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كل الحضارات القديمة والحديثة، عرفت 
الرقص ومارسته، يشهد عىل ذلك النقوش 
التي حفرها الناس عىل الجدران، مثل تلك 

التي تمتلئ بها املعابد الفرعونية، حيث 
األجساد املمشوقة تتمايل بنعومة، وحيث 
اآلالت املوسيقية التي عرفها اإلنسان منذ 

عاش عىل األرض. الرقص -يف أبسط 
أشكاله وأعقدها- هو تحريك الجسد وفق 
إيقاع ما للتعبير عن حاالت مختلفة، سواء 

بمصاحبة اإليقاع أو بدونه، الرقص هو رسم 
بالجسد، هو لغة مدهشة تحاول توصيل 
رسالتها دون كالم، فحين تشاهد عرًضا 

راقًصا، سواء قام به فرد أو مجموعة، امرأة 
أو رجل، تتوصل إىل معنى ما يحيلك إىل 
الفرح أو الحزن أو الحيرة أو الغضب أو 

االنتشاء والحب، الرقص هو قصيدة يكتبها 
الراقص/ الراقصة بالجسد، فلو اتفقنا 

عىل أن الشعر هو توصيل املعنى بالتشكيل 
الجمايل للغة، فإن الرقص هو توصيل املعنى 
بالتشكيل الجمايل للجسد وحركته الهادئة أو 

الصاخبة.. إلخ.
الرقص فطرة، مثله مثل الكالم والغناء، 

فاإلنسان عىل مر التاريخ احتاج/ ويحتاج إىل 
»تنغيم« الكالم ليصبح شعًرا وغناًء، وتنغيم 
الحركة/ املشي لتصبح رقًصا. املشي ليس 

شكاًل واحًدا ألنه يرتبط بشكل الجسد: طوله 
وعرضه ووزنه وتقسيماته، لذلك فمشي 

الرجال ليس كمشي النساء، ليس يف األمر 
تصنع، لكنه -ببساطة- يرتبط بشكل الجسد 

وتموجاته وانفعاالته، والنظر إىل شارع 
مزدحم من نقطة مرتفعة ستسلمك إىل لوحة 

عظيمة تموج بأشكال الحركات وأنواعها كافة، 
َمها إىل نماذج متشابهة، هذا  يمكنك أن تقسِّ

الِغنى والتشابه -ربما- هو ما جعل الفراعنة 
يصممون رقصات جماعية، تقوم عىل حركات 

متشابهة لألجساد ووضعياتها، وحركات 
األذرع واألكف واألصابع، عىل النحو الذي 
نراه يف الجداريات، وهو نفسه الذي يجعل 

مصممي الرقصات يستخدمون أعداًدا كبيرة 
من الراقصين والراقصات، الذين يتحركون 

الرقص الشرقي..
رسائل الجسد للمجتمع والدين 
والسياسة والجنس!

سمير درويش
رئيس التحرير

الرئيس األسبق أنور السادات جلب 
الراقصات لتقديم عروضهن أمام رؤساء 

وسياسيين أمريكيين متنفذين، مثل 
ريتشارد نيكسون وجيمي كارتر وهنري 

كيسنجر، فرقصت لهم نجوى فؤاد 
وسهير زكي، وهو بالطبع كان يريد 

استثمار إعجاب هؤالء السياسيين 
ا، حين كان  بالراقصات استثماًرا سياسيًّ

معروًفا أن السادات تخلَّى عن السوفييت 
الذين كانوا ظهيًرا لعبد الناصر، واتجه 

إلى األمريكان يخطب ودهم، آمًل أن 
يكون رجلهم في المنطقة.

افتتاحية
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حركات متشابهة ليصنعوا لوحات عظيمة 

باذخة، تثير حماس الناس وتشبع غرائزهم.
والرقص ثقافة يف األول واألخير، ألنه يرتبط 

بالبيئات املحلية وعادات الناس وتقاليدهم 
وقناعاتهم وتدينهم أيًضا، فالرقص يف اليابان 

مثاًل غيره يف منطقة الخليج العربي، عىل الرغم 
من أنهما يقعان يف القارة نفسها، قارة آسيا، 
وهما مًعا غير الرقص يف مصر ووادي النيل، 

ويف أفريقيا، ويختلف كل هذا عن الرقص 
يف أوروبا وأمريكا. يف كل منطقة وكل بيئة 

وحضارة يحرِّك الناس أجسادهم بطرق 
تالئم طبيعتهم، وتالئم الرسالة التي يريدون 

توصيلها بالحركات، فلكل حركة داللتها حسب 
ذائقة املتلقي هنا وهناك. الفلسلفة واحدة وهي 
الرسم بحركة الجسد، لكن طبيعة هذه الحركة 

وتأويالتها ومداها هو الذي يختلف حسب 
املكان والزمان.

حركات األجساد تلك تختلف داخل البيئة 
الواحدة حسب طبيعة الجمهور، ففي الباليه 

مثاًل ثمة حركة منتظمة جدًّا، وخفيفة جدًّا 
تقترب من التحليق يف الهواء، وثمة تناغم 

بين جسد األنثى وجسد الرجل، يرسمان مًعا 
لوحات صاخبة بالحركة فيها صعود وهبوط، 
ارتفاع حتى مالمسه السماء، وانخفاض حتى 
االستماع إىل أصوات التربة.. بينما يف الرقص 

البلدي )الفطري( ثمة صخب عشوائي غير 
منظم، يقوم عىل محاولة إخراج حركة الجسد 

من نمطيتها واعتيادها يف الحركة الوقورة 
أو -بالكثير- حركة العمل، يف الزراعة أو 

الصناعة.. إلخ، الجسد يف هذه الحالة يخلخل 
الغالف الذي يحيط به كي يتحرر لبعض الوقت 

تعبيًرا عن لحظة غير عادية.. وبينهما الرقص 
الشعبي املنظم -ومنه الرقص الشرقي الذي 

نعرفه يف مصر-، سواء تم تصميمه بواسطة 
مصمم رقصات يدرب الراقصين والراقصات 
عىل ثيمات معينة يتم تكرارها، أو كان حسيًّا 
يستجيب لنداء داخيل ويتبعه برهافه.. سواء 

تمثل يف نموذج سامية جمال وتحية كاريوكا 
ونجوى فؤاد، أو تمثل يف نموذج سهير زكي.

الرقص والجنس واملجتمع

قد تكون حركة الجسد لوحة جمالية كما قلت 
تجلب املتعة البصرية وتوصل رسائل عميقة، 

وقد تثير الغرائز الجنسية يف آن، فالجسد 
مادة الجنس يف النهاية، وحركته بطريقة 

معينة تشعل الغريزة وتخرج األجساد عن 
طبيعتها وتجعلها تواقة للمالمسة! الفارق بين 

الصورتين ضئيل جدًّا، مسافة سمك شعرة، 
بالضبط كاستخدم اللغة ذاتها بمفرداتها ذاتها 

لصنع مقطوعة أدبية رصينة أو مقطوعة 
إباحية تثير الغرائز إن بدلنا مواقع الكلمات، 

هذا وذاك موجودان ومتجاوران طوال التاريخ، 
ووجود القبيح ليس مبرًرا ملنع الجميل الراقي، 

فحتى التعاليم الدينية يساء استخدامها من 
قبل جماعات تعتقد أنها مخلصة أكثر للفكرة 
الدينية، فتقتل وتعذب وتحرق وتفجر وتمثل 

بالجثث وهي تحسب أنها تنفذ أوامر اإلله.. أي 
إله ألي دين!

ووظيفة الرقص يف املجتمعات أنه تعبير عن 
الفرح يف األغلب، فالناس جميًعا يرقصون 

يف األفراح، رجااًل ونساًء وأطفااًل وشيوًخا، 
بمصاحبة املوسيقى وبدونها، الجميع يهزون 

أجسادهم حسب إيقاعهم الداخيل وعىل قدر 
طاقاتهم، وهو رسالة أيًضا، فقد رأينا طقوس 
الرقص الجماعي أمام املقار االنتخابية، الذي 
يريد الناس من خالله توصيل معنى التأييد 

الكبير، املبالغ فيه، لذلك يحرصون عىل تسجيل 
رقصهم بالفيديو وإذاعته وهم يقربون 

وجوههم من الكاميرات ليتعرف عليهم من 
يريدونه أن يتعرف عليهم.

لكن حركات الجسد تعبر عن الحزن أيًضا، 
وتختلف يف هذه الحالة حسب درجة الحزن 

من ناحية، وحسب الطبقة االجتماعية والتعليم 
والثقافة والبيئة التي يعبر فيها الحزين عن 
أمله، وأظهر مثال يمكن سوقه هو ما يحدث 
يف حاالت فقد األحبة املقربين باملوت، ففي 
حين يكتفي املتعلمون واملثقفون بإشارات 

خفيفة للتعبير عما يشعرون به، وهي غالبًا 

افتتاحية
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تعبيرات بالوجه واليدين، سنجد أن الريفيين، 

خصوًصا من النساء غير املتعلمات قبل نصف 
قرن تقريبًا، يأتون بحركات جسدية عنيفة، 

يتمرغون يف األرض ويهيلون التراب عىل 
رؤوسهم، ويمثلون حركات تعبر عن انفعاالت 
املتوىف يف حياته وعالقته بهم، وبعضهم يلطم 

الخدود ويشق الثياب، وكلها حركات تريد 
إرسال رسالة للمشاهد أن الفقد كبير، وأن 

املفقود كان عظيًما، وأن الحياة ستكون صعبة 
بدونه نظًرا لدوره املهم يف حياة من حوله.. 

وذروة ذلك رأيناه يف جنازة جمال عبد الناصر 
الطبيعية، والجنازات االعتبارية التي أقامها 

محبوه يف كل مدن وقرى ونجوع مصر.
حركة األجساد لغة من أهم لغات التواصل 
يف العامل، تستطيع أن تعرف ذلك من لغة 

مِّ مثاًل، الذين يمثلون كل كلمة بحركة  الصُّ
معينة تعارفوا عليها وتناقلوها جياًل بعد جيل، 
باليد أو بالوجه أو بالقدم.. أو بكامل الجسد، 
وتستطيع أن تشاهدها وأنت تراقب محاوالت 

التواصل بين املختلفين لغويًّا بشكل كبير، 
مثل العرب والصينيين مثاًل، أو النيجيريين 

واليابانيين، إذا مل يجدوا لغة وسيطة يتفاهمون 
بها يلجأون إىل التخاطب بالجسد.. هذا الخطاب 

هو نفسه الرقص بعد أن تطور ليصبح 
مجموعة من الحركات املنتظمة املتعاقبة، 

كأنه السجع مثاًل، حركات متنوعة، تكون يف 
املكان الضيق الذي يتعامد عليه الجسد أحياًنا، 

ويكون بالتحرك أفقيًّا أو رأسيًّا يف أحيان 
أخرى، وبالطبع يفضل غالبية الناس رقص 

النساء ألنهن يجمعن إىل رسالة الحركة حالوة 
األجساد واستدارتها وليونتها، وقدرتها عىل 

اإلبهار والتنويع.

الرقص والسياسة

فيلم »الراقصة والسياسي« الذي عرض عام 
1990 من إخراج سمير سيف، سيناريو 

وحوار وحيد حامد عن قصة إلحسان عبد 
القدوس، وبطولة نبيلة عبيد وصالح قابيل، 

حاول صانعوه أن يكشفوا حجم فساد 

السلطة واستغالل الراقصات واستعبادهن 
يف السر، سواء ملتعة السياسيين أنفسهم، أو 

للحصول عىل معلومات من خصومهم. والفكرة 
ليست بعيدة عن الواقع، إذ كان الرقص 

-والراقصات- حاضًرا يف املشهد دائًما، وهناك 
القصص التي تصل حد األساطير عن “جهاد” 

الراقصة واملمثلة تحية كاريوكا من خالل 
عضويتها يف التنظيمات اليسارية السرية، مما 
عرضها للسجن يف عهد عبد الناصر، وعالقتها 

قبل ذلك بامللك فاروق وبعض أفراد األسرة 
املالكة، وبعض األتراك املنتسبين لـ«الباب 

العايل«، كما أن قصص استغالل املخابرات 
يف زمن صالح نصر للفنانات والراقصات 

معروفة، وُكتبت عنها الكتب وصنعت األفالم.
لكن الرئيس األسبق أنور السادات سار 
خطوتين لألمام يف هذا املقام بأن جلب 

الراقصات لتقديم عروضهن أمام رؤساء 
وسياسيين أمريكيين متنفذين، مثل ريتشارد 

نيكسون وجيمي كارتر وهنري كيسنجر، 
فرقصت لهم نجوى فؤاد وسهير زكي، وهو 

بالطبع كان يريد استثمار إعجاب هؤالء 
السياسيين بالراقصات استثماًرا سياسيًّا، حين 

كان معروًفا أن السادات تخىلَّ عن السوفييت 
الذين كانوا ظهيًرا لعبد الناصر، واتجه إىل 

األمريكان يخطب ودهم، آماًل أن يكون رجلهم 
يف املنطقة، وهو صاحب املقولة الشهيرة إن 

99% من أوراق اللعبة يف يد األمريكان، وكان 
يقصد قضية فلسطين وقضايا املنطقة عموًما.

الرقص -إذن- يتخلل الحياة ويعيش مع الناس 
خطوة بخطوة، حتى أن الصوفيين يرقصون يف 

بهم إىل اهلل، يتركون  أشد حاالت تعبُّدهم وتقرُّ
أجسادهم تتطوح بحرية كأنها تريد أن تطير 

لتصل لخالقها، ألنهم يتصورون أنه يتخذ مكاًنا 
عاليًا يف السماء وما فوقها، يفردون أذرعهم 

ويموجونها صعوًدا وهبوًطا بشكل دائري 
كأنها أجنحة الطيور! حتى الصلوات تعتمد 

عىل الحركات املنتظمة للجسد، حركات ترسل 
رسالة عبودية للخالق ضمن رسائل ال متناهية 

يرسلها الجسد باستمرار يف كل االتجاهات



إبداع
ومبدعون

رؤى نقدية
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The Independent، قبل أن يقرر التفرغ لكتابة 
الرواية. وهو حائز عىل عدة جوائز أدبية هامة، مثل 
جائزة أهم روائي عام 1994، إىل نيل عدة درجات 

دكتوراة فخرية، وقد وصفت روايته السابعة 
»اآلثار البشرية«، بأنها عمل متميز من أهم الرويات 

اإلنجليزية يف القرن الحادي والعشرين.
وتنتهج الرواية منهًجا تاريخيًّا، إذ تدور أحداثها يف 
الفترة ما بين السبعينيات من القرن التاسع عشر، 
وحتى سنوات ما بعد نهاية الحرب العاملية األوىل، 

معتمدة عىل سيرة بطلين خياليين هما جاك ريفيير، 
الفرنسي األصل والجنسية، وتوماس ميدوينتر 
اإلنجليزي، والصداقة التي تجمع بينهما، بهدف 
اإلجابة عن أهم سؤال واجه اإلنسانية، واملتعلق 

بماهية النفس البشرية، من خالل فهم العالقة 
ما بين املخ اإلنساني والعقل البشري، ومحاولة 

لتعريف الجنون فيسيولوجيًّا ونفسيًّا، وما قد 
يؤدي إليه من إمكانية إيجاد حل ناجع لألمراض 

العقلية بصفة عامة والجنون بصفة خاصة.
ينتمي جاك إىل عائلة ريفية، فوالده يمتلك أراض 

تشهد أسواق الرواية العاملية ظهور العشرات من 
الروايات املتنافسة يف العمق والرسالة والترفيه، 

إال أن قلة قليلة تحاول، بقدر املستطاع، أن تضيف 
إىل الفن الروائي ذاته، سواء من ناحية الشكل أو 

املضمون.
وتمثل رواية الكاتب اإلنجليزي سيبستيان فوكس 

 ،)٢015( Human Traces »اآلثار البشرية«
محاولة جادة وفريدة، قد نعتبرها امتداًدا للرواية 

اإلنجليزية التقليدية عند تشارلز ديكنز وجورج 
إليوت، أو ما أطلق عليه أسلوب الصحافة الحديثة 
new journalism، التي استحدثها توماس وولف 
ونورمان مايلر يف أعمالهما الروائية ذائعة الصيت.

تحاول الرواية الجمع ما بين السيرة والرواية 
التاريخية والرواية النفسية، يف عمل أدبي واحد. 

ويعتبر سيبستيان فوكس، املولود عام 195٣، 
من أهم كتاب الرواية يف إنجلترا اليوم. ودرس 

فوكس يف قلعة من أهم وأقدم أقسام األدب 
بجامعة كامبريدج يف إنجلترا، وعمل فور تخرجه 

بالصحافة، إىل أن أصبح مدير تحرير جريدة 

مع بدايات القرن الحادي والعشرين، وبعد أن نجح الطب النفسي 

والتحليل النفسي في الكشف عن الكثير من خصائص الكائن البشري، 

وفي يومنا هذا، وقد زاد الطلب على المشتغلين بالطب النفسي، نظًرا 

لما تسببه الحياة المعاصرة من قلق واكتئاب، وانهيار للقيم التقليدية 

والعالقات األسرية، وندرة األصدقاء، والصعوبات المادية، فقد صار 

الطبيب النفسي مالًذا آمًنا، وخط دفاع أخير آلالم حقيقية وخوف من 

مستقبل مجهول، قد ينجح المعالج في التخفيف من آثارها ببعض 

األدوية المستحدثة، والطرق العالجية التي تستند على التعاطف، 

واضفاء األمل.

»آثار بشرية«: رحلة في أغوار 
النفس اإلنسانية

د.عصام الدين عارف فتوح
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زراعية يعمل بها صغار 

الفالحين، مكلًفا ابنه جاك 
مهام ال تعد وال تحصى، من 
تحصيل اإليجار، واإلشراف 

عىل الزراعة. فنشأ جاك 
منطوًيا، يتوق لحنان األم 

الذي حرم منه إثر وفاة والدته 
بفترة قصيرة بعد ميالده، إىل 
درجة أنه كثيًرا ما كان يتوق 

لتذكر مالمحها.
شهد جاك تدهور حالة أخيه 
األكبر ورفيق صباه الوحيد، 

أوليفييه. وحيث إن والد جاك 
كان رجاًل عمليًّا وقاسيًا، فقرر 
نفي األخ األكبر إىل االصطبل، 
أو حظيرة الحيوانات، بل وقام 
بتقييد أوليفييه حين بدأ يشتم 
رائحة الخطر من ذلك املجنون.

ارتبط جاك باألب هنري، واملسئول عن الكنيسة 
املحلية، الذي اهتم به، وأعجب بذكائه، وكان أول 
من شجعه عىل دراسة الطب بأن أمده بالكتب يف 
مادتي التشريح والفيسيولوجيا، فبدأ باالهتمام 

بتشريح الحيوانات والضفادع، ودراسة أجهزتها 
العصبية.

أما توماس، البطل الثاني للرواية، فينتمي إىل أسرة 
إنجليزية ثرية، فوالده رجل أعمال، وتقطن عائلته 

منزاًل ريفيًّا موسًرا بعدد من الخدم للسهر عىل 
راحة أفراد العائلة. ويتعلق توماس بأخته الكبرى، 
فتصبح رفيقة لعبه وبمثابة أم ثانية له. وقد اهتم 

توماس بإشكاليات النفس البشرية عن طريق 
األدب، ولعل أهم ما كان يثيره كان أعمال الكاتب 

الكبير ويليام شكسبير، وخاصة تناولها للجنون يف 
مسرحيتي »امللك لير« و«هاملت«، واالهتمام الخاص 

الذي يوليه الكاتب املسرحي للدوافع اإلنسانية يف 
كل ما كتب من مسرحيات.

يصرف توماس النظر عن التخصص يف األدب، 
بتشجيع من أخته سونيا، وولعه بالقراءة يف تاريخ 

الفكر، بامتهان الطب، ويحلم تماًما مثل جاك 
بإمكانية فهم النفس البشرية، ومعالجة األمراض 

النفسية، وأعقدها إشكالية الجنون.
يعجب كل من البطلين باآلخر منذ أول لقاء، وحتى 
قبل أن يتقن أي منهما لغة اآلخر، وتتوطد العالقة 

بينهما خاصة بعد أن يتزوج جاك من سونيا، أخت 
توماس املفضلة. وتأخذنا الرواية يف رحلة عبر 
الزمان واملكان، من مستشفى األمراض العقلية 

بالريف اإلنجليزي، إىل أعماق الغابات األفريقية، 
إىل قاعات املحاضرات املختلفة، وإىل جبال النمسا 

وكاليفورنيا.
أمضى فوكس ما ال يقل عن خمس سنوات يف 

اإلعداد لتلك الرواية. فعىل الرغم من أن بطليه من 
وحي خياله، إال أن جميع رواد علم النفس، وهم 

بالعشرات، علماء حقيقيون، عاشوا وحاضروا 
وكتبوا يف خالل تلك الحقبة الزمنية. ورأى الكاتب 
ا بكل ما ُكتَِب، ومن ثم خلق  ضرورة أن يكون ملمًّ
الخطوة األوىل فيما أصبح علم النفس، إىل جانب 
االستعانة بآراء املؤرخين، بل وخبراء التشريح، 

وجراحي املخ قبل اإلقدام عىل مغامرته الفنية.
وكما فرقت الحرب العاملية األوىل بين الدول 

األوروبية املختلفة، فقد بدأ يشوب عالقة الصديقين 
شيء من الفتور، بل واملنافسة، التي كان من املحتم 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

وليم شكسبيرجوزيف بروير فرجينيا وولف
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)مثلها مثل أنا- أو( يمكن إرجاعها إىل وفاة والدها، 
ورغبتها الجنسية املكبوتة. واضطر توماس، بمجرد 

إدراكه لخطأ شريكه الخطير يف تشخيص الحالة، 
إىل إحالتها إىل طبيب جراح، نجح يف إنقاذ حياتها 

من خالل عملية جراحية، فمثلت الحالة الصدع 
األخير يف الصداقة بين الرجلين.

وكما مثلت الحاالت النفسية املعقدة بؤرة 
اهتمام أكبر أدباء العامل من أمثال شكسبير 
ودوستويفسكي وآخرين، فقد كانت الكاتبة 
فيرجينيا وولف، الروائية الحداثية يف القرن 

العشرين، من أوائل من ابتكر أسلوب تيار الوعي، 
لتقفي أثر هذيان العقل البشري يف حالة الذهان. 

وكانت فيرجينيا وولف -كما هو معلوم- قد 
عانت األمرَّين، من انهيارات عصبية، وحاالت 

من االكتئاب الشديد، والرعب من الجنون، وكان 
ذلك من األسباب التي دفعتها لالنتحار، تماًما 

مثل أوليفييه، الذي يمثل أساًسا يف رواية »اآلثار 
البشرية«، وسبتيموس سميث يف تحفة وولف 

»السيدة دالواي« Mrs. Dalloway، الذي ينتهي به 
املآل إىل االنتحار مثل املؤلفة.

