان القت�شادي وكذلك موؤ�ّشر 

التحّولت الجتماعية والثقافية.
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تقودك اخلطوات اإىل »�ضوق واقف« ولكنك هناك تكت�ضف 

اأ�ض���واقًا و�ض���وارع اأخرى، اأ�ض���ماء ابتلعها الزم���ن، واأخرى 

تنا�ضل يف ذاكرة كبار ال�ضّن واملوؤرخني القطريني، وترتّدد 

يف اأحاديثهم: �ضوق الباكر وال�ضوق الداخلي واخلري�ض ...

اأّول م���ن يطالعك عند مداخل ال�ض���وق هم عّم���ال البناء، 

يتعامل���ون مع اجل����ضّ وجذوع الأ�ض���جار، ين�ض���خون، قدر 

الإم���كان، الطريقة التقليدية للبناء القطري، مقتدين مبا 

�ض���مد من مناذج عمرانية تراثية يف الدوحة، وحتديدًا يف 

�ضوقها الرئي�ضي القدمي. 

يف اأح���د مقاه���ي ال�ض���وق نلتق���ي الكات���ب حممد جا�ض���م 

اخلليفي ويبداأ احلديث من ور�ضة البناء املتوا�ضلة واأهمية 

القتداء بالنموذج املعماري الرتاثي. يخرج م�ض���يفنا من 

مغلف �ضغري �ض���ورًا لدوحة اأواخر اخلم�ضينيات ومبانيها 

ال�ض���غرية ذات الطاب���ق الواح���د، وي�ض���ري اإىل اأن اآخر ما 

تبقى منها موجود حيث نحن الآن يف، »ال�ض���وق الداخلي«، 

اأق���دم اأ�ض���واق قطر. وعن مدى جناح عملي���ة تقليد البناء 

الق���دمي ي�ض���ري اخلليف���ي اإىل �ض���قف املقه���ى فوقن���ا واإىل 

جذوع الأ�ضجار التي ر�ضفها البّناء بالطول بينما الطريقة 

التقليدية تق�ض���ي اأن تكون بالعر�ض، ولكن هذا التف�ضيل 

لي�ض بنظره عيبًا، فاملهّم هو بادرة اإحياء العمران القطري 

القدمي و�ض���وق قطر الرتاثي الذي تعّهده �ضمو اأمري البالد 

بنف�ضه، بعدما انقر�ضت املباين القدمية من الدوحة وحّلت 

مكانه���ا عم���ارات الطوابق الأربع���ة والأب���راج واملجمعات 

ال�ضكنية الع�ضرية. 

يف حديثه اأ�ض���ّر اخلليفي على ا�ض���تخدام ت�ض���مية »ال�ضوق 

الداخلي« وقالئل هم من يتداولونها، فال�ضائع اليوم اإطالق 

ا�ض���م »�ض���وق واقف« على هذه املنطقة، اإل اأّن كبار ال�ض���ّن 

واملوؤرخني القطريني ي�ض���ّرون على التفريق بني ال�ضوقني، 

وينتظ���رون اأن يعيد القائمون على تاأهيل ال�ض���وق ت�ض���مية 

اأق�ضامه مب�ضّمياتها القدمية، لأنها جزء من تاريخ ال�ضوق، 

ولأن اإحياءها من اإحيائه.

بدوره اأّكد الباحث واملوؤّرخ ال�ضعبي خليفة ال�ضيد املالكي اأن 

طغيان ت�ضمية »�ض���وق واقف« على »ال�ضوق الداخلي« اإهانة 

لأقدم واأعرق �ض���وق قطري ولأحد رموز الثقافة ال�ض���عبية 

يف قطر، ويعّدد يف كتابه »الأ�ضواق ال�ضعبية يف قطر« عددًا 

من اأ�ضواق قطر القدمية منها »واقف والقي�ضرية والفحم 

وال�ض���فافري«... لك���ن »ال�ض���وق الداخلي«، والذي ي�ض���ميه 

املالكي »�ض���وق القي�ض���رية« اأي�ض���ًا، يبقى الأبرز والأعرق. 

ه���و �ض���وق م�ض���قوف ذو طريق �ض���يقة وحمالت �ض���غرية 

متال�ضقة، يقارب عمره املئة وثمانني عامًا، حتى اأن رائحة 

���ه و�ض���قفه وزواياه. جند لهذا النوع  الزمن تفوح من ج�ضّ

من الأ�ض���واق مثاًل يف معظ���م دول اخللي���ج، وتتمّيز باأنها 

م�ضقوفة حلمايتها من ق�ضاوة ال�ضم�ض الالهبة، واحلفاظ 

على برودة الهواء داخلها �ض���يفًا، ومن العوا�ضف الرملية 

العاتية والأمطار �ضتاًء، والتي كانت وحتى �ضتينيات القرن 

الع�ضرين تغرق ال�ض���وق القطري وما حوله لتلتقي مع مياه 

اخللي���ج، وف���ق ما ينقل �ض���هود عي���ان قطري���ون ومقيمون 

عا�ض���وا تلك الأيام، و�ض���هدوا مّد البحر وطوفان الأمطار، 

التي كانت رغم اخل�ض���ائر التي تلحقها بال�ضوق دليل خري 

ور�ضا من اهلل.

ل ياأتي موقع »ال�ض���وق الداخلي« قرب البحر م�ضادفة، بل 
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�ضوق واقف قدميًا

�ضوق واقف حديثًا
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ه���و وليد الواقع التجاري لقط���ر، التي كانت معربًا لقوافل 

التجارة بني ال�ضرق والغرب، وكانت احدى املحطات املهّمة 

على خطوط التجارة ال�ضهرية الكربى. 

وج���ود اأي رقع���ة جغرافية على طري���ق القوافل يعني غنى 

التجارب والثقافات، ففي هذا ال�ض���وق كانت تتوّقف قوافل 

�ضعوب الغرب وال�ضرق، تاركًة بع�ضًا من اأفكارها وعاداتها، 

اآخ���ذًة معه���ا باملث���ل، حمّول���ة ال�ض���وق اإىل نقط���ة تقاط���ع 

للح�ض���ارات املرتامية، وهو ما نلحظه يف تاأثريات العمارة 

الهندية والفار�ض���ية واللغات التي يتداولها العمال متعددو 

اجلن�ض���يات والتجار الذين ا�ض���تقروا من���ذ زمن يف قطر، 

وراح وجودهم يتزايد لحقًا بعدما ظّل »ال�ض���وق الداخلي« 

لفرتة طويلة حكرًا على التجار القطريني ونخبة القوم ويف 

طليعتهم جتار اللوؤلوؤ كما يروي املالكي. 

وكم���ا ارتب���ط ازدهار »ال�ض���وق الداخل���ي« بازدهار جتارة 

اللوؤل���وؤ، اأب���رز التج���ارات اخلليجي���ة، ف���اإن انتكا�ض���ة هذه 

التجارة وك�ضادها ب�ضبب ظهور اللوؤلوؤ ال�ضناعي الأرخ�ض، 

اأّدى اىل تراجع دور ال�ض���وق وانكفاء جّتار اللوؤلوؤ، وبالتايل 

اأُف�ِض���ح مكان للتجار الأجانب. اأما نخبة التجار القطريني 

فق���د اجتهوا مع الطفرة النفطية اإىل جمالت ال�ض���تثمار 

والبور�ض���ة وهجروا مكانهم الأول و�ض���وق اأجدادهم، ومع 

التطور التكنولوجي، وكما يف معظم بقاع الأر�ض، تال�ضت 

ال�ض���ناعات اليدوي���ة ومل يب���ق منه���ا اإل بع����ض اللوحات 

الفلكلورية، متامًا كحركتي امل���ّد واجلزر يتحّرك التاريخ، 

فها هي دولة قطر تويل اهتمامًا خا�ض���ًا بهذا ال�ضوق لأجل 

اإحيائه حجرًا وب�ضرًا وت�ضريع اأبوابه اأمام القطريني.

ملحة تاريخية

الغو�ض يف تاريخ هذا ال�ضوق ياأخذنا اإىل عمدة ال�ضحافيني 

القطريني الأ�ض���تاذ نا�ض���ر حممد العثمان، الذي ي�ض���ف 

ال�ض���وق يف كتابه »ال�ضواعد ال�ض���مر« )الكتاب الذي و�ضعه 

اأوائل الثمانينيات مبنا�ضبة مرور 30 �ضنة على ت�ضدير اأول 

�ضحنة من نفط قطر اإىل اأ�ضواق العامل(، عار�ضًا لعدد من 

املعلومات عن قطر والدوحة خالل تلك الفرتة من الزمن، 

ويف الكتاب يطلق ت�ض���مية »�ض���وق الدوحة الرئي�ض���ي« على 

امل�ضاحة املمتّدة من »الفر�ضة« مبنى اجلمرك يف الطرف 

الغرب���ي من مركز �ض���رطة العا�ض���مة الآن وحت���ى ما قبل 

»براحة اجلفريي«، كما يورد اأنه كان ق�ضمني: الأول ما هو 

باق حتى الوقت احلا�ض���ر، والثاين ميت���ّد من موقع فندق 

»ب�ض���م اهلل« )مقهى ب�ض���م اهلل �ض���ابقًا( جنوبًا اإىل تقاطع 

�ضارع النجادة والبحارنة، وكان يباع يف هذا الق�ضم ال�ضمك 

بالأ�ض���ا�ض، اأما ال�ضاحة التي تف�ض���ل بني ال�ضوقني فكانت 

�ض���وقًا للجمال وما حتمله من حطب و�ض���من ومن�ض���وجات 

يدوية وغريها، وهي ما كان يطلق عليه »�ضوق واقف«. 

كما يتحّدث العثمان يف كتابه عن »اخلري�ض« قرب »�ض���وق 

الباكر« �ضابقًا اأو »م�ض���جد الأحمد« الآن، والذي كان ميتّد 

من واد مير »ب�ضوق �ضحيم« و »�ضارع م�ضريب« اإىل اأن ي�ضل 

اإىل م�ض���ريب، وكانت جتري يف هذا الوادي �ضيول الأمطار 

يف ف�ضل ال�ضتاء لت�ضّب يف البحر.

اأم���ا ب�ض���ائع ال�ض���وق الرئي�ض���ي الق���دمي فكان���ت خمتلفة 

امل�ض���ادر، م���ن اخللي���ج واإي���ران والهند و�ض���رقي اإفريقيا 

لقطة بني رموز من الرتاث

عر�ض حي لإحدى الفرق ال�ضعبية
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وغريها.. ومنها النب وال�ضاي وال�ضكر وال�ضمن وحّب الهيل 

والبهارات والأقفال وامل�ضامري والأخ�ضاب واحلطب ولوازم 

بناء ال�ضفن وم�ضتلزمات العطارة والأطياب والنعال والغرت 

والعقل واخليزران .

اأما املوقع الإلكرتوين اخلا�ض »ب�ض���وق واقف« فيقدم ملحة 

تاريخي���ة خاطف���ة بقل���م الأ�ض���تاذ حممد عل���ي عبد اهلل، 

تبداأ من الدوحة القدمية التي كانت اأ�ض���به بقرية �ضغرية 

يق�ض���مها »وادي م�ض���ريب« اإىل ق�ض���مني، وكانت ت�ض���يل يف 

الوادي �ضيول الأمطار باجتاه البحر، بينما �ضكان الدوحة 

ي�ضكنون عند �ضفتيه ال�ضرقية والغربية ويتبادلون عمليات 

البيع وال�ض���راء. ويذكر اأن �ضوق الدوحة القدمي كان موؤّلفًا 

من ثالثة اأنواع من املحال:

1 - العماير اأي املخازن الكربى التي تبيع باجلملة واملفرق 
املواد الغذائية كالتمر والأرز.

2 - الدكاكني وفيها منتجات ال�ضناعات اليدوية كاخلياطة 
واحلياكة والنجارة.

3 - الب�ض���طات الت���ي يقيمه���ا الباعة املحلي���ون يف الهواء 
الطلق.

اليوم ل يعرف ما�ض���ي هذا ال�ض���وق �ض���وى قّل���ة نادرة من 

القطريني املتم�ض���كني باملا�ضي وكبار ال�ضّن، وكما يحتفظ 

اخلليفي ب�ض���ور الدوحة القدمية فاإنه يواظب على العي�ض 

داخ���ل ذكرياتها عرب مالزمة عدد من كبار ال�ض���ّن الذين 

يرت���ادون »قه���اوي« ال�ض���وق ودكاكينه، وه���و يحر�ض على 

الجتماع بهم وال�ضتماع اإىل حكاياتهم القدمية وتفا�ضيل 

يومياتهم. ويف تلك اجلل�ضات فقط ت�ضمع العبارات القدمية 

»�ض���وق الباكر واخلري�ض وال�ض���وق الداخلي«... وتعرث على 

معانيها وم�ض���ادرها فالباكر، مثاًل، عائلة قطرية عريقة 

كان���ت تعي����ض يف ال�ض���وق، و�ض���ّمي امل���كان املحي���ط ببيتها 

با�ضمها، وي�ضري اخلليفي اإىل اأن منطقة ال�ضوق هذه كانت 

مليئة بامل�ض���اكن وكانت منازل العائالت القطرية تتداخل 

مع دكاكني ال�ضوق. 

اختفت املنازل اليوم من ال�ض���وق بناء على رغبة العائالت 

بتحييد م�ض���اكنهم واحلفاظ على خ�ضو�ضيتها من جهة، 

والطف���رة العمراني���ة والقت�ض���ادية يف الدوح���ة من جهة 

اأخرى.

�ض���يء اآخ���ر عزيز عل���ى القطري���ني اختف���ى.. اإن���ه »خور 

الدوح���ة«، يخربنا املالكي باأنه مّت ردمه ت���داركًا ملّد البحر 

وغرق املنطقة، متمنيًا اأن ينجح املهند�ضون يف اإعادته مبا 

ي�ض���من عدم اإغراق ال�ض���وق واإحياء جزء مهم من ما�ضي 

الدوح���ة اجلمي���ل، والذي ين�ض���جم مع اخلطة ال�ض���ياحية 

احلالية. 

يعيد خليفة ال�ض���يد املالكي على م�ض���امعنا ت�ضميتي »�ضوق 

القي�ض���رية« و»�ض���وق العتم« اللتني يطلقهما على »ال�ض���وق 

الداخلي«.. لكن حممد جا�ض���م اخلليف���ي وعددًا من كبار 

ال�ض���ن يف ال�ض���وق ينفون وج���ود هاتني الت�ض���ميتني، منهم 

ال�ض���يد �ضلطان �ض���يف اأبو �ض���عر الذي ينفي �ضماعه با�ضم 

�ض���وق القي�ض���رية منذ ولد ثالثينيات القرن املا�ض���ي. اأبو 

�ض���عر رجل قطري ي�ضف نف�ضه بابن ال�ضوق، فيه عا�ض كّل 

عمره وخروجه منه كخروج ال�ض���مكة من املاء، خلف وجه 

خّططه الزمن تكمن ذكريات كثرية تف�ضل الذاكرة اأحيانًا 

يف ترتيبها وا�ضتعادتها، لكن وجه الرجل وحده يحكي، فهو 

لقطة تظهر �ضقف ال�ضوق الذي يحافظ على الطراز القدمي

م�ضهد ليلي مبهر
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اأ�ضبه مبراآة ناطقة حتى يف �ضمتها.

يجل�ض ال�ض���يد عبد املح�ض���ن احلواج داخل دكانه، ما�ضكًا 

عب���اءة ن�ض���ائية �ض���وداء، يخيطه���ا قطب���ة قطبة باأ�ض���ابع 

���ات وخيوط واإىل ميينه راديو قدمي  ر�ضيقة، حتيطه مق�ضّ

كبري احلجم ول وجود للتليفزيون وفو�ض���ى �ض���وره. يقول 

بابت�ض���امة حكيمة وماكرة يف اآن اإن اأحدًا ل ي�ضتطيع اليوم 

كتابة تاريخ هذا ال�ضوق! يقول اإن الأ�ضا�ض لي�ض جاهزًا بعد 

واإن اأوان التاأريخ مل يحن بعد، فال�ضوق الآن ي�ضنع حكايته 

ومل ينهها بعد، وعلينا الإن�ضات باحرتام اإليه فاإذا ما اأنهى 

كالم���ه ننقل عنه. نخربه اأننا ل نق�ض���د التاأريخ بل تلّم�ض 

بع�ض احلكايات القدمية، فيبت�ضم ويعيد كالمه نف�ضه عن 

»الأ�ضا�ض غري اجلاهز«! 

ابن عمه فار�ض عبد الوهاب احلواج، ال�ض���عودي الأ�ض���ل، 

يعي����ض يف الدوحة من���ذ حوايل اأربعني عام���ًا. يحّدثنا عن 

جتارته القدمية بفخر. اأوا�ض���ط القرن املا�ض���ي كان يبيع 

الب�ضوت، ولكنه مل يكن جمرد بائع كباعة هذه الأيام، كما 

يقول، بل كان ميلك م�ض���غاًل يدويًا و�ضتة خياطني. اأين هم 

الآن؟ ن�ض���األه، فيجيب باأنهم هرموا وتعبوا وحّلت امل�ضانع 

الكب���رية مكان حرفتهم. يفتقد الكثري من ذاك املا�ض���ي، 

وحتديدًا التعامل »بالروبيات«، حيث كانت العملة الهندية 

متداولة يف ال�ضوق.

ي�ض���رتجع ال�ضيد فار�ض من ذاكرته �ض���ورًا من �ضوق »اأهل 

البادية« الذين كانوا ياأتون من »الرّب«، ال�ضحراء، بب�ضائع 

حمّمل���ة فوق اجلمال، من دهن وغنم وحطب.. وي�ض���رتون 

اآخر النهار ما ينق�ض���هم من �ض���وقي »واقف« و»الداخلي«: 

القهوة والهيل والتمر والعي����ض ومنتجات الألبان.. وهكذا 

كان���ت الدوحة ت�ض���ّج بحكاي���ات اأهايل باديتها و�ض���احلها 

يتبادلون الب�ضائع والعالقات الإن�ضانية وال�ضوالف والأحالم 

التي �ضنعت غد قطر الذي نعي�ضه نحن اليوم.

»�سوق و�قف«...�ملوؤقت �لذي �سمد 

اإذا كان ال�ض���وق الداخلي هو الأ�ضا�ض فلماذا تراجع ا�ضمه 

اأمام ا�ضم »واقف«؟ 

يخربنا املالكي اأن »ال�ضوق الداخلي« كان لعلية القوم ونخبة 

التجار، يق�ضده كبار ال�ضيوخ وتعقد فيه ال�ضفقات الكبرية، 

يباع فيه اللوؤلوؤ واأفخر العطور والأقم�ضة والأع�ضاب الطبية 

النادرة.. اأما امل�ض���تلزمات الب�ضيطة الأخرى فلها حكايتها 

املنت�ض���رة يف اخللي���ج كّل���ه، اإذ كانت تباع يف �ض���وق موؤّقت 

وارجت���ايل يبداأ عند الع�ض���ر ويختفي وكاأّن���ه مل يكن عند 

غروب ال�ض���م�ض، ويعرف »ب�ضوق واقف«، لأن ب�ضائعه تباع 

على الواقف. بعد الع�ضر كان يح�ضر باعة اأجانب يفردون 

ب�ضائعهم الرخي�ضة من ب�ضل وفول وحم�ض وخ�ضراوات 

وع�ضافري و�ضمك.. ويحتّل احلالق زاوية خا�ضة به، كذلك 

بائع »ال�ضربت« اأو الع�ضري ال�ضعبي، وكان للن�ضاء ن�ضيبهن، 

فكّن يبع���ن الكحل واأدوات اخلياطة.. يق���ف هوؤلء الباعة 

عند مدخل »ال�ضوق الداخلي« لي�ضتفيدوا من قا�ضديه ومن 

جتاره اأي�ض���ًا الذين بعد اإقفال متاجرهم ومغادرة ال�ض���وق 

ميرون »ب�ضوق واقف« ال�ضغري وي�ضرتون حاجياتهم منه.

اأم���ا املوقع اللكرتوين اخلا�ض بال�ض���وق فيذكر اأن �ض���يق 

املكان كان ي�ض���طر الباعة اإىل الوق���وف طوال الوقت ومن 

جل�ضة هادئة يف الهواء الطلق

�ضانع »العقال« ميار�ض مهنته

لقطة تظهر جانبًا من القناطر والدعائم اخل�ضبية
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هنا اأتت ت�ضمية �ضوق واقف.

م���ع ازدياد اأع���داد املهاجرين اإىل اجلزي���رة العربية واإىل 

قط���ر راح »�ض���وق واقف« يزدح���م بهم، واأخذ يف الت�ض���اع 

حتى �ض���ار اأكرب من ال�ضوق الرئي�ض���ي واأكرث �ضهرة ل�ضبب 

بديهي هو اأنه اأكرث �ضعبية، وهكذا طغى ا�ضمه على ال�ضوق 

الداخلي واملنطقة املحيطة به.

ويوؤكد على هذا ما يكتبه عبداهلل يف املوقع اللكرتوين ل�ضوق 

واقف عن الزدهار القت�ض���ادي، الذي عرفته الدوحة يف 

القرن الع�ض���رين والذي طال �ض���وقها، اإذ �ضّجع ال�ضتقرار 

ال�ضيا�ض���ي الهج���رة اإليه���ا من خمتل���ف اأنح���اء اجلزيرة 

العربية وال�ض���احل الفار�ضي، وحينها حتولت البيوت داخل 

ال�ضوق اإىل دكاكني ومّت ا�ضتحداث اأر�ضفة لتفريغ ما حتمله 

ال�ضفن القادمة من �ضرق اإفريقيا والهند والب�ضرة.

»قهاوي« �ل�سوق 

يف كتاب »ال�ض���واعد ال�ض���مر« يتحّدث العثمان عن انت�ضار 

عدد من املقاهي ال�ض���عبية اأوا�ض���ط القرن املا�ض���ي داخل 

ال�ضوق وعند اأطرافه، والتي كانت تكتظ بالرواد على مدار 

اليوم. واليوم  اأي�ض���ًا عدد »القهاوي« وفق التعبري ال�ضعبي، 

لفت، بل اإنك بني اأ�ض���بوع واآخ���ر قد جتد »مقهى« جديدًا، 

تلبية لتو�ّضع ال�ض���وق واإقبال النا�ض عليه. اإل اأن »القهاوي« 

القدمي���ة داخ���ل ال�ض���وق الداخل���ي حتدي���دًا تبق���ى خارج 

املناف�ض���ة، فكل منها مبثابة �ض���ورة م�ض���ّغرة عن ال�ض���وق 

نف�ض���ه، ب�ض���يقه و�ض���غره وازدحامه بالرواد املخ�ضرمني 

الذين عا�ضوا ما�ضي ال�ض���وق ويعي�ضون اليوم حا�ضره. اأما 

املقاهي حديثة العهد فيطغى عليها الطابع ال�ضبابي.

ح املالكي اأنه لي�ض للمقهى يف اخلليج، تاريخيًا، تلك  ويو�ضّ

املكانة التي له يف بالد اأخرى، لأن بدو اجلزيرة العربية ل 

يحّبذون املقاهي، ول ي�ضت�ضيغون اجللو�ض يف مكان عام مع 

���لون »املجل�ض« الذي يجمع  اأ�ض���خا�ض ل يعرفونهم بل يف�ضّ

القبيلة حول �ضيخها وكبريها، حيث تتّم مناق�ضة �ضوؤونهم 

من �ضغريها اإىل كبريها، وتتوّطد �ضالت القربى. 

لك���ن املقهى نف�ض���ه عرف حت���ّوًل يف اخلليج م���ع الزدهار 

التج���اري، اإذ �ض���ار مكانًا لعق���د ال�ض���فقات والتقاء كبار 

التج���ار. ورغم تطّور املقاهي وزح���ف املدنية، اإل اأن البدو 

مل يغرّيوا موقفهم منها ول من اأبرز اأبطالها، »ال�ضي�ضة«، اأو 

»القدو«، �ضي�ضة اأهل اخلليج اأو اأهل البحر، وهي م�ضنوعة 

من الفخار، اأما تنباكها فهو العماين وتنباك راأ�ض اخليمة، 

اإ�ضافة اإىل »الناريلة« وهي نرجيلة �ضغرية حتمل باليد.

املقيمون العرب باختالف جن�ض���ياتهم اأح�ضروا معهم من 

ل »العجمي« و«املع�ّضل«..  بالدهم �ضي�ضهم وتنباكهم املف�ضّ

وهي راحت تفر�ض وجودها يف مقاهي الدوحة ال�ض���عبية، 

وراح ق�ض���م من القطريني )خ�ضو�ض���ًا اأهل البحر منهم( 

ي�ضت�ضيغونها، بعدما �ض���ارت »القدو« حكرًا على عدد قليل 

منهم.

اإىل جانب كبار التجار �ض���ارك عدد من النا�ض الب�ض���طاء 

يف �ض���نع تاريخ هذا املكان. ت�ضمع باملبّخر، وهو الذي كان 

يجول مببخرته يف ال�ض���وق يبّخره ويعّطره، ويتقا�ض���ى من 

اأ�ض���حاب املتاجر اأجرًا عل���ى عمله اليومي ه���ذا، وكذلك 

�ضاحب الدّلة الذي يوّزع القهوة العربية على اجلميع، والتي 

عمارة تتاآلف مع املكان والبيئة
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هي من اأهّم رموز ال�ض���يافة عند الع���رب، واأبرز مفردات 

حياتهم اليومية. انح�ضر وجود هذين الرجلني مبا يحمالن 

من معاٍن ودللت، لكن �ضريكهم الثالث، احلّمال، ما زال 

�ض���امدًا، وقد طّور مهنته الب�ض���يطة ب�ضكل طفيف وحافظ 

على تواجده يف ال�ض���وق ال�ض���عبي، وتخّلى كليًا عن الدواب 

التي كان يف املا�ضي ي�ضتعني بها.

يف اأزّقة ال�ضوق ال�ضيقة جتد الكثري من احلّمالني، يجّرون 

عرب���ة عمال الباطون وقد غطوه���ا بقطعة قما�ض اأو خي�ض 

���عني. غ�ض���ني رجل يف العقد  ينقلون فيها اأغرا�ض املتب�ضّ

اخلام����ض من العمر، من اجلن�ض���ية الإيرانية، ق�ض���ى جّل 

عم���ره هنا، اأتى اإىل الدوحة وهو فت���ى وكان يعود اإىل بلده 

بني �ض���نة واأخرى. خالل زياراته تلك تزوج واأجنب ع�ضرة 

اأولد وما زال يف ال�ض���وق، ل يق���وى على مفارقته، يقول اإن 

ه���ذا هو وطن���ه، يذكر اأي���ام كان البحر قريب���ًا جدًا )قبل 

ردمه( وكان املالذ الوحيد من احلّر. �ضيتّم غ�ضني عقده 

الرابع يف ال�ضوق ول يبدو اأنه يفكر يف التقاعد والعودة اىل 

بالده، لقد �ضار من عالمات املكان. 

�أ�سياء لن تعود

التطور التقني والعلمي بّدل حال ال�ض���وق، اأباد مهنًا وعزل 

عماًل وركن اأ�ضياء اأخرى يف زاوية الذكريات. اأّولها ت�ضمية 

ال�ض���وق ب� »�ض���وق العتم«، التي اأطلقه���ا املهاجرون العرب، 

كما اأخربنا املوؤرخ خليفة ال�ض���يد املالكي، والتي مل يعد لها 

م�ضّوغ بعد دخول الكهرباء اإىل ال�ضوق. كما اأن قيام البلدية 

بتربيد ال�ضوق الداخلي جعل من غري املرّبر عودة الأ�ضرعة 

البي�ض���اء التي كانت تن�ض���ب فوق �ض���طح ال�ضوق يف ف�ضل 

ال�ض���يف لتحريك الريح وتربيده، ووف���ق ما يروي املالكي 

اأي�ض���ًا فاإن منظر ال�ضوق يف ف�ض���ل ال�ضيف من بعيد كان 

اأ�ضبه باأ�ض���طول بحري تتالعب الريح باأ�ضرعته النا�ضعة. 

�ض���ورة جميلة لك���ن يبدو اأنها �ض���تبقى اأ�ض���رية ذاكرة من 

عا�ضوها فقط.

اأ�ض���ياء كثرية قد ل يعود من املمكن ا�ض���رتجاعها، اأبرزها 

طوفان البحر، ويف ح�ض���رة خليفة املالكي كان هناك اأكرث 

م���ن قطري م���ن رفاقه ي�ض���تمعون اإلي���ه، ول ي���رتّددون يف 

اإ�ضافة معلومة خطرت لهم، اأبرز ما قالوه هو فخرهم باأن 

قط���ر كانت اأك���رث املناطق يف اخلليج العربي التي ت�ض���قط 

فيها الأمطار الغزيرة حّد الطوفان، ويرون اأنه عندما بنت 

الدولة �ض���ّدًا ملن���ع الطوفان توّقف اخل���ري وانحب�ض املطر، 

وبعدما كانوا ي�ض���ّلون كي يتوّقف املطر �ضاروا ي�ضّلون كي 

يت�ضاقط. لذلك اأطلق املالكي على منطقة الأ�ضواق ال�ضعبية 

ا�ضم »فيني�ضيا اخلليج« يف اإحدى مقالته. 

التق���ط اخلليف���ي �ض���ورة ملبنى م���ن ثالثة طواب���ق بني يف 

ال�ض���وق وعّلق على ظهر ال�ض���ورة »مبنى ي�ض���ّوه ال�ض���وق«. 

يحر�ض اخلليفي على التنبيه من خطورة البناء الع�ضوائي 

ويتمن���ى اأن تهدم هذه املباين الدخيلة التي �ض���بقت خطة 

تاأهيل وتو�ض���يع ال�ضوق عام 2004 كذلك الأبواب الأملنيوم 

والأ�ض���الك الكهربائية واأجهزة التكيي���ف واأهّم ما يطالب 

به والذي يوافقه عليه كثريون اإقامة جمل�ض لكبار ال�ض���ّن، 

واتب���اع نظام التكيي���ف املخفي داخ���ل الدكاكني، وحتديد 

الرتفاعات العلوية ل�ض���وق واقف، وتوحيد اأبواب الدكاكني 

من فنون العمارة القطرية القدمية

حمل خم�ض�ض لبيع التمور واحللوى

معر�ض للمطرزات واملفرو�ضات اليدوية
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وفق الط���راز التقليدي كذلك مداخل ال�ض���وق، واملحافظة 

على الطابع املعماري الرتاثي.   

بني خان �خلليلي وو�سط بريوت

التجّول يف ال�ض���وق قد يجعلك ترتاب اأين اأنت! فقد ت�ض���عر 

ت���ارة اأنك يف اأحد اأزّقة »خ���ان اخلليلي«، حيث تلمع احللي 

واملالب�ض ال�ض���عبية والتح���ف، ثم يف مكان اآخر ت�ض���رتجع 

ور�ضة اإعمار و�ضط بريوت التجاري حيث اعتمدت �ضيا�ضُة 

احلفاظ على الطراز الأ�ض���لي للعمارة واجتذاب ال�ض���ياح 

والتن�ضيط التجاري. 

كما لن تغيب عنك اأ�ض���واق دبي والكويت الرتاثية. لكن ما 

مييز ال�ضوق القطري عن اأ�ضواق اخلليج تلك، اأنه يجتذب 

القطريني الأ�ض���ليني، كما يجتذب ال�ضياح واملقيمني، واأن 

اأه���ل البلد ل يكتف���ون بالفرجة والرتي�ض واإكمال امل�ض���هد 

الفلكلوري كما يف بع�ض الأ�ضواق اخلليجية، بل هم ي�ضرتون 

ويكونون عن�ض���رًا فاعاًل يف حركة ال�ضوق. لي�ض هذا �ضوى 

دلي���ل على وعيه���م باأهمية �ض���ّخ نب�ض احلياة يف ال�ض���وق 

وامل�ضاركة يف �ضنع م�ضتقبله. 

يق�ض���د القطريون »�ض���وق واق���ف« لأجل الت�ض���ّوق، فهناك 

يجدون م�ض���تلزمات غري موجودة يف اأمكنة اأخرى، وامليزة 

اأنه���ا حم�ض���ورة يف مكان واح���د، مثل املالب����ض الرجالية 

التقليدية واإك�ض�ض���واراتها، والعطور ال�ض���رقية واخلليجية 

ودلل القهوة القدمية.

جتمعنا ال�ض���دفة بني »طرقات« ال�ض���وق بال�ضاب القطري 

اخلّزاف طالل القا�ضمي، ن�ضاأله عما يقوم ب�ضنعه، ي�ضري 

علينا اأن نق�ض���د متجر »الرو�ض���نة« حي���ث ُتعر�ض اأعماله 

واأعمال زمالئه الفنانني القطريني.  

كلمة »الرو�ضنة« هي بالأ�ضل فتحة يف حائط البيت اخلليجي 

�ضة لعر�ض الأواين النحا�ضية اأو غريها. يف املتجر  خم�ضّ

الذي بدا »م�ضروع غالريي« ُعر�ضت بع�ض الأواين اخلزفية 

والنحا�ضية واملنحوتات واللوحات، واأخربنا القا�ضمي اأنه ما 

زال يف طور التنظيم و�ضي�ضهد يف امل�ضتقبل معار�ض اأعمال 

الفنانني اليدويني ال�ضبان، ون�ضاطات فنية اأخرى. 

يف اإح���دى الواجهات يطغى جمال »دراعة« خ�ض���راء على 

م���ا عداها م���ن »دراريع«. وياأتي تو�ض���يح �ض���احب املتجر 

�ض���ة للعرو�ض يف  منطقيًا، فهذه العباءة اخل�ض���راء خم�ضّ

»ليلة احلن���ة«، واأهل اخلليج يتفاءلون باللون الأخ�ض���ر ملا 

يرمز اإليه من اخلري واخل�ض���وبة والعطاء. يتاجر ال�ض���يد 

يو�ض���ف النعم���ة بهذا ال�ض���نف الثمني من العب���اءات منذ 

تقاعده من وظيفته احلكومية، بعدما قّدمت له الدولة هذا 

املتجر داخل ال�ض���وق من دون خلو وباإيجار زهيد وخف�ضت 

�ض���عر امل���رت املربع للقطريني ت�ض���جيعًا لهم كي ي�ض���تثمروا 

ويعيدوا لل�ضوق جذوره املحلية. 

هوية باألو�ن �لطيف

يب�ضط بائع »ال�ضربت« ع�ضائره اأمامه: »الرمان« »الليمون 

بالنعن���اع« »الكركديه« وغريه���ا... ُيقبل ال���زوار الأجانب 

عل���ى تذّوقها م���ن دون ترّدد، لي�ض فقط لإرواء عط�ض���هم، 

فزجاجات املاء املعدنية ميكن اأن تفي بالغر�ض، بل للتعّرف 

حتف متنوعة، �ضدو، نحا�ضيات، ب�ضوت

طفالن ميتطيان �ضهوة حمار مزرك�ض
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اإىل املذاق���ات والنكه���ات التي متّيز هذا ال�ض���وق، وت�ض���ري 

اإىل اأهواء واأمزجة نا�ض���ه. بالنهم نف�ض���ه يقبلون على اأكل 

الكباب امل�ض���وي م�ضتمتعني بطعمه الفريد الذي لن يجدوه 

يف املطاع���م الع�ض���رية والفنادق الفخم���ة. اأما الطبخات 

ال�ض���عبية كالهري�ض والنخي والباجله فهي متوافرة اأي�ض���ًا 

ورائحتها و�ض���كل قدورها ت�ضتدعي الزائرين للتعّرف على 

جزء من الرتاث ال�ضعبي القطري.

اأعداد لفتة من الأجانب، فرن�ضيني وكنديني وبريطانيني... 

يتجّولون يف ال�ض���وق، يتوقفون اأمام املتاج���ر ليتعرفوا اإىل 

احلرف ال�ض���عبية القطرية وامل�ضتوردة من الدول املجاورة 

وحتى امل�ضنوعة هنا يف قطر لكن باأنامل اآ�ضيوية.

عائالت عربية اأي�ض���ًا جتد يف ال�ضوق متنف�ضًا لك�ضر روتني 

احلياة الع�ض���رية. طفل لبناين اأعجب بال�ض���يف الرتاثي، 

وطف���ل م�ض���ري هرول خل���ف احلم���ار يريد امتط���اءه يف 

جولة ق�ض���رية... قال �ضاحب احلمار لالأطفال املتحّلقني 

حوله اإن يح�ضروا الريالت وينتظروا كٌل يف دوره. البهجة 

التي ارت�ض���مت على وجوه هوؤلء ال�ضغار تفوق بكثري بهجة 

الذاهبني اإىل اأحدث م���دن املالهي العاملية، ومّرة جديدة 

يعّلمنا الأطفال اأن متع احلياة تكمن يف اأب�ضط عنا�ضرها، 

لذلك فاإن توفري ممار�ض���ة بع�ض الألعاب ال�ض���عبية داخل 

ال�ضوق �ضي�ضاهم يف اإكمال م�ضهده الإن�ضاين.

يّتف���ق كث���ريون عل���ى اأّن »مقهى را�ض ع�ض���ريج« هو حمّطة 

قا�ض���د ال�ض���وق الأخرية، فبعد جولة طويلة داخل متاهات 

ال�ض���وق ل بّد من »كا�ضة �ضاي« اأو »فنجان قهوة« فوق مقعد 

خ�ضبي يطّل على جزء ل باأ�ض به من ال�ضوق وير�ضد حركته 

وحركة املارة، وقد تكون حمظوظًا وي�ض���ادف وجودك مع 

ح�ض���ور فرقة مو�ض���يقية �ض���عبية تعزف يف اإحدى �ضاحات 

ال�ض���وق وتغن���ي من الفلكل���ور القط���ري. املقهى ه���و اأكرب 

مقاهي ال�ض���وق، تق�ض���ده ب�ضكل اأ�ضا�ض���ي العائالت، وفيه 

جتد �ضيدة تقراأ وحدها، واآخر يبدو �ضحافيًا يجري حوارًا 

وي���دّون ما يقول���ه حماوره، لذلك ت�ض���عر اأنه ميكن الرهان 

عل���ى هذا املقه���ى كي يكون م�ض���احة ثقافي���ة، ل تتناق�ض 

مع طابعه ال�ض���ياحي، فهذا الطابع لي����ض كما يراه البع�ض 

مبت���ذًل، ب���ل اإن الكثري من ال�ض���ياح ل ياأت���ون لأكل الكباب 

و »العي����ض« واأخذ ال�ض���ور التذكارية فقط، بل ليح�ض���لوا 

عل���ى معلومات حول كيفية حت�ض���ري الهري����ض ومعنى ليلة 

الغرنغع���وه، وكيفية خياطة الب�ض���وت والدراريع.. ويعودون 

اإىل دياره���م بهذه املعلومات، لعب���ني دورًا يف اإحياء جزء 

من الثقافة ال�ضعبية. 

�ض���ت م�ض���احة كب���رية ملواق���ف  اإىل ج���وار ال�ض���وق خ�ضّ

ال�ض���يارات. الو�ض���ول اإىل تلك املنطقة يجعلك ت�ضعر اأنك 

ت�ضحو من حلم، وتعود اإىل الواقع، فها هي �ضيارات الالند 

كروزر الكبرية والراجنات الع�ض���رية التي يعمل زجاجها 

عل���ى الكهرباء، ترب����ض قبالة ال�ض���وق القادم م���ن اأزمنة 

غابرة، ومكانها كانت، يف زمن م�ض���ى، ت�ض���رتيح اجلمال 

واخلي���ول، الت���ي مل يعد حلوافرها اأي اأثر، وبعد مئة �ض���نة 

�ض���تختفي هذه ال�ض���يارات لتح���ّل حملها �ض���يارات مطّورة 

اأكرث، لكن الأكيد اأن ال�ضوق �ضيبقى و�ضينا�ضل للحفاظ على 

اأ�ضالته، �ضتواجهه رياح التغيري و�ضيكون على اأهله وزّواره 

اأن يقّرروا ما اإذا كانوا يريدونه مكانًا لل�ض���ياحة العابرة اأم 

لثقافة �ضعبية غنية بتنّوعها وليونتها وانفتاحها.

داخل ال�ضوق.. متعة، ونظافة، واأ�ضالة

متاجر حديثة بنكهة املا�ضي العريق

اأحد مداخل ال�ضوق
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ديوان الزنادقة

جمال جمعة

من�سور�ت �جلمل - برلني - 2007

يحاول الباحث جمال جمعة اأن يقدم 

ال�ضادر  الزنادقة«  »ديوان  كتابه  يف 

ما   ،2007 اجلمل  من�ضورات  عن 

ال�ضعر  لأبيات  اأنطولوجيا  ي�ضبه 

العربي املت�ضمنة اآراء دينية خمالفة 

لتعاليم الإ�ضالم واملتناثرة يف بطون 

اأمهات الكتب العربية. وهو اإذ يتناول 

ع�ضور  خمتلف  يف  الأبيات  هذه 

الإ�ضالم  �ضدر  من  العربي،  الأدب 

يوؤكد  العبا�ضية،  الدولة  �ضقوط  اإىل 

يف مقدمة م�ضتفي�ضة اأنه ل يظن اأنه 

ُوفق اإىل جمع كل ما قيل من �ضعر يف 

هذا ال�ضدد، اآماًل يف اإ�ضدار طبعات 

مزيدة من العمل.

واإن اأورد جمعة اأبياتًا ل�ضعراء مغمورين، واآخرين م�ضهورين 

يورد  فهو  نوا�ض،  كاأبي  الإميان،  �ضعف  اأو  بالزندقة  ُعرفوا 

اأبياتًا تندرج يف ال�ضياق نف�ضه ل�ضعراء كبار، مثل اأبي  اأي�ضًا 

الطيب املتنبي. ويعزز جمعة كتابه ب�ضروح م�ضتفي�ضة ملا قد 

اإىل  املنتمية  تلك  خ�ضو�ضًا  اأبيات،  من  الفهم  على  ي�ضتغلق 

املراحل الأوىل من ع�ضور الأدب العربي.

ومن املهم يف الكتاب مقدمته، التي قد ت�ضلح اأ�ضا�ضًا لكتاب 

اأو بحث مطول يف تاريخ الت�ضامح يف الإ�ضالم واآخر يف الغنى 

به  يوحي  ملا  خالفًا  اجلاهلية،  ع�ضر  عرفه  الذي  الفكري 

ا�ضمه، املق�ضود به، على الأرجح، اجلهل بالدين الإ�ضالمي، 

»تيار  اأن  اإىل  وي�ضري  واأفكاره.  الع�ضر  بعلوم ذلك  ل اجلهل 

الزندقة مل يهداأ يف �ضدر الإ�ضالم، بل كان يعرّب عن نف�ضه، 

بني اآونة واأخرى، على األ�ضنة ال�ضعراء... ثم تعزز هذا التيار 

بدخول الأجنا�ض الأخرى، ذات اخللفيات الثقافية املختلفة، 

يف الإ�ضالم«.

وهكذا، بات بني اأيدينا كتاب ي�ضم ما متكن �ضخ�ض واحد 

مقدمته  يف  الكاتب  ويقول  الزنادقة.  اأ�ضعار  من  جمعه  من 

الن�ضو�ض  اإىل جانب  الأبيات،  اأول من حاول جمع هذه  اإن 

النرثية التي تعر�ضت لالإتالف اأكرث من ال�ضعر �ضهل احلفظ 

والتناقل، عبد الرحمن بدوي يف كتابه »من تاريخ الإحلاد يف 

الإ�ضالم«، موؤكدًا اأن »ديوان الزنادقة« جاء متممًا، خ�ضو�ضًا 

اجلديدة  الطبعات  يف  الأبيات  لهذه  املتعمد  التغييب  مع 

لأمهات الكتب.

يف امل�شاألة العربية

مقدمة لبيان دميوقر�طي عربي
عزمي ب�سارة

مركز در��سات �لوحدة �لعربية - 2007

بني  ب�ضارة  عزمي  الفل�ضطيني  العربي  الباحث  ي�ضع 

التحول  معوقات  لبحث  علمية  فكرية  حماولة  اأيدينا 

الدميقراطي يف العامل العربي، متعمقًا يف بحث عوامل 

وهي  الديومقراطية،  م�ضاألة  يف  العربية  ال�ضتثنائية 

ا�ضتثنائية عربية ولي�ضت اإ�ضالمية براأي الكاتب، ومطلقًا 

م�ضطلحًا جديدًا يف هذا ال�ضياق هو »امل�ضاألة العربية«. 

وينهل الكتاب من م�ضادر كثرية يف العلوم الجتماعية 

جتربة  كحقل  العربي  الواقع  يعامل  كما  والإن�ضانية، 

ا�ضتخال�ضاته  ويعترب  والجتماعية،  ال�ضيا�ضية  للنظرية 

مقدمة لبيان دميوقراطي عربي.

ويقول الكاتب يف تلخي�ضه ل�ضتنتاجاته يف اخلامتة: »ل 

ميكن جتاهل القومية حيث ن�ضاأت وت�ضود كقومية ثقافية 

تتوق للتحول اإىل قومية �ضيا�ضية واإىل دولة. وبناء املواطنة 

احلديثة اأ�ضاًل يتم عرب القومية نحو الأمة اأو عرب بناء 

احلداثوي  العن�ضر  جتاهل  ميكن  ول  املواطنني.  اأمة 

الكامن فيها والذي يهم�ض بنى ما قبل الدولة«.

وي�ضيف: »مل يعد بو�ضع القومية العربية اأن تطبق ذاتها 

على اأ�ضا�ض جتاهل الدول القائمة، ولذلك ل بد من اأن 

وتنفي  تنت�ضر  لكي  الدميوقراطي  الربنامج  مع  تلتقي 

الأمة  يف  امل�ضرتكة  الدميوقراطية  املواطنة  يف  ذاتها 

تعنيه  ما  يف  العربية  امل�ضاألة  »تعني  وي�ضتنتج:  املدنية«. 

داخل  يف  الأمة  حتقق  متنع  التي  نف�ضها  العنا�ضر  اأن 

الدولة الكيانية  وخارجها هي العوامل التي تعيق التحول 

الدميوقراطي«.

�ضنوات  منذ  يعكف  اأنه  العمل  مقدمة  يف  الكاتب  يقول 

على كتابة موؤلف من جزاأين، واأن جهده البحثي انقطع 

مرات نتيجة ملتابعته اأزمات �ضيا�ضية اإقليمية ثم مالحقته 

ال�ضيا�ضية يف اإ�ضرائيل حيث �ضغل ل�ضنوات مقعدًا نيابيًا 

فهو  الثاين  اأما  الأول.  اجلزء  وهاهو  الكني�ضت.  يف 

»الإ�ضالم واأمناط التدين والدميوقراطية« الذي ي�ضدر 

قريبا.

130



الراأ�شمالية يف ع�شر العوملة

�إد�رة �ملجتمع �ملعا�سر
�سمري �أمني

�ل�سركة �لعاملية للكتاب - بريوت - 2007

يطرح املفكر القت�ضادي امل�ضري الفرن�ضي �ضمري اأمني يف كتابه »الراأ�ضمالية يف ع�ضر العوملة« 

ال�ضادر حديثًا عن ال�ضركة العاملية للكتاب، حلوًل لالأزمات التي يعاين منها الإن�ضان يف ع�ضرنا 

العاملي«. والكتاب عبارة عن �ضبع درا�ضات  الراأ�ضمالية لالقت�ضاد  هذا نتيجة ملا ي�ضميه »الإدارة 

الثالث«،  العامل  »منتدى  يراأ�ض  حيث  داكار  ال�ضنغالية  العا�ضمة  يف  حاليًا  املقيم  اأمني،  ي�ضمنها 

اقرتاحات واأفكارًا بع�ضها جذري ميكن لها لو اعُتمد عامليًا اأن تكون دواًء ناجعًا للم�ضكالت الناجمة 

عن اإم�ضاك الدول الغنية، وعلى راأ�ضها الوليات املتحدة، بزمام القت�ضاد العاملي.

ويقول اأمني، املاوي النزعة، اإن النتائج املاأ�ضاوية التي ح�ضدتها الب�ضرية على مدى عقود نتيجة 

نهاية.  لها من  بد  بعده، ل  ال�ضوفياتي، وخ�ضو�ضًا  انهيار الحتاد  قبل  الكربى،  الدول  املتبعة من  الهيمنة  ل�ضيا�ضات 

فرياح التغيري بداأت تهب يف مناطق خمتلفة من العامل لتنقل القت�ضاد العاملي اإىل و�ضع ي�ضوده العقل واملنطق بدًل من 

�ضيا�ضات التو�ضع والهيمنة التي مل تنتج غري الكوارث واملاآ�ضي ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية.

ومن الالفت يف الكتاب تخ�ضي�ض اأمني ف�ضاًل كاماًل لظاهرة الإثنية، التي ينظر اإليها كرد على العوملة القت�ضادية من 

جهة ونتيجة ملعاناة الدولة – الأمة، واأزمة الطبقة الجتماعية من جهة اأخرى. وي�ضتغرب ظاهرة التناق�ض يف الثنائية 

املت�ضادة واملتمثلة يف ازدياد عوملة راأ�ض املال على م�ضتوى العامل ويف عدم تزامن ذلك مع عوملة النا�ض لأنف�ضهم، اإذ ل 

يزالون يحتمون مبظلة الإثنية.