أما فوكس، فيستخدم تيار الوعي يف الحوار األخير 
بين أوليفييه وطبيبه املعالج توماس، الذي يبدي 

تعاطًفا حقيقيًّا، ومحاولة صادقة، ملشاركة مريضه 
يف املعاناة الفكرية، إال أنه يفشل تماًما، مدرًكا حالة 

الرعب التي انتابت املريض، الذي كاد أن يتنبأ 

أن تصل إىل درجة القطيعة. وكان السبب األول 
لهذا الفتور، انتحار أوليفييه -شقيق جاك- والذي 

كانت حالته النفسية من أهم أسباب ولوج جاك هذا 
العلم الحديث، وكان أوليفييه تحت رعاية توماس 
اللصيقة، إال أن حالته مل تشهد أي تقدم، بل أقدم 

عىل االنتحار مع سبق اإلصرار والترصد.
أما السبب اآلخر فكان فشل جاك يف تشخيص 

أسباب معاناة كاثرينا، إحدى نزيالت املستشفى، 
حيث أساء تشخيص مرضها العضوي، الذي كان 

ا عىل أنها  يتطلب إجراء جراحة عاجلة لها، مصرًّ
شكاوى مريضة نفسية تعاني من الهيستريا، ملا 

دونه عن تاريخ حالتها، والذي يقارب كثيًرا تواريخ 
حاالت سيجموند فرويد، والتي اتخذ منها فرويد 

أساًسا لنظرياته ومنهاًجا ملدرسة التحليل النفسي. 
وبعد تويل توماس حالة كاثرينا، سرعان ما تم 

شفائها عن طريق عملية جراحية، فما لبث أن وقع 
توماس يف غرامها، وتزوج منها، فكانت سببًا غير 

مباشر للفرقة بين الصديقين.
يشير خطأ جاك املهني يف تشخيص حالة كاثرينا 
نظريًّا وعمليًّا، كما يلمح فوكس ضمنيًّا -وإن مل 
يذكر هذا صراحة- إىل وقوعه تحت تأثير رائد 
علم النفس التحلييل سيجموند فرويد )1856- 

19٣9(. كان فرويد قد أصدر، بمشاركة جوزيف 
بروير )184٢- 19٢5(، كتاًبا بعنوان »دراسات يف 

الهيستيريا« Studies on Hysteria )1895(. ولعل 
حالة أنا- أو الشهيرة، التي توىل بوير عالجها يف 

أوائل الثمانينيات 
من القرن 

التاسع عشر، 
قد ارتأى فيها 
كل من بروير 

وفرويد، أن 
الكبت الجنسي 

قد يساهم يف 
خلق اضطرابات 

انفعالية 
وجسدية.

واعتبر جاك أن 
مشاكل كاثرينا 
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األيديولوجيا مع الفكر، والذاتية مع املوضوعية، 
حيث يصبح الطبيب املعالج واملريض املعاني، نفس 

الشخص، ُتْكِسب العمل ككل عمًقا قد نطلق عليه 
ُبعًدا ميتافيزيقيًّا.

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين، وبعد أن 
نجح الطب النفسي والتحليل النفسي يف الكشف 

عن الكثير من خصائص الكائن البشري، ويف يومنا 
هذا، وقد زاد الطلب عىل املشتغلين بالطب النفسي، 
نظًرا ملا تسببه الحياة املعاصرة من قلق واكتئاب، 
وانهيار للقيم التقليدية والعالقات األسرية، وندرة 
األصدقاء، والصعوبات املادية، فقد صار الطبيب 

النفسي مالًذا آمنًا، وخط دفاع أخير آلالم حقيقية 
وخوف من مستقبل مجهول، قد ينجح املعالج يف 

التخفيف من آثارها ببعض األدوية املستحدثة، 
والطرق العالجية التي تستند عىل التعاطف، 

واضفاء األمل. إال أن األسئلة الكبرى التي وضعها 
الصديقان نصب أعينهما يف تلك الرحلة الغنية، قد 

ال تجد جواًبا شافيًا أبًدا.
تبدأ الحكمة والعلم بمقولة دلفي الشهيرة »اعرف 

نفسك«، ولك أن تسعى إىل املعرفة بكل ما تملك، إال 
أن إيجادها، كما يبدو من الرواية، سيظل غائبًا ما 

دام اإلنسان إنسانًا

بالحرب العاملية املوشكة، مما قد يوحي باحتواء 
الجنون عىل ما قد نطلق عليه حاسة إضافية، تمكِّن 

املريض من استشراف املستقبل، فينهار أوليفييه 
أمام تلك الرؤية شبه امليتافيزيقية، مقرًرا أن يدفع 

حياته ثمنًا، ومضحيًا قبل أن يشهد أنهار الدم التي 
يتسبب فيها »عقالء« هذا العامل.

مع اندالع الحرب العاملية، تتبخر أحالم الصديقين، 
ويشعر كل منهما بمرارة الحلم األكبر واستحالة 

تحقيقه، وأن كالًّ منهما كان يطارد سراًبا، محاواًل 
عن طريق الطب والفكر فهم تلك الدوافع التي 

تتحكم، إىل حد كبير، يف تسيير حياته، إذ يتضح 
أنها أكثر تعقيًدا بكثير مما كان يظن أو يتوقع كعامل 

وباحث.
يفاجأ توماس، مثاًل، بسماعه ألصوات ال تختلف 

كثيًرا عما يسمعه مرضاه، بل ويجتاحه الرعب 
وزوجته تعاني من آالم املخاض، إذ تراءى له بشكل 

صريح احتمال وفاتها، وبالتايل فقده لها فيما بقى 
من العمر. ويخر الطبيب ساجًدا باكيًا، متضرًعا إىل 

إله مل يكن قد آمن فكريًّا بوجوده.
أما جاك، الذي يصدم بوفاة ولده الوحيد عىل 
جبهة القتال، فيتخىل تماًما عن فكره املنطقي 

والعميل، فيجد نفسه مسوًقا كأي جاهل إىل وسيطة 
روحانية، بأمل تحقيق أي اتصال بابنه الغائب. 

وتجد مشاعر األب متنفًسا، بعد أن يسب تلك 
الوسيطة التي ال يرى فيها سوى محتالة رخيصة، 

ويتحول بكاؤه إىل نحيب، يعبر عن األسى للفقد، 
ولكنه ال يمنحه الخالص.

وتلعب سونيا دوًرا محورًيا كزوجة لجاك وشريكة 
لحياته، واألخت الكبرى لتوماس يف ذات الوقت، 

بل لعلها تلعب دوًرا حاسًما يف مواساة الصديقين 
املحبطين. فتتفهم سونيا خيانة زوجها بإقامة عالقة 

مع رويا، املرأة املتزوجة، التي استثارته جنسيًّا 
بشكل مل يعهده من قبل، بل ودفعته دفًعا لخيانة 
كل معتقداته وأفكاره، ناهيك عن زوجته وعائلته 

الصغيرة.
تظهر الرواية، إًذا، بما ال يدع مجااًل للشك، أن كالًّ 

من البطلين يفاجأ بدوافع من الالوعي ال قبل له 
بها، أو بمواجهتها، رغًما عن تجاربه ودراساته 
كرائد من رواد علم النفس الوليد. ولعل تداخل 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

سيجموند فرويد سيبستيان فوكس
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برز االهتمام بالقارئ يف وقت متأخر من مسار 
الدراسات النقدية واألدبية، إذ إنه ظل حلقة مهملة 
يف تاريخ الفكر الفلسفي والفني، وذلك بعده مكوًنا 

هامشيَّا ال أثر له يف مسار تكوين النص األدبي 
والفني بشكل عام. ولقد استحوذ يف البداية عىل 
هذا املسار ما يمكن أن نسميه باملناهج السياقية 

التفسيرية، والتي اهتمت بالكاتب وظروف الكتابة، 
فحاولت البحث يف املؤثرات التي رسمت وحددت 

معامل النص. »وهكذا شكل قطب املؤلف نقطة 
تقاطع بين مجموعة من الدراسات النقدية املمثلة 

يف املناهج التاريخية والنفسية واالجتماعية، املنبثقة 
أساًسا من روح الفلسفة الوضعية والفرويدية 

واملاركسية«)1(. ويؤخذ عىل هاته املناهج أنها قائمة 
عىل مبدأ التفسير السببي املأخوذ من العلوم الحقة، 

»وكانت النتيجة واضحة وضوح الشمس، ألن 
تطبيق مبدأ التفسير السببي الخالص عىل تاريخ 

األدب ال يستطيع أن يسلط الضوء إال عىل عوامل 
مؤثرة خارجة عن إطار اآلثار األدبية، كما أنه يقود 
إىل التطوير املفرط للدراسة املتعلقة بمصادر النص، 
ويدعو إىل معالجة خصوصية األثر األدبي اعتماًدا 
عىل شبكة من التأثيرات يمكن للمؤرخ مضاعفتها 

كلما أراد ذلك«)٢(.
يأتي بعد هذا النوع من املناهج نوع آخر اهتم 

بالنص يف ذاته، وعّده كوًنا مكتفيًا بنفسه، يحيل عىل 
اشتغاله الداخيل فقط. إن هذا النوع من املناهج جعل 

اًنا  النص بؤرته املركزية، ولذلك نظر إليه بعدِّه خزَّ
ثقافيًّا ودالليًّا تنبع منه كل املسارات التأويلية. إن 
خارج النص عبارة عن وهم، فكل شيء يوجد يف 

الداخل، ولهذا نادى هذا التيار بموت املؤلف انطالًقا 
من مقوالت الشكالنية الروسية والبنيوية ممثلة 
يف رائدها روالن بارث. يقول ياوس موضًحا أن 

هذا النوع من املناهج جاء كنتيجة مباشرة للرفض 

إن االهتمام بالقارئ قد حفزه على بذل جهد تأويلي كبير، وذلك 

للمساهمة في استقصاء كنه النص وجعله يبوح بما يختزن من دالالت 

وقيم ثقافية. ولعل النص الشعري كان أبرز النماذج التطبيقية التي 

استأثرت باهتمام رواد هاته النظرية خاصة هانس روبيرت ياوس. 

ففي اللحظة التي حاول فيها بيان مردودية نظريته من الناحية 

اإلجرائية، استعان بقصيدة بودلير: »سبلين«. وفي إطارها تبين له 

مدى فعالية ما اقترحه من أطر نظرية، والتي بواسطتها أعاد النظر في 

التوجهات التي كانت سائدة قبله.

اًل للشعر.. القارئ مؤوِّ
هانس روبيرت ياوس والبحث 
عن المعنى في ذهن القارئ

إبراهيم البوعبدالوي
 )المغرب(
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وكيفية تعامل القراء مع النصوص، وبيان املفاهيم 

األساسية التي تؤطر نظريته، وأنواع القراءات التي 
هي كفيلة ببيان القيم الفنية والجمالية التي يحفل 
بها النص، والتي تجعله مفهوًما ومفسًرا بطريقة 

جيدة.

تصور هانس روبيرت ياوس: املفاهيم 

املؤطرة ملشروعه

قدم هانس روبيرت ياوس درسه االفتتاحي يف 
جامعة كونسطونس سنة 1967 تحت عنون: 

»تاريخ األدب كتحدٍّ لعلم األدب«، بيَّن فيه الخطوط 
العريضة ملشروعة يف التلقي األدبي. إذ رأى أن 

الدراسات األدبية بعد الحرب العاملية، خاصة 
بأملانيا، مل تراوح مكانها من املقاربات التالزمية 

التي ال تفصل يف العملية اإلبداعية بين املؤلف 
والنص، يف حين همشت، وبدرجة كبيرة، عنصًرا 
ا وبارًزا يف العملية اإلبداعية أال وهو القارئ.  هامًّ

»وهكذا قدم أطروحته األساسية التي اعتبرها 
)تحدًِّيا( من أجل كتابة تاريخ جديد يعتمد عىل 

مفاهيم أساسية يعتقد بأنها هي التي ستمكننا من 
تاريخ أدبي ـ يكاد يكون مثاليًّاـ يجمع إليه كل ما 

يعتري النصوص األدبية عبر أزمنة قراءتها«)6(. 
وقد حاول أن يضع يف أطروحته مجموعة من 

البدائل، التي يف نظره ستعوض التاريخ األدبي 
الخاص والعام.

وبما أن اهتمام ياوس كان تاريخيًّا بالدرجة األوىل، 
يف محاولة إلعادة تبيُّن كيف تلقى السابقون 

النصوص يف زمنها، وكيف يتلقاها القراء يف أزمنة 
أخرى بعد ذلك، فإنه عمد إىل اإلجابة عن عدة 

إشكاالت كان أهمها: »كيف يمكن التمييز بين تلقي 
األعمال زمن ظهورها وتلقيها يف الزمن املعاصر«)7(، 

وذلك من خالل عدة مفاهيم أساسية، لعل أهمها 
مفهوم: أفق التوقع.

1- أفق التوقع:

يؤكد روبيرت هولب يف كتابه: »نظرية التلقي، 
مقدمة نقدية« عىل أن مفهوم أفق التوقع ليس 

مفهوًما جديًدا يف اللحظة التي بدأ ياوس استعماله 
فيها، ذلك أن هذا املفهوم كان رائًجا يف حقل 

الواضح للمناهج التفسيرية املغيبة للشروط 
الجمالية التي تميز النصوص الفنية: »مل يتأخر 

الرد عىل الوضعية، فقد استحوذ تاريخ الروح عىل 
األدب ووضع مقابل التفسير السببي للتاريخ، الذي 

يستند إىل العلية، جمالية اإلبداع، باعتبارها بدياًل 
ال عقالنيًّا، وعمد إىل البحث عن تماسك عامل الشعر 
من خالل تكرار األفكار والحوافز العابرة للزمن«)٣(.

إن اهتمام املناهج السياقية باملؤلف، واملناهج 
النصية بالنص، ولَّد ردَّة فعل عنيفة اتجهت نحو 
القارئ، ذلك العنصر الذي ظل ملًغى يف سيرورة 
الفكر الفلسفي والنقدي. وهكذا، برز تيار فلسفي 

كبير عني باملتلقي وكيفية تفاعله مع النص واملسار 
الذي يقطعه يف تقبله؛ »وبذلك نجد أن العمر املنهجي 

الحديث ينطوي عىل ثالث لحظات: لحظة املؤلف، 
وتمثلت يف نقد القرن التاسع عشر التاريخي، 

النفسي، واالجتماعي.. ثم لحظة النص التي جسدها 
النقد البنائي يف الستينيات من هذا القرن، وأخيًرا 

لحظة القارئ أو املتلقي كما يف اتجاهات ما بعد 
البنيوية، والسيما نظرية التلقي يف السبعينات 

منه«)4(.
تعد بداية السبعينيات لحظة ظهور هذا النوع من 
املناهج، كان ذلك يف أملانيا عىل يد كل من »هانس 

روبيرت ياوس« و«فولفغانغ إيزر« وطالب جامعة 
كونسطونس. ويعد هذان الفيلسوفان واضعي 

أسس هذه املدرسة، انطالًقا من تنظيراتهما 
وتطبيقاتهما التي اهتمت بالثقافة والنص األملانيين 

وكيفية تلقيهما عبر التاريخ.
إن للتلقي نظريات عديدة، لكن الفضل يف ردِّ 

االعتبار للقارئ، بعدِّه مكوًنا أساسيًّا ضمن العملية 
اإلبداعية، يرجع إىل مدرسة كونسطونس، إذ إن 
روادها هم الذين التفتوا إىل التهميش الذي لحق 

املتلقي عىل الرغم من دوره الفاعل واألساس يف فهم 
النص وتحيينه. وإذا مل يكن للتلقي نظرية واحدة، 

فإن »الجامع الذي يوحد بين املنتسبين إليها هو 
االهتمام املطلق بالقارئ، والتركيز عىل دوره الفعال 

كذات واعية لها نصيب األسد من النص وإنتاجه 
وتداوله وتحديد معانيه«)5(.

وسنعرض يف هذه املقالة ما جاء به هانس روبيرت 
ياوس من تصورات حول طبيعة التلقي األدبي، 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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الدراسات الفلسفية والفنية يف أملانيا، إذ إن كالًّ من 

جادامر وهوسرل وهايدغر استعملوه كل من وجهة 
نظر معينة، إضافة إىل كارل بوبر وكارل مانهايم 
اللذين سبقا ياوس بزمن طويل. من ثمَّ فإن أفق 

التوقع يقع يف رقعة عريضة من السياقات، تمتد من 
النظرية الظواهرية األملانية إىل تاريخ الفن)8(.

تناول ياوس هذا املفهوم بطريقة غامضة، معتمًدا 
يف ذلك عىل ما يوجد يف ذهن القارئ؛ إذ مل يحدد 

املقصود املباشر من هاته املقولة، فتركها للمشترك 
العام عند القراء. »وربما ظهر مصطلح أفق 

التوقعات لكي يشير إىل نظام ذاتي مشترك أو بنية 
من التوقعات؛ إىل نظام من العالقات أو جهاز عقيل 

يستطيع فرد افتراضي أن يواجه به أي نص«)9(. إن 
كل فرد، حال مجابهته ألي نص، يضع يف حسبانه 
مجموعة من التوقعات، والتي يشترك فيها مع عدد 

آخر من القراء، وذلك انطالًقا من معايير محددة. 
وعليه، فإن القارئ ال ينبري لقراءته وهو خايل 

الذهن، وإنما متسلًحا بمعرفته القبلية عن الجنس 
الذي ينتمي إليه النص وعن الخصائص التي 

تؤطره.
ويؤكد ياوس عىل أن العمل األدبي يبقى ويدوم 

بالقدر الذي يتفاعل معه القراء واملستهلكون، وهذا 
ال يتأتى إال انطالًقا من الفعالية التي يمارسها 

النص يف مستوى أفق انتظار قرائه. وبمعنى آخر، 
يدوم النص وتتضاعف قيمته بالقدر الذي يفتح فيه 
نفسه عىل قراءات متعددة وتأويالت مختلفة، تتنوع 

بتنوع القراء، وذلك انطالًقا من بنيته التي تثير يف 
القارئ توقعات ورؤى مختلفة. ويمكن تأطير أفق 

التوقع من خالل النقط التالية:
- »الخبرة السابقة التي يملكها الجمهور القارئ عن 

النوع األدبي الذي ينتمي إليه النص املقروء«)10(؛ 
أي معرفُة هذا القارئ للمعايير الجمالية السائدة أو 

بالشعرية املتعلقة بالجنس األدبي خصوصا)11(.
- »التشكيالت املوضوعية التي يفترض النص 
معرفته بها، أو ما يسمى بكفاءة التناص«، ذلك 

أن أي نص أدبي »يتقصد وهو يقتحم ملكية غيره 
من النصوص، مستنًدا إىل معرفته الضمنية أو 

الصريحة ما تستنبطه هاتيك النصوص من تقاليد 
وأعراف بممكنات الكتابة النصية، قلنا يتغيا إقامة 

عالقة مشروعة معها، ضماًنا الستمراريته، وبالتايل 
امتداًدا لطاقته الجمالية، إنها بصيغة أخرى عالقة 
تفاعلية محكومة بسياقها الثقايف العام، ولذا فهي 

ال تغدو أن تكون تناساًل وتواتًرا للنصوص الفنية 
فيما بينها«)1٢(.

- »مدى املعرفة أو التمييز بين اللغة الشعرية أو 
الجمالية واللغة العلمية والعادية بين العامل التخيييل 

والعامل اليومي«)1٣(. إن القارئ إذا كان بمقدوره 
إدراك نوع املفارقة القائمة بين وظيفة لغة شعرية 
تختزن قيًما اختالفية وذات فعالية كبيرة، ووظيفة 
لغة واقعية يومية، فإن بمقدوره تحديد املواصفات 

الجمالية لألدب.
ال شك أن ياوس إذ يعمد إىل وضع هاته النقط التي 

تؤطر مفهومه هذا، فإنه يفترض يف قارئه إملاًما 
بقواعد الجنس األدبي الذي يندرج ضمنه النص، 

وكذا التقاطعات التي يمكن أن تقع له مع نصوص 
أخرى، أو ما يسمى بالكفاية التناصية. وهو إذ 

يمتلك هاته األمور، فإنه يعرف النصوص التي لها 
السبق التاريخي، وهنا يستطيع الجزم بإمكانية 

تأثر نصه بهذا النص أو ذاك.
سعى ياوس إىل التوفيق بين بنيات النص؛ أي ما 

يرسمه النص من مسارات تأويلية وإمكانات داللية، 
وبين ما يتوفر عليه القارئ من معرفة مسبقة؛ إذ 

إن القارئ يكون متسلًحا بمعارف سابقة تمكنه 
من االنخراط والتفاعل مع الكون الذي يبنيه النص. 

وهنا نجد أن القيمة التي جعلها ياوس للقارئ 
تعادل النص بما يحمله من قيم فنية وجمالية.

2- تخييب أفق التوقع:

يدخل القارئ عامل النص، يتوقع، انطالًقا من 
جنسه، عدة خصائص ومميزات، يبدأ يف تخمين ما 

الذي سيتحدث عنه، وذلك من خالل تساؤالت وبناء 
فرضيات، أو ما يسميه أمبيرتو إيكو الطوبيك، 

والذي يعرفه بأنه »فرضية مرتبطة بالقارئ الذي 
يقوم بصياغتها بطريقة بسيطة عىل شكل أسئلة من 

نوع »ماذا يريد النص قوله؟«، لتترجم يف أجوبة 
من نوع »ربما يتعلق األمر بالقضية الفالنية«، ويعد 

من هذه الزاوية أداة سابقة عىل النص وال يقوم 
النص إال بافتراضها إما ضمنيًّا وإما باإلشارة إليها 

صراحة من خالل مؤشرات«)14(.
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إن عامل النص عامل مستقل 

بذاته عن عامل القارئ، ولذلك 
فإنه من املمكن أن يستجيب 
ا  لتوقعاته، وبذلك يكون نصًّ
بسيًطا، ساذًجا، ال أثر له يف 

نفسية متلقيه، وهو بحاله تلك 
شبيه بفن الطبخ، وإما يسعى 
ملخالفة ما تعوده هذا القارئ، 
فيبني لنفسه مساًرا مستقالًّ 

جديًدا، بعيًدا عما ألفه وتعوده 
من معايير فنية وجمالية يف 
الجنس الذي يندرج ضمنه 

النص. إن النص، هنا، »يبتكر 
لنفسه نمًطا جديًدا يف الصياغة 

واألسلوب«)15(، وبذلك فهو 
يكسر أفق انتظار قارئه، 

فيحقق اللذة الجمالية التي 
يسعى إليها كل متلق للنصوص الفنية.