ويرى اأن الوعي الطبقي ا�ضُتبدل بالتباهي الذاتي بوا�ضطة العرق واملجموعة الإثنية والدين، م�ضريًا اإىل اأن املجموعة 

ال�ضابقة  املرحلة  يف  للعامل  الجتماعي  التنظيم  خلدمة  واقعي  غري  اآخر  اخرتاع  اأو  اإل،  لي�ض  للعرق  رديف  الإثنية 

للراأ�ضمالية.

ذاكرة للن�شيان، يوميات 

احلزن العادي، حرية العائد

حممود دروي�ش

ريا�ش �لري�ش للكتب و�لن�سر - بريوت - 2007

ثالث جمموعات نرثية، تلي اأوىل بعنوان »يف ح�ضرة الغياب«، �ضدرت 

لل�ضاعر الفل�ضطيني الكبري حممود دروي�ض. واملجموعة الأوىل، ال�ضادرة 

اأواخر العام املا�ضي، وهي عبارة عن ن�ض مفتوح، يتاأرجح بني ال�ضعر 

والنرث، ويقرتب فيه كاتبه من احلدود الق�ضوى لتجربته الطويلة التي 

توجته �ضاعر املقاومة الفل�ضطينية ثم �ضاعر العرب.

و»ذاكرة للن�ضيان« ن�ض نرثي �ضدر للمرة الأوىل قبل 20 �ضنة، عن يوم طويل من اأيام ح�ضار بريوت من قبل اجلي�ض 

الإ�ضرائيلي يف عام 1982، والتي عا�ضها دروي�ض مع املقاومني الفل�ضطينيني ومن رافقهم من مقاومني لبنانيني. والن�ض 

موقف اإن�ضاين من عدوان غا�ضم، ي�ضدر عن �ضاعر مرهف من طراز حممود دروي�ض.

يتناول   ،1973 عام  يف  الأوىل  للمرة  �ضدرت  نرثية  مقالت  جمموعة  وهي  العادي«،  احلزن  »يوميات  جمموعة  ويف 

دروي�ض جملة اأمور من الإن�ضان اإىل الأر�ض، ومن الوطن ال�ضائع اإىل القد�ض، ومن انبثاق مقاومة فو�ضوية يف غزة يف 

تلك الفرتة اإىل الذكرى ال�25 لنكبة فل�ضطني والعرب. والن�ضو�ض مكتوبة قبل خروج دروي�ض من وطنه للمرة الثانية يف 

عام 1972، هو الذي غادر لفرتة وجيزة يف عام 1948، وعاد اإىل وطنه يف عام 1995.

»ولدة  اأ�ضماه  حمور  �ضمن  من  جمموعة  فيها  تلفت  وهناك،  هنا  دروي�ض  ن�ضرها  مقالت  فجملة  العائد«  »حرية  اأما 

ال�ضعر الع�ضرية«، تناول فيها اأعمال ال�ضعراء العرب املعا�ضرين بالنقد، وتعمق اإىل حدود النقد الذاتي ونقد ال�ضعر 

نف�ضه. يقول: »اأما من دليل اآخر على املقاومة �ضوى القول مثاًل �ضّجل اأنا عربي، اأو تكرار �ضعار �ضاأقاوم واأقاوم! فلي�ض 

من ال�ضروري، ل �ضعريًا ول عمليًا، اأن يقول املقاوم اإنه يقاوم، كما لي�ض من ال�ضروري اأن يقول العا�ضق اإنه يع�ضق. لقد 

�ضمانا غ�ضان كنفاين )�ضعراء مقاومة( من دون اأن نعلم اأننا �ضعراء مقاومة«.
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Palestine
Peace Not Apartheid

Jimmy Carter
Simon & Schuster – New York - 2007

الأ�ضبق  الأمريكي  الرئي�ض  كتاب   

جيمي كارتر »فل�ضطني: �ضالم ل ف�ضل 

�ضعورًا  القارئ  اإىل  ينقل  عن�ضري« 

اأن  واجبه  باأن من  كارتر  ينتاب  قويًا 

ما  الفل�ضطينية  الق�ضية  عن  يقول 

يغيب عن اخلطاب العام والقرارات 

املتحدة  الوليات  يف  ال�ضيا�ضية 

خ�ضو�ضًا والغرب عمومًا.

يعطي  �ضوته  اأن  كارتر  ويعرف 

كانت  ملواقف  بالده  يف  م�ضداقية 

عن  �ضدرت  اإذا  فورًا  لرُتف�ض 

دعاية  باعتبارها  اآخر،  �ضخ�ض 

مل  اإ�ضرائيل  اأن  كيف  وي�ضرح  لإ�ضرائيل.  مناوئة 

تلتزم بالقرارات الدولية، ويف مقدمتها القرار 242 

الداعي اإىل ان�ضحابها من الأرا�ضي التي احتلتها يف 

يف  قطعتها  التي  بتعهداتها  اأو   ،1967 العام  حرب 

وا�ضنطن واأو�ضلو وغريهما خالل العقود التالية لهذه 

يف  لل�ضالم  مدريد  موؤمتر  بعد  خ�ضو�ضًا  احلرب، 

ال�ضرق الأو�ضط يف العام 1993.

باجلملة  اإ�ضرائيلية  خمالفات  كارتر  وي�ضتعر�ض 

للقانون الدويل، كا�ضتمرار الدولة العربية يف احتالل 

لإقامة  جديدة  اأرا�ٍض  وم�ضادرة  عربية،  اأرا�ٍض 

م�ضتوطنات، وبناء جدار فا�ضل مع الفل�ضطينيني يف 

اآلف  واعتقال  املحتلة،  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  قلب 

الفل�ضطينيني، رجاًل ون�ضاًء واأولدًا.

قبل  من  و»معرقلة«  »اإجرامية«  اأعماًل  يورد  اأنه  ومع 

القيادات الفل�ضطينية، ويف مقدمتهم الرئي�ض الرحل 

اإىل  و�ضل  الو�ضع  اأن  يوؤكد  اأنه  اإل  عرفات،  يا�ضر 

الدرجة الراهنة من ال�ضوء ب�ضبب اإ�ضرائيل وداعميها 

يف الوليات املتحدة، خ�ضو�ضًا الإدارة احلالية التي 

ال�ضرق  اأزمات  اإزاء  �ضنوات  ل�ضت  بال�ضمت  يتهمها 

التي  متوز/يونيو«  »حرب  مقدمتها  ويف  الأو�ضط، 

�ضنتها اإ�ضرائيل على لبنان يف �ضيف 2006.

 The Ethnic
 Cleansing of
Palestine

Ilan Pappe
Oneworld Publications – New York -  2007

الكاتب  يرتدد  ل  فل�ضطني«،  يف  العرقي  »التطهري  كتابه  يف 

والأكادميي الإ�ضرائيلي ال�ضهري اإيالن بابيه يف ت�ضمية الأ�ضياء 

باأ�ضمائها، مهما بدت �ضادمة لالإ�ضرائيليني، فما مار�ضوه قبيل 

اأقل  يكن  الفل�ضطينيني مل  1948 بحق  العام  دولتهم يف  قيام 

من تطهري عرقي وجرائم بحق الإن�ضانية، على الرغم من اأن 

هذه املمار�ضات مل تكن قد اتخذت بعد مفاهيمها الوا�ضحة يف 

القانون الدويل كما هي احلال اليوم.

ي�ضميه  ما  خالل  بداأت  التي  املمار�ضات،  هذه  اأن  بابيه  ويرى 

الفل�ضطينيون  ي�ضميه  وما  ال�ضتقالل«  »حرب  الإ�ضرائيليون 

اإ�ضرائيل، ول تزال م�ضتمرة اإىل  »النكبة«، ا�ضتمرت بعد قيام 

»اخلطة  على  خا�ض  ب�ضكل  يركز  وهو  باآخر.  اأو  ب�ضكل  اليوم 

دالت« )دالت حرف يف اللغة العربية يوازيه الدال يف العربية( 

الع�ضابات  قادة   1948 اآذار/مار�ض    10 يف  و�ضعها  التي 

ال�ضهيونية، وعلى راأ�ضهم دافيد بن غوريون الذي اأ�ضبح لحقًا 

اأول رئي�ض وزراء لإ�ضرائيل.

جاءت  ممار�ضة  يكن  مل  العرقي  التطهري  اأن  بابيه  ويثبت 

ال�ضهيونية  الع�ضابات  بني  دارت  التي  احلرب  هام�ض  على 

والدول العربية املجاورة، بل هدفًا متعمدًا من اأهداف العمل 

لت�ضكل اجلي�ض  التحمت لحقًا  التي  الع�ضابات  لهذه  احلربي 

الإ�ضرائيلي. بل وي�ضف ابن غوريون نف�ضه ب� »مهند�ض التطهري 

العرقي« ويحمله امل�ضوؤولية الأوىل عن طرد 800 األف فل�ضطيني 

بني العامني 1948 و1949.

من�ضورة  وبحوث  ودرا�ضات  وثائق  اإىل  ي�ضتند  الذي  واملوؤرخ، 

واأخرى غري معروفة �ضابقًا، يك�ضف جوانب خمفية من جذور 

ال�ضراع العربي – الإ�ضرائيلي الذي ل يزال م�ضتمرًا اإىل يومنا 

هذا، معرتفًا باأن ا�ضتنتاجاته، خ�ضو�ضًا قراءته ملا جرى وفقًا 

للتعريفات الالحقة للتطهري العرقي واجلرائم بحق الإن�ضانية 

ال�ضادرة عن الأمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية، لن 

الوليات  اإ�ضرائيل وحتى يف  ي�ضهل »ه�ضمها« من قبل ُكرث يف 

املتحدة.
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At the Center of the Storm
My Years at the CIA

George Tenet
Harper Collins – New York -  2007

املركزية  ال�ضتخبارات  لوكالة  ال�ضابق  الرئي�ض  تينيت،  واملهمة، جلورج  الالفتة  املذكرات  يف 

)�ضي اآي اإيه(، التي �ضدرت عن دار ن�ضر »هاربر كولينز« بعنوان »يف عني العا�ضفة - �ضنواتي 

يف وكالة ال�ضتخبارات املركزية الأمريكية«، تفا�ضيل لقاء �ضمه قبل �ضهرين من هجمات 11 

اأيلول/�ضبتمرب 2001 اإىل كوندوليزا راي�ض، م�ضت�ضارة الرئي�ض الأمريكي جورج بو�ض لالأمن 

القومي يف ذلك الوقت. ويكتب تينيت بتف�ضيل حيوي وعاطفي غري م�ضبوق يف الكتابات التي 

اليوم  �ضابق من  وقت  الوكالة يف  عليه من  تقريرًا ح�ضل  اأنه عر�ض  ال�ضهري،  اللقاء  تناولت 

نف�ضه، يوؤكد حت�ضري »القاعدة« لعملية كبرية، ما جعل »�ضعري يقف بكل معنى الكلمة«.

ويف كتابه، يوؤكد تينيت اأنه، هو ومن رافقه من الوكالة اإىل اللقاء، هناأوا بع�ضهم بع�ضًا، لأنهم 

�ضعروا اأنهم جنحوا يف لفت نظر الإدارة اإىل اأمر خطري، فقد اقرتحوا على راي�ض »ا�ضتعدادات حربية« ملواجهة الأمر. 

لكنه، على الرغم من اجتماعه يوميًا ببو�ض لعر�ض تقارير ا�ضتخبارية عليه، مل يطلب منه ا�ضتعدادات مماثلة، متذرعًا 

باأن واجبه اأن يقدم املقرتحات اإىل م�ضت�ضار الأمن القومي الذي ينقلها بدوره اإىل الرئي�ض.

وككل قيادي اأو عميل �ضابق يف »�ضي اآي اإيه«، التزم تينيت بقاعدة غري مكتوبة لدى ك�ضف اأ�ضرار مرحلة ما: حماية 

بع�ض  لكن  وقوعها.  قبل  الهجمات  جتنب  يف  الف�ضل  يف  م�ضوؤولية  اأي  بو�ض  يحمل  ل  فهو  الأمر.  كلف  مهما  الرئي�ض 

ل ما تناهى اإىل الكاتب من جهود »القاعدة« للح�ضول على اأ�ضلحة  ف�ضول الكتاب قيمة جدًا، خ�ضو�ضًا تلك التي تف�ضّ

اإ�ضرتاتيجية للدمار ال�ضامل، مبا فيها الأجهزة النووية، اأو حني ي�ضرح اأ�ضباب اعتقاده باأن اأعماًل اإرهابية داخل الوليات 

املتحدة ل تزال حمتملة.

Making Globalization Work
Joseph Stiglitz

W. W. Norton – New York -  2007

مع قلة البحوث العربية اجلدية حول العوملة، ونعني منها هنا جانبها القت�ضادي، 

من املفيد العودة اإىل جوزيف �ضتيغليتز، العامل القت�ضادي احلائز على جائزة 

نوبل يف القت�ضاد يف العام 2001، واخلبري القت�ضادي الأول يف البنك الدويل 

ثم رئي�ض جمل�ض امل�ضت�ضارين القت�ضاديني يف البيت الأبي�ض يف عهد الرئي�ض 

الأمريكي ال�ضابق بيل كلينتون.

وجديد �ضتيغليتز، »املرتد« بنظر بع�ضهم عن الراأ�ضمالية واأحد اأعلى الأ�ضوات 

يف نقد ل عدالتها و�ضاحب البحوث القّيمة يف العوملة وال�ضيا�ضة القت�ضادية 

الأمريكية، كتاب »اإجناح العوملة«، ال�ضادر اأخريًا، لُي�ضاف اإىل اأعمال الكاتب 

اأي�ضًا  وت�ضمل  ُيعّرف،  اأن  من  الأ�ضهر  العوملة«  ب�»خيبات  بداأها  التي  املهمة 

»الت�ضعينيات الهادرة« الناقد، ذاتيًا يف بع�ض جوانبه، لل�ضيا�ضة القت�ضادية يف 

عهد كلينتون، و»التجارة العادلة للجميع« الناقد لل�ضيا�ضة الأمريكية على �ضعيد حترير التجارة العاملية.

يركز �ضتيغليتز يف كتابه اجلديد على اجلوانب القت�ضادية للعوملة، مناق�ضًا امل�ضكالت القت�ضادية التي 

تن�ضاأ عنها، وهي يف راأيه �ضريورة ل فكاك منها، واإن اأمكن �ضبطها للحد من اأ�ضرارها وتعزيز منافعها 

وتو�ضيع قاعدة امل�ضتفيدين منها يف العامل. ويقدم الكاتب �ضلة حلول للم�ضكالت التي ي�ضع اإ�ضبعه عليها، 

خ�ضو�ضًا تلك التي حتمل بذور دمار اجتماعي اأو بيئي يف الدول املتقدمة والنامية على حد �ضواء.

ومن احللول اإحداث حترير حقيقي للتجارة مع ما ي�ضتتبع ذلك من تنازلت مطلوبة من الدول الغنية، 

و�ضبط حقوق امللكية الفكرية لئال تتحول اإىل احتكار، وو�ضع اأ�ضول حما�ضبية لل�ضركات تكافح الف�ضاد، 

وتعزيز �ضفافية النظام املايل الدويل، واإ�ضقاط الديون الدولية )يقول هنا بتحميل املقر�ضني تبعة الأ�ضرار 

الناجمة عن القرو�ض الع�ضوائية(، وزيادة انفتاح احلكومات على دور املنظمات غري احلكومية.
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�ضكان  اأ�ضاغر  الأر����ض  يف  ميلك  وحينئذ  ال��ل��ذات.  من 

واملعتدين  والوقحني  واحلمقى  ال�ضرهني  اأعني  الأر���ض، 

والظاملني، وينزوي الأكابر احلقيقيون يف زوايا الإهمال 

يندبون �ضقوط كل ما هو جميل وجليل، ول عزاء لهم حتى 

اأولئك ي�ضحكون منهم ويخربونهم  اأخرى لأن  ول بحياة 

اأنها حياة وهمية«.

»نعم اأيها ال�ضادة اإننا مثلكم نبكي حزنًا واأ�ضفًا كلما راأينا 

ولكن  املكروهة.  النتائج  هذه  اإىل  ببع�ضهم  ي��وؤّدي  العلم 

رحماكم.. اأن�ضفوا ول تلقوا التبعة يف ذلك على العلم بل 

التي  النفو�ض  اأي على  اأخرجوه هذا املخرج،  الذين  على 

ك� »ندى  العلم  اإن  القبيحة.  النتيجة  ا�ضتنتجت منه هذه 

ال�ضماء، ول يبقى الندى نقيًا اإل اإذا و�ضع يف اإناء نقّي«. 

لي�ضت  املخرج  ذلك  املقّد�ض  العلم  تخرج  التي  فالنفو�ض 

بنفو�ض نقّية، ولذلك يف�ضد العلم فيها. فقبل لومكم لوموا 

الفطرة الطبيعية الدنيئة.

اأن العلم وحده ينتج نتائج كهذه النتائج.  ثم هل تظّنون 

بها  تعّلمونه  التي  بالطريقة  الدين  تعليمكم  ف��اإن  ك��ال. 

قدمية  وقواعد  مبادئ  تعلمون  فاإنكم  اأي�ضًا.  مثلها  ُينتج 

وتطلبون  الع�ضر.  كهذا  تقبلها يف ع�ضر  العقول  تعد  مل 

ل ميكنهم  النا�ض  اإن  وتقولون  باملا�ضي.  احلا�ضر  تدبري 

وت�ضعون  رونها  تف�ضِّ ولذلك  بوا�ضطتكم  اإل  الكتب  فهم 

التي  الثابتة  احلقيقة  مو�ضع  يف  التف�ضري  هذا  يف  راأيكم 

كما  يفهمونها  النا�ض  ت��رتك��وا  اأن  ب��دل  م�ّضها  يجوز  ل 

تفهم  كرمية  �ضاذجة  نف�ض  من  فكم  فطرتهم.  ت�ضوقهم 

تفهمونها  مما  اأك��رث  ب��ال��روح  الكتب  تلك  �ضذاجتها  مع 

اأنتم. بل هي ت�ضنع اأف�ضل من هذا فاإنها ل تفهمها فقط 

اأي�ضًا. وهذا ف�ضل لها عظيم عليكم يا من  بل تعمل بها 

بني  اأنف�ضكم  فلماذا جتعلون  الفعل.  دون  بالقول  تكتفون 

اأي  الدين،  واملدافع عن  الو�ضيط  منزلة  والنا�ض يف  اهلل 

ومدافعني  و�ضطاء  اأقامكم  من  الب�ضري.  ال�ضمري  عن 

حريتهم  مبلء  يعي�ضون  الب�ضر  دع��وا  ال�ضمري.  هذا  عن 

الروحية فاإن كتبهم الدينية بني اأيديهم. و�ضمائرهم اإذا 

تقراأ  ل  فاإنها  والأه��واء  واملماحكة  باجلدل  تف�ضدوها  مل 

ول  الب�ضري.  الإخ��اء  ومبادئ  الأزلية  احلقائق  اإل  فيها 

تقولوا نحن نر�ضدهم. فاإنكم ب�ضر مثلهم اأي فيكم جميع 

اأهواء الب�ضر ال�ضاحلة والفا�ضدة. وهذا الإر�ضاد ل يقبله 

اإل من املالئكة. ويوم ت�ضريون مالئكة جمّردين  الب�ضر 

من كل �ضروب ال�ضقاء الب�ضري فاعلموا اأننا نحن ن�ضعى 

اإليكم من غري اأن تاأتوا اإلينا ونطلب م�ضاعدتكم، فدعونا 

اأن نفهم حياتنا  ول تقفوا بيننا وبني اهلل لتجربونا على 

ذلك  فاإن  اأنتم:  تريدون  كما  وم�ضاحلنا  واإلهنا  وكتبنا 

ال�ضغط يجّرنا اإىل الكفر بكل �ضيء«.

عن  تنفّكون  ل  فاإنكم  كال:  بذلك؟  تكتفون  اأنتم  هل  ثم 

وذاك  ذاك  يكفر  املذهب  فهذا  بع�ضا.  بع�ضكم  حماربة 

يكفر هذا اإىل ما �ضاء اهلل.

يتفقان  فاإنهما  الطرق  يف  اختلفا  اإذا  والدين  العلم  اإن 

حت�ضني  هو  واحد  والدين  العلم  غر�ض  لأن  الغر�ض.  يف 

حالة الإن�ضانية وترقية �ضوؤون الب�ضر. فما الواجب جلعل 

�ضوى  لذلك  موجب  ل  ويحاربه.  الثاين  يناق�ض  الواحد 

الأهواء وامل�ضالح اأيها ال�ضادة.

»واملبادئ  باملبادئ  ولنتم�ّضك  وامل�ضالح  الأه��واء  فلننبذ 

توفق بيننا واإن اختلفنا يف تف�ضري بع�ضها«.

»ولكن فاعلموا جيدًا اأيها ال�ضادة اأنه ل �ضبيل للوفاق بني 

الفريقني اإل بت�ضاهل الثنني، فعلى الدين قبل كل �ضيء اأن 

يتذّكر اأن العامل قد تغرّي وتبّدل، ولذلك يجب اأن يغرّي �ضيئًا 

من مبادئه وقواعده القدمية. وعلى العلم اأي�ضًا اأن يتذّكر 

اأن العامل قد تغرّي وتبّدل، ولذلك يجب اأن يغرّي �ضيئًا من 

مبادئه وقواعده املا�ضية. ذلك اأن العدو احلقيقي للدين 

والعلم اأيها ال�ضادة اإمنا هو الأثرة وال�ضراهة والرغبة يف 

النفكاك من كل قيد، اأو كما يقول بع�ضهم »اإعطاء الفرد 

مداه لإ�ضباع كل قواه«. وما نتيجة هذا الأمر اإل ا�ضتعداء 

اأي  ال�ضامية،  الفطر  ذوي  على  الدنيئة  الفطر  ذوي 

ال�ضامية  املواهب  لأن  كبارها،  النفو�ض على  تغّلب �ضغار 

تعود  ل  الكبرية  النفو�ض  يف  املودعة  الكرمية  والعواطف 

التمتع مبا فيها  الغر�ض من احلياة  ل�ضيء ما دام  نافعة 

»�لدين و�لعلم و�ملال« �لقاهرة :متوز/يوليو 1903     f    
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يف نفو�س اأهل ال�صذاجة

f فرح �أنطون
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النا�ض مانعة لهم من اإفناء اأعمارهم يف عمل ل ي�ضّد من 

حاجتهم – واإما لتف�ضيل الآباء تربية اأبنائهم على الطرق 

احلديثة يف اأوروبا اأو يف املدار�ض الأخرى ولي�ض فيها من 

الدين �ضيء، واإن كان فيها �ضيء منه فهو مما ل يعّد تعليمًا 

دينيًا ُينظر اإليه – واإما للفتور واخلمود، اللذين ن�ضاآ عن 

التقليد واجلمود. وبذلك جتد امل�ضلمني قد تولهم اجلهل 

بدينهم، واأخذتهم البدع من جميع جوانبهم، وانقطعت 

ال�ضلة احلقيقية بينهم وبني �ضلفهم، حتى لو عر�ض على 

اجلمهور الأعظم منهم ما اتفق عليه ال�ضلف من الأحكام 

لأنكروه وا�ضتغربوه وعّدوه بدعة يف الدين. و�ضّح فيهم ما 

قال عمر اخلّيام يف بع�ض اأ�ضعار الفار�ضية خماطبًا النبي 

عليه ال�ضالة وال�ضالم »اإن الذين جاوؤوا بعدك زّينوا لك 

دينك وو�ضوه وزرك�ضوه حتى لو راأيته اأنت لأنكرته«.

فهذا ال�ضنف من امل�ضلمني – وهو معظمهم – قد اأنكر 

بخدمته،  القائمني  اأهله  على  ونقم  وع��اداه،  احلق  دينه 

واإمنا ا�ضطفى لعتقاده بع�ض اأفراد مل يعرف عن ال�ضلف 

باخت�ضا�ضهم  الدين  ي�ضمح  ومل  بالثقة،  اخت�ضا�ضهم 

للعلم  اأذى  فيه  ما  ال�ضنف  هذا  من  وقع  فاإذا  بالتقليد، 

– دين  واأه��ل��ه، فهل يعد ذل��ك واقعًا من دي��ن الإ���ض��الم 

حممد �ضّلى اهلل عليه و�ضّلم – دين القراآن – دين ال�ضّنة 

الثابتة – دين اخللفاء الرا�ضدين، ومن تبعهم من ال�ضلف 

الأّولني؟.   

وعدوى التع�ّصب بني 

امل�صلمني

fحممد عبده

باأنه  زيد  ورم��ي  والتف�ضيق  بالتكفري  امل�ضلمون  ولع  متى 

فيهم  ب��داأ  ذلك  اإن  ونقول:  زنديق؟  باأنه  وعمرو  مبتدع 

عندما بداأ ال�ضعف يف الدين يظهر بينهم، واأكلت الفنت 

يثريها  كان  التي  الفنت  – تلك  اأهله  من  الب�ضرية  اأهل 

�ضلطانه،  خلف�ض  الغرب  ويف  ال�ضرق  يف  الدين  اأع��داء 

الدين براأيه من مل  للقول يف  – وت�ضّدر  اأركانه  وتوهني 

متتزج روحه بروح الدين، واأخذ امل�ضلمون يظنون اأن من 

البدع يف الدين ما يح�ضن اأحداثه لتعظيم �ضاأنه، تقليدًا 

ملن كان بني اأيديهم من الأمم امل�ضيحية وغريها. واأن�ضاأوا 

ويكتفون  فيه،  �ضلفهم  وم��ق��الت  الدين  ما�ضي  ين�ضون 

�ضوؤون  وتوىّل  املتعاملني،  املت�ضّدرين  يرونه من  براأي من 

امل�ضلمني جّهالهم، وقام باإر�ضادهم يف الأغلب �ضاللهم، 

نريان  وا�ضتعرت  الدين،  يف  الغلو  ح��دث  ذل��ك  اأثناء  يف 

جلهله  منهم  كل  على  و�ضهل  فيه،  النظار  بني  العداوات 

وكلما  �ضبب،  لأدن��ى  منه  باملروق  الآخ��ر  يرمي  اأن  بدينه 

ودخل  بالباطل  فيه  غلوًا  ازدادوا  بدينهم  جهاًل  ازدادوا 

العلم والفكر والنظر )وهي لوازم الدين الإ�ضالمي( يف 

جملة ما كرهوه، وانقلب عندهم ما كان واجبًا من الدين 

حمظورًا فيه.

مما  اأ�ضبحت  الإ�ضالمية  الدينية  العلوم  طلبة  حالة  اإن 

من  ي��ق��راأون  ل  فهم  امل�ضلمني،  ب��الد  اأك��رث  يف  ل��ه  يرثى 

يتعّلم  املتاأخرون،  كتب  اإل خمت�ضرات مما  الكالم  كتب 

اأذكاهم منها ما تدّل عليه عباراتها، ول ي�ضتطيع اأن يتعّلم 

البحث يف اأدّلتها، وت�ضحيح مقّدماتها، ومتييز �ضحيحها 

من باطلها، واإمنا يتلقاها كاأنها كتاب اهلل اأو كالم نبّيه 

�ضّلى اهلل عليه و�ضّلم ياأخذ ما فيها بالت�ضليم. فاإذا ناظره 

قطع  ت�ضحيحه  عن  وعجز  ق�ضاياها  بع�ض  يف  مناظر 

اجلدال بقوله: هكذا قالوا. واإن مل يكن القول متفقًا عليه. 

بل قد يكون القول مما مل يقل به �ضوى �ضاحب الكتاب 

راآه  لو  الكتاب ممن  ا�ضتغل به، ورمبا كان �ضاحب  الذي 

اأحد من ال�ضلف مل ير�ضه تلميذًا يعي عنه ما يقول.

واحلجاز  �ضوريا  يف  الدينية  العلوم  طلب  ينقطع  ك��اد 

وتون�ض واجلزائر، وقّل جدًا يف املغرب الأق�ضى، ومل يبق 

الهتمام به اإل يف بع�ض ال�ضحارى، وذلك اإما ل�ضعوبة 

وحاجات   – الطويل  الزمن  واقت�ضائها  التعليم،  طرق 

مالزمة العلم للدين

»�لإ�سالم بني �لعلم و�ملدنية«، �لقاهرة: 1903  f    



136

�صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

 امطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

�صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية �صفحات مطوية

ال�ضالم وبه جاء الإ�ضالم. وهكذا بطل هذا العدوان بهذا 

ال�ضكل اإل يف اأوا�ضط اإفريقيا عند )النامنام(.

ال�ضتبداد امل�ضوؤوم مل ير�َض اأن يقتل الإن�ضان الإن�ضان ذبحًا 

لياأكل حلمه اأكاًل كما كان يفعل الهمج الأولون، بل تفن 

ويذبحونهم  جماعتهم  ياأ�ضرون  فامل�ضتبّدون  الظلم:  يف 

بغ�ضب  حياتهم  دماء  ون  وميت�ضّ الظلم،  مبب�ضع  ف�ضدًا 

يف  �ضخرة  با�ضتخدامهم  اأعمارهم  رون  ويق�ضّ اأموالهم، 

اأعمالهم، اأو بغ�ضب ثمرات اأتعابهم. وهكذا ل فرق بني 

الأولني والآخرين يف نهب الأعمار واإزهاق الأرواح اإل يف 

ال�ضكل.

 f f f

مال  م��ن  ق�ضم  ُي��وؤخ��ذ  اأن  تقت�ضي  املطلقة  ف��ال��ع��دال��ة 

ول  التعديل  يح�ضل  بحيث  الفقراء؛  على  وُيرّد  الأغنياء 

من  هو  ما  يتمنى  القاعدة  وهذه  للعمل.  الن�ضاط  ميوت 

وراءها  وت�ضعى  الإفرجني،  املتمّدن  العامل  اأغلب  نوعها 

وهذه  كثرية،  ماليني  من  مكّونة  منتظمة  جمعيات  الآن 

اجلمعيات تق�ضد ح�ضول الت�ضاوي اأو التقارب يف احلقوق 

واحلالة املعا�ضة بني الب�ضر؛ وت�ضعى �ضد ال�ضتبداد املايل 

فتطلب اأن تكون الأرا�ضي والأمالك الثابتة واآلت املعامل 

الأمة،  عامة  بني  ال�ضيوع  م�ضرتكة  الكبرية  ال�ضناعية 

بني  متقاربة  بوجوه  موّزعة  تكون  والثمرات  الأعمال  واأن 

حتى  ال�ضوؤون  لكافة  قوانني  ت�ضع  احلكومة  واأن  اجلميع، 

اجلزئيات وتقوم بتنفيذها.

اال�صتبداد 

واملال

fعبد �لرحمن �لكو�كبي

وُينت�ضب  ُيحت�ضب  اأن  واأراد  رج��اًل  ك��ان  ل��و  ال�ضتبداد 

لقال:»اأنا ال�ضر واأبي الظلم واأمي الإ�ضاءة، واأخي الغدر، 

، وخايل الذّل، وابني الفقر،  واأختي امل�ضكنة، وعّمي ال�ضرُّ

وبنتي البطالة، وع�ضريتي اجلهالة، ووطني اخلراب، اأما 

ديني و�ضريف وحياتي فاملال املال املال«.

املال ي�ضّح يف و�ضفه اأن ُيقال: القوة مال، والوقت مال، 

مال،  والثبات  م��ال،  والدين  م��ال،  والعلم  م��ال،  والعقل 

والقت�ضاد  مال،  والرتتيب  مال،  واجلمال  مال،  واجلاه 

مال، وال�ضهرة مال، واحلا�ضل كل ما ينتفع به يف احلياة 

هو مال.

ال�ضمك  يف  حتى  احليوانات  كل  يف  الطبيعي  النظام  اإن 

والهوام، اإل اأنثى العنكبوت، اأن النوع الواحد منها ل ياأكل 

غريزة  ومن  الإن�ض�����ان.  ياأكل  والإن�ض��ان  بع�ضًا،  بع�ضه 

مورده  من  اأي  اهلل  من  الرزق  يلتم�ض  اأن  احليوان  �ضائر 

على  حري�ض  نف�ضه  الظامل  الإن�ضان  وه��ذا   الطبيعي، 

اأكل الإن�ضان  اأخيه، بل من فيه، بل كم  اختطافه من يد 

الإن�ضان!

عا�ض الإن�ضان دهرًا طوياًل يتلذذ بلحم الإن�ضان ويتلمظ 

بدمائه، اإىل اأن متّكن احلكماء يف ال�ضني ثم الهند من 

اإىل  داأبهم  هو  كما  للباب  �ضدًا  كليًا،  اللحم  اأكل  اإبطال 

اآ�ضيا  غربي  يف  الأوىل  الدينية  ال�ضرائع  جاءت  ثم  الآن. 

ثم  احل��رب  باأ�ضري  الإن�����ض��ان  م��ن  ي��وؤك��ل  م��ا  بتخ�ضي�ض 

بالقربان ينذر للمعبود وُيذبح على يد الكهان. ثم اأبطل 

تدّرج  وهكذا  للنريان،  طعمة  وجعل  القربان  حلم  اأك��ل 

لين�ضى  كان  وما  اإخوانه،  حلم  لذة  ن�ضيان  اإىل  الإن�ضان 

الأنبياء  �ضيخ  اإبراهيم  اأن  ل��ول  ال��دم��اء  اإه���راق  عبادة 

عليهما  مو�ضى  واتبعه  باحليوان  الب�ضر  قربان  ا�ضتبدل 
»طبائع �ل�ستبد�د«  1900    f
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الدواب  من  يعدوا  اأن  ينبغي  يريد  مبا  ويحكم  ي�ضاء  ما 

الراعية، والأنعام ال�ضائمة، اإذن هذه الفائدة هي عبارة 

اأفق الإن�ضانية،  عن الرتقاء من ح�ضي�ض البهيمية، اإىل 

فح�ضب ال�ضرق اإن ا�ضتفاد هذه الفائدة وعرف قيمتها.

ل تقل اأيها امل�ضلم اإن هذا احلكم اأ�ضل من اأ�ضول ديننا، 

�ضرية  وم��ن  امل��ب��ني،  ال��ك��ت��اب  م��ن  ا�ضتفدناه  ق��د  فنحن 

اخللفاء الرا�ضدين، ل من معا�ضرة الأوروبيني، والوقوف 

على حال الغربيني، فاإنه لول العتبار بحال هوؤلء النا�ض 

ملا فّكرت اأنت واأمثالك باأن هذا من الإ�ضالم ولكان اأ�ضبق 

النا�ض اإىل الدعوة اإىل اإقامة هذا الركن علماء الدين يف 

ال�ضتانة ويف م�ضر ومراك�ض، وهم الذين ل يزال اأكرثهم 

يوؤيد حكومة الأفراد ال�ضتبدادية ويعّد من اأكرب اأعوانها، 

وملا كان اأكرث طالب حكم ال�ضورى املقيَّد هم الذين عرفوا 

اأوروبا والأوروبيني، وقد �ضبقهم الوثنيون اإىل ذلك. اأمل تر 

اإىل بالد مراك�ض اجلاهلة بحال الأوروبيني كيف تتخّبط 

يف ظلمات ا�ضتبدادها ول ت�ضمع من اأحد كلمة »�ضورى« مع 

اأكرث النا�ض تالوة ل�ضورة ال�ضورى ولغريها  اأهلها من  اأن 

وفو�ض حكم  بامل�ضاورة  الأمر  فيها  �ضّرع  التي  ال�ضور  من 

ال�ضيا�ضة اإىل جماعة اأويل الأمر والراأي.

اال�صتبداد

ومنافع االأوروبيني

يف ال�رشق

fر�سيد ر�سا

امللوك  فيه  يعبد  كان  الدهر  من  حني  ال�ضرق  على  اأت��ى 

مل  وهو  اأربابًا،  ويدعوهم  اآلهة  وي�ضّميهم  حقيقية  عبادة 

ي�ضلم من هذا العتقاد �ضالمة تامة عامة اإىل اليوم، ثم 

اآلهة  باأن امللوك لي�ضوا  اإىل العتقاد  ارتقى بع�ض �ضعوبه 

رّبانية،  و�ضيادة  اإلهية  �ضلطة  اأ�ضحاب  ولكنهم  خالقني 

اأو  اأ���ض��اءوا  وتقدي�ضهم  ظلموا،  اأو  عدلوا  طاعتهم  جتب 

اأمر  فجعل  جديد،  باإ�ضالح  الإ�ضالم  جاء  ثم  اأح�ضنوا، 

ال�ضديد،  ال��راأي  اأ�ضحاب  واأم��ر  بينهم  �ضورى  املوؤمنني 

�ضيا�ضة  يف  المتثال  واج��ب  العامة  بامل�ضالح  واملعرفة 

الأمة واإدارتها حتى ل يطمع فرد من الأفراد بال�ضتئثار 

بال�ضلطة وال�ضتبداد بالأمر.

ظلمات  يف  يئّن  فا�ضل،  غيور  ومن  عامل،  عامل  من  كم 

ال�ضجن ل يتجّراأ اأحد على ذكره ول ال�ضوؤال عنه، وكم من 

عامل وغيور اأخرج من داره، ونفي اإىل حيث ل ي�ضمع اأهله 

وولده بذكره، وما كنت عازمًا على الإ�ضارة اإىل مثل هذا 

لول اأن األقي اإيّل قبل هذه الكتابة رقيم من احلجاز فيه 

اأن اأمري مّكة جلد بع�ض اأهل العلم مئة جلدة على م�ضهد 

من النا�ض ثم كّبله يف ال�ضال�ضل والأغالل لأنه كتب كتابًا 

يف التوحيد قال فيه اإن الأمر كله هلل ل ينبغي اأن يطلب 

العجز عن  ال�ضر من غ��ريه ع��ّز وج��ّل بعد  اخل��ري ودف��ع 

الأ�ضباب التي �ضّنها وا�ضتعمال القوى التي وهبها، ف�ضار 

اإظهار التوحيد اخلال�ض ممنوعًا بهذه احلكومة يف حرم 

اهلل، وقد كان اأعظم مظهر له يف اأر�ض اهلل.

الأوروبيني  من  ال�ضرق  اأه��ل  ا�ضتفادها  فائدة  فاأعظم 

معرفة ما يجب اأن تكون عليه احلكومة وا�ضطباغ نفو�ضهم 

بال�ضورى  املقّيد  احلكم  ا�ضتبدال  اإىل  اندفعوا  حتى  بها 

الأفراد،  اإدارة  اإىل  املوكول  املطلق  باحلكم  وال�ضريعة 

ومنهم  كاليابان،  الكمال  وجه  على  اأمله  نال  فمنهم من 

من بداأ بذلك كاإيران، ومنهم من يجاهد يف �ضبيل ذلك 

بالقلم والل�ضان، كم�ضر وتركيا.

جملة »�ملنار«، �ملجّلد �لعا�سر 11/6/1906اإن القوم الذين ير�ضون اأن ي�ضتبّد بهم حاكم يفعل فيهم   f
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لطاملا راأينا حممد الق�شبجي يف ذلك امل�شهد الوحيد الذي يتكّرر 

كلثوم  اأم  اأغنيات  ا�شتعادة  يف  ال�شغية  الف�شية  ال�شا�شات  على 

هي  ال�شورة  اأن  للحظات  نعتقد  والأ�شود.  الأبي�ص  اأيام  امل�شّورة 

نف�شها، لول تغّي بع�ص الديكور اأو لبا�ص اأم كلثوم، ومن ثّم تغّي 

والزمان  املكان  اأن  الأغنية  لنا  توؤكد  اأن  قبل  املو�شيقيني،  طاقم 

�شورة  قبل.  من  فيها  راأيناه  التي  تلك  غي  فعاًل  هي  والأغنية 

ال�شورة  ثورة  قبل  حتى  طويلة  لأعوام  تتكّرر  نف�شها  الق�شبجي 

وال�شوت والتقنيات. منذ العام 1926 ، يوم اأن�شاأ الق�شبجي اأول 

تخت خا�ص باأم كلثوم وقام باإدارته، ومن يومها نذر نف�شه واأنامله 

وعوده وري�شته وقلبه وعلمه املو�شيقي اإىل �شيدة الغناء العربي اأم 

كلثوم ومل يتخلَّ عنها اإل بوفاته عام 1966.

اأما اأم كلثوم فربغم كل ما قيل حول عزوفها عن اأحلانه، 

اإل اأنها بقيت وفّية له يف فرقتها، وحني تويف اأبقت كر�ضيه 

فارغًا ل�ض���نوات كما بقي مكانه يف التلحني ويف املو�ضيقى 

العربية عامة، اأي�ضًا فارغًا وما يزال حتى اليوم. 

حياته 

يعّد حممد الق�ض���بجي م���ن اأعالم املو�ض���يقى والتلحني، 

وعازفًا بارعًا على العود وعاملًا يف اأ�ض���وله وباحثًا اأي�ض���ًا. 

اأحلانه بلغت حدود العبقرية يف بع�ض الأحيان، خا�ضة حني 

كان يلتقي ب�ض���وت ميكنه من تو�ض���يل اأفكاره التجديدية 

املتط���ورة، غزي���رة التعب���ري، اإىل امل�ض���تمعني، فكان���ت اأم 

كلثوم اأجمل الأ�ض���وات واأبدع احلناجر، فاقرتن ال�ضمان 

منذ اأوا�ض���ط الع�ضرينيات وحتى اأواخر الأربعينيات وهذه 

الفرتة تعترب من اأغزر فرتات حياته الفنية.

ول���د الق�ض���بجي يف القاه���رة ع���ام 1892 م���ن اأبوي���ن 

حمافظ���ني، وما اأن جت���اوز طفولته حتى اأر�ض���له اأبوه اإىل 

مل نَر حممد الق�ض���بجي يف م�ض���هد اآخر، غري ذلك الذي 

يظهره نحياًل جال�ض���ًا على كر�ضي خلف ال�ضت وهي تغني 

اإحدى اأغنياتها اجلديدة يف اأول خمي�ض من كل �ضهر. ولأن 

»ال�ض���ّب تف�ض���حه عيونه«، ارتدى النظارة ال�ضوداء التي 

رمبا ق�ضد بها ح�ضرًا، اإخفاء �ضبابته وعربته، وح�ضرته 

م���ن �ض���دود اأم كلثوم عن اثنني: قلب���ه اأوًل واأحلانه تاليًا. 

كان يحنو على عوده يداعب الأوتار بري�ضته الرقيقة، لكي 

ت�ض���لطن ال�ض���ت على تقا�ض���يمه ودندناته فينطلق �ضوتها 

�ضادحًا حماكيًا م�ضاعره باعثًا فيه ح�ضرات عا�ضق ملّوع، 

فيتح�ّض���ر على تل���ك الأيام من ثالثينيات القرن املا�ض���ي 

واأربعينيات���ه، ح���ني كانت ت�ض���لطن على اأحلان���ه وتعتربه 

كنزًا، واأ�ضتاذًا.

وب���ني اأول حل���ن لأم كلث���وم »قال اإي���ه حل���ف« واآخر حلن 

واأجنحه���ا قاطبة »رق احلبيب« �ض���بع وت�ض���عون اأغنية لأم 

كلث���وم فق���ط، كلها نالت النج���اح لدى امل�ض���تمعني، وكان 

يتمن���ى لو اأنها تع���ود وتغني له، اإذ كان يوؤم���ن باأن اأعماله 

اأجمل من اأحلان ال�ضنباطي الذي ا�ضتبدلته به. 

اأربعون عامــًا عـلى غـياب �شــيخ التجديد 

النحيل

العبقري

�سحر طه

 كاتبة من العراق
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الكت���اب ليحفظ القراآن الكرمي ح�ض���ب الع���ادات املاألوفة 

اآن���ذاك، وبع���د اأن اأمت ه���ذه املرحلة الأولية من الدرا�ض���ة 

وكان قد بلغ التا�ض���عة من عمره، اأر�ض���له اأبوه اإىل الأزهر 

ليثقفه يف العلوم واملنطق والفقه واللغة العربية والتوحيد، 

واأخ���ريًا انت�ض���ب اإىل دار املعلمني وظّل فيه���ا حتى تخرج 

منها. 

ن�ض���اأ يف بيئ���ة مو�ض���يقية اإذ كان وال���ده ال�ض���يخ اإبراهي���م 

الق�ض���بجي من�ض���دًا ومقرئًا معروفًا يف حي عابدين. كان 

يكتب النوتة املو�ضيقية ملوؤلفي ع�ضره ومغنيه.

كان الوال���د يدر����ض اآلة الع���ود ويلحن ملطرب���ني كبار مثل 

عب���ده احلامويل املتّوج على عر�ض الطرب اآنذاك و�ض���يخ 

امللحن���ني واملطرب���ني يو�ض���ف املنيالوي و�ض���يد ال�ض���فتي 

وحممد ال�ضنباطي والد ريا�ض ال�ضنباطي.

من هنا تاأ�ض���لت هذه الهواية يف نف�ض���ه من���ذ الثامنة من 

عمره، ويف التا�ضعة اخرتع حممد الق�ضبجي عودًا �ضغريًا 

ب�ضيطًا وعزف عليه اأحلانًا بدائية اأ�ضبع بها تلك الهواية، 

عل���ى اأن الوالد الذي اأراد لبنه ال�ض���ري يف م�ض���الك العلم 

والدين قد خ�ضع لرغبة ولده امللّحة يف تعّلم املو�ضيقى، بل 

�ض���ار ميّرنه على العزف على العود خالل اأوقات فراغه، 

لتك���ون له هواية جميلة ت�ض���اعده على الدرا�ض���ة والبحث، 

وكانت املو�ض���يقى بالن�ض���بة ملحمد الق�ض���بجي اإىل جانب 

الدرا�ض���ة، حاًل و�ض���طًا وخمرجًا �ض���حيحًا له���ذه الأزمة 

العائلية، وبعد اأن تخّرج الق�ضبجي من دار املعلمني زاول 

مهنة التدري�ض مدة ثالث �ضنوات.

تخ���ّرج فني���ًا من مدر�ض���ة عثم���ان با�ض���ا على يد ال�ض���يخ 

احلم���الوي بعدم���ا حفظ الق���راآن وتعلم اأ�ض���ول جتويده، 

وكانت هذه املدر�ض���ة اأي جتويد الق���راآن الكرمي هي التي 

خرجت عباقرة يف املو�ضيقى العربية.

�لبد�ية

ترك مهن���ة التدري�ض وانزوى يعمل للف���ن، وبعد اأن متّكن 

من اأ�ضول العزف والتلحني اإىل جانب ثقافته العامة التي 

كانت اأكرث من جيدة، حّلن اأول اأغنية  من نظمه وتلحينه 

عامل

يف العود 

وعازف بارع 

واأ�شتاذ �شار 

على نهجه 

كل من جاء 

بعده

 يف املو�شـيقى العربية حممد الق�شبجي
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للق�ض���بجي »اأنت الكنز اللي لزم اأحافظ عليه وحنتعاون 

م���ع بع�ض على ط���ول ب���اإذن اهلل«. ومنذ ذلك ب���داأت بني 

اأم كلثوم وحممد الق�ض���بجي �ض���داقة العمر وبداأ يغذيها 

باأحلانه، وكانت اأول اأغنية بعد هذه ال�ضداقة اأعطاها لأم 

كلث���وم هي »اإن حايل يف هواها عج���ب« من مقام العجم، 

وكانت النطالقة الأوىل بالن�ضبة لأحلان اأم كلثوم الأوىل 

يف حياة الق�ض���بجي الفنية. وقيل اإن جمموع ما حّلنه من 

الأغاين لأم كلثوم 140 اأغنية كان اآخرها بالن�ضبة لأحلان 

اأم كلثوم »رق احلبيب« وبعدها بداأت تنوع اأحلانها فتاأخذ 

م���ن ريا�ض ال�ض���نباطي وم���ن زكريا اأحم���د وبليغ حمدي 

وغريه���م، الأم���ر الذي دف���ع بالق�ض���بجي اإىل القول من 

بعد تلحينه لأغنية »رق احلبيب« بداأت �ضم�ض���ي يف املغيب 

فكدت اأ�ضري اإىل زوال. 

ُيعت���رب حممد الق�ض���بجي ملحنًا غزير الإنت���اج، فقد بلغ 

جمم���وع م���ا حّلن���ه يف حياته م���ن روائع الأحل���ان 1265 

اأغنية، كلها تتمّيز بال�ض���غل اللحني املبدع، وكانت اأكرثها 

على كل ل�ضان ويف كل قلب.

لق���د تغنى باأحلانه كبار ع�ض���ره اأمثال منرية املهدية واأم 

كلثوم واأ�ضمهان و�ضالح عبد احلّي وال�ضيخ �ضيد ال�ضفتي. 