3- املسافة الجمالية:

حدد ياوس قيمة النصوص الجمالية انطالًقا من 
معايير أساسية، بحيث إن كل نص توفرت فيه هذه 

ا قادًرا عىل جعل متلقيه يشعر  الشروط يعدُّ نصًّ
باللذة التي هي الغاية املثىل لكل نص فني، إضافة 
إىل خلخلة املعايير التي كانت سائدة حينها، وذلك 
بإدخال أنماط جديدة من التعبير مل تكن معهودة 

من ذي قبل. إن هاته املعايير والشروط التي ينبغي 
أن توجد يف النصوص الفنية تتحدد يف: »أواًل: 

طبيعتها الذاتية، ثانيًا: يف قوة أثرها عىل الجمهور 
املتلقي، ثالثًا: يف مدى الخرق أو االنزياح الجمايل 
الذي تمارسه آفاق التوقع يف هذه النصوص إزاء 

آفاق التوقع الخاصة بالقراء مع ما تسفر عنه هذه 
املمارسة من ردود فعل تأويلية متنوعة«)16(.

إن القيمة الجمالية ألي نص تظل رهينة بمدى 
قدرته عىل خرق القوانين املعهودة عند املتلقي، 

وبالتايل كسر أفق انتظاره، وذلك بجعله يعدل ما 
كان يأمله من النص بأفق جديد.. وبعبارة أخرى؛ 

فإن القيمة الجمالية للعمل األدبي الجديد تكون أكبر 
كلما كان »تغير األفق السائد ضرورة ملحة يتطلبها 

استقبال هذا العمل وفهمه«)17(.

4- أفق التوقع وإجرائية األزمنة الثالثة:

إن التعامل مع النصوص األدبية ال يتم يف مستوى 
واحد ووحيد، وإنما يف درجات متعددة، قسمها 
ياوس إىل ثالث؛ ذلك أن املتلقي يف تقبله للنص 

األدبي يقطع مراحل تتالزم فيما بينها وكل واحدة 
منها لها مقصد معلوم، إذ إنه »يعسر أن نتصور 

تقبُّاًل يتم دفعة واحدة. إنما يكون بحسب مستويات 
يحددها مطلب القارئ يف كل لحظة من لحظات 

التقبل. وهذا التدرج سمة مطلوبة، ألنه يسلم عبر 
ترسبات مختلفة يف ذهن القارئ إىل الهدف األقصى 

الذي ينشده املنشئ من وراء الكتابة نفسها وهو 
فعل التأثير يف القارئ بالتحكم يف دقة الفهم«)18(، 

غير أنه وجب التنبيه إىل كون هذه املستويات 
مستويات إجرائية فقط، إذ الغرض منها، بالدرجة 

األوىل، اإليضاح املنهجي، ألن التدرج سمة مطلوبة 
يف كل األمور، وال يمكن الحديث عن أمور نظرية 

دفعة واحدة.
 أ- لحظة التلقي الذوقي:

يمكن تعريفها بأنها عبارة عن محاولة لتذوق 
النص يف كليته، شكاًل ومضموًنا، وهذا يتم عبر 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

عبد اللطيف شاكيربدر شاكر السياب روالن بارت



فبراير  ٢٠٢٢

العـدد 38 1 6
التدرج من بداية النص إىل نهايته. »إن زمن الدهشة 
الجمالية يتسم بسمات متقاربة تنصهر يف مجملها 
لتكون الفترة األولية لتلقي النصوص. وهي فترة 

يطبعها عدم التبرير وتفتقر إىل التأمل والتدبر 
والتمحيص«)19(. تعد هاته القراءة، رغم كل ذلك، 

مرحلة شاهدة عىل أن النص قد قوبل باهتمام 
َد  ينبئنا بأن فعل القراءة قد تحقق، وأن النص قد ُمهِّ

له األفق لكي يدخل زمنًا آخر وهو زمن التأويل 
االسترجاعي. ويمكن إجمال مواصفات هذه املرحلة 

من القراءة يف النقط التالية:
- قراءة انفعالية: سواء باملعنى السلبي أو اإليجابي 

ا باألحكام الجاهزة  لالنفعال. مقتنعة اقتناًعا تامًّ
التي تصدرها يف حق األثر الفني.

- قراءة حاسمة؛ أي أنها تعمد إىل األثر يف مجمله 
وتقابله برأي جزئي.

- قراءة متناقضة، بحيث إن أهم سمة فيها هي 
افتقارها إىل الجهاز الصلب الذي يوجهها ويراقب 

ضوابطها من الداخل، إنها تصدر الحكم الجائر 
والحكم ضده يف آن واحد)٢0(.

ب- القراءة االسترجاعية:

لكي تكون األحكام التي أصدرناها يف قراءتنا األوىل 
)القراءة االنطباعية( مسوغة تسويًغا علميًّا، ال بد 

من إعادة تأملها، وإبراز أيها تصح، ونفي تلك 
التي بدت لنا خاطئة. إن ذلك يتم عن طريق تقديم 
قراءة جديدة للنص وفق معايير وضوابط محددة؛ 

إذ يحس القارئ، عندما يمر من لحظة القراءة 
الذوقية، بأنه مل يتمكن من القبض عىل األثر الفني 
يف شموليته، وإنما ال زالت له مناطق عديدة فارغة 

تحتاج إىل امللء، عندها يصير كل ما كان غامًضا يف 
النص ذا معنى بإعادة تأمله وتقصي دالالته.

إن املعنى الذي تنشده مثل هذه القراءات ليس ذلك 
الذي يبرز يف سطح النص، إذ إن ذلك تم تجاوزه يف 

القراءة األوىل، بل تتغيَّا الغوص يف أعماقه نشداًنا 
ملا تأبَّى عن اللحظة السالفة. إن لحظة القراءة 

االسترجاعية هي لحظة حاسمة يف صنع املعنى 
وبلورته يف ذهن القارئ. »إن مقياس نجاح النص 
األدبي ليس فيما يحتويه من ظواهر جمالية بقدر 
ما يكمن نجاحه يف مدى حثه القارئ عىل التأويل 

واستخالص املعنى«)٢1(.

ج- القراءة التاريخية:

ثالث أزمنة التلقي ما سمي بالقراءة التاريخية، 
وفيها ينفتح التأويل عىل التاريخ وعىل ذاكرة النص، 
ا شعريًّا  ذلك أن األصل يف التمثيل، سواء أكان نصًّ
أو رواية أو غير ذلك »هو القيام باقتطاع ما يصلح 

لبناء كون مستقل بذاته، يظل إدراكه وفهمه وتأويله 
مع ذلك مشروًطا باستحضار ذاكرته الكبرى، أي 

محيطه املباشر وغير املباشر«)٢٢(.
إن اإلحالة إىل التاريخ تفترض خوض عالقة مع 

موسوعة النص الكبرى؛ ذلك أن النص كيان مستقل 
بذاته، يبني عامله وفق استراتيجيات خاصة به، 

إال أن القارئ هو من يقوم بتحيينه وجعله يعاش 
باعتباره تجربة حياتية، وباعتباره محياًل إىل ذاكرة 
استقيت من نصوص وبيئات عديدة. إن معنى ذلك 
أن القارئ، يف لحظة تفاعله مع النص، يقوم بإعادة 

بناء مختلف السياقات التي يحيل إليها، وينتقي 
منها ما يناسب املسار التأوييل الذي اختاره: »إننا ال 

نؤول ما بداخلنا، ولكننا نقوم، عكس ذلك، بوضع 
معرفتنا )موسوعتنا عىل حد تعبير إيكو( يف خدمة 

مادة هي منطلق التأويل وأصله«)٢٣(.
يتمظهر القارئ يف هذا املستوى من القراءة يف صور 

شتى، غير أن أكثرها تجليًا وفرًضا للنفس هي 
»الصورة املحايدة التي تعتمد الذاكرة باعتبارها أداة 

للذخيرة ووسيلة لرسم حدود التراث«)٢4(. وكما 
اتسمت القراءتان السابقتان بعدة خصائص، 

فإن هاته القراءة لها خصائص، يمكن إجمالها يف 
نقطتين:

- البعد عن االنطباعية واألحكام الجاهزة املتسرعة، 
والتي تميز القراءة األوىل، وااللتزام بالصرامة 

العلمية واملنهجية، وهذا ما يجعل هذه القراءة متسقة 
ومنسجمة، بعيًدا عن كل التناقضات التي يمكن أن 

تقع فيها قراءة سطحية استهدفت ظاهر النص.
- شرط البحث عن نسق: »إن البحث عن النسق 

شرط أساسي من شروط حياة النص، إذ ال يمكن 
لنص معين أو مجموعة نصوص أن تحيا بمفردها 

)..( إن النسق العام للنص هو ما يجعله -داخل 
القراءة التاريخية- مدرسة أو حركة أو تياًرا بل 

إن هذا النسق هو ما يبعده عن استقالله الخاص، 
ليجعل منه أثًرا إنسانيًّا خالًدا«)٢5(.



قصيدة »أينك يا اهلل« يف ميزان 

التلقي

اختارت هذه الدراسة أجرأة مفاهيم نظرية 
التلقي التي أتى بها ياوس عىل نص شعري 

مأخوذ من ديوان »ذاكرة الوجع« للشاعر 
عبد اللطيف شاكير. وسنسعى إىل بيان 

املردودية التأويلية التي يمكن أن تمدنا بها 
هاته النظرية.

إن هاته النظرية تركت للقارئ الحرية يف 
تتبع دالالت النص، فهي مل تعطنا مفاهيم 

صارمة، حتى وإن ادعت ذلك، وإنما تركت 
أمر فهم النص وتفسيره رهنًا بقدرة املتلقي 
وبالذخيرة التي يمتلكها. وعىل هذا األساس، 

فإننا اخترنا ما يتعلق بأجرأة مفهوم 
مركزي تتمحور حوله باقي املفاهيم: إنه 

مفهوم أفق التوقع وإجرائية األزمنة الثالثة.
يتوقع القارئ بمجرد وقوع هذا الديوان 

بين يديه اإلحالة إىل الذاكرة؛ أي »استرجاع 
واستذكار التجربة املاضية، كواحدة من السمات 

األساسية للجهاز العصبي، والتي تنعكس يف القدرة 
عىل االحتفاظ املديد باملعلومات حول وقائع العامل 
الخارجي واستجابات العضوية وإدخالها املتعدد 

يف وشائج اإلدراك/ املعرفة/ السلوك«)٢6(، إنه 
استرجاع ميلء باآلالم؛ ذلك أن هذا املاضي شكل 

تجربة فيها من املعاناة والقسوة ما جعل هذه 
الذاكرة، بمجرد اشتغالها، تحيل إىل وضعيات كانت 

سببًا يف مأساة الشاعر عىل املستوى النفسي.
إن كل شيء يف هذه الذاكرة يبعث عىل اليأس، فهي 
مل تختزن سوى ذكريات حزينة، أسهمت يف ميالد 
إنسان كوَّن نظرة متوترة حول الوجود وقضاياه. 

إننا هنا أمام استرجاع سلبي يوقظ فينا صور 
ص بكلمة  ماض عصي عىل النسيان؛ ماض لخَّ

واحدة: »وجع«. إن هذا املسار التأوييل يتعزز من 
خالل ثالثة مؤشرات أساسية:

- األول: يتمثل يف عنوان الديوان؛ إنه املدخل 
األساس لكل قراءة متسقة ومنسجمة: »ذاكرة 

للوجع«. نحن أمام فعل تذكري، فعل ليس للمرء 
القدرة عىل مجابهته، فهو يجتاحنا عىل حين غفلة 

منا. يتساءل عامل النفس الشهير ويليام جيمس عن 
معنى التذكر، فيجيب: »التذكر_ هذا يعني التفكير 

بشيء ما، كان معاًشا يف املاضي، ومل نحاول 
نحن أن نفكر فيه قبل ذلك مباشرة«)٢7(. الذاكرة 

تحيل إىل فعل الرجوع إىل الوراء، محاولة استذكار 
ما كان يف املاضي. عادة نحن ال نريد أن نتذكر 

إال لحظاتنا الجميلة، غير أن هاته الذاكرة خالفت 
املعهود، فهي تستبطن كل األوجاع واألحزان التي 
تجعل الشاعر ينغمس يف جو من الكآبة الوجودية، 

فتحيل الكون يف عينيه سواًدا.
- الثاني: لوحة الغالف، وهي لوحة منتقاة بعناية، 

إذ إن الشاعر اختار أيقونة تمثل وجًها بشريًّا 
منحوًتا، من سماته أن املكان الذي يفترض أن 

توجد فيه الذاكرة به فراغ وشرخ كبير. إن هذا 
الفراغ يولد وجًعا وقهًرا يتبدى عبر الفاه الفاغر 

الذي يحيل إىل األمل وقوة املعاناة.
 وبما أن األيقونة عالمة تحيل إىل موضوعها عن 
طريق املشابهة عند بورس، فهذه املنحوتة تقودنا 

مباشرة إىل صورة اإلنسان يف أقصى لحظات 
توجعه، خاصة ما يتعلق بالوجع الذهني العاطفي 

نحن أمام حيرة يعبر عنها فعل التساؤل 
والتعجب، لكنها حيرة تبحث عن منفذ 
للخروج إلى جو اليقين؛ الجو الذي ينزع 

كل غلٍّ عن اليدين المكبلتين، ويطلقهما 
في رحابة الفضاء الفسيح. هاته الصرخات 

واألنات تطهير للشاعر كما للقارئ من 
كل الشوائب التي علقت بنفسيهما، إذ 

القصيدة هنا مقاومة للرعب والخوف 
َنا من نفس الشاعر ووجدانه..  اللذين تمكَّ

قد يكون في كلمنا شيء من التناقض، 
لكن ال ضير في ذلك!



فبراير  ٢٠٢٢

العـدد 38 1 8
جميلة. إن بستاني ذاكرته انتقائي ماهر، لكنه 

ينتقي فقط ما يقلِّب املواجع، ويجعل الشاعر مكباًل 
بجراحه وسقطاته.

لنعرج عىل الديوان، ولنعط رأينا يف القصيدة التي 
اخترنا، أليست القراءة األوىل متحررة من كل قيد 

أو شرط؟ أليست داعمة لنفض األغالل عن كل 
قارئ؟ أجل ذلك مرماها. نحن أيًضا سنتحرر، 

وسنصف قصيدة: »أينك يا اهلل؟!« بأنها قصيدة 
مكتملة، إذ تشعر القارئ بنوع من محاولة التحرر؛ 

التحرر من الرعب، التحرر من املاضي، التحرر 
من القدر.. إن التحرر من كل هاته األشياء هو ما 

يسعى إليه القارئ بدوره، لذلك، فالشاعر يميل عىل 
القارئ مشاعره، إنه شبيه بمذكر درويش: 

»كمذكر يميل عىل األنثى مشاعرها«.
النبرة التي كتبت بها القصيدة تزعزع كيان املتلقي، 
فهي بمثابة صرخة عىل كل ما يكبل ذاكرة وجسد 

وحاضر الشاعر، ولذلك نجده دائم التساؤل بل 
والتعجب:

- »أنا الكافر تابع الوثن؟«
- »أينك يا اهلل؟!«

- »ملاذا مل تجدني؟«
- »وما رأيت بحًرا شق يل!«

نحن أمام حيرة يعبر عنها فعل التساؤل والتعجب، 
لكنها حيرة تبحث عن منفذ للخروج إىل جو اليقين؛ 

الجو الذي ينزع كل غلٍّ عن اليدين املكبلتين، 
ويطلقهما يف رحابة الفضاء الفسيح. هاته 

الصرخات واألنات تطهير للشاعر كما للقارئ من 
كل الشوائب التي علقت بنفسيهما، إذ القصيدة 

َنا من نفس  هنا مقاومة للرعب والخوف اللذين تمكَّ
الشاعر ووجدانه.

قد يكون يف كالمنا شيء من التناقض، لكن ال 
ضير يف ذلك، فنحن مل نتجاوز القراءة األوىل بعد، 
وسنعرف إن كنا نتبع مساًرا سليًما أم ال بواسطة 

قراءة نسترجع فيها كل ما قلناه عن طريق طرح 
تساؤالت تنصب عىل النص يف شموليته.

تستحوذ عىل نظر الرائي كلمة: »رعب« بمجرد 
دخوله عامل النص، تتكرر خمس مرات، لتشكل 

بذلك الكلمة املحورية التي تدور حولها باقي أسطر 
البداية، بل والقصيدة عموًما. فما الذي يرعب 

الذي ال يجد منه مخرًجا. وبزيادة تأملنا لعيني هذه 
املنحوتة، نجدهما قد أبديتا ما كان خفيًّا عىل الرائي، 

إذ العين تكشف ما ال يريد إبداءه القلب أحياًنا، 
فهاتان العينان تحمالن أسى األيام ومرارتها يف 

نظرة واحدة، ولذلك نابتا عن كل الكلمات التي 
يمكن أن تعبر عنهما.

- الثالث: القصيدة املكتوبة عىل ظهر الغالف، إنها 
قصيدة تحيل إىل الغربة التي يعانيها الشاعر؛ 

غربة ليست يف املكان الذي يتواجد فيه، فهو ليس 
كالشعراء الحداثيين الذين ألفوا أنفسهم غرباء يف 

املدينة، وإنما هي غربة يف صميم الذات؛ فما أقسى 
أن تجد نفسك غريبًا عن ذاتك:

»غريب أنا عيلَّ
أحمل وجه الصخرة

وأسكن املنحدر«.
تشترك هاته املؤشرات الثالثة يف اإلحالة إىل األمل 
واملعاناة، وبذلك فهاته الذاكرة يمكن وصفها بأنها 
ذاكرة سلبية. النسيان هو النقيض املباشر للتذكر، 

يف حين تشكل اللذة نقيض الوجع واألمل. ما 
يبتغيه كل امرئ منا هو اللذة والسعادة، حتى وإن 

كان ذلك يتحقق عن طريق النسيان، أما الذاكرة 
التي توقظ فقط املواجع واألحزان فهي وبال عىل 

صاحبها.
استناًدا إىل هذه املؤشرات التي شكلت طوبيكا لدى 

القارئ، ينبني لدينا أفق توقع يتمحور كله حول 
وصف معاناة الشاعر من أثر استرجاع املاضي، 

ألنه ماٍض أليم، وليس حنينًا. إذ الحنين استرجاع 
لكل ما هو جميل. يقول محمود درويش:

»الحنين استرجاع للفصل األجمل
يف الحكاية: الفصل األول املرتجل بكفاءة البديهة

هكذا يولد الحنين من كل حادثة جميلة
وال يولد من جرح

فليس الحنين ذكرى
بل هو ما ينتقى من متحف الذاكرة

الحنين انتقائي كبستاني ماهر
وهو تكرار للذكرى وقد ُصفيت من الشوائب«
 مل يصفِّ شاعرنا ذاكرته من الشوائب، وإنما 

تركها تجتاحه، فلم يسترجع معنا إال الفصل األسوأ 
يف الحكاية، الفصل الذي صفي من كل حادثة 
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الشديد. وامَلْرَعَبة: القفرة املخيفة، وأن يثب الرجل 
فيقعد بجنبك وأنت عنه غافل، فتفزع. وَرَعَب 

الحوض: مأله.. وتقول: إنه لشديد الرَّْعب، قال 
رؤبة: وال أجيب الرَّْعب إذا دعيت: أراد بالرعب: 

الوعيد.
بهذه اإلطاللة الخفيفة نجد أنفسنا أمام معان تدور 

كلها يف فلك الخوف والفزع، لكننا نكتشف عىل 
جنباتها معاني تطل عىل مقربة من هذا املعنى، وهي 

التي تسد فراغ الداللة الذي بقي يتربص بنا بدًءا 
من مستهل القصيدة. ولنركز عىل األلفاظ والعبارات 

التي دبجت بخط عريض، حينها سنجد:
- الفزع: ولكن، أي فزع؟ إنه أقصى درجات 

الخوف، ذاك الفزع الشديد، والذي ال يترك مجااًل 
لشاعرنا للتحرك دون أن يتبعه، فهو متربص به 
يف كل اللحظات. غير أنه غالبًا ما نشعر بالخوف 

العظيم يف اللحظة التي نحس فيها بخطر يتهددنا، 
وهنا يمثل الخوف مساعًدا عىل تجنب األمل املحتمل. 
لكن الخطر املداهم للشاعر غير واضح، لذلك يبقى 

هذا الخوف الخطر األبرز الذي يصرعه فينغص 
عليه حياته.

- القفرة املخيفة: حياة شاعرنا أضحت فراًغا وعدًما 

شاعرنا؟ وهل وصل به الرعب 
للدرجة التي يعيد فيها هاته 

الكلمة خمس مرات؟ وملاذا بدأ 
القصيدة برؤية سوداوية؟ 
أليس البحث عن اهلل بداية 

لتخلص املرء من رعبه؟
كثيرة هي مظاهر رعب 
شاعرنا؛ فعيشه رعب، 

ومشربه رعب، وأكله رعب، 
ونومه رعب، ويقظته رعب.. 
نحن أمام رعب يحيط به من 

كل الجهات، ويسد عليه األفق 
والفضاء، بل ويكتم أنفاسه. 

لكن، أليس كافيًا أن يقول: إن 
عيشه رعب، لكي يعبر عن 

كل الذي بعده؟ أجل، كان ذلك 
ممكنًا، لكنه حاول أن يجر 

القارئ إىل متاهة الرعب التي يهيم وسطها حتى 
ال يدع له مكاًنا للقول: ربما يعيش هناء يف جانب 
ما. إذ إن حياته كلها، دون إغفال أي جزئية منها، 

تعيش عىل هذا اإليقاع.
عددنا كلمة »رعب«، فوجدناها أعيدت خمس مرات، 
وبدخولنا عامل املوسوعة نلفي أن ما يعاد عىل هاته 

الشاكلة إنما هي الصالة، فهي التي تتكرر يف كل 
أوقات اليوم؛ صباًحا ومساًء.. نحن أمام إحساس 

يجثم عىل الشاعر، يغشاه طول يومه، فال يلبث 
أن يخرج منه إال ليدخله مجدًدا. صار الرعب دينًا 

عنده، يحياه يف يقظته، ويتخيله يف نومه، إنه لصيق 
به، ال ينفك عنه، ولهذا ال بد له من مهرب ينجو به 

من جثوه عىل قلبه. أين سيجد ذلك؟ من يخلصه من 
ورطته؟ سنعرف ذلك حاملا نتوغل يف ظالم نصنا 
هذا. لكن قبل ذلك، ال بد من اللجوء إىل القاموس 

نلقي عليه نظرة علَّه يعطينا إشارات عن الجذر 
اللغوي: ر- ع- ب.