من اأ�ضهر اأحلانه التي �ضاعت كثريًا اأغنية »يا بهجة العيد 

ال�ض���عيد« و»مدام بتحّب بتنكر ليه« و»رق احلبيب« و»اأيها 

الفلك«، »�ض���كت والدم اتكلم«، »ف���ني العيون« وغريها لأم 

كلثوم. اأما اأ�ضمهان فغّنت له:»ليت للرباق عينا«، »اأنا اللي 

ا�ض���تاهل«، »اأ�ض���قنيها«، »اإمتى حتعرف«، »فّرق ما بينا«، 

ورائعته »يا طيور«. اأما روائعه لليلى مراد فمن ين�ضى »اأنا 

قلبي دليلي«، »بتب�ض يل كده ليه«، » وغريهما.

 ول �ض���ك اأن اأغ���اين اأم كلث���وم جميعه���ا �ض���ائعة تقريبًا، 

تناقلته���ا الأل�ض���ن واحلناج���ر كث���ريًا خلفتها ور�ض���اقتها 

و�ض���هولة اأدائه���ا، مل يقتب����ض الق�ض���بجي من املو�ض���يقى 

الغربي���ة ومل يقل���د اأح���دًا يف اأحلان���ه، اإن���ه ن�ض���يج خا�ض 

و�ض���احب مدر�ضة م�ضتقلة عن �ض���واه، ولقد كان عقيمًا مل 

ينجب اأولدًا ولكنه كان يعت���رب اأحلانه مبثابة اأولده لأنها 

�ضتخلده من بعده.

�أعمال متنوعة كبرية

لق���د اأح�ض���ى حمم���ود كام���ل ثالثمئ���ة و�ض���تني اأغني���ة 

للق�ضبجي، غري موؤلفاته املو�ضيقية البحتة، اأنتجها خالل 

اأربعة وع�ضرين عامًا وهي فرتة املو�ضيقى اخل�ضبة.

- حّلن للم�ض���رح الغنائي اأربع���ة اأوبريتات هي »املظلومة« 

و»حرم املفت�ض« و»كيد الن�ضا« و »حياة النفو�ض«.

- حّل���ن 13 »دور« غّنى منها ال�ض���يخ اأمني ح�ض���نني وزكي 

مراد.

- حّلن مو�ض���حًا واحدًا عنوانه »مّر عي�ض هان« على مقام 

اجلهاركاه.

- حّل���ن 30 ق�ض���يدة لأم كلثوم واأ�ض���مهان وفتحية اأحمد 

وكارم حمم���ود و�ض���عاد حممد وعبد الغني ال�ض���يد ووردة 

اجلزائرية وجناة علي ونازك.

- حّل���ن 43 مونولوج���ًا غّناه���ا كل من �ض���الح عبد احلّي 

واأم كلثوم واأ�ض���مهان ومنرية املهدية وفتحية اأحمد وجناة 

علي.

وكان مطلعها »ما لي�ض مليك 

يف القلب غريك« وطلبت منه 

�ضركة اأ�ضطوانات »بي�ضافون« 

اأن يتن���ازل ع���ن ه���ذا اللحن 

للمط���رب زك���ي م���راد وال���د 

عل���ى  لي�ض���جله  م���راد  ليل���ى 

الق�ضبجي  قال  اأ�ضطواناتها، 

اأح�ض�ض���ت  لق���د  ذاك:  ي���وم 

باأنن���ي بداأت رحلة امل�ض���تقبل 

الكث���رية  بالأم���اين  املل���يء 

والأحلان ال�ض���احرة، ف�ضرت 

اأقراأ الأ�ضعار واأكتب الأزجال 

واأحلنه���ا، ومل يكن ي�ض���ريين 

اأن تظ���ّل اأحل���اين الأوىل يف زواي���ا الن�ض���يان، وداأب على 

النظ���م والتلحني فكتب اأغنيت���ني وحلنهما وهما:»يا قلبي 

ليه �ض���رك تذيع���ه للعيون« و »احلب ل���ه يف النا�ض اأحكام« 

هذا اإىل جانب اأغنيته الأوىل. بداأت اأحلانه اآنذاك جتذب 

�ضركات الأ�ضطوانات اإذ �ضعرت بعبقرية جديدة تظهر اإىل 

الوجود، فتهافتت على اأحلانه ل�ضرائها وت�ضجيلها. وكانت 

اآن���ذاك مطرب���ة م�ض���ر الأوىل اأو مطربة الع���امل العربي 

ال�ضيدة منرية املهدية، التي كانت تعرف فيما م�ضى با�ضم 

زكية ح�ضن والتي اكت�ض���فها اأحد اأفراد الأ�ضرة الأباظية، 

ومّه���د لها �ض���بيل العمل يف امل�ض���رح، تعّرف���ت اإىل حممد 

الق�ض���بجي، فطلبت منه اأن يلحن لها حلنًا جديدًا فلّحن 

له���ا بع����ض الأغاين والأوبريت���ات التي اأخ���ذت مكانها يف 

امل�ض���رح. اأقنعت اأحلانه املطربني املعروفني اآنذاك اأمثال 

زكي مراد وال�ض���يخ �ضيد ال�ضفتي و�ضالح عبد احلي، ويف 

ع���ام 1922 طلبت اإليه �ض���ركة »بي�ض���افون« اأن يلّحن لها 

الأ�ضعار الوطنية التي كان ينظمها يون�ض القا�ضي وي�ضف 

بها ال�ضعور الوطني �ضد ال�ضتعمار، فلّحن اأغنيات عديدة 

اأثارت دويًا كبريًا يف الأو�ضاط ال�ضيا�ضية والفنية.

�ض���احب حمم���د الق�ض���بجى يف رحلت���ه الفنية ال�ض���اعر 

اأحم���د رامي، وكون الثنان معًا ثنائي���ًا فنيًا نادر الوجود، 

وق���د امتزجت اأحلان الق�ض���بجى احلامل���ة بكلمات رامي 

الرقيق���ة، فاأطلقا اأعذب الأغاين التي رقت لها الأ�ض���ماع 

وامل�ض���اعر، واأكمل �ض���وت اأم كلثوم الثال���وث الفني الذي 

ترك ر�ضيدًا من الإبداعات اأ�ضبحت من كنوز ال�ضرق. 

ويعت���رب حممد الق�ض���بجي اأه���م حادثة يف تاري���خ حياته 

هي ي���وم معرفته بال�ض���يدة اأم كلثوم. كان ه���ذا التعارف 

بوا�ض���طة �ض���ركة »اأوديون« التي �ض���بق لها اأن ا�ضرتت منه 

اأغنية »قال اإيه حلف ما يكلمني�ض« فطلبت منه ال�ضركة اأن 

ي�ضّجل هذه الأغنية ب�ض���وت اأم كلثوم، فتوّجه الق�ضبجي 

اإىل دارها وراح يعّلمها اللحن وعندما اأمّتت حفظه قالت 

ابتكر قالب 

املونولوج 

وطّور �شكل 

الطقطوقة 

يف ال�شينما
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- حّلن 182 طقطوقة غّناها املطربون واملطربات اأعاله، 

اإ�ض���افة اإىل ليلى مراد ورجاء عبده وع�ضمت عبد العليم 

وابراهيم حمودة وعبا�ض البليدي و�ضعاد مكاوي و�ضكينة 

ح�ضن وحورية ح�ضن وحممد عبد املطلب. 

- حّل���ن العديد من اأغاين الأفالم ال�ض���ينمائية بلغت 91 

اأغنية ويف مقدمتها اأفالم اأم كلثوم وليلى مراد واإبراهيم 

حم���ودة وعب���د الغني ال�ض���يد ونور الهدى و�ض���باح وهدى 

�ض���لطان يف قراب���ة 38 فيلمًا، وكانت �ض���ائر هذه الأحلان 

من امل�ض���توى الرفيع ومن مدر�ض���ة الق�ض���بجي املو�ضيقية 

احلديثة الراقية.

لقد بداأت مدر�ض���ة الق�ض���بجي اأول اأعمالها عام 1926، 

يوم كّون الق�ض���بجي اأول تخت �ض���ّم اإليه عازف القانون 

حممد العقاد واأمري الكمان �ض���امي ال�ض���وا، وا�ضرتك مع 

هوؤلء الثالثة ال�ضاعر اأحمد رامي يف تقدمي روائع �ضعره، 

لي�ضوغ منها اأحلانًا تهّز القلوب والأ�ضماع وامل�ضاعر.

كان فنانًا كبريًا له توا�ضع العباقرة واملبدعني. �ضار فيما 

بعد �ضاحب مدر�ضة مو�ضيقية اأ�ضيلة. كان يقول »ع�ضاقي 

يف الدني���ا ثالثة ثومة اأي اأم كلثوم وعودي واأحلاين«، ولذا 

كان يق���ف اأمام اأم كلثوم منحنيًا ويتهافت على العزف يف 

حفالته���ا الغنائية، حتى ول���و كان يف اأ�ض���واأ احلالت من 

الإره���اق والتعب، وكان اإذا نادته اأم كلثوم ي�ض���رع نحوها 

ملّبي���ًا اأمرك �ض���ت الهامن. ومثل الق�ض���بجي مع اأم كلثوم 

كمث���ل حممد عثمان مع عبده احلامويل الذي كان معجبًا 

به رغم عنفوانه ال�ضديد كان يقول عنه الأفندي بتاعنا.

لكن حياة الق�ضبجي الفنية انتهت قبل ع�ضرين عامًا من 

نهاية حياته، ولو حلن اأعماًل اأخرى خالل الع�ضرين �ضنة 

التي �ض���بقت رحيله، لكانت اأي�ض���ًا مثار اإعجاب اجلمهور 

وثن���اء النقاد، ولك���ن رحيل اأ�ض���مهان وع���زوف اأم كلثوم 

عن غناء اأعماله، رمبا كانا �ض���ببني اأ�ضا�ض���يني يف عزوفه 

عن التلحني. رحل يف �ض���هر اآذار/مار�ض من عام 1966 

ودفن يف القاهرة خملفا اأروع الأحلان ومدر�ضة مو�ضيقية 

ات�ضمت بطابعه واأخالقه ومزاجه والتي نهل منها ملحنون 

باتوا اأ�ضماء بارزة فيما بعد. 

ميز�ت �أحلانه

لق���د كان من قبيل ال�ض���دف اأن يجتمع علمان من اأعالم 

املو�ضيقى يف فرتة واحدة الق�ضبجي و�ضيد دروي�ض. فكان 

ل���دى الثنني هاج����ض التجديد والتغيري وط���رق اأبواب يف 

النغم والتلحني مل يطرقها من �ضبقهما.

لكن يف الوقت الذي كان �ضيد دروي�ض يوؤدي اأعماله ب�ضوته 

ولديه هاج�ض النطق بل�ضان ال�ضعب والق�ضايا العامة، كان 

الق�ضبجي يقف عند حدود التلحني فقط، ومن النادر اأن 

يتذكر اأحد اأنه غّنى، بل كان يهتم بال�ضوت املوؤّدي ب�ضكل 

كبري، لذا منح اأحلانه لأ�ضوات م�ضهود بقدرتها، ذلك اأنه 

كان يخت���زن اأفكارًا حلنية غزيرة وخمتلفة عن ال�ض���ائد، 

ب���ل ومتطورة عن اأحلان تلك الأيام ب�ض���كل كبري، حتى اأن 

حممد فوزي امللحن القدير قال عن حلن الق�ضبجي »اأنا 

قلب���ي دليلي« )هذا لي�ض حلنًا من �ض���نة 1947، اإنه حّلن 

من �ضنة 2000(.

اإن ال�ض���امع ذا الأذن املخ�ض���رمة، املعت���ادة عل���ى �ض���ماع 

املو�ض���يقى الأ�ض���يلة باأنواعه���ا، ميكنه اأن يكت�ض���ف حلن 

�ض  الق�ضبجي من اجلملة الأوىل، بحيث ل يحتاج ملتخ�ضّ

يف املو�ضيقى كي يحلل ويكت�ض���ف نغمته. ذلك اأن التعبري 

الدرامي من اأهّم ميزات اأحلان الق�ضبجي.

فه���و مي���الأ جملت���ه املو�ض���يقية الغنائي���ة بك���ّم هائل من 

ال�ض���حنات الدرامي���ة، الت���ي تلم���ع فيها املعاين وت�ض���عل 

فيها امل�ض���اعر ب�ض���تى اأنواع الأحا�ض���ي�ض، فهو عامل اأنغام 

يعرف ما يالئم كل كلمة من نغمة ب�ضبب درا�ضته الأدبية 

والفقهية والعلمية ويدر�ض ال�ض���وت املوؤدي درا�ضة علمية 

دقيق���ة فيعرف اأق�ض���ى اإمكانات هذا ال�ض���وت، ليعطيه 

اجلملة التي تظهر ه���ذه الإمكانات، ولكي يظهر براعته 

التلحيني���ة من خالل���ه، ويعرف نق���اط القوة فيه �ض���واء 

يف اجلواب���ات اأو الق���رارات ومناط���ق اجلم���ال واللتماع 

ومناطق ال�ضعف لكي يتفادى اإظهار العيوب.

وه���ذا ما مّي���زه ع���ن ملحنني كرث كب���ار رمبا يف اأ�ض���ول 

التلحني، لكن مل تكن درا�ض���تهم لل�ض���وت املوؤّدي بالعمق 

ال���ذي كان الق�ض���بجي يق���وم ب���ه. كذل���ك جم���ع حممد 

الق�ض���بجى بني احلداثة والرومان�ض���ية يف ن�ض���يج جديد 

على املو�ضيقى العربية.

ماذ� �أ�ساف �إىل �ملو�سيقى �لعربية؟

يعترب الباحث فيكتور �ضحاب يف كتابه )ال�ضبعة الكبار(، 

اأن اأهم جتديد اأحدثه الق�ض���بجي يف املو�ض���يقى العربية 

املعا�ض���رة هو يف اإن�ضائه �ض���كل املونولوج ثم يف تطويره 

�ض���كل الطقطوقة خا�ض���ة يف الأفالم ال�ضينمائية 

التي غنتها اأ�ضمهان وليلى مراد.

وكما نعلم فاإن املونولوج، نوع غنائي يختلف 

ع���ن الأغنية النتقادي���ة التي عرفت بهذه 

الت�ضمية يف اخلم�ضينيات وال�ضتينيات من 

القرن املا�ض���ي، وكانت بداية الق�ض���بجي 

حممد عبد 

الوهاب 

تعلم عليه 

عزف العود.. 

وال�شنباطي 

تاأثر به 

يف اأحلانه 

ال�شينمائية
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فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون

 فنون  فنون

فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون

فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون فنون

األوانًا من الإيقاعات اجلديدة والأحلان �ض���ريعة احلركة 

واجلمل اللحنية املن�ض���بطة البعيدة عن الرجتال، والتي 

تتطلب عازفني مهرة على دراية باأ�ضرار العلوم املو�ضيقية، 

كما اأ�ضاف بع�ض الآلت الغربية اإىل التخت ال�ضرقي. 

كل هذا اأدى اإىل ارتفاع م�ض���توى املو�ض���يقى واملو�ض���يقيني 

اأي�ضًا، اإ�ضافة اإىل الأجواء الرومان�ضية احلاملة التي اأجاد 

التحليق فيها، اكت�ض���بت اأحلان الق�ض���بجي �ضهرة وا�ضعة 

وجمهورًا عري�ض���ًا وميكن القول اإنها حملت اأم كلثوم اإىل 

القمة. 

كانت اأ�ض���وات اأم كلثوم وفتحية اأحمد واأ�ضمهان بالن�ضبة 

اإليه و�ضائط جيدة قّدم من خاللها ما اأراد للجمهور، وقد 

�ضاهم هو يف �ضنع تلك الأ�ضماء بال �ضك. 

اأما مو�ض���يقاه التي مل تقرتن باأ�ضوات كمقّدمات الأغاين 

وم���ا تخللها م���ن مقاط���ع اأو كمقطوعات مو�ض���يقية، فقد 

ج�ّض���دت مث���اًل مل���ا يطم���ح اإليه م���ن تطوير وق���د برع يف 

تق���دمي اأفك����ار مو�ض������يقية جديدة فتحت الب���اب للتنويع 

والبتكار. 

وم���ن اأ�ض���هر مقطوعات���ه املو�ض���يقية مقطوع���ة بعن���وان 

»ذكرياتي« والتي يفخر كل عازف عود باأدائها بل ويع�ضق 

عزفه���ا، غ���رّي فيه���ا القالب الرتك���ي القدمي م���ن ميزان 

ال�ض���ماعي اإىل اإيقاع���ات الوحدة وتنويعه���ا، واإن احتفظ 

فيه���ا بالت�ض���ليم الذي تع���ود اإلي���ه املو�ض���يقى يف النهاية، 

وتباين���ت مقاطعها بني الوحدة الكب���رية والعزف املنفرد 

عل���ى العود غ���ري امل�ض���حوب باإيق���اع، ويف النهاية مقطع 

�ض���بيه باللوجنا، �ض���ريع احلركة تطل���ب تقنية جديدة يف 

العزف وهي مقطوعة قلما يجهلها عازف عود اأو كمان.  

وللق�ض���بجي اأ�ض���لوب فريد ات�ضم بال�ض���اعرية وقد اختار 

لأحلانه اأف�ض���ل الكلمات واأرقها، واجت���ذب على الأخ�ض 

جمهور املثقفني والطبقة املتو�ض���طة الت���ي كانت اآخذة يف 

النمو يف ذلك الوقت.

وعلى طريق تطوير الأداء املو�ض���يقي ا�ضتخدم الق�ضبجى 

اآلت غربية م�ض���تحدثة على التخت ال�ض���رقي، فاأ�ض���اف 

�ض���وت اآلة لت�ض���يللو الرخي���م والكونرتبا�ض امل�ض���تعملتني 

يف الأورك�ض���رتا الغربية من العائل���ة الوترية ذات احلجم 

الكب���ري، وه���ذه الآلت ل ت�ض���احب املغن���ي يف اأدائه على 

عك�ض بقية اأع�ضاء التخت، واإمنا ت�ضدر نغمات م�ضاحبة 

يف منطقة الأ�ض���وات املنخف�ض���ة مما يعطي خلفية غنية 

للحن الأ�ضا�ض���ي، وعمق���ًا لأداء الفري���ق مل يعهد من قبل 

يف املو�ض���يقى ال�ض���رقية التي طاملا اعتم���دت على التخت 

ال�ضرقى الب�ضيط املكّون عادة من العود والكمان والقانون 

والناي بالإ�ضافة اإىل اآلة اإيقاع. وهذه الإ�ضافة تدلنا على 

اأن حممد الق�ضبجي كانت له طموحات مو�ضيقية جاوزت 

ح���ّد التلح���ني والغن���اء، واأن���ه اأراد تطوي���ر الأداء وتقدمي 

اجلديد يف املو�ضيقى.

كان حممد الق�ضبجي �ضاحب مدر�ضة خا�ضة يف التلحني 

والغن���اء مل يقل���د اأح���دًا يف اأحلانه، وقد �ض���نع يف اأحلانه 

ن�ضيجًا متجان�ض���ًا بني اأ�ضالة ال�ض���رق والأ�ضاليب الغربية 

املتطورة، فكان بذلك جمددًا ارتقى باملو�ض���يقى ال�ضرقية 

نح���و عامل جديد، واهتم كثريًا بالعن�ض���ر املو�ض���يقي اإىل 

جانب العن�ض���ر الغنائ���ي يف اأعماله. وكم���ا هو احلال مع 

الرواد فاإن اأحلان الق�ض���بجي ما زالت ترّدد حتى اليوم، 

يف التلح���ني على ه���ذا القالب ع���ام 1928 يف اأغنية »اإن 

كنت اأ�ض���امح« لأم كلثوم. وح�ضب �ض���حاب، فاإن املونولوج 

م�ض���توحى من )الآريا( يف الأوبرا الإيطالية، وهي اأغنية 

عاطفية يغنيها البطل يف �ض���كوى ووقفة م�ضرحية تاأملية، 

حيث يطلق العن���ان لعواطفه. حلن املونولوج ل تتكّرر فيه 

املقاط���ع اأو املذاهب وقد ل تتكّرر اجلملة املو�ض���يقية، ول 

يت�ض���ّمن مذهبًا ول اأغ�ض���انًا مت�ض���ابهة مثل الطقطوقة. 

وقد يت�ضّمن م�ضاهد مو�ضيقية متالحقة خمتلفة تف�ضلها 

لوازم.

وق���د ق�ّض���م �ض���حاب مونول���وج الق�ض���بجي اإىل منط���ني: 

مطلق ومقّيد. ومثال عل���ى املونولوج املطلق »رق احلبيب« 

ال�ضهرية التي كتبها ال�ضاعر اأحمد رامي وغنتها اأم كلثوم 

عام 1944. ومثال على املقّيد »اإن كنت اأ�ض���امح واأن�ض���ى 

الأ�ض���ية« لأحم���د رامي اأي�ض���ًا، وهي الأغني���ة الأوىل التي 

غنته���ا اأم كلثوم للق�ض���بجي ع���ام 1928، والتي اأحدثت 

�ض���جة كبرية يف اأو�ض���اط امل�ض���تمعني العرب وفتحت بابًا 

جديدًا للملحنني فيما بعد.

اأما م���ن ناحية الطقطوق���ة فقد ابتكر الق�ض���بجي منطًا 

اآخر منها، اأ�ضافه اإىل ابتكار زكريا اأحمد يف هذا املجال. 

فقد دمج يف بع�ض طقاطيق���ه املذهب اأو جزءًا منه باآخر 

الغ�ض���ن بعد اأن كان املذهب م�ض���تقاًل، ثم بدل لزمة كل 

غ�ض���ن لتنا�ض���ب لزمة مقام الغ�ض���ن ال���ذي يليها. مثل 

طقاطيق:»اإن���ت فاك���راين«، »لي���ه تالوعين���ي« لأم كلثوم، 

»فرق م���ا بينا«، »اإمت���ى حتعرف« لأ�ض���مهان، »بتب�ض يل 

ك���ده ليه« و»اأنا قلب���ي دليلي« لليلى م���راد. وتوالت اأحلانه 

على هذا املنوال ملطربات ال�ضينما، فغّنت له �ضعاد حممد 

11 اأغني���ة، واح���دة م���ن تاأليف ب���ريم التون�ض���ي يف فيلم 
»فتاة من فل�ض���طني« عام 1948. وغّنت له نور الهدى 11 

اأغني���ة اأخرى وهو الذي قال عنها اإنها من اأكرث املطربات 

اإح�ضا�ض���ًا باللح���ن واأمان���ة يف اأدائه. وغّنت له �ض���باح 3 

اأغنيات ولور دكا�ض ق�ضيدة »طائر بالليل«.

يف التخت ال�ض���رقي، األف الق�ض���بجي عام 1927 فرقته 

املو�ض���يقية التي �ض���ّمت اأبرع العازفني مثل حممد العقاد 

للقانون واأمري الكمان �ضامي ال�ضوا وكان هو عازف العود 

يف الفرقة، لكنه مل يتوقف عند ال�ضكل التقليدي فاأ�ضاف 

اإىل فرقت���ه اآلة الت�ض���يلو واآل���ة الكونرتبا�ض، وهم���ا اآلتان 

غربيتان لكنهما عززتا اجلمل ال�ضرقية. 

بع�ش خ�سائ�ش فنه �لأخرى

قّدم املو�ضيقار حممد الق�ضبجي اأعماًل �ضابقة لع�ضرها 

يف الأ�ض���لوب والتقنيات، واأ�ض���اف للمو�ض���يقى ال�ض���رقية 

هل احتجب 

عن التلحني 

ع�شرين عامًا 

ب�شبب

اأم كلثوم؟
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هل حقًا 

رف�شت 

»ال�شت« 

اأحلانه بعد 

اأن رف�ص 

طلبها 

التلحني لها 

فح�شب؟

وح�ضب النقاد، فاإن فريد الأطر�ض مل ي�ضتطع الفكاك من 

مدر�ضة اأ�ض���تاذه، والواقع اأن اأ�ض���هر معزوفاته وتقا�ضيمه 

على العود والتي ا�ضتهرت يف �ضائر اأنحاء الوطن العربى، 

هي ن�ض���خ من تقا�ض���يم حممد الق�ض���بجي الت���ي مل يكن 

يوؤّديه���ا يف حفالت على اجلمهور كما كان يفعل فريد، بل 

اإن اأحل���ان فري���د الأطر�ض واملعروفة بجم���ل حلنية معينة 

تك���ّررت يف اأغانيه، مقتب�ض���ة من اأحلان الق�ض���بجي رمبا 

كما هي. 