نفتح لسان العرب البن منظور، نطل عليه إطاللة 
سريعة، نأخذ منه ما يزيل عتمتنا يف هذا النص، 

أليس القاموس مصباًحا نستضيء به كلما أحسسنا 
بفقداننا نور الكلمات؟ بىل، هو ذاك املقصود من 

ْعُب والُرُعُب: الفزع  استعانتنا به. وعليه، نجد: الرُّ

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

هانس روبيرت ياوسفولفغانغ إيزر محمود درويش
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بفتحنا لهاته الكوة الداللية التي أطللنا منها عىل 

دالالت كلمة رعب، وجدنا أنها تزيل الغبش املعنوي 
الذي حاصرنا، إذ جعلتنا نخلص إىل تجليات خوف 

شاعرنا وأبرز مظاهره، وذلك يف صلة بالقصيدة 
املدروسة.

إن القراءة االسترجاعية استطاعت أن تظهر لنا 
مدى خوف الشاعر، وذلك يف تطلع إىل مخرج مما 

يعانيه. فهو مل يعان من شيٍء واحٍد، وإنما من 
متعدد، ما يدل عىل مدى الحصار الذي يتهدده 

ويكبله من كل أطرافه.
وبتطلعنا إىل قراءة تاريخية تنفتح عىل النصوص 

التي شاركت القصيدة أهم مالمحها التساؤلية 
والباحثة عن هواء منعش يبدل ذاك الذي خنق 

رئتيها، نجد هاته املوضوعة استأثرت باهتمام عديد 
الشعراء، فعبر عنها كل واحد بأسلوبه الخاص. 

ذلك أن األمل واألمل موضوعتان تندرجان ضمن 
املشترك اإلنساني. ولعل أقرب األمثلة التي تثب 
إىل الذهن أغلب قصائد شعراء الحداثة يف عاملنا 

العربي. فهو بدر شاكر السياب يف قصيدة »سفر 
أيوب« يبحث عن اهلل، عن األمل، رغم ما يعيشه 

من أوضاع يعرفها جميع متتبعي الشعر يف بداية 
حداثته. إن بحث شاعرنا كان تساؤليًّا، يستعرض 

مظاهر معاناته وكيف خنقه الرعب، ويتلمس يف ظل 
هاته العتمة حالًّ ملا هو فيه. وبذلك، يكون قد تقاطع 

مع السياب يف نقطتين:

مخيفين، فبعد أن كانت مليئة بالهناء يف الزمن الذي 
ر رأسه هواجس تخيفه، وتجعله  ، صارت تكسِّ وىلَّ

كالوحيد يف مكان خال ال أنيس به إال األمل الذي 
يحاربه فيرجو التغلب عليه، علَّه يقبض عىل ما زال 

من بين يديه:
»األمان هناك

يطل عيلَّ من ثقب ماض،
يرسل تمتمات:

ال بد لك أن تتطهر من دنس الوالدة«.
- يثب يف غفلة: إنه فزع يفاجئ يف كل مرة عىل 

الرغم من أنه متكرر، فيسبب األمل نفسه والحسرة 
ذاتها. هو ليس شبيًها بأمل الحب، ذاك األمل الخفيف 
اللذيذ الذي يستعذبه العاشقون، وإنما طعمه كطعم 
البارود الذي تقذف به الطرائد والفرائس، فتهوي 

صريعة:
»ويف فمي طعم البارود

أنفثه عىل مرآتي،
حتى تنفجر به رأسي،

ثم أهينها!«
- امللء: نفسه مملوءة خراًبا، مملوءة تصدًُّعا، 

لكن ذلك حصل عىل مهل، إذ كثرة الطرق تجيب 
الفتح. فرغم أن الخراب يحصل، عادة، بطريقة 

سريعة وخاطفة، إال أنه هنا جاء بشكل معاد عىل 
فترات، فهو قد رضع الخوف منذ صغره، فاختلط 

بأضالعه، ما سبب يف تفتيتها:
»دمار خلف األضالع املخروقة،

ال أرى قدري..
ال أسمع وتري..

ال أفهم أشعاري..
من ثدي الخوف أرضع«.

- الوعيد: إنه ملتزم بفعل ما وعد به من تهديد 
شديد، ذلك أن خوفه ورعبه ال يكتفي بالكالم 

فقط، وإنما يتحول مباشرة إىل الفعل. وهنا 
نكتشف القوة الجامحة التي يشتغل بها، فهو 

يعمل ما يف وسعه لجعل شاعرنا تعيًسا، يعيش 
يف وحدته وبؤسه. إن فعل الوعيد يبرز عادة يف 
الشر، ولهذا فما ينتظر شاعرنا يجب أن يحذر 

منه، ألنه يف وضع يجعله متأزًما غير قادر عىل 
مغادرة ما هو عليه.
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خاتمة

إن االهتمام بالقارئ قد حفزه عىل بذل جهد تأوييل 
كبير، وذلك للمساهمة يف استقصاء كنه النص 

وجعله يبوح بما يختزن من دالالت وقيم ثقافية. 
ولعل النص الشعري كان أبرز النماذج التطبيقية 
التي استأثرت باهتمام رواد هاته النظرية خاصة 

هانس روبيرت ياوس. ففي اللحظة التي حاول 
فيها بيان مردودية نظريته من الناحية اإلجرائية، 

استعان بقصيدة بودلير: »سبلين«. ويف إطارها 
تبين له مدى فعالية ما اقترحه من أطر نظرية، 

والتي بواسطتها أعاد النظر يف التوجهات التي كانت 
سائدة قبله

- املوضوعة: إذ كالهما عالج أمله، وتطلع لحل ملا 
هو عليه. فلم يكتف ببيان مظاهر معاناته، وإنما 

استنجد باهلل، والذي يحيل إىل األمل، ليخرجه من 
لجج بؤسه وضيقه.

- تعداد تجليات األمل: فرغم أن عبد اللطيف شاكير 
كان أمله مرتبًطا بما هو ذهني، والسياب مرتبًطا 

بالسلِّ الذي حطم جسده وأودى بحياته، إال أنهما 
مًعا استعرضا جوانب من معاناتهما. يقول السياب:

»لك الحمد مهما استطال البالء
ومهما استبد األمل

لك الحمد إن الرزايا عطاء
وإن املصيبات بعض الكرم«.

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

أينك يا اهلل؟!
أعيش رعبًا..
أشرب رعبًا..

آكل رعبًا..
وأنا املسجون يف دنياك

أنام عىل رعب،
أستفيق عىل رعب؛

ويف فمي طعم البارود
أنفثه عىل مرآتي،

حتى تنفجر رأسي،
ثم أهينها وأبصق عليها!

اآلمان هناك
يطل عيلَّ من ثقب ماض،

يرسل تمتمات:
ال بد لك أن تتطهر من دنس الوالدة،

من صخب األصوات،
من ذل االنتماء،

تعوذ من نشاز املنبه!
واقتل الوقت يف ساعته!

دمار خلف األضلع املخروقة بالسهام،
ال أرى قدري..

ال أسمع وتري..
ال أفهم أشعاري..

ومن ثدي الخوف أرضع،
حتى َجُبْنت وتساقطت أوراقي

بقيت ابتسامتي معلقة،
يتغزل بها املغتصبون.

تتفلك أمك يف شارع َضيٍِّق،
تنام متشرًدا،

تتصبب رذيلًة،
وحارس املكان كلب ضال.

تستفيق محموًما تهذي:
أنا لقمة تلوكها أفواه الكبار،

أنا املرعوب ولد خطيئة الوطن،
أنا الكافر تابع الوثن؟

أنا الشارد مني،
القانت يف محراب الوهن،

أنا املصلوب عىل أبواب الفتن،
أينك يا اهلل؟!

ملاذا مل تجدني؟
وأنا أبحث عنك يف قيامتي،

يف هزال همتي،
وما رأيت بحًرا ُشقَّ يل!

وال بكت عىل أوجاعي السماء.
فأينك يا اهلل؟

خذني إليك مني!

ملحق القصيدة:
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الصورة املادية، للذوات والنصوص، ونرى 
أنفسنا أمام هبات جمالية تنبع من فكر ال يهدف 
إال إىل إيجاد صورة أخرى ربما يراها اآلخرون 
بعيدة عن الواقع، أو مستحيلة الوجود، وتراها 

الذات معاداًل للوجود.
يف هذه النصوص يتجىل التشكيل النصي من 

خالل سطور شعرية تحمل يف مكوناتها اللغوية 
طاقة كبيرة من أجل الوصول بالنص إىل منطقة 

الجمال التي تبحث عنها النفوس الراغبة يف 
الوصول باللغة ودالالتها إىل أقصى درجة من 
درجات التفرد، ومن هنا، وبرغم أنها قصيدة 

املدى الداليل والتصويري، إال أنها ال تطرح 
نفسها من خالل عالقات جزئية، ولكنها تطرح 

نفسها من خالل عالقات كلية، وتصبح العناوين 
الفاصلة ما هي إال أدوات وصل تحتاج إىل 

نوع من الترتيب والتواصل. لدرجة أن بعض 

املوقف البالغي واملوقف السردي

الصورة الشعرية رؤية مصغرة ملوقف 
يتراوح بين توصيل الداللة، وجمال العالقات 
التي تتحكم فيها، سواء داخل الصورة ذاتها، 

أم يف الرؤى والتصورات التي تطرحها، لتقدم 
بدياًل نفسيًّا يف املقام األول للذات، يصلح أن 

يكون تعويًضا جماليًّا عن حياة طويلة من الفقد 
والهزائم، وأحياًنا تكون إلظهار حالة الذات وهي 

يف قمة تعاليها عن الواقع، أو الحوار معه أو 
تكوين هذا الواقع، ويف الحالة األخيرة يتحول 

الواقع إىل صور ذهنية ليبدأ الشاعر حياته 
األخرى بعيًدا عما اقترفته األحداث إزاءه، ولكنه 

يف لحظة من لحظات التجيل والصفاء، تتحول 
الذات إىل مكون من مكونات الوجود والحياة، 

وتقدم يف الوقت نفسه صورتها يف شكل خبرة 
جمالية تتعاىل يف أدائها ويف تشكيالتها عىل 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

تتحول الذات من صورة مرادفة تمثل المعادل النفسي للراوي إلى الذات 

نفسها في حالة انفصال عن الوجود األصلي، ويصبح اآلخر صورة ثالثة 

مطابقة للذات األولى، وتمثل المفردات األخرى سواء كانت مفردات تتصل 

بواقع هذه الذات أم مفردات تتصل بالقيم المطلقة التي يقوم الوجود 

بعكس صورتها، فال يجد الراوي سوى مرادفات الحياة األبدية: من النور 

نفسه، ومن البحر الواثق، ومن شجر الحياة، ومن نبع الماء.

الشعر والفكر..
جمال الذات واألشياء 

في نصوص محمد آدم

د.محمد زيدان



فبراير  ٢٠٢٢

العـدد 38 2 4
الالحركة معها سيان، وحينها ينتج الرمز 

دالالته من خالل واقع النص الذي ينفتح عىل 
املعنى انفتاًحا كبيًرا، وبخاصة يف قوله:

سماواتك التي راحت تنفتح أمامه
بخراطيمها الواسعة

لتصب الحنين والوحشة
فالصورة هنا استعارة تمثيلية يف مقام 

االستعارة التصريحية، ألن املتلقي يستطيع 
استبدال املفردات بعدد آخر يحمل الدالالت 

نفسها، وبالتايل يكون املجاز أقرب إىل الواقع، 
والواقع أقرب إىل املجاز.

ويف نص )نوافذ( وهو يحمل السمات األسلوبية 
نفسها يقول الشاعر:

سيدتي:
ال شيء يمكنني أن أقوله هلل اآلن سوى أن 

أمسح الغبار
عن أشجارك التي أخذت تتطلع إىل نوافذي

جنيات كثيرة تعترق داخيل، مصارع أبواب 
واصطفاق

نوافذ، وتحت موسيقى تصعد وتهبط، إنها 
موسيقاك..

الصاخبة ذات الجلبة، أتذكر عينيك اذ تلمعان 
بوسوسة

يجرح الليل نفسه ويجرجر ثيرانه الوحشية، 
النهار، يتذكر

ويتأبى، ومع ذلك تكتفين بحقيقتك)٣(.
هنا يتحول املوقف السردي إىل موقف بالغي 

يعتمد عىل عدد من آليات الحكاية، والتي تتراوح 
بين أن تكون مجازية، وبين أن تكون واقعية 

رمزية:
1- خلو الخطاب من املجازات التقليدية التي 

تحول الخطاب إىل الصورة الرمزية.
٢- تفعيل أفعال الحركة الدالة عىل الذات يف 

الزمان واملكان.
٣- تضفير املوقف الحكائي واملوقف النفسي.

فالحكاية األسلوبية التي تفيض من جوانب 
الفعل املضارع تشي بأن الشاعر أراد أن يخرج 

باملجاز السردي القائم عىل املراوحة بين ذات 
تريد، وصراع يشد هذه الذات، إذ تدل كاف 

هذه العناوين تقدم صورة معادلة للنص إذا 
وضعت بجانب بعضها يف صورة أفقية لتكوِّن 
منظوًرا حكائيًّا يطرح فكًرا وسًطا بين الوجود 
والالوجود فنرى ص٣0، ٣1، ٣٢، ٣٣، ٣4، 

٣5، عىل التوايل:
صراخ- أنامل- ريح- تكدس- وحشة- 

اضطجاع.. وإذا توغلت داخل النص وداخل 
ما فيه من معنى وحاولت وصله بالدالالت 

املجاورة، ستجد هناك نوًعا من الوحدة العضوية 
املعنوية التي تربط هذه الدالالت بعضها البعض، 
والتي تسمى يف النقد الحديث باالنسجام الداليل، 

وقد يضاف إليه االنسجام التداويل، وهي 
عالقات ال تتمثل يف أدوات املناسبة والنسق، بل 

تمتد إيل العالقة بين األفعال اللغوية يف حالة 
التلفظ بها)1(.

يقول الشاعر:
يكنس نشارة الزمن من أمام بيته

ويجلس عىل أريكة الوحدة، ال يرقب املارة
وإنما ليكدس اسمك
ليعمل مع اآلخرين
ليعمل ضد نفسه

ما عاد يجدي
املهم اآلن

ماذا يفعل بسماواتك التي راحت تنفتح أمامه
بخراطيمها الواسعة

والتي راحت تصب الحنين
والوحشة)٢(

يف صورة من صور االلتفاتات يف البالغة 
العربية يتحدث الشاعر عن اآلخر، وهي صور 
مساوية لذاته. مساوية لصورة الواقع، ليقدم 

صورة سردية عن هذا اآلخر، يف حالتين:
األوىل: حالة السكون وهو يجلس أمام بيته عىل 

أريكة الوحدة، وهي صورة من صور الذات 
املتأملة، الراغبة يف االنتظار، حتى تستطيع 
ترتيب الواقع، ويف داللة تبدو طريفة: حتى 

تستطيع الحياة وسط هذا الكالم الذي ال ينتهي 
من األشياء الخربة.

الثانية: حالة السكون االضطراري حينما تتماهى 
األشياء يف عيون اإلنسان لتصبح الحركة أو 
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والحياة حلم

النهار شجرة واطئة
والليل أغنية

بال
رغبة أتقدم

وببصيرة قوية
أدفع الزمن أمامي

كعربة)5(.
الشاعر يتخىل بشكل واضح عن السرد الحكائي 
والرمزي ليدخل يف رصد مجموعة من الطبقات 

ذات الشكل املادي املتقطع، وبالتأمل يمكن 
الوصول بها إىل حالة املقابلة املعنوية، وهو -كما 

يظهر من النص- ال يقدم فكرة محددة، وإنما 
هي ذاكرة ترصد ما ترى، وتنسج ما تشاهد 

وتحتضن املواقف بشكل أو بآخر داخل السياق 
النفسي، ولكنه يتحول يف صورة أخرى إىل 

ظاهر السياق املؤسس للصورة املعنوية التي 
يقوم بناء النص عىل أساسها يف إطار املقابلة 

الدالة عىل املقصد اللغوي الوصفي للكلمة:
يقول الشاعر:

ابسطي يديك الناعمتين عىل أعشاب روحي 
الذابلة

اغرقي روحي الضالة باألمل
جففي بضحكتك الخضراء التي ال شبيه لها 

تآليل
نفسي املنهزمة.

أشعيل يل -وبيديك الناعمتين- قنديلك األخير
يف العراء والبرد

وها أنت ذي
توسدين رأسي

إىل ظل جذعك)6(.
والفارق بين هذا املوقف 
وسابقه أن داللة املقابلة 

واضحة، يف حين اختفت يف 
املوقف السابق، ولكن الغرض 

الجماىل -وهو غامض يف 
أحايين كثيرة- واضح يف 

كل النصوص، سواء كانت 
سردية حكائية، أم كانت 

الخطاب يف قوله: أشجارك، موسيقاك، حقيقيك، 
عىل قصد ما يمكن أن يذهب إليه املتلقي، فالذات 
هي الطرح األول، ييل ذلك املرأة، ييل ذلك الكلمة، 

ويمكن تبديل املواقع بين كل مكون.
إن الشاعر ينثر حكمته املتشحة بالجمال يف 

مواقف أشبه ما تكون بمواقف الشاعر القديم 
الذي يجعل مقصد النص يف نهايته مركًزا من 

مراكز الداللة فيه، ويكون واضًحا بقدر ما يكون 
. وهنا تتولد يف النص الكثير من الصور  داالًّ

التي تعتمد عىل حاالت أسلوبية تولد الال منتظر 
من املنتظر، وكأن األسلوب يعتمد عىل مفاجأة 

املخاطب وقدرته عىل التقبل مثلما يعتمد عىل 
قدرة الداللة وضغطها وقوتها)4(.

التقابل والترادف

التقابل والترادف أسلوبان بالغيان تلعب فيهما 
ا مثل تشكيلهما، ويف الوقت  الداللة دوًرا مهمًّ
نفسه يقدمان صورة بنائية للنص تقوم عىل 

املراوحة بين املقابلة الفعلية واملجازية، واإليغال 
يف املعنى، وبالتايل فإن طرح التصورات الشعرية 
من خالل هذين املوقفين يحتاج إىل تكثيف لغوي 

وأسلوبي حتى ال يهرب النص داخل دهاليز 
املعاني الالنهائية لتقلبات األسلوب.

ونصوص ديوان “حجر وماس” تقدم هذا 
الطرح، بما يف ذلك داللة تقديم الحجر يف 

العنوان والعطف عليه باملاس، وهما مترادفان 
بشكل أو بآخر داخل السياق 

العام للمكون اللغوي. ثم 
تتفاوت بعد ذلك صورة 

املقابلة والترادف يف صورة 
واحدة أحياًنا، أو تنفرد كل 

حالة بصورة وما يرادفها إما 
تقاباًل أو ترادًفا.

يقول الشاعر موغاًل يف 
مقابلة املعنى:

تأميل وانبهري
الزمن

شجرة زائفة

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

محمد آدم



هذا النصان القصيران يقومان كما يف 
معظم النصوص عىل بالغة اإليغال يف 

الداللة أو الترادف القائم عىل التشكيل الكيل 
للصورة، والذي يبدأ باملعنى، ثم ينتهي 

بوصف سياق مرادف له، ثم يبدأ بمعنى 
آخر مرادف، ثم سياق آخر مرادف للمعنى 

األول والثاني، وهكذا، وألن الصورة يف 
نصوص حجر وماس تفقد جزًءا كبيًرا 

من إيقاعها يف سبيل توصيل الفكرة، فإن 
الشاعر، يلجأ إىل جدل العالقة بين الصورة 

الشعرية وما تحمله من أفكار تؤسس 
ملوقف جمايل، يتبناه يف كثير من أعماله. 
فنرى إضافة املعنى الشعبي املتداول إىل 
سياق مجازي من شأنه أن يعيل موقف 

النثر عىل موقف الشعر أو العكس يف 
السياق الجمايل الخاص برصد عالقة 

األشياء بعضها ببعض، سواء يف املقابالت 
أو يف املترادفات، فنرى:

- أفتش يف الغيمة.
- أبحث عن فراشك البحري.

- حبك حقيقة الشمس.
لتظهر صياغة املعنى الشعري الذي ينفجر 

من داخل السياق النثري حتى يختلط به، تبدأ 
الفكرة يف شق األسلوب بما يتيح لها الشاعر من 
مساحة مكانية )رقعة النص( أو زمانية )سياق 
النص(، إذا وجدت هذه الرقعة. باإلضافة إىل أن 

هناك ملمًحا من مالمح األسلوب يغيب بشكل 
واضح، وهو ملمح العالقات الزمانية، التي تخلو 
النصوص منها بشكل ملحوظ، وذلك ألن الشاعر 

يف سروده يحكي يف سياق الرمز، ويف وصفه 
يرصد يف سياق املعاني املطلقة، وبالتايل فإن 

الزمن يتوارى داخل الراوي الذي يتماهى بدوره 
مع الصور واألفكار والحاالت داخل اللغة.

حوار الذات

من يرصد الضمائر عند محمد آدم يجد أن لغة 
“األنا” األكثر ظهوًرا يف النصوص، وهو ملمح 
بنائي عند شعراء جيل السبعينيات من القرن 

رمزية نفسية.
يقول الشاعر:

أفتش يف الغيمة عن شعرك الجميل
وأبحث عن فراشك البحري الذي يطأ السماء 

بقدمه
الذهبيتين

وال يتوقف إال عىل املوج
حبك حقيقة الشمس

***

عين واحدة تأسرني
عينيك

أنف واحد يشهد خضوعي
أنفك

صمت واحد يتكلم
صمتك

لغة
واحدة
أعرفها

يقين جسمك)7(.

الشاعر يتخلى بشكل واضح عن 
السرد الحكائي والرمزي ليدخل في 

رصد مجموعة من الطبقات ذات 
الشكل المادي المتقطع، وبالتأمل 

يمكن الوصول بها إلى حالة المقابلة 
المعنوية، وهو ال يقدم فكرة محددة، 
وإنما هي ذاكرة ترصد ما ترى، وتنسج 

ما تشاهد وتحتضن المواقف بشكل 
أو بآخر داخل السياق النفسي، ولكنه 

يتحول في صورة أخرى إلى ظاهر السياق 
المؤسس للصورة المعنوية.
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ليكن هذا الوجود كله لك)8(.

فماذا يفعل اإلنسان وهو يبحث عن نفسه، إال 
أن يتذكر الثوابت التي دأب عىل يقينها، فهو يف 

حالة قيمة مطلقة يف مقابل الحاالت النسبية التي 
تتحكم يف الواقع، وهنا تتحول الذات من صورة 

مرادفة تمثل املعادل النفسي للراوي إىل الذات 
نفسها يف حالة انفصال عن الوجود األصيل، 

ويصبح اآلخر صورة ثالثة مطابقة للذات األوىل، 
وتمثل املفردات األخرى سواء كانت مفردات 

تتصل بواقع هذه الذات أم مفردات تتصل بالقيم 
املطلقة التي يقوم الوجود بعكس صورتها، فال 
يجد الراوي سوى مرادفات الحياة األبدية: من 

النور نفسه، ومن البحر الواثق، ومن شجر 
الحياة، ومن نبع املاء. إنها صورة ثابتة يف 

مقابل الصورة املتحولة ممثلة يف العدم. وهي 
صورة تمثل الحياة يف بكارتها، بعيًدا عن الحركة 

الدرامية، وهذا يعني أن الشاعر يقدم الكيان 
الذي يريده يف صورة ثابتة تمثل روح اإلنسان 
املعاصر. ويف كل صورة من الصور التي قدمها 
تخلو اللغة من درامية الحياة املعيشة إىل رؤية 

أسلوبية، تخلو منها اللغة العادية)9(

الهوامش: 

1- د.حامد أبو أحمد، الخطاب والقارئ، نظريات 
التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة، النسر 

الذهبي للطباعة والنشر، ٢00٢، ص150.
٢- محمد آدم: حجر وماس، الهيئة العامة املصرية 

للكتاب، ٢00٢، ص٣٣، ٣4.
٣- املصدر نفسه، ص٣6.