�لق�سبجي و�أم كلثوم  

ب���داأ حممد الق�ض���بجي التلح���ني لأم كلثوم ع���ام 1924 

باأغنية من نوع الطقطوقة هي »قال اإيه حلف ما يكلمني�ض« 

من مقام الرا�ضت، لكن العالقة بينهما مل تبداأ من فراغ، 

فق���د كان معلمها ومر�ض���دها، وتعلمت على يديه اأ�ض���ول 

املقام���ات والعزف على العود، وقيل اإن���ه هو الذي اأقنعها 

بالتحول من الإن�ض���اد الديني اإىل الغناء، وبذلك يكون هو 

املكت�ضف احلقيقي لأم كلثوم. 

قّدم حمم���د الق�ض���بجي لأم كلثوم ما يق���ارب 70 حلنًا، 

وهو بذل���ك يحتفظ باأطول قائمة من اأحلان اأم كلثوم بني 

جمي���ع من حلنوا لها بعد ريا�ض ال�ض���نباطي، ولول توقفه 

عن التلحني لفرتة طويلة لكنا ا�ض���تمعنا اإىل روائع اأخرى 

كثرية، ويندرج معظ���م اأحلانه يف اللون العاطفي 

الرومان�ض���ي وغالبيته���ا من كلمات ال�ض���اعر 

اأحمد رامي فار�ض الرومان�ضية الغنائية.

وكث���ري م���ن اأغ���اين الق�ض���بجي �ض���ائعة وحمبوب���ة خلفة 

اأحلانها ور�ضاقتها و�ضهولة اأدائها، وقد ل تتعّرف الأجيال 

اجلديدة على اأ�ضماء امللحنني القدامى رغم تعّرفها على 

اأغانيهم.

اأثبت حممد الق�ضبجي قدرته على تغيري الفكر املو�ضيقي 

واأ�ضلوب الأداء مبا يجعل اإ�ضافاته اأ�ضا�ضًا بعد ذلك يوؤخذ 

به من بعده، و�ضّجل بذلك ا�ضمه يف �ضجل الكبار. 

�ملعلم 

اإ�ضافة اإىل اإنتاجه الفني امل�ضهود له، كان علمه املو�ضيقى 

غزي���رًا، وهو اأ�ض���تاذ جلي���ل اآخر من مو�ض���يقيني وفنانني 

كبار اأكملوا امل�ض���رية الفنية يف القرن الع�ضرين، وقد تعلم 

منه حمم���د عبد الوه���اب وريا�ض ال�ض���نباطي واأم كلثوم 

واأ�ضمهان، وفريد الأطر�ض خا�ضة تعلم على يديه العزف 

عل���ى الع���ود، وق���د ق���ّدم الق�ض���بجي خدمة جليل���ة للفن 

املو�ضيقي العربي كاأ�ض���تاذ للمو�ضيقى ال�ضرقية واآلة العود 

مبعهد املو�ض���يقى العربية، فهناك تعلم على يديه فنانون 

كرث. 

ومن اأ�ض���ّد املتاأثرين بفن الق�ض���بجي من امللحنني اثنان: 

هما ريا�ض ال�ض���نباطي وفريد الأطر�ض. ويعّد الق�ضبجي 

م���ن �ض���من قلة ه���م اأ�ض���ياد الع���ود يف الع���امل العربي يف 

القرن الع�ض���رين. رغم اأ�ض���ماء عرفت بهذا امل�ضمار مثل 

ريا�ض ال�ض���نباطي وحممد عبد الوه���اب وفريد الأطر�ض 

واأ�ض���تاذه اللبناين فريد غ�ض���ن والعراقي جميل ب�ض���ري. 

وكان الق�ضبجي نهل من املدر�ضة الرتكية يف العزف على 

الع���ود كما هو حال الأخوين جميل ومنري ب�ض���ري، وكذلك 

جمع مقدرة يف التقنية والإح�ضا�ض املرهف وع�ضق البحث 

العلمي النظري اإىل جانب التطبيق العملي وكانت له اآراء 

يف �ض���ناعة العود، فكان ين�ض���ح األ يزي���د طول وتره على 

�ضتني �ضنتمرتًا. 

وقد بداأ ال�ض���نباطي حيات���ه الفنية بحف���ظ وغناء اأحلان 

الق�ض���بجي، وعندما بداأ التلحني كان وا�ضحًا يف اأحلانه 

انتماوؤه اإىل تلك املدر�ضة التي ن�ضاأ فيها، اإىل درجة الت�ضابه 

ال�ض���ديد اأحيانًا يف الأحلان، ومن املعروف اأن ال�ضنباطي 

من تالميذ الق�ضبجي يف العزف على العود.
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م�شمار حلوار

املعارف والفنون

والثقافات الإن�شانية

مهرجان الدوحة الثقايف

ال�شاد�شة،  الثقايف دورته  اأكمل مهرجان الدوحة  العام،  الربع الأول من هذا  يف 

تتويجاً  الإن�شانية،  والثقافات  املــعــارف  حلــوار  اأ�شيل  كم�شمار  موقعه  مــوؤكــدا 

جلهد تنظيمي، وخبات، ات�شلت منذ دورته الأوىل، لت�شكيل اإطار وم�شرح يت�شع 

لأطياف الفنون والأفكار، وحلوارها على �شرفات امل�شهد القطري.

املحلية  الأبعاد  اأ�شاء  بتدبي  الثقافات،  ملتقى  �شعار:  الفعاليات حتت  انتظمت 

للمكون الثقايف القطري، ممثاًل يف اأجنا�شه الإبداعية واأمناطه الأدائية املختلفة، 

دة. وفتح النوافذ وامل�شارح والأطر، لالإجناز الإن�شاين يف مظانه وتعبياته املتعدِّ

فاأخذ جمهور املهرجان من املواطنني واملقيمني من كل فن واإنتاج ثقايف بن�شيب، 

اإذ ا�شتنفر املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والرتاث- منظم املهرجان-املوؤ�ش�شات 

والإدارات املعنية بال�شاأن الثقايف، بتقدمي خال�شات جتاربها وخباتها، منظومة 

يف �شلك حوار الأ�شالة واحلداثة، الذي �شكل ناظماً واإطاراً للفعاليات.

الب�شرية،  الفنون  هي  ال�شاد�شة،  دورتــه  يف  للمهرجان  الأبـــرز  العناوين  كانت 

وال�شعر مبكونيه العامي والف�شيح، والرتاث ال�شعبي القطري، والفنون الأدائية 

الفكري واجلمايل وال�شيا�شي، والت�شوير  القطرية والعاملية، والأزيــاء واحلوار 

وتكرمي  للمهرجان،  الثقايف  واملقهى  وفنونه،  الت�شكيل  وجماليات  ال�شوئي، 

الرموز من املبدعني القطريني والعرب.

حممد �لربيع

كاتب من ال�ضودان
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م�ضمار  �ضهد  الإطار..  نف�ض  ويف  النعيمي.  حم�ضن  بن 

ف�ضاء  ال�ضعراء  فيهما   اأ�ضعل  اأم�ضيتني  الف�ضيح  ال�ضعر 

الأوىل  يف  �ضدح  الروح..  واأ�ضئلة  بال�ضجن  املهرجان 

ال�ضاعر البحريني قا�ضم حداد وال�ضاعر اللبنانى  حممد 

علي �ضم�ض الدين وال�ضاعرة  القطرية الدكتورة زكية مال 

اهلل وال�ضاعر العراقي خزعل املاجدي.

العرفان  قامو�ض  من  ومزيج  والأمة  للوطن  غناء  ويف   

الأم�ضية  يف  املهرجان   جمهور  ا�ضتمع  احلديث  وال�ضعر 

وال�ضاعرة   تون�ض  الغزي من  ال�ضاعر: حممد  اإىل  الثانية 

القطرية ح�ضة العو�ضي وال�ضاعر الأردين اإبراهيم ن�ضر 

اهلل وال�ضاعرالقطرى  علي مريزا حممود.

�ملقهى �لثقايف.. حو�ر �لأنو�ع و�لأفكار

قدم املقهى الثقايف للمهرجان يف دورته ال�ضاد�ضة لوحة 

واجلمالية،  واملعرفية  الإبداعية  الأنواع  حلوار  بيانية 

يف اأم�ضيات من م�ضك الكالم العربي عطر �ضعراء قطر 

العامي  التعبري  باآلء  املهرجان  ف�ضاء  العربي  والوطن 

لل�ضعر  مت�ضلة  اأم�ضيات  اأروقته  �ضهدت  اإذ  والف�ضيح. 

دول  جميع  من  و�ضاعرات  �ضعراء  فيها  �ضارك  النبطي 

واأ�ضئلة  واملحاورة،  القول  فنون  فيها  اأطلقوا  التعاون، 

التحديث  متطلبات  على  العامي  القول  منجزات  انفتاح 

واملعا�ضرة. ليكملوا اللوحة التي �ضمتها القرية الرتاثية، 

على  الرتاثية  وامل�ضغولت  واحلرف  املهن  انتظمت  حيث 

�ضرفات املهرجان، كا�ضفة عن ينابيع الإلهام الجتماعي 

الرب  مكونيه  حتولت  يف  القطري،  الثقايف  امل�ضهد  يف 

والبحر باجتاه التحديث والتنمية الجتماعية.

وتوج املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والرتاث هذا امل�ضهد 

بتكرمي �ضتة من �ضعراء قطر البارزين يف م�ضمار ال�ضعر 

النبطي هم: حامد بن علي بن مايقة احلبابي، ورا�ضد بن 

اإبراهيم امل�ضند املهندي، وعبداهلل حممد الغايل املري، 

وحممد عي�ضى الكبي�ضي، ورا�ضد بن �ضعد الكواري، وحمد 

 تكرمي �ضعراء قطر

اأم�ضيات من م�ضك الكالم العربي
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�ضملت معظم اأطياف الإجناز الثقايف، اإذ تنوعت جل�ضاته 

وا�ضت�ضافة  حديثًا  ال�ضادرة  الكتب  توقيع  بني  اليومية 

خربات وجتارب يف امل�ضرح واملو�ضيقى وال�ضينما وال�ضعر، 

وقد  حولها،  املهرجان  جمهور  مع  مبا�ضر  حوار  واإدارة 

مميز،  وح�ضور  بالغ  باهتمام  احلوارات  هذه  حظيت 

�ضارك  اأين؟«  اإىل  العربي  »امل�ضرح  بعنوان  اأميزها  وكان 

الذي  �ضبحي،  حممد  الفنان  العربي  امل�ضرح  جنم  فيها 

يف  ودوره  وال�ضيا�ضة،  بالفكر  امل�ضرح  عالقة  عن  حتدث 

رافقت  التي  املالب�ضات  عن  فيه  وك�ضف  الأجيال،  بناء 

م�ضرحيته »ماما اأمريكا« امل�ضتقاة من كتاب »بروتوكولت 

يف  التجريب  حول  اآرائه  جانب  اإىل  �ضهيون«.  حكماء 

امل�ضرح.

الفن  عالقات  الفرج،  �ضعد  الكويتي  الفنان  اأ�ضاء  كما 

وجتارب  الكويتي،  امل�ضرح  على  وظاللها  وال�ضيا�ضة 

الفنان  وحتدث  امل�ضرح.  هذا  يف  ال�ضتقالل،  وحماولت 

القطري غامن ال�ضليطي عن عالقات ال�ضلطة واملعار�ضة 

يف دور امل�ضرح.

حم�ضن  عبدالرحمن  الناقدان  اأ�ضاء  اأخرى  اأم�ضية  ويف 

وعبدالرحمن جندي تاريخ وحا�ضر ال�ضينما العاملية، اإثر 

افتتاح مهرجان الأفالم الروائية يف اإطار املهرجان. كما 

حول  الأوىل  للغناء،  حوارية  جل�ضات  ثالث  املقهى  �ضهد 

جتربة الفنان الكويتي عبداهلل الروي�ضد، الذي ا�ضتعر�ض 

مناذج من اأعماله وك�ضف عن جوانب من روؤيته املو�ضيقية 

فيها  اأ�ضهم  ال�ضوداين،  للغناء  الثانية  وكانت  والأدائية. 

الدكتور يا�ضر مبيوع يف اإ�ضاءة عنا�ضره وعالقته بالغناء 

العربي، وتعقيدات ال�ضتجابة لهذا الغناء، مقدمًا مناذج 

من اأعمال كبار مطربيه. والثالثة حول الأغنية اخلليجية 

وم�ضتقبلها.

واملو�ضيقى  والرق�ض  ال�ضعر  بني  جمعت  اأم�ضية  ويف 

الفل�ضطينية، األقى ال�ضاعر العربي الكبري �ضميح القا�ضم 

الدبكة  اأنغام  على  ورق�ض  املقهى،  جمهور  على  اأ�ضعاره 

من  »الأ�ضايل«  فرقة  اأدتها  التي  واأغانيها،  الفل�ضطينية 

فل�ضطني »48«.

ال�ضليطي والفرج و�ضبحي

�ل�سورة وتر�ث �لأجد�د

الدوحة  كورني�ض   على  ال�ضحراء  �ضفينة  معر�ض  يف 

�ضتني  ال�ضوئي  للت�ضوير  القطرية  اجلمعية   قدمت 

منوذجا لأف�ضل اأعمال اأع�ضائها يف جمال ت�ضوير الهجن 

لتاأ�ضيل  �ضعي  اإطار  يف  الهجن..  وبورتريه  و�ضباقاتها 

عالقة ال�ضورة بثقافة املجتمع وتراثه الأ�ضيل.. واإ�ضاءة 

هذه اخلربة الجتماعية والثقافية من خالل ال�ضور، وقد 

ح�ضدت اجلمعية لهذه املهمة الإمكانات التقنية ونظمت 

هذا  وكان  ت�ضوير  رحالت  يف  ملنت�ضبيها  رحالت  عدة 

املعر�ض ح��ضيلة لهذا اجلهد.

احلياة  يف  الهجن  موقع  من  جوانب  ال�ضور  وتعك�ض 

القطرية واأبعادها الجتماعية والفنية املختلفة، ودورها 

الأغرا�ض  وحمل  النتقال  حيث  من  املجتمع  خدمة  يف 

يف  املتمثلة  الثقافية  ،والأبعاد  الأخرى  العملية  واملهمات 

والعزة.  واملنعة  الجتماعي  والرفاه  التزييني  اجلانب 

وقد ا�ضتقطب املعر�ض اهتمامات قطاع وا�ضع من جمهور 

احلياة  ب�ضميم  متعلقة  اأبعاد  من  ي�ضيئه  ملا  املهرجان 

القطرية يف ما�ضيها.

مهمة  حمطة  ال�ضاد�ض  الثقايف  الدوحة  مهرجان  وكان 

للت�ضوير  القطرية  اجلمعية  ببلوغ  لالحتفال  وم�ضرحًا 

فقدمت  امل�ضتمر  الإجناز  من   21 ال�  عامها  ال�ضوئي 

فيه  انتقت  ومنت�ضبيها  اأع�ضائها  لأعمال  مميزًا  معر�ضًا 

اأف�ضل مناذجهم لتعر�ضها على جمهور املهرجان حمتفية 

بجهودها املت�ضلة التي اأو�ضلتها اإىل ا�ضتحقاق العرتاف 

ال�ضوئي  الت�ضوير  لفن  الدويل  الحتاد  من  نالته  الذي 

»فياب« واجلمعية الأمريكية للت�ضوير ال�ضوئي.

ويف جتربة جديدة قدمت اجلمعية بالتعاون مع موؤ�ض�ضة 

نا�ضيونال جيوغرافيك معر�ضًا ي�ضم العلم وجمال الفن 

يف اثنني واأربعني عماًل فوتوغرافيًا ملجموعة خمتارة من 

وفنية  علمية  �ضور  عن  عبارة  وهي  املوؤ�ض�ضة،  م�ضوري 

واملاكرو  والطبيعة  املاء  حتت  الت�ضوير  خربات  ت�ضمل 

واحلركة والتجريد وغريها من الفنون الب�ضرية.

توقيع كتاب الكاتبة ح�ضة العو�ضي
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تعنى  عاملية  موؤ�ض�ضة  جيوغرافيك  نا�ضيونال  وموؤ�ض�ضة 

بالفنون والعلوم وتوثيقها، ينت�ضب اإليها ويعمل معها عدد 

كبري من حمرتيف الت�ضوير من �ضتى اأنحاء العامل وحتت 

ال�ضور  وجميع  وال�ضلم.  احلرب  يف  الظروف  خمتلف 

من  اإنتقاوؤها  ومت  عاملية  جوائز  على  حائزة  املعرو�ضة 

قبل حمرتفني بالت�ضوير لتواكب الدور الثقايف ملهرجان 

الدوحة ال�ضاد�ض.

»�أبو حيان« يف �لدوحة

كما �ضهدت اأروقة املهرجان ح�ضورًا للم�ضرح واملو�ضيقى، 

حمد  القطري  والكاتب  املخرج  م�ضرحية  قدمت  اإذ 

من�ضية«،  حب  ورقة  التوحيدي..  حيان  »اأبو  الرميحي 

غامن  القطري  للفنان  �ضبتمرب«  و11  »عنرب  وم�ضرحية 

كم�ضرحية،  بوتر«  »هاري  تعر�ض  مرة  ولأول  ال�ضليطي، 

ندوة الأدب واملنفى

رئي�ض املجل�ض الوطني والأمني العام يف معر�ض الفنان يو�ضف اأحمد
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رولينغ.  جي.كي  ال�ضل�ضلة  كاتبة  من  م�ضتلهم  ن�ض  يف 

عبدالرحمن  واملخرج  للفنان  »هلو�ضات«  وم�ضرحية 

قطر  لفرقة  تايتانيك«  »اأورك�ضرتا  وم�ضرحية  املناعي، 

امل�ضرحية، واأعمرت املو�ضيقى م�ضارح املهرجان عرب حفل 

مو�ضيقي لالأورك�ضرتا ال�ضيمفونية والعود، قدمت فيه فرقة 

مكونة من 60 عازفة وعازفًا، قطعًا مو�ضيقية من الرتاث 

الإيطايل والهنغاري والعربي والهندي والنم�ضاوي.

من  مناذج  البوب  مو�ضيقى  جنوم  من  ع�ضرة  واأقام 

اأغنيات ال�ضف الأول لهذا النوع. واأحيا الفنان الإيطايل 

قدمت  مثلما  مميزًا،  غنائيًا  حفاًل  �ضافينا  الي�ضاندرو 

الفرقة ال�ضينية لذوي الحتياجات اخلا�ضة عر�ضًا رفيعًا 

ومميزًا للوحات اإن�ضانية وجمالية.

�ضميح القا�ضم

 فرقة انانا ال�ضورية

الرتاثي  واقف  و�ضوق  الرتاثية  القرية  م�ضارح  وعلى 

تراثية  ورق�ضات  اأغنيات  املهرجان  اأعمرت  بالدوحة، 

فنون  من  وا�ضعًا  طيفًا  عك�ضت  التعاون،  دول  من  لفرق 

الفلكلورية  الفرق  جانب  اإىل  الأ�ضيلة،  الرتاثية  اخلليج 

العربية والعاملية.

تنوع �لر�أي و�لروؤى

بيوبيلها  الت�ضكيلية  للفنون  القطرية  اجلمعية  احتفت 

لروادها  �ضامل  مبعر�ض  املهرجان   اإطار  يف  الف�ضي 

واخلليجيني،  العرب  الت�ضكيليني  من  و�ضيوفها  و�ضبابها 

فيها  �ضارك  والروؤى  الراأي  تنوع   : بعنوان  فكرية  وندوة 

فنانون ونقاد من الوطن العربي، منهم الت�ضكيلية اليمنية 

�ضنعاء  بجامعة  الفل�ضفة  بق�ضم  اجلمال  علم  واأ�ضتاذة 

القطريني  الت�ضكيليني  �ضاركت  التي  الن�ضريي  اآمنة  د. 

احتفالهم باليوبيل  بعر�ض مالمح من جتربتها الت�ضكيلية.. 

�ضاهمت  ،كما  املنا�ضبة  �ضرف  على  املقام   املعر�ض  يف 

الت�ضكيلي  »املحرتف  بعنوان:  بورقة  الندوة  فعاليات  يف 

القطري.. بني رهانات الإبداع و�ضروط اخلارج«، قدمت 

فيها ا�ضتعرا�ضًا جماليًا لالأوجه الفنية ور�ضدت اخليارات 

املعرفية التي تتجلى يف خرباته وجتاربه الت�ضكيلية، وقد 

يت�ضم  بقولها:  الت�ضكيلي  امل�ضهد  ملالمح  روؤيتها  خل�ضت 

اخلطاب الت�ضكيلي القطري بذات املالمح التي تغلب على 

احلركات الفنية حديثة الن�ضاأة يف بع�ض الأقطار العربية، 

فهي قد انفتحت على تيارات الفن احلديث واملعا�ضر دفعة 

واحدة، اإذ مل ت�ضهد تطورًا زمنيًا تراتبيًا لظهور املدار�ض 

الفنية فيها، مما خلق مفارقة يف املمار�ضة  والجتاهات 
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الت�ضخي�ضية  املعطيات  بني  تراوحت  التي  الت�ضكيلية 

احلداثوية  الختبارات  وبني  املدر�ضية  واملرجعيات 

القائم  والتداخل  التجاور  بتحولتها الرثية. وهذا يف�ضر 

يف عر�ض جتارب تقف على اأ�ض�ض جمالية وفنية �ضديدة 

هذا  ًان  بل  املحلي،  الت�ضكيلي  امل�ضهد  داخل  الختالف 

ليعك�ض  الواحد،  املحرتف  داخل  يلوح  ما  كثريًا  التباين 

قلق الفنان حيال اخليارات الب�ضرية املتاحة، كاأن يعرب 

عن ذات فنية متحررة يف معطيات اخلارج اأو يتمثل لغة 

ب�ضرية تتما�ضى والوعي ال�ضائد، م�ضتندة على ا�ضتن�ضاخ 

يف  الن�ضريي  وا�ضتعر�ضت  الفعلي.  الواقع  من  ال�ضور 

لت�ضكيليني   اخلا�ضة  بالجتهادات  تتعلق  اأبعادًا  ورقتها 

اإيجاد  يف  جنحوا  وفنانني  املميز،  �ضوتهم  عن  بحثوا 

خا�ضة  عالمات  بلورة  من  ومتكنوا  الفردية  م�ضاراتهم 

يبلور  اأن  منهم  البع�ض  وا�ضتطاع  بل  ا�ضتغالتهم،  متيز 

حمرتفًا ي�ضتغل على جتريد البناءات الواقعية ويبقي على 

النمطية،  الب�ضرية  اللغة  ليتفادى بذلك  م�ضحة تعبريية 

ويف الوقت ذاته يظل على متا�ض مع الواقع عرب الإيحاء 

اللوين واخلطي بحركة العامل اخلارجي.

وبعنوان: �ضرية وم�ضرية ر�ضد الناقد علي فوزي يف ورقته 

عطاء مراحل ت�ضكل عطاء رموز ورواد و�ضباب اجلمعية.  

واختار الناقد د. خالد البغدادي تتابع الأجيال مو�ضوعًا 

لورقته التي قدم فيها معاجلات جمالية ونقدية لتجارب 

اأجيال الت�ضكيل يف قطر. اأما الباحث عبدالرحمن �ضليمان 

ف�ضارك بورقة بعنوان: انطباعات حول الفن القطري.

ملتقى �لفنون �لب�سرية

وا�ضتمل ملتقى الفنون الب�ضرية باملهرجان عدة معار�ض، 

الذي  الب�ضرية«  الفنون  مركز  »مدربي  معر�ض  فهناك 

ُيقام للمرة الأوىل منذ ن�ضاأة املركز، ويحتوي على اأ�ضكال 

واخلزف،  واجلرافيك  الت�ضوير  مثل  التقليدية،  الفنون 

من  معها  مت�ضابكة  اأو  احلداثية  الأ�ضكال  مع  متجاورة 

خالل اأعمال التجهيز يف الفراغ والفوتوغرافيا. و معر�ض 

»اأزمنة تتحرك باألوان الأم�ض«، وهو جمموعة من الأعمال 

التي متثل نواة ملتحف قطر للفن املعا�ضر، والتي  الفنية 

توؤول ملكيتها للمجل�ض الوطني للثقافة والفنون والرتاث. 

على  ويحتوي  اخلليفي،  الرحمن  عبد  الفنان  ومعر�ض 

بها يف  �ضارك  التي  وتلك  اأعماله اجلديدة  جمموعة من 

معار�ض دولية.

بالإ�ضافة اإىل معر�ض »فن الفيديو«،اأحد الأ�ضكال النوعية 

التي حتدد م�ضارات جديدة للفن فيما متلكه من  قدرة  

يف التاأثري والتعبري عن ذائقة وح�ضا�ضية الع�ضر احلايل 

الذي ات�ضم بطغيان التكنولوجيا وامليديا .