4- د.عبد السالم املسدى: األسلوبية واألسلوب، 
الدار العربية للكتاب ط٣، ص٣6.

5- املصدر السابق، محمد آدم، ص7٢.
6- املصدر نفسه، ص77.
7- املصدر نفسه، ص141.
8- املصدر نفسه، ص184.

9- د.حمادة إبراهيم: اللغة الدرامية، املجلس األعيل 
للثقافة، ٢005، ص٢٣1.

املاضي الذين التفتوا إىل ذواتهم التفاًتا ظاهًرا، 
وحولوها من سياق لتوصيل الداللة إىل سياق 

لتأصيل الداللة داخلها، فجعلوها:
- محور العامل ورؤيته.

- محور الحركة وزمانها ومكانها.
- محور الوعي باآلخر.

ولذلك صارت األنا جزًءا -إىل حد كبير- من 
مكونات الكون، فهي مرادف عندهم للكثير من 

الظواهر واملفردات الحية، فنراها مع املوج والغيم 
والشمس، ونراها أحياًنا صورة من صور 

مفردات األيديولوجيا، ونجدها مرادفة للحقيقة، 
والوجود، واألمل، واليقظة.

كذلك تظهر مرادفة للضمائر األخرى، فنراها 
صورة من صور اآلخر، أو يف حقائق الوجود.
إن الشاعر يحوِّل األنا إىل غاية، فهو يف غايته 
يريد أن يوجد، وأحياًنا يكون هذا الوجود هو 

صورة مرادفة للغياب، ألن اإللحاح عىل الوجود 
نوع من الفقد يف الواقع، فقد الروح يف حالة 

االنهزام، فقد الوجود يف حالة انعدام روح 
اإلنسان، فقد العدالة، فقد الحياة الكريمة، ويف 

الصورة الشعرية يلجأ الراوي إىل أن يلعب 
بالضمائر الدالة عىل الوجود من خالل املراوحة 

بينها، وهو ال يريد إال أن يكون فقط.
يقول الشاعر:

لنتقدم
أنا وأنت ببطء

نحو رغباتنا األكيدة
نحو نقائنا األكمل

ما من شيء يخيفنا
ما من شيء يجعلنا أكثر إنسانية أكثر مما نحن 

فيه
ال أمل

وال يأس
نحن أبقى من أي شيء

ومن كل شيء،
من النور نفسه

ومن البحر الواثق
من شجرة الحياة الصاهلة

ومن نبع ماء

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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صفحات. وكل قصة من تلك القصص ربما تحتاج 
إىل التفكر والتأمل يف مغزاها، من حيث ماهية 

األفكار التي يطرحها املؤلف يف كل منها -رغم 
قصر النص- والتي تجعل املرء يقف حائًرا أمام 

النص أحياًنا، هل يقصد املؤلف كذا أم كذا.
ومن الصعوبة بمكان أن نجد أن الكاتب وضع 

فكرة أو جملة يف غير موضعها، أو أساء توظيفها 
أو أخل بالبناء، ومن هنا جاءت األفكار متسلسلة 

ومترابطة بدقة شديدة، فخرج نص كل واحدة 
من قصصه كأيقونة متفردة من الجمال اللغوي 
والفني واإلبداعي؛ كما زين نصوصه بعدد من 

الصور الجمالية التي يمكن اعتبارها نمًطا من أنماط 
قصيدة النثر، واستخدم أيًضا -عن عمد- بعض 
املفردات اللغوية الغائبة عنا ليزين بها نصوصه، 

كما يف قصة »حزن السرحانة«، والتي يقصد منها 
حزن أنثى الذئب؛ وكذلك عدة أشكال من التورية 
الذكية يف إشاراتها أو مغزاها سواء االجتماعي أم 

السياسي. وفيما يخص عناوين القصص، فقد جاء 

يف مجموعته القصصية »نبوءة« يتناول سيد 
جعيتم ستًّا وثالثين قصة يطغى عليها الطابعين 
االجتماعي والسياسي، وإن شئنا نقول إنها من 

فئة السيسيو- بوليتيك Socio- politique، صال 
فيها املؤلف وجال بين جنبات املجتمع مشرًِّحا 

إياه بمشرط جراح ماهر يعرف أين يضع مشرطه 
تحديًدا، وكيف سيعالج القضية وينتهي منها بخفة 

ومهارة تحسب له، مراعيًا كافة األبعاد النفسية 
واالجتماعية، مبرًزا الشخصيات األساسية، مقالًّ يف 

الشخصيات الثانوية إىل حد كبير.
ومنذ قراءتي األوىل لهذه املجموعة وقفت عىل 

خبرة الكاتب الواضحة يف تناول النص القصصي 
القصير بعناصره الدقيقة، فهو يعي تماًما أدوات 
القصة القصيرة، من حيث الفكرة أو املوضوع، 

الشخصيات، الحبكة والعرض، رأي الكاتب، 
األسلوب، الخاتمة؛ ومعظمها تراوح ما بين صفحة 

أو صفحتين يف األغلب، وأحياًنا ثالث أو أربع 

لقد نجح المؤلف في تصوير هذه المأساة ليس بأدوات كاتب 

فحسب، بل بتكنيك مخرج متمرس على فن اإلخراج، بصورة تجعل 

القارئ يرى كل دقيقة من دقائق المشهد، بل ال أبالغ حين أقول إنني 

رأيت نظرات البطلة التي تتفرس ما حولها، عسى أن يكون هناك 

من ينقذها من تلك الهلكة، وسمعت صراخها وهم يجذبونها خارج 

القصر بعنف مفرط دون رحمة، وتابعت الحالة النفسية لها عن 

كثب، كما صورها المؤلف.

تضافر التاريخي والسياسي 
واالجتماعي في القصة القصيرة
مجموعة »نبوءة« نموذًجا

د.طارق منصور*
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املسماة »الصراع األبدي« هي قصة الصراع 

بين الخير والشر، أو النور والظالم، مستوحيًا 
عناصرها من قصة إيزيس وأزوريس وابنهما 

حورس )رمز الخير والنماء( والصراع مع أخي 
أزوريس املدعو ست وزوجته نفتيس )رمز الشر 

والجدب(. ورغم أن املؤلف مل يصرح بأسماء تلك 
اآللهة الفرعونية إال أن عناصر القصة مستوحاة 

تماًما منها، وال يمكن للقارئ العادي -كما سبق أن 
قلت- أن يدرك هذا املستوى الثقايف الرفيع للمؤلف 

ورؤيته التاريخية- الفلسفية للصراع بين الخير 
والشر إال إذا كان قارًئا واعيًا بالتاريخ املصري 

القديم.
 أما القصة الثالثة املسماة »الرحلة املقدسة« التي 
استلهمها املؤلف من التاريخ الفرعوني فهي قصة 

اإلله أخناتون، وهي فنتازيا تاريخية يف املقام األول، 
استقى املؤلف بعض عناصرها من عصر أخناتون 

وصراعه مع الكهنة، كما استعار بعض الصور 
القرآنية أيًضا ليوظفها يف سياق الفكرة التي يود 

أن يطرحها، وهي أن الفكر الديني املترسخ يف 
عقول الناس -حتى ولو كان خاطئًا- كفيل بأن 

يطرد الفكر الديني القويم من الحياة، لتبقى األفكار 
السائدة املشوشة تعمل لصالح رجال الدين، الذين 

يرمز إليهم هنا بكهنة آمون رع.
ويف إطار تلك الفنتازيا التاريخية جعل املؤلف 

ا بالوادي املقدس، ثم يصل إىل  أخناتون يخرج مارًّ
منطقة يأجوج ومأجوج ليبني سدًّا هناك، ليوقف 

تغول النهرين املعروفين يف كتب التراث باسم 
نهري جيحون وسيحون، وهما 

اللذان يقعان يف أواسط آسيا؛ 
رغم أن أخناتون مل يغادر 

مصر، بل غادر فقط العاصمة 
طيبة إىل مدينته الجديدة 

أخيتاتون )تل العمارنة اآلن 
باملنيا( بعيًدا عن سلطة وطغيان 

كهنة آمون رع، حيث جعلها 
مركًزا للتوحيد عىل عهده. وهنا 
نقتبس من القصة النص التايل:
»جذبه نور الزيتونة املباركة، 

أمر أعوانه: اخلعوا نعالكم، نحن 

معظمها غير تقليدي، يتسم تارة بالذكاء وأخرى 
بالسخرية الالذعة، ويف نفس الوقت ذات ارتباط 

وثيق بمحتوى القصص.
بيد أنه علينا أن نقر أن املؤلف يخاطب القارئ 
املثقف the well- educated reader، وليس 

القارئ العادي uneducated reader، وقد تكون 
هذه مزية للنص، وقد تشكل عائًقا أمام القارئ 

العادي أو لنقل القارئ املتوسط الذكاء؛ فقد طغى 
 symbolism عىل أسلوبه سمو النص، والرمزية

بطريقة بيكاسو السريالية، والرؤى الفلسفية 
الخاصة، واالرتقاء بمستوى النص إىل عتبة املثقف 

الحقيقي the real intellectual واسع االطالع 
واملعرفة؛ وهي األدوات التي تعكس حنكة السنين، 

وخبراته املتراكمة؛ كما تعكس عامله الذي يسكن 
فيه أو لنقل يسكن بداخله. فاملجموعة القصصية 

تشير إىل أن هناك عوامل كامنة تسكن بذات املؤلف، 
تسير معه أينما يسير، تالزمه كظله الذي ال يفارقه، 

ويتفاعل مع حوادثها، لنكتشف البعد الوطني لدى 
املؤلف والذي يؤرقه عبر سنين العمر، فأهم عامل 

من عوامل املؤلف هو الوطن واإلنسان. ولهذا جاءت 
معظم قصصه مرتكزة عىل هاتين الركيزتين اللتين 

يربطهما حبل سري مجدول بعناية فائقة.
أما البعد التايل يف هذه املجموعة القصصية فهو 
 ،The historical dimension البعد التاريخي

فقد ارتكز املؤلف يف عدد من قصصه الواردة بهذه 
املجموعة عىل التاريخ املصري القديم يف حقبته 

الفرعونية، وأخذ ينهل منه -بتصرف- فلم تأت كل 
عناصره التاريخية مطابقة ملا 
وصلنا من العصر الفرعوني، 

بل استقى أفكاًرا ذات بعد 
تاريخي ليبني عليها قصة تلو 
األخرى كقصة »نبوءة« التي 
حمل الكتاب اسمها، وقصة 
»الصراع األبدي«، وقصة 
»الرحلة املقدسة«، وقصة 

»تاميت«.
وبعيًدا عن قصة نبوءة التي 

ورد بشأنها دراستان ملحقتان 
بالكتاب، فإن القصة الثانية 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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بالوادي املقدس، هنا تجىل نور الرب ألخي فأنار 

السماء واألرض، اسجدوا للرب اإلله«.
ويف موضع آخر من ذات القصة يقول:

»عبروا األرض التي تغرب فيها الشمس، أهداه 
ملكها خوذة يعلوها قرنان من الذهب، سمي بذي 
القرنين، وصلت القافلة لبين السدين، حط رحاله، 
شكى كبيرهم إليه. كل عام ويف نفس املوعد يغير 

علينا نهران هائجان يهدمان السد، يفسدان أرضنا 
وزرعنا، نجمع لك مااًل وتبني لنا سدًّا يحول بينهما 
وبين أرضنا. قال: أتيت من بالدي إليكم ألتم هذه 
املهمة، هذه أرض باركها الرب، بها مناجم عامرة 
بالحديد والنحاس، أعينوني بقوة لنبني السد فقد 

اقترب موعد هجوم النهرين«.
ويظهر من خالل الفقرتين السابقتين التأثير 

القرآني عىل املؤلف، رغم أن أخناتون سابق عىل 
القرآن الكريم بحوايل ألفي عام تقريبًا، وأنه مل 

يخرج من مصر لتلك األراضي، ليبقى لنا تفسير 
واحد وهو أن املؤلف استعار عناصر تاريخية 

بذاتها ليبني عليها فنتازيا تاريخية، أجاد إخراجها 
ببراعة كي تصل فكرته إىل قرائه.

 The political وإذا ما تناولنا البعد السياسي
dimension يف هذه املجموعة القصصية، سنجد 

أن الكاتب استخدم الرمزية بمهارة -ربما ليتجنب 
مقص الرقيب- وعمد إىل عدم الزج باألسماء 

صراحة، فاستخدم إما أسماًء مستعارة أو مبتورة، 
كأن يقول نائبة يف البار واملقصود هنا نائبة يف 

البرملان، كما ورد يف قصة »سوسو نار«، والتي 
أعتبرها من أمتع قصص هذه املجموعة ذات املغزى 

السياسي.
ففي هذه القصة يعالج املؤلف بحرفية ما يصيب 

أهل الرأي أو القلم من السلطان، إذا ما تجرأوا 
وخالفوه يف القول، مثلما حدث مع سوسو نار، 

التي تجرأت وخالفت قانون الجان، وعصيت أمر 
السلطان، فاعتقلت ووضعت يف القمقم آلالف 

السنين، حتى أصابها الهزال والوهن بعد أن تخىل 
عنها الجميع. ويأتي السؤال عىل لسان الراوي: 

»يعني أنت كانت جريمتك إيه، قتلتي عفريت وال 
حرامية؟ فيأتي الرد: لو كنت كده ماكنتش اتبهدلت، 

وكنت خرجت بعفو من السلطان من زمان، أنا 
أخناتون
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 أما قصة »ملهاة سرسوعة« فهي قصة الظلم الذي 
قد يصيب القوم فيحصرهم يف حفرة من حفر الدنيا 

فيصبحوا عبيًدا للسلطان )العمدة هنا( ال يملكون 
القوة -رهبة وخوًفا- ملجابهته أو معارضته؛ بل 

ف أصابها  إن سرسوعة كلبة عبد الهادي الكالَّ
الهزال من شدة الظلم والفقر ونسيت أنها من 

فصيل الكالب، فصارت تتقوت مع الفئران والقطط 
ما تبقى من طعامهم. وذات يوم حين ذهب عبد 

الهادي ذو الكبد العليل بسبب البلهارسيا إىل الترعة 
ليحمم جاموسة العمدة، فإذا بكلب العمدة »جبار« 

يرهب املارة وينهش أحد أطفال القرية، وحين يؤثر 
القوم االنزواء خوًفا عىل أنفسهم من بطش الجبار، 

تخرج سرسوعة الهزيلة عن ناموسها، متحاملة عىل 
نفسها، وتنبح بكل ما أوتيت من قوة لتنهي الجبار 
عن ظلمه، فما كان من األخير إالَّ أن نهشها وقضى 
ف أن يحذو حذو  عليها. وهنا يقرر عبد الهادي الكالَّ

سرسوعه ليثأر لكلبته الجريئة، فيترك جاموسة 
العمدة تواجه مصيرها يف املاء، ويخرج ليصد 

الجبار، الذي ارتعد وفر هارًبا أمام عبد الهادي. 
ويف الوقت الذي تجرأ فيه عبد الهادي عىل فعل ذلك 

والوقوف يف وجه السلطان، تم إلقاء القبض عليه، 

سجينة رأي«. ويبدو أن املؤلف ليس لديه أمل يف 
تغير الحال، حيث تنبأ أن الوضع سيستمر لأللفية 
الثالثة أيًضا، فتقرر سوسو نار أن من سيخرجها 

من القمقم يف تلك األلفية ستسخطه حماًرا.
ويف قصة »الحياة داخل الحذاء« نقابل حواًرا 

ساخًرا، نادر أن نلقاه بين الحذاء وصاحبه، لتعكس 
لنا هذه القصة رؤية املؤلف لثورة ٢5 يناير ٢011 

وما آلت إليه، ففي الوقت الذي يقرر صاحب الحذاء 
التخلص منه بإلقائه يف أقرب صندوق قمامة، 

يحاول الحذاء أن يذكر صاحبه بالفارق بينه وبين 
والده الذي كان يحنو عىل حذائه )الُبلغة( وال يهينه 
يف الوحل ويسعى إىل حمايته، كما يذكره بأنه هو 

من رافقه يف امليدان، وكم تساقطت حبات الفول 
عليه من السندوتشات التي كان يلتهما يف امليدان، 

وكان ينحني ليلتقط حبات الفول تلك من فوق رأس 
حذائه ليعيد التهامها، مذكًرا إياه أنه شهد كيف 
اتهموا بأنهم كانوا يأكلون وجبات من كنتاكي 

وماك بيرجر وغيرها. تدور القصة يف قالب ساخر 
وكأن االثنان يذكران بعضهما البعض بما حدث 

يف ثورة ٢5 يناير، التي مل يصرح املؤلف باسمها، 
لينتهي بها األمر إىل قاع التاريخ مثلما انتهى األمر 

بالحذاء إىل أقرب صندوق قمامة بعد أن انتعل 
صاحبه حذاًء جديًدا، رغم أن الحذاء القديم توسل 

إليه أن ينظفه ويتركه عند باب أحد دور العبادة 
عسى أن يجد من يقدره ويصونه.

ويف قصة »نوبة رجوع صحيان« يكشف املؤلف 
عن رؤيته ملا حدث يف نكسة 1967م -دون أن 
يصرح بذكرها كعادته- عىل لسان أحد الشبان 

الذين تم استدعاؤهم للحرب، ومل يمر عىل زواجه 
سوى بضعة أشهر، فترك زوجته الحامل يف طفلة 
وذهب إىل امليدان لقتال العدو والزود عن الوطن، 
ويأتي عىل لسان الراوي قوله: »مل نحارب، مل أر 

جنود العدو«، فيلخص هنا الكاتب رؤيته أن الجيش 
املصري مل يحارب يف 67 كي ُيهزم، واسُتشهد من 
اسُتشهد، بمن فيهم راوي القصة الذي ختم القصة 
بقوله: »ريح الفردوس تهدد روحي، رائحة املسك 
تفوح من أجساد من تقدموا الصف، ُدفنا يف أرض 
امليدان ومل ُنغسل، أقف مع رفقائي ممسًكا بكتابي 

منتظًرا أن يفتح لنا الباب«.

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

سيد جعيتم سليمان خاطر
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تكاليف إقامتها، لينتهي بها املطاف إىل ذات القصر 

متخفية لتأويها املربية يف غرفتها، وترحل عن دنياها 
يف ذات اللحظة التي يرحل فيها أخوها عن دنياه 

أيًضا. وخرج النعشان، وهو املشهد الذي بدأ بهما 
القصة، يف وقت واحد ليلقى كل منهما ربه، فذاك 

خرج ومعه كتاب أسود، وتلك خرجت ببراءة األطفال 
ومعها كتاب ناصع البياض، تاركين املال لدنياهم.

لقد نجح املؤلف يف تصوير هذه املأساة ليس بأدوات 
كاتب فحسب، بل بتكنيك مخرج متمرس عىل فن 

اإلخراج، بصورة تجعل القارئ يرى كل دقيقة من 
دقائق املشهد، بل ال أبالغ حين أقول إنني رأيت 

نظرات البطلة التي تتفرس ما حولها، عسى أن يكون 
هناك من ينقذها من تلك الهلكة، وسمعت صراخها 

وهم يجذبونها خارج القصر بعنف مفرط دون 
رحمة، وتابعت الحالة النفسية لها عن كثب، كما 

صورها املؤلف.
 وآخر نموذج أتناوله عىل عجل يف إطار البعد 

االجتماعي لهذه املجموعة حين طرق املؤلف باب 
التحول الجنسي وموقف املجتمع من املتحول، من 
خالل قصة »السجين« الذي صرخ قائاًل: »لست 

ا وال رجًسا من عمل الشيطان، أريد التصحيح ال  شاذًّ
التغيير يف خلق اهلل«. وبهذا يوجز لنا املؤلف قضية 

تصحيح النوع عند بعض البشر ممن اضطربت 
هرمونات النوع لديهم فغيرت سماتهم الجنسية 

-عن غير إرادة- ورغم هذا فقد دفع املجتمع بطل 
القصة البائس إىل البؤس ذاته حين تخلص بنفسه 

من الرباط الذي يربطه بالذكورة، فنزف، فأودع 
مستشفى األمراض العقلية جراء ما فعل.

أخيًرا، يمكنني القول إن املؤلف نجح يف مجموعته 
القصصية أن يأخذ القارئ ويحلق به يف سماء 
اإلبداع، وأن يدفع إليه بفكرة تلو األخرى، كل 

منها تعالج قضية من قضايا املجتمع املهمة سواء 
سياسية أم اجتماعية.

ورغم هذه السطور القليلة فإنه يمكن قول الكثير عن 
املساحات اإلبداعية للكاتب، والتي تؤكد لنا أن القصة 
القصيرة ال تزال بخير طاملا أن هناك من ينتهج نهج 

السيد جعيتم
------

* أستاذ التاريخ بكلية اآلداب جامعة عين شمس.

والتنسيق مع الشرطة ليقيد املحضر ضد سرسوعة 
التي تجبرت ونهشت الطفل بأنيابها، لينعم الجبار 

وسيده بالحياة عىل أجساد اآلخرين.
ويف ذات اإلطار السياسي يعرج املؤلف لقصة 

املجند سليمان خاطر من خالل قصة »انعكسات 
مظلمة« حيث يتناولها عبر قصة شاب من 

شبابنا التائه البائس الذي يرتمي يف أحضان فتاة 
إسرائيلية بأحد فنادق طابا، يف حين أن سليمان 
خاطر يقف لهم باملرصاد للزود عن الوطن وال 

يستجيب إلغراءاتهم، وحين تحولوا إلهانة الوطن 
قام بفتح النار عليهم ليرديهم قتىل يف الحال، يف 

حين يشهد اآلخر املوقف من النافذة، ثم يعود إىل 
أحضان فتاته املدسوسة عليه لتنقل إليه املرض 

فيفت يف عضده، وربما انتقل منه لبقية املصريين. 
لتنتهي حياة االثنين، سليمان خاطر الذي اختار 
الشهادة بنفسه، وسكن أفئدة أهل بلدته، واآلخر 
الذي نبذه القوم وصار عاًرا عليهم، قتله الوباء 

اإلسرائييل بعد أن أهلك جسده.
 the social dimension أما البعد االجتماعي
يف هذه املجموعة فهو أكثر من أن يعالج يف عدة 

أسطر هنا، بل يحتاج إىل دراسة مستقلة، للوقوف 
عىل بواطنه ومناطق اإلبداع يف نصوصه، وروعة 

الكاتب يف تناول بعض الظواهر واآلفات املجتمعية؛ 
ورغم هذا ال أستطيع أن أنهي هذه األوراق دون 
اإلشارة إىل ثالث من أبدع القصص ومنها قصة 

»حزن السرحانة«، التي عمد فيها املؤلف إىل أنسنة 
الحيوان، حيث صور فيها كيف أن عامل الحيوان 
أكثر وفاء من اإلنسان، كما جاء يف نهاية القصة 

عىل لسان السارد، من خالل ذئبة أهلكها الحزن عىل 
وفاة زوجها الذئب، فظلت تعوي حتى ألقت بنفسها 

من فوق الجبل، بعد أن اطمأنت عىل دفن جثمانه، 
فتلحق به وفاًء له.

ويف قصة »حكمتك يارب« تتجسد التراجيديا 
اإلغريقية بكل عناصرها يف نص مؤمل للغاية، يذكر 

فيه املؤلف اإلنسان بأن الحياة زائلة، وأن املال 
ال يوازي حب األخ ألخيه، من خالل قصة األخ 

الذي غدر بأخته وأودعها املصحة النفسية ليلتهم 
ميراثها، فيسلط اهلل عليه املرض، ويسقط بجلطة 

دماغية، يف حين طردت أخته من املصحة لعدم دفع 
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الوسطية العامة التي تميز الدجاجة والحمامة، 
ويمتد موطنه يف عاملنا العربي من فلسطين ومصر 

إىل معظم أنحاء بالد الشمال األفريقى.
ويتميز بححوظ عينيه ذات اللون البنى، أما منقاره 
فأسود اللون، وأما القدم فصفراء، واللون الغالب 

عىل الكروان هو اللون األصفر الرميل 
مع برقشة بنية اللون وخطوط 

ونقوش فاتحة وقاتمة، ويمتد تحت 
العين وخلفها خط أبيض؛ مما يساعده عىل 
التمويه والتََّخِفي camouflage من أعدائه 

الطبيعيين.
 B. ومنه النوع السنغايل

senegalensis، وهو يميل إىل 
البني يف لونه، ويستوطن 

طائر الكروان Curlew من الطيور املعروفة 
املقيمة يف البيئة املصرية، وهو من رتبة القطقاطيات 

التي تندرج تحت فصيلة الكروان، وهو يتبع 
جنس الكروان. واسم كروان الصحراء العلمي هو 

.Burhinus saharae
ويوجد من هذا الطائر يف العامل حوايل تسعة 

أنواع يتواجد معظمها يف األراضي الجافة التي 
تكثر بها األحجار، ويقع لونه بين البني والرمادي 

الخفيف مع شرائط وبقع لونية عميقة اللونين 
الُبني واألسود عىل ريش الجناح، ويصل ارتفاعه 
نحو ٣0 سنتيمتًرا، وله منقار قصير قوي ورأس 
كبير عريض، وعينان كبيرتان نظًرا ألنه طائر لييل 

النشاط، وأرجل طويلة بالنسبة لحجم الجسم، 
ويقطن املناطق املعتدلة واالستوائية يف معظم أنحاء 

العامل.
ويأخذ هذا الطائر يف شكله الخارجي املالمح 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

على الرغم من أن العقاد كان يفضل اإليجاز ويؤثر المعاني فيما يكتب، 

فإنه كان صاحب جملة تتميز بالبيان والبالغة التي تهتم أواًل ببيان 

المعنى وبلوغ الهدف من الكتابة، ومع هذا فلم تكن تخلو جملته من 

روعة وجزالة وجمال. أما أسلوب العميد فإنه يخالف به غيره، ونعرفه 

ونميزه عن سواه من أصحاب األساليب، فهو صاحب جرس خاص ذي 

وقع وتأثير على األذن السامعة، ليس بوسعنا مقارنته بما نسمعه من 

غيره، كما أن له في كتابته أو أحاديثه طابعه أو مذاقه الخاص.

الكروان بين العلم واألدب

د.محمد فتحي فرج
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وقد جذبت هذه الصفات التي تميز بها هذا الطائر 

الفنان انتباه الشعراء والفنانين واألدباء إليه، 
فأنسوا لصوته واستمتعوا بنغماته وتاثروا بها، 
وألهمتهم الكثير من فنون التعبير التي صيروها 

شعًرا جمياًل ونثًرا مؤثًرا، وكان عىل رأس من تأثر 
من أدبائنا بهذا الطائر كل من الرائدين العقاد وطه 

حسين.
وقد ضع العقاد ديوانه السادس بعنوان »هدية 

الكروان« سنة 19٣٣، ثم بين لنا قصة والدة هذا 
الديوان وِسر تسميته هذا االسم يف مقدمته، حيث 
يقول: كان الربيع وتاله الصيف، وكانت لياليهما 
السواحر الحسان، وكان هتاف الكروان الذي ال 

ينقطع من الربيع إىل الخريف، وال يزال يتردد حتى 
يسكته الشتاء. وأكثر ما يسمعه السامع يف حوايف 
مصر الجديدة حيث أسكن وحيث يكثر هذا الطائر 

الغريب، ألنه يألف أطراف الصحاري عىل مقربة 
من الزرع واملاء، كأنه صاحب صومعة من تلك 

الصوامع التي يسكنها الزهاد بين الصحراء والنيل، 
فله من مصر الجديدة مرتاد محبوب. )هدية 

الكروان، ص5(
وإذا كان لنا من تعليق فهو حول الوصف الدقيق 

لهذا الطائر مما أورده األستاذ من خالل املعلومات 
البيولوجية واإليكولوجية الصحيحة، حتى أنه 

يف نهاية الديوان وتحت عنوان »كلمة شكر«، مل 
ينس وهو يشكر الفنان رمسيس يونان عىل لوحته 

التي زيَّن بها غالف الديوان أن يعقب بقوله: وقد 
ارتضيت رسم الكروان بمنقاره الدقيق الطويل 

عىل أنه تصرف تسوغه الزخرفة كما تسوغ تدقيق 
الحروف الكتابية وتطويلها«.

ثم يأتي بمالحظته حول منقار الكروان الذي يعهده 
فيقول: »أما الكروان الذي يقيم يف مصر فله منقار 

يخالف هذا املنقار«. )هدية الكروان، ص156(
ثم أنشأ يقول يف مقدمته: ويل بالكروان ألفة من 

قديم األيام، نظمت فيه القصيدة النونية التي أقول 
يف مطلعها:

هل يسمعون سوى صدى الكروان
صوًتا يرفرف يف الهزيع الثاني

من كل سار يف الظالم كأنه
بعض الظالم، َتضله العينان

مصر والسودان وأثيوبيا، وهو يصغر يف الحجم 
عن النوع السابق، كما تضع أنثاه بيضة واحدة بداًل 

من اثنتين بالنسبة للنوع السابق.
ولهذا الطائر تغريد موسيقي جميل، ذو نغمة 

خاصة مميزة إىل حد كبير، خاصة حينما ينطلق 
يف هدأة الليل وسكونه املهيب، فهو يبدأ تغريده 

كالعازف املاهر بصناعته، العارف ألسرارها، 
بنغمات تبدأ خفيفة خفيضة، ثم ال تلبث أن ترتفع 
نبراتها، وتزداد سرعتها رويًدا رويًدا، ثم تتالشى 

بعد ذلك شيئًا فشيئًا، حينما ينزل مرفرًفا بجناحيه. 
ولها فقد جذب إليه الشعراء واألدباء والفنانين، 
واستوحوا من نداءاته املوسيقية املتميزة شعًرا 

وأدًبا وفنًا جمياًل، يروق للكثيرين عذوبته وتفرده 
السيما حينما يقرنونه بذكرياتهم حين سماع 

أصواته العذبة الشجية.

هدية الكروان

وها هو األستاذ عباس العقاد يصف الكرواَن يف 
مقدمة ديوانه عنه بعنوان »هدية الكروان« بصفاته 

الطبيعية التي تميزه، ثم يصفه يف كتابه »ردود 
وحدود« بما ينطبع يف نفسه عنه من تصورات 

فيقول: طائر الليل. طائر العزلة. طائر الصحراء. 
طائر الصيحة التي فيها من البشرى وفيها من 

التبريح وفيها من التسبيح.
ثم يتساءل: 

- تعني الكروان؟!
ويجيب:

- نعم، إياه أعني، وهو صامت اآلن! )فقد كتب 
العقاد هذا املقال يف فصل الشتاء، حيث يقل نشاط 

الطائر، وإطالقه ألصواته املعهودة(.
ثم يتابع قوله: »صامت منذ أشهر ال تسمع له 

من وراء األفق تلك الصيحة التي كأنها نصل من 
اللحن يشق ستًرا من السكون، أو كأنها عقيقة من 

البرق تنفتح يف سدفة من الظالم، أو كأنها نفثة من 
الجوى تندفع يف هدأة من الصبر الطويل. وكأنما 
سكون ليل الشتاء يف هذه اآلونة املوحشة إصغاء 

مرهف وحنين مكتوم إىل ذلك الصوت املغيب الذي 
سيطول غيابه، وسيعود!«.
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الليل بالرعاية بين لحظة ولحظة، وينطلق بالغناء 
يف مفاجاة منتظرة أو انتظار مفاجئ فال تدري 
أهي صيحة جذل أم هي صيحة روعة وإجفال، 

ولكنك تشعر بالجذل والروعة واالجفال تتقارب 
وتتمازج يف نفسك حتى ال تتفرق، كأنك تصغي 
إىل طفل يرتاع وهو جذالن ويجذل وهو مرتاع! 

ويطلب الخطر ويشتهيه ألن للخطر يف حسه طرافة 
وحركة، فهو من عامل التفاؤل واإلقبال ال من عامل 

التشاؤم والنكوص.
ويطلع عليك بهتافه من هنا ومن هناك، وعن اليمين 

وعن الشمال، وعىل األرض وفوق الذرى، فيخيل 
إليك أنك تستمع إىل روح هائم ال يقيده املكان وال 

يعرف املسافة، أطلقوه يف الدنيا عىل حين غرة 
فسحرته فتنة الدنيا وخلبته محاسن الليل، فهو 

ال يعرف القرار وال يصبر يف مطار. فأنت تتلقى 
من صوت هذا الطائر األليف النافر عاملًا من معان 

وأشجان يتجاوب فيها تقديس املصيل القانت 
وحدب الحارس األمين وروح الطفولة ومناجاة 

الخطر املقبول وهيام الروح املنهوم بالحياة 
والجمال: عامل ال نظير له فيما نسمع من غناء 

يدعو إذا ما الليل أطبق فوقه
موج الدياجر، دعوة الغرقان

ثم يقول فيها أيًضا:
ما ضر من غنى بمثل غنائه

أن ليس يبطش بطشة العقبان
إن املزايا يف الحياة كثيرة

طا ِسيَّان الخوف فيها والسَّ
إىل أن يختمها بقوله ُمناجيًا 

إياه، ُمشيًدا بدعائه:
يا ُمحيي الليل البهيم تهجًدا

والطير آوية إىل األوكان
يحدو الكواكب وهو أخفى 

موضًعا
من نابغ يف غمرة النسيان

قْل يا شبيه النابغين إذا دعوا
والجهل يضرب حولهم بجران
كم صيحة لك يف الظالم كأنها

دقات صدر للدَّجنَّة حان
هن اللغات وال لغات سوى التي

ُرفعت بهن عقيرة الوجدان
إن مل تقيدها الحروف فإنها

كالوحي ناطقة بكل لسان
أغنى الكالم عن املقاطع واللُّغى

بث الحزين وفرحة الجذالن
)هدية الكروان، ص5(.

وأودعتها الجزء األول من ديوانى. ثم أعادني طائف 
من طوائف النفس إىل النظم فيه فاجتمعت عندي 

قصائد عدة يف مناجاته. وكأننى كنت أعارضه 
وأساجله بكثير من القصائد األخرى التي اشتملت 

عليها هذه املجموعة، فصحَّ عىل هذا املعنى أن 
ُيسمى الديوان كله »هدية الكروان«.

ثم يقول: ولوصف الكروان وشرح طباعه ومشاربه 
مقام آخر غير هذا املقام. فأما غناؤه فقد تقال 

فيه كلمة هنا؛ ألننا نتكلم عما فيه من شعر يوحي 
الشعر، فليس أصلح لهذا الكالم من صدر الديوان.

ثم يقول: تسمعه الفينة بعد الفينة يف جنح الليل 
الساكن النائم البعيد القرار، فيشبه لك الزاهد 

املتهجد الذي يرفع صوته بالتسبيح واالبتهال فترة 
بعد فترة، ويسبه لك الحارس الساهر الذي يتعهد 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

عباس محمود العقادصالح عبد الصبور طه حسين
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صدحت يف نفسه أنفسنا

فتسامعنا سواء، وسمعنا الكروان
***

واحدة أو مائة ترجعه
عندنا أو عندكم مطلعه

ذاك شيء واحد نسمعه
يف أوان وبيان، هو صوت الكروان

***
واحٌد بين عصور وعصور

نحن نستحيي به تلك الدهور
مل يفتنا غابر الدنيا الغرور

يف أوان الكروان، ما أحب الكروان
)هدية الكروان، ص٢9(

دعاء الكروان

ثم يأتي الدور عىل العميد، الذي ألف ثالث رواياته 
بعنوان »دعاء الكروان« )1941(، بعد روايتيه 

»أديب« )19٣5( و«القصر املسحور« )19٣6(، فال 
ينسى ديوان صديقه العقاد عىل الرغم من صدوره 
قبل ذلك بثمان سنوات )19٣٣( فُيَصدُِّرها بإهداء 

لصديقه يقول له فيه: »أنت أقمت يا سيدي للكروان 
ديواًنا فخًما يف الشعر الحديث، فهل تأذن يف أن 
ا متواضًعا يف النثر العربي الحديث،  أتخذ له عشًّ

وأن أهدي إليك هذه القصة، تحية خالصة من 
صديق مخلص«.

الطيور بهذه الديار.
وقد كرس الشاعر نحو ثلث الديوان لطائره األثير: 

الكروان، وصدَّره بهذه األبيات عنه:
هتفات الِكْروان بالليل تترى
ومعاني الربيع نوًرا وِعطرا
وجمال الحياة حبًّا وحسنًا

وشباًبا يفيض عطًفا وبشرا
بتُّ أصغي لها، وأقبس منها
ثم ترجمتها ملن شاء شعرا 

)الِكْروان: جمع َكَروان. هدية الكروان، ص1٣(
ومن أعذب قصائد الديوان يف الجزء الخاص 
بالكروانيات القصيدة اآلتية، تحت عنوان »ما 

ر فيها الشاعر حبيبه بصوت  أحب الكروان!«، ُيذكِّ
الكروان وهتافه الخالد، ويجعله همزة الوصل 

بينهما عىل البعد، والتي يستفتحها بقوله:
ما أحب الكروان!

هل سمعت الكروان؟
موعدي يا صاحبي يوم افترقنا

حيث كانت جيرة أو حيث كنا
هاتٌف يهتف باألسماع وهنا

هو ذاك الكروان، هو هذا الكروان!
***

الكراوين كثير أو قليْل
عندنا أو عندكم بين النخيْل

ثم صوٌت عابٌر كلَّ سبيل
هو صوت الكروان يف سبيل الكروان

***
يل صدى منه فال 

تنس صداك
هو شاديك بال 

ريب هناك
فإذا ما عسعس 

الليل دعاك
ذاك داعي الكروان 
هل أجبت الكروان

ثم ينهيها بقوله:
مفرد لكنه يؤنسنا

ساهر لكنه 
ينعسنا



نذرت نفسها للقصاص لها ممن أغواها، ودنََّس 
شرف أسرتها، فتسبََّب يف قتلها، فيقول: »إن 

صوتك إذن ألشبه األشياء بأن يكون صوًتا لروح 
رني روح هذه األخت التي  من هذه األرواح ليذكِّ

شهدَت مصرعها معي يف تلك الليلة املهيبة الرهيبة، 
ويف ذلك الفضاء العريض الذي مل يكن من سبيل 

إىل أن ُيسَمع الصوُت فيه مهما يرتفع، وال أن يجيب 
املغيث فيه ملن استغاث.

فالجو العام للرواية -كما أشار صالح عبد 
الصبور- الذي صنعه طه حسين ليعالج فيه، 

بشكل أساسى، قضيتين هما: التنفير من جرائم 
القتل التي ترتكب باسم صيانة العرض، وأما الثاني 

فيتمثل يف تمجيد عاطفة الحب تلك التي اكتسبها 
العميد من ثقافته الفرنسية.

ثم يعاود التلبية عىل لسان آمنة: »لبيك لبيك أيها 
الطائر العزيز! ادُن مني إن كان من أخالقك الدنو، 

وأَنْس إيلَّ إن كان من خصالك األنس إىل الناس، 
واسمع مني وتحدث إيلَّ، وهلم نذكر تلك املأساة 
التي شهدناها مًعا، وعجزنا عن أن ندفعها مًعا، 

نصرف شرَّها عن تلك النفس الزكية التي ازهقت، 
وعن هذا الدم البريء الذي سِفك. فلم نزد حينئذ 

فيرد عليه العقاد التحية بتحية مماثلة، 
ويكتب يف »الرسالة« مقااًل نقديًّا حول 

نه كتابه  الرواية يف ٢6 يناير 194٢، ضمَّ
»ردود وحدود«، وينتهز هذه الفرصة 
ليقول يف جزء منه: »يا دعاء الكروان! 

موعدنا معك الفضاء الرحيب كلما أوغلت 
بنا الذكرى يف أغوار ينقطع ما بينها وبين 
الفضاء الرحيب. ومن دعائك أنك جذبتنا 
خمًسا وعشرين سنة أو جذبت إلينا تلك 
السنين الخمس والعشرين، وأنك أوحيت 
إىل طه ما يوحى، فإذا به يفتح لنا فضاء 
الليل وما فيه من أصداء وأشباح، ويفتح 
لنا فضاء النفس اإلنسانية وما فيها من 

أصداء وأشباح، وإذا به يلقي إلينا بعاصم 
يف الفضاءين من ذلك الحبل السريع 

الخاطف، ففيه لياذ بالنجاة«.
ثم يقول: »وإني ألحسب وأنا أتقبل الهدية 

شاكًرا أن »الكروان« سيأوي إىل العش الذي سماه 
صديقنا متواضًعا ألنه يرتضي العش وإن أغريناه 
بالدواوين، وحسبنا منه أن يدعونا وندعوه، وإننا 

وإياه نلبي الدعاء«. )العقاد: ردود وحدود، ص40(
وكما صنع العقاد للكروان يف الشعر ديواًنا فقد 
كرَّم طه حسين هذا الطائر املصرى، وصنع له 
أيًضا يف ميدان الرواية واحة فيحاء يف صحراء 
مترامية األطراف، وجعله يغرد مع أول خيوط 

الفجر دعاءه الشهير، بصوته العذب الشجي 
َر بطلة روايته »دعاء الكروان« »آمنة«،  الرخيم؛ لُيذكِّ

بعهدها ووعدها الذي جعلت تردده كلما سمعت 
دعاء الكروان، حيث جعلها العميد تقول: »لبيك لبيك 

أيها الطائر العزيز! ما زلت ساهرة أرقب مقدمك 
وأنتظر نداءك؛ وما كان ينبغي يل أن أنام حتى 

أحس قربك، وأسمع صوتك، واستجيب لدعائك. أمل 
أتعوَّد هذا منذ أكثر من عشرين عاًما؟!

لبيك لبيك أيها الطائر العزيز! ما أحّب صوتك إىل 
نفسي إذا جثم الليل، وهدأ الكون، ونامت الحياة، 
وانطلقت األرواح يف هذا السكون املظلم، آمنة ال 

تخاف، صامتة ال تسمع!«.
ثم يربط بين صوت الكروان يف هدأة الليل وهتاف 
روح أختها »هنادي« وكأنها تخاطُبها.. أخُتها التي 

"تسمعه الفينة بعد الفينة في جنح 
الليل الساكن النائم البعيد القرار، 

فيشبه لك الزاهد المتهجد الذي يرفع 
صوته بالتسبيح واالبتهال فترة بعد 

فترة، ويسبه لك الحارس الساهر الذي 
يتعهد الليل بالرعاية بين لحظة ولحظة، 

وينطلق بالغناء في مفاجاة منتظرة أو 
انتظار مفاجئ فل تدري أهي صيحة جذل 

 أم هي صيحة روعة وإجفال"..
)العقاد عن الكروان(
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بحيث ال يجور واحد منهما عىل اآلخر. وعىل هذا، 
فحينما انتقل العقاد من الشعر إىل النثر، ليحدثنا 

عن طائره األثير الكروان، فقد اقترب أسلوبه 
كثيًرا من الشعر، ولك أن تقول باطمئنان: إنه 

أشبه ما يكون بالشعر املنثور.
أما أسلوب العميد فقد قلنا عنه يف موضع آخر: 
»ليس من شك يف أن اللغة العربية -سواء تلك 

التي تخرج من فم الدكتور طه حسين أو يسجلها 
عنه سن قلمه- ذات مذاق خاص، فللرجل أسلوبه 
الذي يخالف به غيره، ونعرفه ونميزه عن سواه 

من أصحاب األساليب، فهو صاحب جرس 
خاص ذي وقع وتأثير عىل األذن السامعة، ليس 
بوسعنا مقارنته بما نسمعه من غيره، كما أن له 

يف كتابته أو أحاديثه طابعه أو مذاقه الخاص، 
الذي ال يختلط بغيره ممن نقرأ أو نستمع لهم من 

كثير من األدباء والخطباء واملتحدثين، فأنت ال 
تملك إزاء قراءته أو االستماع لحديثه إال أن تقر 

بأن هذا املبدع العظيم قد امتلك أسرار العربية 
وكنوزها الخفية!