كما احتفى  املهرجان بثالثني عامًا من الإبداع بتجربة 

منتخبات  �ضم  مبعر�ض  اأحمد   يو�ضف  الرائد  الفنان  

بهذه  ال�ضخ�ضي، مرتبطة  األبومه  و�ضور من  اأعماله  من 

التجربة.

جانب من ملتقى الفنون الب�ضرية
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�لإطار �لفكري للمهرجان

معايل  قدم  للمهرجان  الفكرية  الفعاليات  اإطار  ويف 

اآل ثاين حما�ضرة حول  ال�ضيخ حمد بن جا�ضم بن جرب 

دور املواطن يف بناء م�ضرية الإ�ضالح والدميقراطية يف 

قطر، ا�ضتعر�ض فيها اجلوانب الفكرية والعملية املرتبطة 

بهذا الدور.

واختار املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والرتاث »الأدب 

�ضارك  التي   باملهرجان  الكربى  للندوة  عنوانًا  واملنفى« 

العرب  والروائيني  وال�ضعراء  النقاد  كبار  من  نخبة  فيها 

اأ�ضاءوا يف جل�ضاتها الثالث جدل العالقة بني اخلطاب 

املنفى، وقدموا  �ضهادات ذاتية وخربات  و�ضلطة  الأدبي 

الأوىل  اجلل�ضة  يف  واآفاقها.  العالقة  حتليل  يف  معرفية 

فيما  ثالث  مكان  بعنوان:  ذاتية  ب�ضهادة  اأدوني�ض  �ضارك 

مفهوم  ببحث:  �ضالح  وفخري  واملنفى،  الوطن  وراء 

النظرية  الأ�ض�ض  ببحث:  غزول  وفريال  املنفى،  اأدب 

فيها  فقدم  الثانية  اجلل�ضة  اأما  املنفى.  لأدب  والثقافية 

املنفى،  اأرا�ضي  بعنوان:  ذاتية  �ضهادة  الأعرج  وا�ضيني 

وطن الكتابة، وحتدث نبيل �ضليمان عن الرواية العربية 

للمنفى، وحممد  �ضعريات  نحو  ديب  اأبو  وكمال  واملنفى، 

لطفي اليو�ضفي عن ال�ضعر واملنفى . ويف اجلل�ضة الثالثة 

قدم اإبراهيم الكوين �ضهادة ذاتية بعنوان : ال�ضاة املائة، 

و�ضيف الرحبي �ضهادة ذاتية بعنوان: الطريق اإىل الربع 

ال�ضرية  يف  املنفى  :دللة  ببحث  دّراج  وفي�ضل  اخلايل، 

واأدب  اللغة  ببحث:  يو�ضف  واأحمد  العربية،  الذاتية 

املنفى. 

الثقايف     الدوحة  مهرجان  لفعاليات  الأمثل  امللخ�ض  اإن 

هو  تاأكيد  غايات عقد التنمية القطرية، وتتويج   2007
املثقفني  وانفعال  فعل  تبني  بيانية  ولوحة  لفل�ضفته، 

واملوؤ�ض�ضة الثقافية بهموم الوجود الإن�ضاين املعا�ضر.

الفرقة ال�ضينية لذوي الحتياجات اخلا�ضة

مو�ضيقى

ال�ضاعرة مي�ضون القا�ضمي وال�ضاعر علي مريزا
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فاروق ح�شني وزير الثقافة امل�شري لـ           :

حو�ر: �سامي كمال �لدين

اأنا �شديق اأقداري..

ولن اأحزن

اإذا مل اأ�شل

 اإىل اليون�شكو..!!
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فاروق ح�شني.. فنان بدرجة وزير، وعازف وحيد كّون على 

مدار ع�شرين عاماً اأورك�شرتا قاد به موؤ�ش�شة الثقافة، ولكن 

هناك معارك ثقافية عديدة مرت بها الثقافة امل�شرية منذ 

اخلالفات،  تتزايد  الأزمـــات  وبتعدد  الثقافة،  وزارة  توليه 

كما اأن العديد من املثقفني تعر�شوا لق�شايا »ح�شبة« مثل 

ن�شر اأبو زيد، اأو للقتل مثل فرج فودة.. ولعل اآخرها ق�شية 

ال�شاعر الكبي اأحمد عبداملعطي حجازي التي حتدث عنها 

الوزير يف هذا احلوار، وق�شية مع »اأخبار الأدب« التي �شن 

عليها هجوماً كبياً.

بد�يــة �أنــت مر�سح م�ســر و�لعديد مــن �لدول 

�لعربيــة ملنظمــة �ليون�سكــو.. ولكــن �أمامــك 

عزيزة بنــاين مر�سحة �ملغرب.. مــا �لذي تتوقعه 

�إن مل تن�سحب عزيزة بناين.. وهل يوؤثر هذ� على 

عالقاتكم باملغرب؟ 

اأتوقع حدوث تفتيت لالأ�ض���وات، وبذلك �ضتح�ضل اأمريكا 

الالتينية على املن�ض���ب، واأرى اأن اأي دولة لها احلرية يف 

الرت�ضح، ولكننى اأمتنى اأن يتفق العامل العربي على مر�ضح 

واحد، لي�ض بال�ضرورة اأن يكون فاروق ح�ضني، ولكن يجب 

اأن يتفق اجلميع، حتى يعتلي املن�ض���ب �ضخ�ضية عربية.. 

ول اأرى اأن هذا الأمر يوؤثر على عالقتنا باملغرب.

�إذ� تفتتــت �لأ�سو�ت �لعربيــة وذهب �ملن�سب 

�إىل �أمريكا �لالتينية هل �ست�سعر باحلزن؟ 

اإطالقًا ل ي�ض���ايقني، فاأنا مت�ض���الح م���ع ذاتي متامًا، ثم 

اإنني يف النهاية �ضديق لأقداري، وهذه ال�ضداقة متنحني 

الطماأنينة، وبالتايل القدر هو الذي �ضيحدد هذا. 

�لإ�سر�ئيلــي  �ل�سفــري  ت�سريحــات  �نتقــدت 

يف �لقاهــرة �سالــوم كوهــني باأنــك لــن تفــوز 

مبن�ســب مدير عام �ليون�سكو �إل مبباركة ومو�فقة 

�إ�سر�ئيل.. هل تعتقد �أن �إ�سر�ئيل �سوف ترتكك يف 

حالك حيال هذ� �لأمر؟ 

 مما ل�ض���ك فيه اأننا ن�ض���ع يف العتبار هذا الأمر، ولكن 

حل�ض���ن احلظ ل يوجد فيتو من اأي دولة، وبالتايل �ض���وف 

تكون النتخابات بالتاأثري، ول اأعتقد اأن اإ�ضرائيل ت�ضيطر 

على العامل اأجمع.. لو �ض���يطرت اإ�ضرائيل على العامل فال 

داعي للرت�ضح، نن�ضحب ونرتك هذا املن�ضب، لكن العديد 

من دول العامل يعرفون ما هي اإ�ضرائيل. 

 ولكنــك قلــت: �إن موقفي مــن ق�سية �لتطبيع 

كعربــي وكوزيــر لثقافــة م�سر و��ســح.. ولكن 

�لنتخابــات  يف  فــوزي  حالــة  يف  يختلــف  ذلــك 

يف  �أع�ســاء  دوًل  ت�ســم  دوليــة  ملنظمــة  و�إد�رتــي 

�لأمم �ملتحــدة.. �إذن هل من �ملمكن �أن تكون هناك 

مر�جعة ملوقف �لوزير من ق�سية �لتطبيع يف حالة 

فوزك باملن�سب؟ 

ه���ذا يختلف متام���ًا، فحني اأحت���دث عن موقف���ي فالأمر 

يختلف، فالتطبيع م�ض���األة اقت�ضادية بحتة، وم�ضاألة فيها 

م�ض���الح دول وتاريخ دول معينة، وبني العرب واإ�ض���رائيل 

موقف مبدئي على اأحقية �ض���عب مطرود من اأر�ضه يف اأن 

يرج���ع اإليها ويعي�ض فيها.. فهي م�ض���األة �ضيا�ض���ية بحتة، 

ويختل���ف الأمر بالن�ض���بة ملنظمة اليون�ض���كو، فهي منظمة 

اأن�ض���ئت بع���د 1945، اأي بع���د احل���رب العاملي���ة الثانية، 

عندم���ا وجد الع���امل نف�ض���ه يف تناحر ويف �ض���فك للدماء 

ب�ض���كل جمنون، وهناك نوع من الإبادة حينها، بداأ العامل 

يفكر: كيف يتعامل الإن�ضان مع الإن�ضان؟

وكانت الإجابة بالثقافة والرتبية والتوا�ضل وقبول الآخر.. 

وه���ذه الأ�ض����ض الت���ي بني���ت عليها موؤ�ض�ض���ة اليون�ض���كو.. 

ث���م مل���اذا نخلط بني موقف���ني: بني موقف���ي كرجل قومي، 

وموقفي كم�ض���وؤول عن منظمة دولية.. هنا يوجد خلط يف 

الأوراق يجب الف�ضل فيه، بالإ�ضافة اإىل اأنني رجل م�ضلم 

وعرب���ي، والتعامل مع الغرب يحتاج لروؤية متعمقة متامًا، 

ويجب اأن نعرف ماذا يريدون منا وماذا نريد منهم؟ 
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كم���ا يجب اأن ندر�ض كيفية التق���ارب بيننا وبينهم، وبدًل 

م���ن اأن يك���ون هناك تناحر ح�ض���ارات، يج���ب اأن نعرف 

كيف نقيم تقاربًا اإن�ض���انيًا بيننا وبينهم، ونحاول حت�ضني 

�ضورتنا لديهم. 

 ولكــن رغــم كل مــا نفعله مــن تقــدمي �أنف�سنا 

للغرب ماز�لت �ســورة �لعربي م�سوهة ومفتتة 

لــدى �لغــرب.. فهــل ت�ستطيــع مــن خــالل من�ســب 

�ملديــر �لتنفيــذي ملنظمة �ليون�سكــو �أن حت�سن هذ 

�ل�سورة؟ 

هذا اأهم اأهدايف، فللو�ضول اإىل الأمان الإن�ضاين والتواوؤم 

احل�ض���اري يجب حت�ضني هذه ال�ضورة، لكن املرحلة التي 

نح���ن ب�ض���ددها الآن به���ا تفكري جمنون لالإن�ض���ان �ض���د 

الإن�ض���ان، وبالتايل تهدئ���ة هذا الأمر ولع���ب دور هام يف 

وقت الذروة الذي نعي�ض���ه الآن ت�ض���تطيع اليون�ضكو القيام 

به ب�ضكل جيد. 

�لثقافة و�ل�سيا�سة

 كيف ترى �لعالقة بني �لثقافة و�ل�سيا�سة؟ 

يف عاملن���ا العرب���ي ل اأعتق���د اأن هن���اك عالق���ة بني 

الثنتني.. فال�ضيا�ضة تدار يف عاملنا العربي ب�ضكل اأُحادي، 

ولك���ن الثقافة تدار ب�ض���كل اأفق���ي مع ال�ض���عوب.. الثقافة 

هي �ضيا�ضة ال�ض���عوب، اأما ال�ضيا�ضة فهي اأفعال الأنظمة، 

ودائم���ًا اأق���ول اإنن���ا لب���د اأن نثقف ال�ضيا�ض���ة ول ن�ض���ّي�ض 

الثقافة، وكمو�ضوع وروؤية اأقول: ل اأعتقد يف يوم من الأيام 

اأنه �ض���يحدث تواوؤم بني الثقافة وال�ضيا�ضة، فال�ضيا�ضة لها 

ط���رق والثقافة لها طرق، ولكن لو تثقفت ال�ضيا�ض���ة تاأكد 

اأنه �ضيكون هناك توا�ضل كبري بني ال�ضيا�ضة وال�ضعوب. 

�لفــرتة  يف  �مل�سريــة  �لثقافــة  �ــش  ُت�سيَّ �أمل 

�لأخرية وخا�سة يف عهدك؟ 

ل�ض���ت م���ن يجيب ع���ن ه���ذا ال�ض���وؤال.. التاري���خ والزمن 

كفيالن بالإجابة عنه.

 وهل هناك حماولت لت�سيي�ش �لثقافة؟ 

على الإط���الق.. وكع�ض���و يف احلكوم���ة ويف النظام 

اأقوله���ا ل���ك �ض���ريحة: مل يطلب من���ي ذات ي���وم تدجني 

املثقفني ول ت�ضيي�ض���هم ول ت�ض���يي�ض العمل الثقايف، بدليل 

اأن���ك اإذا تاأمل���ت املجل����ض الأعل���ى للثقاف���ة ال���ذي يجمع 

الأطي���اف املتنافرة �ضيا�ض���يًا وفكريًا �ض���تجد اأن الأمر مت 

بفك���ر مفتوح ج���دًا، لأنه اأيًا كان العن�ض���ر املثقف فهو يف 

النهاي���ة ابن ه���ذا الوطن ول ميكن اأن يخ���ون وطنه مهما 

كان فك���ره خمتلف���ًا، وكلنا نحب هذا الوط���ن، وبالتايل ل 

داعي للت�ضيي�ض.. ول داعي للتدجني، واإذا مل يجد املثقف 

نف�ض���ه يف ح�ضن دولته �ضي�ض���عر بالغربة، كما اأنني كوزير 

للثقاف���ة اأحتاج له���وؤلء املثقفني، لأنه���م اأدوات من خالل 

اإبداعاته���م واأفكارهم وروؤاهم اأ�ض���ل اإىل ال�ض���عب، ولكن 

ح���ني يكون هناك �ض���خ�ض اإبداعه �ض���عيف ول ي�ض���تطيع 

الو�ض���ول اإىل النا�ض يق���ول لك اإنهم يدجن���ون املثقفني.. 

وه���ذا كالم باط���ل متام���ًا، واأحت���دى اأن يثب���ت اأحد اأين 

دجنت املثقفني. 

دخلــو�  »�ملثقفــني  تعبــري  �ساحــب  ولكنــك 

�حلظرية« يا معايل �لوزير؟!! 

كلن���ا يف حظرية الثقافة، وكلمة حظرية لي�ض���ت عيبًا.. األ 

نقول حظرية الإ�ض���الم، وماذا اأقول.. ه���ل اأقول اإنهم يف 

حظرية القت�ضاد مثاًل.. هذه ادعاءات. 

هنــاك �تهام موجه لــوز�رة �لثقافة يف عهدك 

م�ســر..  يف  �ملثقفــني  بتهمي�ــش  قامــت  باأنهــا 

مليئــة  بيانــات  جمــرد  هــي  باملثقفــني  وعالقتهــا 

بال�سجــب و�لتنديد، ودون وقفــة حقيقية معهم.. 

وهــذ� مــا �سهــده �ل�سارع �لثقــايف موؤخــرً� من خالل 

�أزمة �أحمد عبد�ملعطي حجازي و�حلجر على بيته 

ومقتنياته.. هل فعاًل هذ� �لكالم حقيقي؟ 

ل اأحد ي�ض���تطيع تهمي�ض املثقفني.. املثقف �ضوت م�ضموع، 

واملبدع �ض���وت م�ض���موع، واملفكر كذلك.. ل اأحد ميكن اأن 

يخف���ي هذا ال�ض���وت، ولو هم�ض���ت وزارة الثقاف���ة هوؤلء 

ي�ض���بح هناك غباء �ض���ديد جدًا يحكم هذه الت�ضرفات، 

فنحن كوزارة ثقافة ن���درك متامًا معنى الثقافة، وندرك 

متامًا اأ�ضحاب الروؤى والفكر والإبداع.

هذه مكا�ض���ب كب���رية جدًا تعتز به���ا وزارة الثقافة، ولكن 

اإذا كان هن���اك من يري���د تهمي�ض نف�ض���ه واتهامنا بذلك 

لكي يظهر فهذه م�ض���األة اأخرى.. هو يحلق خارج ال�ض���رب 

وينطلق يف �ض���تائم عن ال�ضرب لكي يظهر.. ثم اإن م�ضاألة 

حجازي ما هي اإل »ح�ضبة« ل دخل لنا بها.. م�ضاألة ق�ضاء 

ل عالقة لوزارة الثقافة بها.. ما هي عالقة وزارة الثقافة 

باأحمد عبداملعطي حجازي؟ 

�سعريــة  قامــة  �أحمــد عبد�ملعطــي حجــازي 

كبــرية، و�أحد �ملثقفــني و�ملفكريــن �لكبار، ثم 

�إنــه ع�ســو باملجل�ــش �لأعلــى للثقافــة �لــذي يتبع 

وز�رة �لثقافة.. �أي �أنك رئي�سه هنا؟ 

وم���اذا يف ذل���ك؟ لقد ح���از الرجل عل���ى جائ���زة الدولة 

التقديري���ة م���ن املجل����ض الأعل���ى للثقاف���ة، وق�ض���يته يف 

املحكم���ة، ول ن�ض���تطيع التدخل فيها.. ث���م اإن حجازي مل 

يتهم ب�ض���فته موظفًا يف وزارة الثقافة.. الأزمة بني �ضيخ 

وكاتب يف�ض���ل بينهما الق�ضاء ولي�ضت وزارة الثقافة التي 

ل دخل لها بهذه الق�ضية. 

ومــا تعقيبك على هذه �لأزمــة.. هل �أ�سبحنا 

جمتمعــًا يدعــو �إىل �مل�سادرة.. هــل عاد فقه 

يجب تثقيف 

ال�شيا�شة 

ل ت�شيي�ص 

الثقافة
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�مل�ســادرة مــرة �أخــرى.. وهــل تعتقــد �أن حريــة 

�لتفكري يف تر�جع مع تقادم �لزمن؟ 

الأ�ض���واء تزي���د، لك���ن حري���ة الفك���ر والتعبري كم���ا هي، 

وامل�ض���ادرة موج���ودة يف الع���امل العربي ككل ولي�ض���ت يف 

م�ضر فقط. 

عبد�ملعطــي  �أحمــد  كتابــات  يف  ر�أيــك  ومــا 

حجــازي.. وهــل كان �ل�سيــخ يو�ســف �لبدري 

حمقًا فيما فعل؟

اأحمد عبداملعطي حجازي رجل فكر وثقافة ونعتز به، فهو 

اأحد ال�ض���عراء الكبار يف العامل العرب���ي.. واأرى اأن الفكر 

يجب الت�ض���دي له بالفك���ر، ولي�ض باللج���وء اإىل املحاكم 

والعتداء املادي. 

هــل �سحيح �أنــك �سوف تتنازل عــن بيتك بكل 

مقتنياته للدولة؟ 

نع���م.. فهذا البي���ت هو بيت لل�ض���عب ولي�ض بيت���ي بكل ما 

يحويه من مقتنيات، وحتى مقتنياتي واأعمايل اخلا�ض���ة، 

وهذا اإح�ضا�ض اأ�ضعر به ويتما�ضى مع ما اأقوم به من عمل، 

واأن���ا وزي���ر ثقافة، لك���ي اأعطي لل�ض���عب اإمكاني���ة التثقف 

واملعرفة، فاإذا كان بيتي ي�ضتطيع اأن يلعب دورًا يف الثقافة 

فليكن. 

�لعلمانية و�لدين

يبدو �أن �لعلمانيــة ��ست�سلمت للزحف �لديني 

�لأوروبــي و�لغربي عمومــًا وحماولة �سيطرة 

�لغربيــة  �ملجتمعــات  علــى  �لدينيــة  �جلماعــات 

و�لعربية �أي�سًا.. كيف ترى هذ� �لأمر؟

اأنا مع ف�ض���ل الدين عن الدولة لأن ال�ضيا�ضة بكل اأبعادها 

ل تخلو من �ض���لوكيات �ضيئة، والدين ل يحتمل هذا الأمر، 

فكيف جتعل من الدين والدولة �ضيئًا واحدًا.. ومن الدين 

وال�ضيا�ض���ة �ض���يئًا واحدًا؟! ل���ذا فاإنك ح���ني تربط الدين 

بال�ضيا�ضة تنق�ض من قيمة الدين وتتحايل على ال�ضيا�ضة 

مبوق���ف لهوتي يج���ب األ تتعامل به مع هذه ال�ضيا�ض���ات 

التي ل تخلو من نقائ�ض. 

اأما الزحف الديني فاأراه يجتاح املجتمعات العربية الآن.. 

وهناك جهات تتطلع اإىل احلكم ال�ضيا�ض���ي الديني، وهي 

التي توجه هذا الأمر.. وت�ض���تغل �ضعف ثقافة املجتمعات 

العربية ونظم التعلم. وبالتايل هناك منقو�ض���ات عديدة 

يف الكي���ان الب�ض���ري، ومن خالل هذه املنقو�ض���ات يدخل 

هوؤلء با�ض���م الدين وبا�ضم اخلزعبالت التي بداأت تظهر 

بقوة يف جمتمعاتنا، ونحن �ضعوب ن�ضدق ال�ضحر ون�ضدق 

اخلزعبالت وغريهما.

وهل تتوقع �سيطرتهم �لكاملة على �ملجتمعات 

�لعربية؟ 

مع الزمن �ض���تكون هناك انتفا�ض���ة اجتماعية م�ض���تنرية 

وانتفا�ض���ة �ضيا�ضية م�ض���تنرية تدرك باخلطط وبالتعليم 

كيفية الت�ضدي لهذا الوباء.. واأتفاءل بالزمن القادم لأن 

النتفا�ضة �ضتكون نابهة ومتفتحة �ضد هوؤلء املرجعيني. 

تاأك���د اإذا قام���ت ث���ورة فك���ر يف اأي منطقة عربية �ض���وف 

يرجع النا�ض اإىل عقولهم ويو�ضع رجال الدين احلقيقيون 

التنويريون يف اأماكنهم ويو�ضع ال�ضا�ضة يف اأماكنهم وتعود 

ال�ض���عوب اإىل اأماكنها الطبيعية، وعد اإىل التاريخ �ضتجد 

فيه مثل هذه الأمور التي �ضتحدث م�ضتقباًل. 

وز�رة �لثقافة و�لعبث �لإد�ري

 هنــاك عبــث �إد�ري يف وز�رة �لثقافــة.. هــل 

توؤيدين يف هذ� �لأمر؟ 

ا�ض���مح يل اأن اأقول لك �ض���يئًا هامًا وهو اأن �ض���هرة وزارة 

الثقاف���ة هي التي »جتعل م���ن احلبة قب���ة«، والدليل على 

ه���ذا اأن �ض���فحات احل���وادث يف ال�ض���حف تتح���دث عن 

ق�ضايا مباليني اجلنيهات، ولكن حني يتعلق الأمر بوزارة 

الثقافة، وجتد موظفًا يف وزارة الثقافة اختل�ض 600 األف، 

جتدها يف �ض���دارة ال�ض���حف، ونهب املالي���ني يف جوانب 

ال�ض���فحات..  وزارة الثقاف���ة فيها 100 األف موظف، كم 

ل عالقة 

لوزارة الثقافة 

بق�شية اأحمد 

عبداملعطي 

حجازي 
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منه���م حوكم؟  الذي���ن حوكموا ثالثة، لذا ل ي�ض���ح هذا 

الت�ضنيع على وزارة الثقافة. 

 ملــاذ� ف�سلــت �ملوظفــني �مل�سوؤولــني عــن ن�ســر 

رو�يــات: »قبل وبعــد« لتوفيــق عبد�لرحمن، 

و »�أحالم حمرمــة« ملحمود حامــد، و»�أبناء �خلطاأ 

�لرومان�سي« ليا�سر �سعبان؟ 

لأين حذرتهم وحملتهم م�ض���وؤولية اأي �ضيء يحدث وكانوا 

قد �ضهدوا ما حدث يف اأزمة رواية »وليمة لأع�ضاب البحر« 

حلي���در حيدر، وجمعت كل القيادات وقلت لهم لن اأحتمل 

م�ض���وؤولية هذه الأخطاء مرة اأخ���رى وكانوا يعرفون ذلك 

م�ضبقًا. 

كان هنــاك قر�ر غريب �أ�ســدره فنان مثلك – 

ذ�ت يوم – يق�سي باإحر�ق ثالثة �آلف ن�سخة 

من ديو�ن لأبي نو��ش؟ 

مل يح���دث على الإط���الق.. اأكرر.. مل يح���دث هذا الأمر 

باملرة، ولكنها اتهامات ل �ضحة لها. 