ومن ناحية أخرى فإن إعادته لبعض عباراته 
ومعانيه بصيغة بيانية أخرى تزيدنا إعجاًبا 

باسلوبه املميز، كما نستمع ونستمتع بترجيعات 
صوت الكروان، يطلقها ويكررها عشرات أو 

مئات املرات، دون أن نمل من تكرارها وسماعها، 
بل إننا نحن الذين نحس بتنوعاتها حينما 

نقرنها بحالتنا النفسية، ونخلع عليها انبطاعاتنا 
الوجدانية، فنشعر بها جديدة طازجة يف كل مرة 

نستمع فيها إليها.
وخالصة القول: فقد أحب الرائدان طائر الكروان، 

وتعلقا به، وناجياه.. كلٌّ بطريقته، وبما أوحى 
به إليهما من نفحات الفن، وما حرك لديهما من 

أشكال الخيال.. لقد استلهماه بعض أبداعهما 
ا جمياًل، واملهم قبل هذا  فلباهما شعًرا رائًعا، وقصًّ

وبعده أنه جمعهما مًعا يف طريق الفن واإلبداع 
والتعبير الجميل، والتواصل األدبي الراقى، 

ل لهما تاريخ  والنشاط النقدي املوضوعى، فسجَّ
األدب كل هذا يف سجله الخالد، الذي ال يمحى وال 

يزول، مهما تطاولت عليه السنون والعهود

عىل أن بعثنا صيحات تردَّدت يف ذلك الفضاء 
العريض لكنها مل تبلغ أذًنا ومل تصل إىل قلب، 
وإنما صعدت إىل السماء عىل حين هوى ذلك 

الجسم الجميل املمزق يف تلك الحفرة التي أِعدَّت 
له إعداًدا، ثم ِهيل التراب، وسويت األرض، وأنت 
تدعو وال من مجيب، وأنا أستغيث وال من مغيث، 
وامرأة متقدمة يف السن قد أنتحت ناحية وجلست 
تذرف دموعها يف صمت عميق، ورجل متقدم يف 

السن قد قام غير بعيد يسوي األرض، ويصب 
عليها املاء، ويردها كما كانت، ثم ينتحي قلياًل 

ويزيل عن جسمه وثيابه آثار الدم والتراب، ثم 
يرتفع صوته آمًرا أن هلمَّ فقد آن لنا أن نرتحل«.
ثم يذكرنا بعهدها ذاك ألختها فيقول: »منذ ذلك 
الوقت تم العهد بينك وبيني أيها الطائر العزيز 

عىل أن نذكر هذه املأساة كلما انتصف الليل حتى 
نثأر لهذه الفتاة التي غودرت يف هذا الفضاء، 

ثم نذكر هذه املأساة كلما انتصف الليل بعد أن 
نظفر بالثأر، ليكون يف ذكرنا إياها وفاء لهذه 

النفس التي أزهقت، ولهذا الدم الذي سفك، ورضا 
عن االنتقام وقد أملَّ باآلثم املجرم وردَّ األمر إىل 

نصابه، وأراح هذه النفس التي ما زالت تطلب 
الري حتى تظفر بالثأر من الذين اعتدوا عليها«. 

)الرواية: ص11(
وقد تعمدت أن أستشهد بجزء من مقدمة 

ديوان األستاذ العقاد )نثًرا(؛ لنقارنه بجزء آخر 
استشهدنا به من رواية العميد؛ ليرى املقارن 

املتأمل أن نثر األستاذ مل يقل يف روعته وفنَِّيتِه 
وجمالِه عن نثر العميد، وليعيَد النظَر كل من يظن 
خطأ أو َغفلًة أن أسلوب األستاذ يمتاز بالصعوبة 
أو التعقيد، أو عىل األقل هو أسلوب جاّف، يخلو 

من الجمال والرواء! وْلُيِعد القراءة مرة أخرى من 
يريد أن يتحقق مما أقول، فلعله للحق يعود!

وعىل الرغم من أن العقاد كان يفضل اإليجاز 
ويؤثر املعاني فيما يكتب، فإنه كان صاحب جملة 
تتميز بالبيان والبالغة التي تهتم أواًل ببيان املعنى 
وبلوغ الهدف من الكتابة، ومع هذا فلم تكن تخلو 

جملته من روعة وجزالة وجمال. وال عجب يف 
هذا، فهو أواًل وآخًرا شاعر، والشاعر صاحب 

أسلوب يلتقي ويتوازن فيه املعنى مع املبنى 
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وإىل قضايا مجتمعه وما يعيشه من تقلبات تعصف 
بما اعُتبر ذات يوم مسلمات، وملا ال مكتسبات.

إن أي تأمل يف عمق التجربة الشعرية التي عايشها 
سعيد أكزناي يف كتاباته عىل مدى مسيرته البحثية 

واإلبداعية، ال بد وأن يخلص إىل أن هذا املبدع 
جاوز بعمله وقريحته ومجهوده الجبار مرحلة 

الهواية إىل مرحلة التشييد، ومن مرحلة التشييد 
إىل مرحلة التألق، بمعنى أن بعث القضية والثقافة 

واألدب الشبابي للواجهة، مثَّل تأسيًسا جديًدا لنمط 
من االهتمام النادر يف مرحلتنا الراهنة بقضايا 

الشعر العربي بالعموم، واملعاصر بالخصوص، 
فالدفع بهذا النمط من اإلبداع إىل الساحة العاملة 
واملتعلمة ما هو إال تأسيس فعيل لنوع جديد من 

العالقة التي تربط بين الشاعر واملتلقي.

أوال: قراءة يف سيرة سعيد أكزناي

ال شك يف أن أي مبدع ال بد وأن يكون له من 

حينما نتحدث -نحن كباحثين- عن واقع الشعر 
العربي املعاصر ومآالته يف شمال املغرب، يصادفنا 

اسم الشاعر والباحث املتألق سعيد أكزناي، ليس 
باعتباره أستاًذا ملادة اللغة العربية فحسب؛ وإنما 

للمكانة املميزة التي يحظى بها كشاعر وباحث بين 
أقرانه، سواء بين مجتمعه العلمي واألدبي، أو حتى 

بين من أشرفوا عىل تكوينه ومساندة مسيرته، 
فاألستاذ سعيد أكزناي من الرعيل املخضرم الذي 
عايش الجيل القديم )جيل ما قبل الربيع العربي( 

يف كل آماله، والجيل الجديد الذي ما زال يكافح من 
أجل كسر الطوق واالنعتاق من األغالل.

فإذا كان سعيد أكزناي يشارك أبناء جيله 
املعاصرين هموم الشاعر ورغباته املتواصلة يف 
تطوير الشعر وإبرازه يف أحسن األحوال؛ فإن 

بوصلته أيًضا مل تقف عند حدود الكتابة الشعرية 
التقليدية التي دأب أغلب شعراء هذه املرحلة 

ينسجون عىل منوالها، بل تجاوز هذا األمر ليكون 
أقرب إىل واقع املثقف العربي واإلسالمي من جهة، 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

تمكن الشاعر من إيصال رسائله التي حاول من خاللها اإلجابة عن األسئلة 

التي طالما اختلجت داخل وجدانه وأثمرت عدة تأويالت كانت تتراوح ما 

بين الغوص داخل عالم الطبيعة، أو االرتقاء بين عوالم الروح، وباالستيناد 

إلى التناص القرآني، زاوج الشاعر أكثر بين الروحانيات والماديات، وتمكن 

تارة من نقل المتلقي إلى عوالم السرمد، وتارة أخرى إلى مرتقى التصوف 

والوجدان، إنها على العموم تجربة تستحق أكثر من قراءة، يقف فيها المتلقي 

على جمالية النص وعبقه.

الشعر من خلل التجارب الشبابية..
قراءة في ديوان »أصابعي.. درجات 

بيانو قديم« نموذًجا

د.موسى المودن
)المغرب(
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لألساتذة بمدينة مرتيل سنة ٢014، حين التقى 

أستاذه يف الطريقة، وأستاذه يف التجربة، وأستاذه 
يف دفع الهواجس وإبادة املبررات والتسويف.

وعن هذه اللحظة االنتقالية الفاصلة يحدثنا سعيد 
أكزناي يف سياق حوار أجريناه معه حول الشعر 

الشبابي املعاصر ومآالته يف منطقة الشمال املغربي: 
»ما زلت أذكر ذلك اإلحباط الذي كان يحوطني وأنا 

أفشل يف تصفيف كلمات قد تسمى مجاًزا قصائَد 
أو أبيات، إال أنني مل أتخل قط عن هذا الحلم، حتى 
أتت تلك السنة التي التقينا فيها أستاًذا أديبًّا وناقًدا 

حاول جهده أن يخرج من صفوف طلبته حاماًل 
لواء الشعر، ما زلت أذكر كلماته املشجعة، وأنه 

كان أول من أطلق عيلَّ لقب املبدع ثم الشاعر بعدها، 
كانت تلك السنة سنة االنتقال إىل املدرسية العليا 

للدراسة، واالنتقال من حالة اإلحباط إىل حالة األمل 
الشعري، ما كان هذا األستاذ، إال أستاذنا العزيز 

الدكتور عبد الرحيم جيران، وشاء اهلل أن اجتمع يف 
فصلنا سنتها نخبة إنسانية طيبة من الطلبة كانت 

يل نعم العون والسند«.
كانت هذه التجربة بداية مخاض جديد أزال فيه 
شاعرنا غطاء الخوف والتوجس والقلق، وانطلق 
بعدها كعصفور نال حريته بعد دهر من األسر، 

فكان من نتائج هذا االنعتاق الداخيل البدء يف نسج 
خيوط ديوان امتزجت فيه معامل الطبيعة الغنَّاء، 

بتجربة البناء والقلق والتوجس بين جدران الجامعة 
أو لنقل املدينة، هذه التجربة التي أثمرت ديواًنا 
شعريًّا رائًقا تحت عنوان: »هذيان رجل يحمل 

وجهي«، وهو مخاض تجربة 
أيام بين أعماق الطبيعة يف جبال 

نواحي تطوان، وهمسات بين 
أسوار الجامعة، أو لنقل بصفة 

أدق بين عوامل املدينة، فهو 
»عصارة تجربة ذاتية يف البحث 

عن املاهية والغائية يف هذه 
الحياة، بحث أرهق هذه الذات 
سؤااًل فارتأت أن تفرغ بعًضا 

من شحناته عىل الورق«.
مل تقف تجربة الكتابة عنده 

عن هذه الحدود، بل انتقل بعد 

الزاد العلمي والثقايف ما يؤهله إىل خوض غمار 
أي تجربة إبداعية، وسعيد أكزناي من األساتذة 

الباحثين الشغوفين بالبحث والتنقيب العلمي من 
جهة، واملهووسين باقتناء الكتب ذات االهتمام 

األدبي من جهة أخرى.
1- مسيرته العلمية:

ولد سعيد أكزناي يف قرية الحصن الواقعة بإقليم 
تطوان سنة 1989، وبه نشأ وتربى إىل أن بلغ سن 
التمدرس، فأدخله والده إىل كتاب القرية، شأنه يف 

ذلك شأن أغلب سكان أهل املناطق الجبلية الذين 
كان لهم -وال يزال- حب وتعلق كبيرين بالقرآن 

والتعليم الديني، بعد ذلك سيلج سلك التعليم 
االبتدائي، إىل أن يحصل عىل شهادة الدروس 

االبتدائية، وبعدها سيلتحق بالثانوية اإلعدادية 
أنوال، وبعد تحصيله عىل شهادة الدروس اإلعدادية 
سينتقل إىل الثانوية التأهيلية القاضي عياض، وبقي 

بها يدرس إىل أن نال شهادة الباكالوريا يف اآلداب 
والعلوم اإلنسانية سنة ٢008. والتحق بجامعة 

عبد امللك السعدي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
وبهذه الجامعة سينال:

- شهادة اإلجازة األساسية يف الدراسات العربية 
سنة ٢011.

- شهادة اإلجازة املهنية يف اللغة العربية وآدابها 
من املدرسة العليا سنة ٢01٣.

- شهادة التخرج من املركز الجهوي ملهن التربية 
والتكوين ٢015.

- شهادة ماستر األدب العربي يف املغرب العلوي 
األصول واالمتدادات، يف 
موضوع »تجيل الجميل 

يف الشعر املعاصر بشمال 
املغرب«.

2- مسيرته اإلبداعية:

بدأت قريحة اإلبداع عنده 
تتفجر مبكًرا، إال أن الدفقة 

التي فجرت املستحيل وأبانت 
عن املخفي هي لحظة التقاء 

القلب بالعين، والذات بالروح، 
وهنا نتحدث عن لحظة انتظامه 

ضمن سلك املدرسة العليا 
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)اسم الشاعر سعيد أكزناي، وعنوان الديوان 

أصابعي درجات بيانو قديم، والديوان من جنس 
الشعر كما أسلفنا(، من عالمات أيقونية )رجل 

يشبه الشبح( ومن عالمات تشكيلية )أحمر، أسود، 
أصفر(.. وعىل هذه األلوان بنيت واجهة الديوان.
اتخذت واجهة الكتاب من اللون األحمر الغامق 

العنوان األول، ومن اللوحة املبهمة الدالة عىل 
الحيرة وعدم الوضوح العنوان الثاني، وهو يف 

الحقيقة األكثر غرابة، فحينما تتأمله يبدو لك كشبح 
قد سيق من الزمن املاضي، شبح يختزل لون 

القمح الذي كوته أشعة الشمس الحارقة يف شهر 
من أشهر الصيف الثائر، وإذا ما اقتربت أكثر من 
الصورة لتأخذ بعض االرتسامات، ازداد توترك 

أكثر حينما تلمح شمًسا وراء صاحب الظل الرهيب، 
وأشعة أخرى تستوطن عكس التيار، إنها وبكل 
بساطة فلسفة الشاعر التي ينظر بها إىل الحياة، 

تلك النظرة التي تعتمد عىل كسر املعقول، واختراق 
املجهول، وزحزحة الثابت لينطق قائاًل: أنا املاضي 

وقد سلف، وأنت الحاضر وقد تهت، ونحن مًعا 
سنفك هذه املتاهة لنحيا حياة من سبق.

2- محاولة لفهم املضمون

كيف أنام والبحيرة يف كف عفريت؟!
الناس يف ظمأ تمتص أعناق الورد..

يبدأ شاعرنا ديوانه بسؤال وجودي، يستفسر 
فيه عن سر هذا التناسق الذي حوى هذا اإلبداع 

الرباني، فينطلق من تأمل الدقة التي تركت األشياء 
تسير يف توازن عمودي يبدأ من ماء املحيط 

الذي يعيش فيه، إىل أن يصل إىل ما هو أبعد؛ إىل 
االستفسار عن سر هذه الضوضاء التي تختلج 
داخل النفوس الظامئة املتعطشة إىل اإلجابة عن 
ماهية الحياة والوجود، فتتشابك األسئلة داخل 

مربع العقل، فتتطاحن تارة، أو تتطاير تارة أخرى، 
وهكذا تستمر هذه األسئلة يف التناسل، وتستمر 

رؤية الكاتب لنفس األدوار، وبنفس النسق، 
فالشاعر يمثل املتأمل أو دور الجمهور، وهذا 

اإلبداع الذي تختزله الطبيعة وقوانينها الدقيقة 
العجيبة خشبة املسرح، واملمثلون ما هم إال عناصر 

هذه التجربة إىل ما هو أعمق، ولنقل إىل ما هو أبعد، 
انتقل إىل نمط جديد من الكتابة، بعد أن ساحت 

نفسه وظروف عمله يف أنحاء كثيرة، كانت الفلسفة 
وما وراء الحقيقة هي الهدف، والقلم دائًما هو 

وسيلة ترجمة التجربة تارة، وإيصال تلك الشحنات 
يف شكل اإليجابي والسلبي تارة أخرى، فكان لهذا 
املجهود اإلبداعي ثمرة طيبة، جاءت تحت عنوان: 
»أصابعي.. درجات بيانو قديم«، وهو ديوان قيم 

نال املؤلف عليه جائزة زهرة زيراوي لإلبداع 
الشعري سنة ٢019، جنس الشعر، وهذا الديوان 

هو موضوع الدراسة.

ثانًيا: ديوان »أصابعي درجات بيانو قديم« 

قراءة يف الحقيقة وما وراء الحقيقة

1- التعريف باملَُؤلََّف:

صدر لسعيد أكزناي قبل ثالث سنوات ديوان 
شعري رائق تحت عنوان: »أصابعي درجات بيانو 

قديم«، الديوان يقع يف أربعة وثمانين صفحة، 
وهو من الحجم الصغير، أما عدد القصائد فتقع يف 
حوايل واحد وأربعون قصيدة، تدور مضامينها يف 
سياقات مختلفة )األمل، الحكمة، اليأس، الثورة..(.
أشرف عىل إخراج هذا الديوان إىل الساحة األدبية 

-الذي فاز به املؤلف بجائزة زهرة زيراوي لإلبداع 
الشعري سنة ٢019، جنس الشعر- جامعة ملتقى 

الفن– جامعة املبدعين املغاربة. وهو عبارة عن 
ديوان كتبت قصائده عىل مراحل، جسدت تجربة 
الشاعر الوجودية، وصراعه مع الغير تارة، واألنا 

تارة أخرى.
أول نظرة تثير املتلقي بعد سماعه اسم كتاب ما، 

تبدأ بالغالف الخارجي، فهو بمثابة مفتاح الديوان 
الذي يلج من خالله القارئ إىل عمق الديوان، ومن 
هنا أهميته يف فهم املضمون. فهو يقدم لنا بشكل 

غير مباشر ملحة عن مضامين الكتاب من جهة، 
ويعطي للشعور الباطني لإلنسان الرغبة يف اقتناء 

العمل من عدمه.
ويتكون غالف الديوان من عالمات عبارة لسانية 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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من هذه االقتباسات نبدأ بفهم عناصر القصيدة 
يف نظرة الشاعر، فالقبس الشعري عند صديقنا 
يبدأ باملواجهة، مواجهة الخوف من الفكرة، تبدأ 

باإلفصاح عن الهواجس، تبدأ بفهم العالقات، تبدأ 
بلحظة نثر ورود الكلمات، وحينما يتقن الدور، تبدأ 

لحظة االنتظار، وحينما تبدأ اللحظة تكون جميع 
اإلجابات عند الوهلة األوىل والثانية والثالثة قائمة، 

فربما يكون السقوط إىل الهاوية قائًما، وربما 
تنخدع النفس بما تراه أمًرا وارًدا، وربما ترتفع به 

طموحات النفس إىل ما بعد سقف الحقيقة، وبالذات 
نحو مجاز الكلمة أو عبق النسيم، وربما تهوي 
عىل هذه االندفاعات ريح طيبة تؤثر عىل ترانيم 

العالقات، فتحيلها من انتظام للفكرة إىل طواحين 
تقضي عىل ما انتظم، فتبدأ كل املسلمات تهوي، كل 

ما رتب يتبعثر، لكنه وإن عصفت بتالبيبه رياح 
الشتاء يقف عىل أبواب الربيع متأملًا، كأنه بهذه 

النظرة املتوغلة يعاند القدر، ويذكره بأنه »فارس 
يحارب طواحينه«.

ومن االستفسار والتنقيب، ينطلق شاعرنا يف رحلة 
التيه، يف رحلة البحث عن الحقيقة التي لطاملا كسر 

من أجل اإلجابة عن حقيقتها الكثير من النظرات 
البريئة وحتى املريبة، وبنفس النفس يقر قائاًل:

أخيًرا وصلت التيه
وهل كنت قبل ذلك يف اهتداء

هل كنت ظالًّ للفراغ
كل الخرائط عانقت أوهاًما

أبحث يف جراب الليل عن سبيل األقحوان
حتى وإن وصلت أسئلته إىل جواب سرعان ما 
تكسر انتظام عباراته أمواج الصباح، فال ثبات 

لقصور الرمال أمام هدير مد وجزر ذاك املحيط، 
يتساءل شاعرنا حول ماضيه، حول ماهية الصواب 

والخطأ، حول الحقيقة التي تتساقط أوراقها كل 
يوم، هل حقًّا كان يف اهتداء؟ أم أن كل عصفه كان 

مواجهة تشبه محاربة ومصارعة الظالل؟ يقر 
شاعرنا بأنه وإن بذل جهده يف فهم الطبيعة، إال 
أن كل محاوالته كانت دائًما عبارة خرائط تعانق 

الوهم، وال توصل الذات إىل أي جواب، فقد جرب 
النهار متلمًسا، ولكن القدر خانه، وعبر به نحو 

الليل، نحو صمت الكائنات، نحو ظل القمر، نحو 

هذه الطبيعة، فالطبيعة يف كل عناصرها تدخل يف 
عالقات وجودية، تصنع بعد كل حرب أو حروب 

لوحة للمتأمل، يستمتع بها وهلة من الزمن، ولكنه 
ينسى أن هذا اإلبداع الرباني ما هو إال تضحيات 

رسمتها الكثير من الكائنات، هذه الكائنات التي 
تعيش مع بعضها البعض أو عىل بعضها البعض.

ومن التأمل يف عالقة عناصر الطبيعة، ينتقل 
شاعرنا إىل املشاركة يف هذه التمثيلية، فيختار بعد 

تأمل عناصرها القديمة، فكأنه يهمس للجمهور 
قائاًل:

أنا املمثل!
وبأصابعي ضماد يحول دون فهم األمل..

وما العزف إال قراءة عىل وتر النغم!
وبصيغة أخرى، يخرج من قوقعة املاضي، بتجربة 
أكثر وعيًا بما مضى، ليفرج عن وجهه الجديد، لكن 
بعبق عازف ينتمي إىل قرون ما بعد النهضة، حيث 
الوتر إيقاع، والنغم صمت، واأللحان عصافير تنقر 

عىل زجاج النوافذ، وبهذه الصورة يبدأ قائاًل:
أصابعي درجات بيانو قديم

يعزفها الوقت املنفلت..
أراقب نرجيس وهو يحملق يف املاء..

أكلما عزفت عىل أصابعي انكسرت داخيل الجرار..
والرماد الذي تخلفه أصابعي ال تعرفه العنقاء

ا، وهذه املرة بأسئلة أكثر جرأة،  يظل العزف مستمرًّ
يمثل فيها دور املمثل الذي يشترك يف أداء األدوار، 

فينتقل من التأمل يف عناصر األرض وعالقتها 
باملرآة التي تعكس الصورة، بعالقة األنا ونظرة 
الغير، فتنطلق األسئلة، وكلما ارتقت واشتبكت 
استحال مع هذا اللقاء فهم املقصد، فاستحالت 

صور العالقات إىل رماد، هذا الرماد الذي تعجز 
معجزة الكون، تلك العنقاء املرتقية إىل مراقي 

السماء إحياء تفاصيله من جديد، أو حتى اإلجابة 
عن بعض تفاصيل التفاصيل التي وجدها مسدودة 

األفق، مغلقة النوافذ..
أن أعد أصابعي كطفل صغير

أن أعد لسقطتي العظيمة
أن املجاز خدعتنا الجميلة

سقف ال تهدمه الرياح
تذكر أنني فارس يحارب طواحينه
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عىل املضامين، سواء ارتبط األمر بما يتعلق 
بكوامن بالشاعر »كيف أنام«، »الصحيفة مملوءة 

بالهواجس«، »أرقب نرجيس«، أما فيما يتعلق بالقيم 
واملجتمع واملحيط فقد خصص الشاعر له بعًضا 

من املفردات التي أصابت عمق التساؤل »أيها الخل 
ثقيل املاء«، »جرب أن تلهو قلياًل«، كأن الشاعر من 
خالل هذه الدفقات يثيرنا إىل عدم رضاه بما ورث 
عن املجتمع والثقافة من إجابات، ليستمر بعد ذلك 

يف توجيه األسئلة قائاًل: كيف جئت؟ فيرد عليه 
السائل: ومن أنت؟

4- األساليب ورقة التعابير

تميزت األفكار املرسلة بين السطور املتناسقة 
الدقيقة املبنى، والقليلة الكلمات، بحمولة تعبيرية 

قوية، مزجة بين الطموح املأمول والواقع املرسوم. 
فأثثت لنوع من التضاد القائم يف الصورة 

املرسومة:
يف سفر التاريخ

قد يصير املحو كتابة
لكن ما كل يد تكتب حين املحو..