رغم �أن وز�رة �لثقافة هي �أحد كو�در �حلكومة 

و�ل�سيا�سة �مل�سرية �لتي وقعت �تفاقية �سالم 

مــع �إ�سر�ئيــل، �إل �أنك ناأيت بالــوز�رة عن �لتطبيع 

ذلــك..  ��ستطعــت  كيــف  باملــرة..  �إ�سر�ئيــل  مــع 

و�أمل تتعر�ــش لنتقاد مــن قبل موؤ�س�ســة �لرئا�سة 

و�حلكومة �إز�ء هذ� �لأمر؟ 

اإطالقًا.. فموؤ�ض�ضة الرئا�ضة تقدر متامًا ما اأقوم به، وتثق 

متام���ًا يف توجه���ي، وعندما يك���ون هناك توج���ه ذو روؤية 

�ضحيحة، اأعتقد اأن موؤ�ض�ضة الرئا�ضة �ضتوؤازره.

ملــاذ� ل تفكــر وز�رة �لثقافــة يف �إ�سد�ر جملة 

ثقافيــة حقيقيــة يف �سوء غيــاب �لإ�سد�ر�ت 

�لثقافية؟ 

لدينا عدة جمالت، لدينا جريدة القاهرة واملحيط وفنون 

م�ض���رية واآفاق وف�ض���ول، ولدينا يف الثقافة اجلماهريية 

جمالت عديدة. 

ولكنها لي�ســت مثل جملة »�لعربــي« �لكويتية 

مثاًل؟ 

لأن »العرب���ي« جمل���ة اأ�ض���بحت عريق���ة، وه���ي موؤ�ض�ض���ة 

�ضاملة، لكننا موؤ�ض�ضة، ت�ض���در جريدة اأو جملة، ون�ضتغل 

على اأ�ضياء كثرية خالف ال�ضحف. 

ولكــن »�لقاهــرة« ظهــرت كمطبوعــة ثقافية 

وحتولــت �إىل �ســيء �آخــر.. ومل تعــد جريدة 

�أخــرى  ب�ســوؤون  و�هتمــت  متخ�س�ســة  ثقافيــة 

كال�سيا�سة وخالفها؟ 

األي�ض���ت ال�ضيا�ضة ثقافة، ثم »القاهرة« ل تتناول ال�ضيا�ضة 

ك�ضيا�ض���ة، ولكنها تتناولها كفل�ضفة �ضيا�ضية اأو حتت اإطار 

ثقايف.. وقد �ض���نعوا كث���ريًا على اجلريدة م���ن اأن الوزير 

عمل جريدة لذاته ولتلميع نف�ضه ولإجنازاته، وهذا ما مل 

اأنا مع ف�شل 

الدين عن 

الدولة!! 
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يحدث، وجتد اأنها جملة حرة ول قيود عليها، وتعتمد على 

�ض���مري رئي�ض التحري���ر واملحررين، وتاأك���د اأنه ل تراجع 

ع���ن هذا.. و»القاهرة« جريدة حمرتمة، لأن الفكرة التي 

قامت عليها حمرتمة. 

�لآثار

ل يــكاد ميــر �أ�سبــوع �إل وق�سيــة �لآثــار تثار 

يف �سحفنــا.. فاأيــن �خلطــط �مل�ستقبلية �لتي 

حتدثت عنها كثريً� حلماية �لآثار؟

حماية الآثار من ال�ض���رقات حلم غري متحقق، لأنه لدينا 

كم هائل جدًا من الآثار.. وكم هائل جدًا من الل�ض���و�ض، 

ونح���ن نحاول بق���در الإمكان احلفاظ عل���ى الآثار، وهذه 

الآث���ار ت�ض���رق م���ن الأماكن الع�ض���وائية وم���ن احلفريات 

الع�ض���وائية، ولي�ض���ت من الأماكن التي ت�ضع الدولة يدها 

عليها.. ولي�ضت من املتاحف، اأو خمازن الدولة، وهذه هي 

الإ�ضكالية الكبرية عندنا. 

�أمل تفكر يف رفع رو�تب �لعاملني بقطاع �لآثار 

حتى تخف هذه �ل�سرقات؟ 

نح���ن نعطيه���م حواف���ز ومكاف���اآت ب�ض���كل كب���ري.. وهذه 

اإمكانيات دولة يف النهاية. 

 �ملتحــف �مل�سري يف ميــد�ن �لتحريــر به �آثار 

عديــدة مكد�ســة وخمزنــة ب�سكل �سيــئ.. �أل 

يوجد حل لهذه �لآثار؟ 

�ض���يكون متحف���ًا لروائع الفن امل�ض���ري، وكل ه���ذه الآثار 

�ض���ننقلها اإىل ثالثة متاحف كبرية، املتحف العربي 100 

األ���ف قطع���ة، متحف احل�ض���ارة 50 األف قطع���ة، متحف 

التحرير 7000 قطعة. 

وما �لذي و�سل �إليه متحف �لفن �لإ�سالمي؟ 

متح���ف الفن الإ�ض���المي �ض���يتم افتتاح���ه يف يناير 

املقبل. 

ماز�لــت �أ�ســد�ء م�ســروع �أبــر�ج �لقلعــة تثــري 

�أزمة �سديــدة يف �لأو�ساط �لثقافية.. خا�سة 

بعــد تاأخر بيان منظمة �ليون�سكــو.. فِمْن م�سلحة 

َمْن تاأخر قر�ر جلنة منظمة �ليون�سكو؟

مل تتاأخر اللجنة وَمْن تاأخر هو �ض���احب امل�ض���روع يف عمل 

املاكيت الذي يجب اأن تطلع عليه اللجنة. 

�لفنان

عامًا حمافظًا علــى �لفنان د�خلك،   ظللــت 20 

ومل يقتــل �لعمل �لإد�ري هــذه �لروح.. كيف 

��ستطعت �حلفاظ على ذلك؟ 

كان ذل���ك بالفع���ل نوع���ًا م���ن الكف���اح ال�ض���ديد، واأعتقد 

اأنها كانت �ضت�ض���بح �ض���دمة �ض���ديدة يل اأن اأفقد هويتي 

الأ�ضا�ض���ية وه���ي الفن، فالوزارة لها وق���ت، ولكن الفن ل 

وقت ل���ه، وعندما تنته���ي الوزارة يقال اإنك ن�ض���يت الفن 

وتري���د العودة اإليه م���رة اأخرى.. اإذن اأنت ل�ض���ت فنانًا.. 

وهو كفاح �ض���ديد جدًا اأن تت�ض���ارع مع الزمن والأحداث 

لكي توجد وقتًا ت�ضتطيع فيه اإنتاج ذاتك. 

يف لوحاتك ح�سور ما بني �لإ�سر�ق و�لإ�ساءة 

خلد�ــش �لعتمــة، وفيهــا �لطينــي و�لأ�سفلتــي 

و�لرمــادي و�لأخ�ســر �لنيلــي.. كمــا �أنــك ت�سعــى 

للهــروب مــن �لــدللت �للونيــة �ملبا�ســرة.. كيــف 

ت�ستطيــع حتويــل �لتجريــد مــن غــري �ملرئــي �إىل 

�ملرئي؟ 

التجريد اأ�ضا�ض���ًا هو جت�ضيد غري املرئي لكي يكون مرئيًا، 

وهذا التج�ض���يد هو اإيقاع نف�ض���ي وعاطفي وفكري ينطلق 

برحابة �ضديدة جدًا ويدخل يف املو�ضوع الوجداين البحث 

املت�ضل بالعاطفة والروؤية امل�ضرية. 

اإذن واأن���ت تتعامل مع امل�ض���طح الذي اأمام���ك تتعامل مع 

اإيقاع داخلي واإح�ض���ا�ض جممل بالوجود.. عاطفة جيا�ضة 

يف الأداء واخلال�ض، اإنك تتخل�ض من داخلياتك املبدعة 

عل���ى م�ض���طح يج���ب األ يك���ون موثق���ًا يف التجري���د، لأن 

التجريد هو املطلق،  واأنا كثريًا ما اأحب املطلق. 

يهاجم �لعديد من �لنقاد فن �لتجريد وي�سفه 

�لبع�ــش باأنه و�سيلة للهروب من هموم �ملجتمع 

وق�سايــاه، و�أنه مر�دف للتغريــب ومناق�ش للهوية 

�لقوميــة و�لوجــد�ن �لعربي.. فمــا تعليقكم و�أنت 

مــن �ملولعني بهــذ� �لفن وتنتمــي �أعمالكــم �لفنية 

�إليه؟ 

ل اأح���ب الفن امللت���زم، فالفن امللتزم يرتبط بال�ضيا�ض���ة، 

وعندم���ا ينتهي املوق���ف ال�ضيا�ض���ي �ض���ينتهي الفنان، ول 

اأعتق���د اأن���ه لب���د اأن يتج���ه كل الفنانني يف اجت���اه واحد، 

والتن���وع حياة، وبالتايل التن���وع يعطي مالمح جميلة جدًا 

للمجتم���ع، ول يج���ب اإطالقًا م�ض���ادرة هذا الف���ن.. اأما 

م�ض���األة التغريب وخالفه فهي مزايدات باطلة، بالتجريد 

اأن���ت هوي���ة يف ح���د ذات���ك، لك���ن اإذا اأردت التحدث عن 

هوي���ة وطن فهذا الأم���ر موجود يف الرتاث ال�ض���عبي، لأن 

هوي���ة الدول تقا�ض برتاثها ال�ض���عبي، لكن عندما اأحتدث 

ب�ضوتي، لو تكلمت اأي لغة اأخرى، هل �ضيتغري �ضوتي؟ 

ل طبع���ًا اإذن �ض���وتي كما هو، وهكذا الفن يحمل �ض���وتك 

دائم���ًا واللغ���ة تختل���ف لكنه���ا لغة دولي���ة، واأق���ول لك اإن 

التجريد فكرة م�ض���رية قدمية جداً، وكذلك ال�ضريالية، 

فامل�ض���لة امل�ض���رية ه���ي متثال جم���رد، اأبو اله���ول متثال 

�ض���ريايل، وكل الآله���ة امل�ض���رية القدمي���ة، راأ�ض���ها راأ�ض 

حيوان وج�ضمها ج�ضم اإن�ضان، اإذن املنبع م�ضر. 

 كيف ترى �ملعارك �لثقافية �لتي تثار من حني 

لآخــر.. وهل تت�سابه مع معــارك جيل �لعقاد 

وطه ح�سني؟ 

 لكل زمن مقايي�ض���ه، ومعارك العقاد وطه ح�ضني تختلف، 

لأن املعارك على قدر قامات امل�ضاركني فيها.

 ما �ملعركة �لقادمة لفاروق ح�سني؟ 

ل اأعرفها، ولكن اأهاًل بها.

القول اإن 

التجريد دعوة 

للتغريب 

مزايدة باطلة
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 من �جلز�ئر �إىل�لدوحة

بداية.. مربوك لكم ولنا نحن القراء عودة جملة »الدوحة« الغراء اإىل ال�ضدور، حيث اطلعت عرب جملة 

»الفي�ضل« ال�ضعودية �ضمن ركن »دوريات« على بع�ض ما جاء يف جملة »الدوحة« )ال�ضنة: 1، العدد: �ضفر/

يناير 2007( حيث خ�ض�ضتم ق�ضية العدد عن »الكتابة بني الذكورة والأنوثة اأو هوية الن�ض«.

اأُحرم من  ال�ضوق اجلزائري، وحتى ل  ال�ضابقني ملجلتكم، ولكون جملتكم ل توزع يف  القراء  ولكوين من 

اأن تنظموا يل ا�ضرتاكا يف جملتكم، وبداية من  اأرجو منكم، واأملي بعد اهلل فيكم لكبري  فوائد جملتكم 

الأعداد ب�ضفة دائمة ومنتظمة.  اأجل �ضمان احل�ضول على جميع  الذكر، وهذا من  العدد �ضفر �ضالف 

ودمتم يف خدمة الثقافة.

خليل نقا�ض

ولية ميلة- اجلزائر

�أ�سو�ق عر�قية

جملتنا  �ضدور  با�ضتئناف  الإلكرتونية  املواقع  اأحد  اأطالع  واأنا  غمرتني  التي  الفرحة  كانت  كم  تدرون  ل 

احلبيبة »الدوحة«، اإنها عودة نتمنى اأن تكون ميمونة مباركة، حيث مل يكن اأحد يتوقع اأبدًا اأن تعاود املجلة 

ال�ضدور بعد انقطاع ا�ضتمر اأكرث من ع�ضرين عاما.

لقد تابعت اإ�ضدارات »الدوحة« منذ اأعدادها الأوىل وحتى العدد 120، وكان اآخر عدد �ضدر منها عام 

1986 ومازلت احتفظ مبعظم اأعدادها يف مكتبتي، وما يثري الهتمام اأن العدد الأول من املجلة ت�ضمن 
ملفًا عن كتابات املراأة املبدعة.

الكرتوين،  موقع  للمجلة  يكون  واأن  الدوحة على عنواين  اإر�ضال جملة  هو  اأخوي  برجاء  لكم  اأتوجه  اإنني 

و�ضاأكون �ضاكرة لكم، لأننا يف العراق اجلريح نعي�ض ظروفًا �ضعبة حتت مطرقة الحتالل البغي�ض.

خولة رحمة عي�ضى

العراق- حمافظة النجف

�شفحة للتوا�شل بني

ما  بناء  تعيد  الأعـــزاء  وقرائها 

انقطع من ج�شور الو�شل الثقايف 

ودفء احلوار الإن�شاين
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مقام �لإبد�ع �حلقيقي

ما قدمته »الدوحة الثقافية« بتاريخها الطويل ومكانتها املرموقة يف عاملنا الثقايف العربي، وما ناأمل اأن 

يكون بكفاحكم ونزاهتكم وروؤيتكم  هو دافعنا، بل هو دافع كل مبدع عربي للتوا�ضل، ومثل كل مبدع يطمح 

لن�ضر ن�ضو�ضه بني �ضفحات اأرقى املجالت العربية واأكرثها متا�ضا مع كل ق�ضايانا وهويتنا وم�ضاريعنا 

الثقافية اأجد نف�ضي حماول.. على اأمل اأن تنال ن�ضو�ضي درجة الإبداع احلقيقي، وحتظى بالن�ضر على 

�ضفحات »الدوحة الثقافية«.

كما اأرجو طمعًا يف كرم �ضيادتكم، اإ�ضافة بياناتي الربيدية اإىل قائمة مرا�ضالت املجلة حتى نتمكن من 

احل�ضول على املجلة مرة اأخرى.

حممود حممد �ضليمان اإبراهيم

م�ضر - جنع حمادي - ال�ضرقي بهجورة

عود �أحمد

اأجمل التهاين والتربيكات لكم على عودة املجلة اجلميلة - التي اأحببناها - اإىل احلياة، والعود اأحمد.

واأحب اأن اأقول اإنني من اأوائل من َكَتَب وُن�ِضَر له يف »الدوحة« الغّناء، يف الثمانينيات، واإنني اليوم بكل 

حمبة و�ضرور اأتوا�ضل معكم اإن �ضاء اهلل فاأر�ضل لكم هذه الق�ضيدة للتكّرم بن�ضرها م�ضكورين:

اأنا وال�ضعُر والنا�ض..

اأ�ضوُغ ال�ضعر من قلبي وروحي

فاإن �ضموه اأبدًا طموحي

واأكتُب من دمي هو ذا ِمدادي

فال عجٌب اإذا نزفت جروحي

�ضاأبقى وا�ضحا ما ع�ضت اأين

اأرى الإبداع يف األق الو�ضوح

اأنا بال�ضعر اأغدو بانت�ضار

ومن فتح اأ�ضرُي اإىل ُفتوِح

وراياتي تروم ذرا جباٍل

وتاأبى اأن تقرَّ على ال�ضفوح

عودي ولكن ل تهّوَر يف �ضُ

ول اأر�ضى عن الفر�ض اجلموح

�ضبيل احلّق نهجي يف حياتي

لذلك لن اأخاف من اجلنوح

ومهما طاَل من �ضرٍح �ضيبقى

لدّي الفكُر يف قمم ال�ضروِح

اأحمد ب�ضار بركات

حماة - �ضوريا - جريدة الفداء

تو��سل ورجاء ودعاء

ي�ضعدين اأن اأتقدم اإىل اأ�ضرة جملة »الدوحة« الغراء بخال�ض حتياتي، متمنيًا لهم دوام ال�ضحة وال�ضالمة 

بعد  الغراء  الدوحة  الأول من جملة  العدد  اطلعت على خرب �ضدور  اأن  وبعد  النبيلة.  اأداء مهامهم  يف 

انقطاع دام لعقدين من الزمن فاإنني اأت�ضوق للتوا�ضل معكم عرب مقالني هما »قراءة عابرة يف ف�ضول 

امل�ضهد الثقايف اجلزائري«، و»فن املرا�ضلة عند الأديب جنيب الكيالين«، وكلي اأمل من اهلل العلي القدير 

اأن ت�ضلكم هذه الر�ضالة وحتظى مقالتي بالن�ضر يف الأعداد القادمة.

وفقكم اهلل و�ضدد خطاكم واأيد م�ضعاكم وتقبلوا فائق تقديري واحرتامي.

الدكتور اأحمد عي�ضاوي

اأ�ضتاذ الدعوة والإعالم والفكر الإ�ضالمي املعا�ضر

كلية العلوم الجتماعية والعلوم الإ�ضالمية

جامعة باتنة - اجلزائر

159



»املجال�ص«ج�شر توا�شل بني الأجيال

د. حمد عبد�لعزيز �لكو�ري

وزير الإعالم والثقافة ال�ضابق يف قطر

ل اأزال اأذكر واأنا بعد طفل، كيف كان جّدي ووالدي ي�ضّران 

علّي وعلى اأقراين على ح�ضور املجال�ض، ويحر�ضان على 

مواظبتنا بنظامية دقيقة. بل الويل والثبور وعظائم الأمور 

اإن تاأخرنا. ومل نكن ندرك مغزى هذا الإ�ضرار واحلر�ض 

اأن  الأيام، وتعمقت جتاربنا، فاكت�ضفنا  بنا  حتى تقدمت 

املجال�ض لي�ضت جمرد لقاءات اجتماعية، اإمنا هي مدار�ض 

ثقافية اأ�ضيلة تربطنا باملجتمع وتعّلمنا العادات والتقاليد، 

وتوطد عالقتنا بتاريخ الآباء والأجداد.

* * *

اأو  العربية  اجلزيرة  يف  املعروفة  »املجال�ض«  وظاهرة 

»الديوانيات« الكويتية متيز هذه املنطقة يف دنيا العرب. 

وهي جديرة بالهتمام والدرا�ضة، وت�ضتحق املحافظة عليها 

ويزيد من  والندثار،  الرتاجع  يقيها من  وتطويرها، مبا 

تقدير اجليل اجلديد يف جمتمع 

اخلليج لأهميتها وفعاليتها.

»املجال�ض«  انت�ضار  اأن  والواقع 

قدمي ورا�ضخ يف حياة الأجيال يف 

الرجل  اإن مكانة  بل  اخلليج، ل 

من  يتحددا  اأن  ميكن  ووزنه 

خالل موقعه يف »املجل�ض« الذي 

م�ضتوى  خالل  ومن  يوؤ�ض�ضه، 

مبا  يرتادونه،  الذين  ح�ضور 

بواجبات  القيام  على  ي�ضاعده 

»املجل�ض«  ي�ضكل  التي  ال�ضيافة 

عنوانًا لها. 

غياب  وب�ضبب  املا�ضي،  يف 

املوؤ�ض�ضات التنظيمية املتكاملة، 

كان »املجل�ض« يقوم بدور ثقايف 

اإعالمي  اقت�ضادي  اجتماعي 

الأعمار يف  كافة   الرجال من  يلتقي  كان  وتربوي، حيث 

املجال�ض مبا ميكنهم من تعزيز اأوا�ضر ال�ضداقة وال�ضلة 

ق�ضايا  ملناق�ضة  الأجيال،  بني  والتوا�ضل  الجتماعية، 

جمتمعاتهم، كما اأنها عادة ما تكون مكانًا ل�ضماع ال�ضعر 

ونوادر الأدب.

وتختلف اأهمية املجل�ض ونوعية رواده باختالف �ضاحبه، 

ومكانته الجتماعية وقدراته. وميكن اأن يكون »املجل�ض« يف 

مكان مغلق، كما ميكن اأن ينعقد يف مكان مفتوح، ل �ضيما 

يف ليايل ال�ضيف. ولأنه مل تكن هناك فنادق يف املا�ضي 

فاإن تاأمني اإقامة ال�ضيف �ضمن اأ�ضباب الراحة، كان يقع 

على عاتق �ضاحب املجل�ض. فكرم ال�ضيافة �ضفة مالزمة 

للمجال�ض، والولئم الكرمية التي تقام يف �ضياق »املجل�ض« 

تكون منا�ضبة للتعرف على ال�ضيف، فُيقبل ابناء احلي على 

»املجل�ض« وي�ضاركون فيه.

بالطبع بداأت »املجال�ض« بالتحول الآن، تبعًا لإيقاع احلياة 

احلديثة ولتبّدل الهتمامات وكرثة الن�ضغالت، فالإن�ضان 

مل يعد يتمتع بالقدرة على التحكم يف وقته كما كان احلال 

يف ال�ضابق، خا�ضة لدى اجليل اجلديد الذي انغم�ض يف 

متطلبات احلياة والتعليم والتطورات التكنولوجية، والتي 

جعلته منهمكًا فيها، وجعلته يخ�ض�ض الوقت املتبقي لديه، 

وهو قليل، للمتطلبات الإن�ضانية والجتماعية اجلديدة التي 

والتوا�ضل،  الرحم،  �ضلة  ومنها  املجتمع،  بها  يتمتع  كان 

والتعا�ضد، والتعارف مبا يوثق املحبة بني اأفراده.

على  املجتمع  اأبناء  يحر�ض  اأن  مبكان  الأهمية  من  اإنه 

واحلفاظ  الهتمام،  من  حقها  املجال�ض  ظاهرة  اإعطاء 

والثقايف  الجتماعي  دورها  واإدراك  و�ضيلة،  بكل  عليها 

والإعالمي وال�ضيا�ضي الفّعال والبناء الذي ميكن اأن تقوم 

الراهنة  احلياة  متطلبات  اأن  يدركوا  اأن  عليهم  كما  به. 

حالت دون الأب وابنه، والأخ واأخيه، وال�ضديق و�ضديقه، 

واجلار وجاره، واملجال�ض ميكن اأن تقلل هذه ال�ضلبيات واأن 

تتيح فر�ض اللقاء والتعارف والرتابط والتعا�ضد والتوا�ضل 

و�ضلة الرحم، وتبادل اخلربات واملعرفة يف عامل اأحوج ما 

يكون فيه الإن�ضان لأخيه الإن�ضان.

اإن املحافظة على املجال�ض واإدراك دورها، م�ضوؤولية كبرية 

هذه  ا�ضتمرار  على  نعمل  واأن  ندركها،  اأن  جميعًا  علينا 

الظاهرة التي اأدرك دورها اأجدادنا، فحافظوا عليها جياًل 

بعد جيل، حتى ينتقل امل�ضعل من يٍد اإىل يد، وتبقى ال�ضعلة 

وّهاجة. 

ويجب األ نن�ضى اأن هذه الظاهرة التي متّيزنا عن العامل 

اخلارجي، ل بل عن بقية دنيا العرب، هي جزء من اأ�ضالتنا 

والأجداد،  الآباء  تركه  مبا  يفّرط  اأحد  ول  تراثنا.  ومن 

خ�ضو�ضًا اأنه كان ج�ضر توا�ضل بني الأجيال و�ضاحة لقاء 

وتعارف بني اأبناء الوطن الواحد.

f f f
جاء يف العقد الفريد لبن عبدربه »اأن اأحد الأمراء كان 

ي�ضتقبل مرة يف الأ�ضبوع يف جمل�ضه ذوي احلاجات . ويف 

اأحد الأيام حلظ اأن يف املجل�ض رجاًل من الأغنياء املو�ضرين 

ف�ضرب عليه اإىل اأن انف�ض القوم و�ضاأله:

- ملاذا اأتيت اإىل جمل�ضي واأنت رجل اأغناك اهلل، ول�ضت يف 

احتياج اإىل اأحد . هل اأنت تتحداين؟

فرد عليه الرجل قائاًل : 

- راأيتك حتب الذي تعطيه فاأحببت اأن حتبني«.

وانتماء ل  انف�ضال،   ات�ضال ل  املو�ضوع مو�ضوع  اإذن     

انف�ضا�ض،  وتقارب  ل تباعد . هكذا هي املجال�ض تعاقد 

على املوؤان�ضة، وتعاقد على الرب، واجلميع يف تقوى اهلل .
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