ثم أغرس يف القعر..

انعكاس ضوئه عىل بحيرة األسئلة، لكن رغم ذلك 
ظلت األسئلة يف تناسل وارتقاء..

اغسليني أيتها القصيدة
فكي أزرار الغيم

فأنا القناص
وقد أصاب زنادي الصدأ

لتبقى القصيدة
وحتًما ستعصم من الغرق

ومن االعتراف بالعجز عن فهم جنون العبارة 
واملجاز، ينتقل إىل محراب القصيدة، يرجو من 

السكون غسل ما لوثته األسئلة، يرجو فهًما لعمق 
ذاك العامل وإن كان صعب االنقياد، فالهمس منحة 

تعطى وال تكسر من أجلها الخواطر، وال تلوى 
من أجل أخذ عطائها األذرع، فالقبس اتحاد بين 

الروح واألنا، بين املطر والغيم، بين الحطب ولهيب 
النار، بين األرض واملطر، بين السمك واملاء، إنها 
القصيدة، َتطلب وال ُتطلب، تمنح وال تمنح، فإن 

أنت أردت هبت بنغمها نحو األعماق، وإن هي 
أرادت جاءتك بزاد العشق من وادي عبقر، لتحيل 

دنس رؤياك املتواترة إىل جنة عدن وربما خادًما يف 
بالط سليمان العبقر.

3- معجم الديوان

استعان الشاعر يف قصائده املبثوثة هنا وهناك 
عىل معجم يكتنزه حب الطبيعة من جهة، 

واالستعانة بعالقاتها العجيبة يف إيصال معنى 
التجربة وخصوصيات مراقيها، فالسنونو والورد 

واألقحوان والزهر والسحاب واملطر والحديقة كلها 
معامل رسمت لوحة شاعرنا وزينت طريقه للوصول 

إىل إجابات تشفي الغليل، لكن كل راحلة امتطاها 
الشاعر وسار بها للوصول إىل الوادي كانت تهون 

مع ثقل اإلجابة، واستحالة الصمود، فانتهى به 
املطاف متنزها بين صرح القصيدة، منتعاًل مجاز 
ظاللها، ومتأبًطا لنغم موسيقاها، ووالًجا ملحرابها 

الضيق الذي كلما تقدمت نحوه انبلج نور من سناه 
وأورد لك حباًل تنجو به من ثقل السؤال.

باإلضافة إىل ذلك ظل االستفهام واالستفسار 
والترقب ومحاولة فهم العالقات التيمة الغالبة 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

عبد الرحيم جيرانسعيد أكزناي
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5- إطاللة عىل زمان ومكان الترنيمة

 إن تعلق الشاعر بواقع األرض والتربة )البلدة- 
الحديقة- البركة- البحيرة( مل يكن ليفارق روحه 
الهائمة يف قلب عواصف الزمن، وتغيرات املحيط، 
فالشاعر عىل موعد، إال أن الحنين يكسر تنهيدة 

جرأته باعتراف:
أراقب عري السماء

أراقب كيف تقتات النوارس
أوقظ بياض الفجر..

إن مكان اصطدام مشاعر الذات والروح تدور يف 
نسق واحد، يبدأ من بركة القرية، ثم يمر بفناء 

وحديقة البيت، ليصل إىل عموم البلدة، وعىل العموم 
فكل الكائنات الفاعلة يف هذا املحيط الواسع خضعت 
بشكل مباشر أو غيره إىل الوصف لتحيل إىل ميول 
كبير نحو عامل الطبيعة، نحو قوانينها العجيبة، نحو 

عالقاتها املركبة.
أما فيما يخص معجم املشاعر واالنفعاالت، فقد 

انحصرت يف معجمين رئيسيين، اليأس: مخمور، 
القحط، جمر، تائه، سراب، خف جمر..؛ األمل: 
الحب، الغيم، إصرار، عينان جديدتان، لقمان، 
الحكيم،.. الحيرة: كيف أنام، غيم الهواجس، 

الوحيد، الفراغ، مدن الضباب.. ويطغى معجم األمل 
عىل الديوان، ليؤكد حالة الشاعر املتقدة التي تنطلق 

من اليأس مروًرا بالسؤال ومنه إىل األمل الذي 
يتمنى أن يكون ميالًدا لغد جديد.

خاتمة:

وخالصة هذه القراءة، أن الشاعر تمكن من 
إيصال رسائله التي حاول من خاللها اإلجابة 
عن األسئلة التي طاملا اختلجت داخل وجدانه 

وأثمرت عدة تأويالت كانت تتراوح ما بين الغوص 
داخل عامل الطبيعة، أو االرتقاء بين عوامل الروح، 

وباالستيناد إىل التناص القرآني، زاوج الشاعر 
أكثر بين الروحانيات واملاديات، وتمكن تارة من 
نقل املتلقي إىل عوامل السرمد، وتارة أخرى إىل 

مرتقى التصوف والوجدان، إنها عىل العموم تجربة 
تستحق أكثر من قراءة، يقف فيها املتلقي عىل 

جمالية النص وعبقه

أن أتدفق من أول نهر..
ومنه انتقل الشاعر إىل االستفهام عن معاني 

األفكار، فانتقل من رسم الصور املتضادة إىل 
التعبير عن حيرته املستمرة من تواتر العالقات بين 

الكائنات، من فهم أبجديات هذا العامل بين ظلمة 
الليل، وضوضاء النهار، بين حبيل النهار والليل، 

بين املنطقة الرمادية، وأختيها البيضاء والسوداء، 
ليطرح نفس السؤال، لكن بمواقف مختلفة:

كيف أنام؟
كيف كان قصيدة من ماء؟

ومن حيرة السؤال، انتقل إىل استجداء اإلجابة، 
فأحال ثقل املسئولية إىل كل من يحمل هم اإلجابة، 
ربما قد يتشارك معه تيمة السؤال، وتيمة اإلجابة، 

فهمس لهم قائاًل:
أيها الخل ثقيل الظل

أيها الوقت
أيها العازف

يا ساكن العناقيد
وحينما عجزت عيون هؤالء عن اإلجابة، ثارت 

ثائرة الشاعر وانتقل من حالة النداء إىل قسم األمر، 
فهبت قريحته تثور عىل ضمور الكلمة يف نفوس 
العازف وظل الظل وساكن روح الدالية، فكانت 

إجابته أوامر استنكارية، مثلت سخًطا عىل وضع 
السكون الذي هم بالناصية:

جرب أن تلهو
امشي الهوينى

أوقد عىل الصرح قصيدة
سر يف ممشى املاء

وبعد ثقل السؤال عىل الذات والغير، يكمل شاعرنا 
مسيرة البحث عن الحقيقة، ولكن هذه املرة ممتطيًا 

حصان املجاز، ومتأبًطا سيف التشبيه، وحاماًل لواء 
االستعارة، فالحرب حرب مقدسة، والبيان الواضح 
املرتقي ال يفيد يف اإلجابة، وما من حل سوى خرق 

مراتب الحقيقة لفهم سر ما وراء الحقيقة، ولسنا 
نبالغ إذا قلنا أن األساطير ساندت مرتقى شاعرنا، 
وأوصلت تعابيره نحو عين الحقيقة، فالسيف للحق 

سطر، والسنديانة للزمن عبرت، أما عن يوسف 
بسحره فقد أشرق، كالشمس حينما تضيء والقمر.
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 ملف )المشهد اإلبداعي الراهن في ليبيا(
 الشعر في ليبيا:

 القصة القصيرة في ليبيا:
شهادة من ليبيا:
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نيسان

جمعة الموفق
 )ليبيا(

طفل يالسن عجوًزا
وأنا أمر

أمر مثل شبح بينهم
 أكاد ال أرى

لو تمطر؟ بس لو تمطر لربما خفف وطء شيء ما 
يدمرني بهدوء

شيء كما لو أنه املوت وضع قدمه
بصدري

لو أكون هناك اآلن؟
أترقب الغروب، مثل صائم نافذ الصبر

ألكون مع صديق واحد
هتكه السكر، يحكي يل

عن صديقين رحال
نكاية يف غيابي

 كانا مثل شغف مستجاب
 تشعر بوجودهما معك، كأن اهلل يحبك

ويف آخر الليل يحكي يل طرفة
تقتلني ضحًكا.

لو أن نيسان يعرف ماذا فعل بي أمس
وتلك الريح الطيبة

ريح من بالدي

نيسان حار
أمس مل يكن كذلك

يف املساء هبت ريح طيبة
بينما كانت الشمس تسحب آخر خيوطها

ريح مثل تلك التي بالوطن
باردة، ومنعشة، وحزينة

)تشرب الذكريات من الريح
كما تشرب اإلبل(

كنت أمشي بين البيوت، مثل طائر قصف جناحيه
فقد صوته

وعزيمته
تجمعت أمامي طيور املينا وزعقت

 نيسان حار غاليًا
ويوم أمس كان كيوم من بالدي

يوم واهن
يمضي عىل مهل، مثل قطار قديم

يسعل بالعوادم
كنت أمشي

الياسمين كثير بال رائحة
املارون بال مالمح )يشبهون املارة عىل النصوص(

يمرون كالجواسيس واملخبرين
كاألورام

رجل يبحث عن رزقه يف القمامة
امرأة تركض، ردفاها مثل يقطينتين



4 7 إبداع ومبدعون
الشعر في ليبيا

إنُه وقٌت جيد للتدخيِن والكذِب،
واملزاِح الثقيل برفقِة الليْل.

وقٌت جيد للكتابة
وأنَت تقُف وسَط ُغرفتَك

أمام جدرانها األربْع.
ال ترى انعكاسَك

تفتُش عن مقبِض الباْب
ال مقابَض
ال أبواْب.

وقٌت جيٌد لتدخَل نفسَك من بابها الذي اعتدتُه!
باب خوفَك من الخروج.

تظلُّ هناَك يف ُظلمتَك
تكسُر نوافَذ البيوِت املهجورة

تسترُق السمَع لهذياِن املجانين
وتمنُح الضحايا أسماَء

تليُق بمالمحهم األخيرَة قبل املوْت.
تلمُح الغرباء الذيَن تصفهم يف قصائدَك

يرمقونَك من بعيْد.
وال تهاُب لصوَص األزقة التي تمُر بها

هم يعلموَن جيًدا أنَك مفلٌس.
تهُز رأسَك، وتبتسُم

فيبتسمون خوًفا، ظنًا منهم أنَك شبٌح!
تخرُج ساعة مقتلَك وتعوي.

القتلة كم هم أغبياء!
تقوُل ذلَك ضاحًكا عىل سذاجتهم

وهم ينظروْن.
ُتحصي النجوَم املنطفئة يف سماِءَك
واملقابَر املترامية يف أطراِف روحَك
هي مدينتَك التي اعتدَت أن تتسكَع

يف شوارعها آخر الليْل.
أنَت تكتُب من هناَك

ملن؟
وال أحَد يسمعَك يف الخارج

باب الخوف

حمزة الفلح
)ليبيا(
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 اختبرت صنوًفا من االنتظار
انتظارات وكفى..

ال أملك حيالها سوى التحديق يف األفق.
انتظار املطر يف نهايات الخريف

انتظار أبي يعود من السوق قبل العيد بيوم
انتظار جرس الحصة األخيرة

انتظار العشاء بين فكي الرحى
انتظار غروب الشمس نهار صوم قائظ

انتظار االمتحان
انتظار مواعيد الحب املتردد

انتظار عودة الكهرباء
انتظار يف املطارات القاحلة

انتظار القصيدة التي ال موعد لها
انتظار إزهار شجرة ليمون زرعتها عىل عجل

كل ألوان االنتظار انتظرتها بشغف
وبرهبة أحياًنا.. وبقلق

لكن ال انتظار يضاهي رعبًا
انتظاَر حرب

ال اعرف متى تبدأ
وال أين تنتهي

انتظارات

سالم العوكلي
 )ليبيا(
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ضيعت رشدي يف الكتابة والحب وقفل املواضيع 
الطويلة وغسل الذاكرة من أعشابها.

أخذُت من الضحك بالهته ومن األيام قرصتها 
املميتة صنعُت من كل ذلك شيئًا يشبه الكرة

ألعب بها يف أوقات فراغي.

يف كتاب التاريخ املهمل وضعت نصفك
ووضعت النصف اآلخر يف املاء
بعت أصابعك يف سوق الكتابة

واشتريت بثمنها قدمين لكي أسير إليك.

الشعر يطعم الكون
لكن الروح تظل جائعة
ال أريد الكلمات املعتادة

واملجاز العظيم واالستعارات الغريبة
أريد كلمة واحدة

تأكل الرغيف الطري من عىل رأسي
وأموت بعدها.

أضع أصابعي يف عين العامل الشرسة
وأمسكه من أذنه الثقيلة

وأرميه يف البحر
ال أبايل لصراخ املريدين

وال للنار التي تشب يف قمصان النهار.

الحرية وهم اخترعه اإلنسان ليصمد هنا
اخترع أوهاًما أخرى كثيرة

اخترع الفن واملوسيقي والشعر
ليشعر بالرضا قلياًل

لينسى جرحه
املفتوح كذبحة صدرية.

لكي أسير إليك

سميرة البوزيدي
)ليبيا(

إبداع ومبدعون
الشعر في ليبيا
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كسول، وأنِت منشغلٌة بتعديل آلة الخياطة.

عىل غرار الرساماِت،
تمتلكيَن ترَف اختيار املزاج األكثر قسوة، تكونين 

وحشيَّة بشكل مفرط، تِقيسيَن املسافة بين صرخة 
املولود ورحم األم، ثالث خطوات بالتمام، ثم 
تضربين الفرشاة عىل اللوحة البيضاء، يسيل 

اللون األحمر بتعب، تشعرين بسعادٍة غامرة وأنِت 
تمسحين يدك من الدم الطازج.

عىل غرار املمثالِت
ُتهدِّدين دائًما بعالقاٍت مفتوحٍة ال تحتمل التأويل، 

تعرفين تواجد كاميرات املجالت الرخيصة 
واملجالت السياسية، ال تعطيهم ما يريدون، 

فقط، الذي أنزل كاميرته وهو يراقبك تهدينه ملعة 
عينين ليِحيَك منهما إشاعات وأخباًرا كاذبة عنك، 
تضحكين حين يخبرك عشيُقك بأن كل صورِك 

)سُيِقْمَن جنتُهنَّ عىل األرِض متناسياٍت آمالُهنَّ 
يف جنِة السماء(
ويليام وودز

عىل غرار الرعويات
تأخذين قطعان السحب معِك أينما ذهبِت تعرفين أن 
املاء يتيٌم، أنَّ أشدَّ أوجاِع البشرية يمكن نسياُنها عىل 

العشب األخضر ونحن نيام.

عىل ِغراِر الشاعرات
تعرفيَن كيف تطرزين صحراء كاملة عىل هيئة 

فراشة، تنظفين الجراح بضحك، وتنتحرين يف اليوم 
الوحيد الذي من املفترض أن تكوني فيه سعيدة.

عىل ِغرار املوسيقياِت
تنتبهين لأللحان املهملة وسط صخب الهدوء، تبدئين 

بالتأفُّف، ثم يغمرك حزٌن سعيد، حزٌن ُمبهم، حزن 

المعجزاُت الصغيرُة المحزنة

سراج الدين الورفلي 
)ليبيا(



5 1

، ُتخبِّئين الرياح واملضادات تحت جلدك، منذ عاميِن 
وأنِت ممتلئة بالشبق والرعود فوق األِسرَّة الفارغة 

امللوثة، منذ عامين وأنت تفتحين وتغلقين ثالجة 
املوتى.

عىل ِغرار النحاتات،
ميَن األرواح يف الظلمة وتتمسكين بحقك يف  ترمِّ

البكاء، تنفخين من روحك يف املجسمات، يستيقْظَن 
مفزوعات، يمتلْكَن اآلن كل قرارات الهرب، تنظرين 

لنفسك يف املرآة عارية، َمْن ينفُخ يف هذا الخراب! 
تهرب املرأة التي يف املرآة أيًضا.

عىل ِغرار العاهراِت،
ترقدين عىل الجانب املحترق من السرير، وتتركين 

اآلخر للمرآة التي توقفت عن العمل منذ زمن، 
تتلمسين ثقوبك، خواَءِك األبدي، رغم ماليين 

الحيوانات املنوية، جسمك ما زاَل مهدٌد باالنقراض.

كانت فاضحًة مع سياسيين كبار.

عىل غرار الكاتباِت،
تمتصين ُعصارة الكآبِة من األفواه امليتة، تتحولين 

إىل طعنٍة شاحبة، امرأة بلساٍن يشبه سكاكين 
السلخ، ال ُتطاقين، عاهرة، قذرة، تصيرين مثل 
مقبرة أثرية، مثل سقِف معبٍد منهاٍر من كثرة 

اأُلحِجيات.

انات، عىل غرار السجَّ
تضبطين الساعة عىل موعد إرضاع الزمن، ال 

أحد يكبر يف السجن، نهدِك فقط يتبختر يف ظالم 
الزنازين، قطرة حليب تسقط يف الحلم الوحيد الذي 

تتبادله املسجونات.

عىل غرار املمرضاِت،
تفارقين األجساَد عىل أمِل أن تلتئم جراحك لوحدها 

إبداع ومبدعون
الشعر في ليبيا



فبراير  ٢٠٢٢

العـدد 38 5 2

أم ترين مجدًدا أن الحياة يجب أن تقدم كلها
كقربان لإلله

كي يشعر اإلنسان بأنه يعطي
كي يشعر اإلله بالرضى!

هل كنت ستغوين الرجال
كجارتك التي تطلقين عليها لفظ العاهرة

أم كنت ستقبلين أن تتزوجي
دون حب،

أم أنك ستؤمنين فعاًل أن الحب يأتي
بعد ليلة واحدة يفض فيها غشاء البكارة

من طرف شخص غريب جدًّا
ال تعرفينه وال يعرفك

هل كنت ستتبجحين أمام املجتمع
ألنك تركت املوسيقى مؤخًرا

وأنها اآلن تضجر أذنيك؟

هل كنت ستكونين كما أنت اآلن
لو أن اإلله فعليًّا ال يهتم!

فكري يف األمر
هل كنت ستكونين كما أنت اآلن

لو أنك كنت خالية تماًما
من كل ضغط

لو أنك كنت حرة؟

يمكنك التفكير اآلن
كيف كانت ستبدو هيئتك

لو أن اإلله ال يهتم كليًّا بما ترتدينه
أو بما تبدين عليه

هل كنت سترتدين ثالثة أقراط
يف أذن واحدة

أم ستقصين شعرك
أم ستكونين صلعاء

ألنك ترين أن الشعر شيء زائد
أم ربما كنت سترتدين أقصر تنورة

وتذهبين بعدها إىل الشارع
راكضة

كطفلة يف عمر الثالثة

هل كنت ستنتفين حاجبيك
الذين يبدوان كحاجبي فريدا كاهلو

بعد أن يخبرك الكاهن أن نتف الحاجبين
ال يغضب اإلله وال يعنيه

وبعد أن يؤكد لك الطبيب أن نتفهما
ال يؤثر عىل خاليا دماغك

دماغك الشبيه بيقطينة متفسخة

هل كنت ستركبين دراجة نارية
أم كنت ستصبغين شعرك بلون زهري

هل ستقبلين بالحياة؟

تساؤالت

صفية العايش
 )ليبيا(



5 3

أخيًرا 
الحرب تخرج من رأسي إىل الشارع

ألنها مل تجد ما تأكله
فرأسي رطب

وميلء بالعلف والوحل والتفاهات
واألفكار القذرة عن الحب والجنس والبالد

الحرب ال تأكل العلف
هي تحب أن تتشمس وحسب

بعدما تلتهم األصدقاء
..

أما أنا
ما ُعدُت أطيق األشياء الرصينة

األشياء التي باتت أشد فتًكا من الفقْد
فالرصانة تنذر بالفظاعات يا حبيبتي

وتمزق بأظافرها الحادة جلدي ورئتيَّ
انظري!

انظري إىل هذا املشهد الرصين
“مسدس منزوع من فم شاعر قتل نفسه

وُوضع بكبرياء عند خصر أنثى«
انظري إىل مشهد هدوء الجند القساة

لون يف استراحاتهم قرع اقداح النبيذ الذين ال يفضِّ
وإنما يكتفون بتبادل النظرات القاتلة عوض 

األنخاب
لهذا

مل أعد أحب نهدِك الحزين يف هيئة محارب منهك
نهدِك الذي بات كجنرال وغد

يستمع بحزن عقب كل معركة ملوسيقى »إيديث 
بياف«

بتُّ أحب النار أكثر وهي تفتتح املشهد

فالرصانة مروعة
ووقعها أشد فظاعة من اشتعال العربات والسهل

بتُّ أحب جارتي العارية عىل الدوام
ولحمها األرمل يعجز أن يسحق الوحدة

لحمها الشهيُّ
الذي نكاية يف الخوف

يرتجُّ وحيًدا فوق السرير
أحب الضوء يلعق فخذيها الخائنين

ويحرث بين نهديها النمش
وينبش موسيقى البلوز

بتُّ احب من ُيخلِصون للحرب
اللصوص واملوتى والطلقات والسكارى

بتُّ أحب كل هؤالء األوغاد يف اللحظة التي تسبق 
موتهم

وكل السفلة الذين تورطوا يف املعركة
حين ال يبكون من شدة الندم ُفرادى

أحب ما يفعله السأم بهم
أحب الحرب متى تتخىل عن أحالمهم ونذورهم
أحب يدِك القاتلة ولسانِك املعقود حول لساني

حين يعود حااًل من القبلة
ليقول يف خذر »أحبك«

..
أحب نهدِك يتخىل عن رصانته

ويهتز حين ُيلقَّم يف فمي
كبندقية ترتج حين تطلق الرصاص.

إبداع ومبدعون
الشعر في ليبيا

كمنقار طائر بحري قبيح

علي الربيعي
 )ليبيا(
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أنا ال أعرف شيئًا عن أي شيء
تعلمين

يف اللحظة التي اندلعت فيها الحرب
ونزل الجنود كأسراب الجراد

كنت أبدل جواربي
وأوبخ أخي الصغير ألنه مل يعامل قطة الجيران 

بشكل الئق
ال ِعلم يل بشيء يا صغيرتي

ظللت أسأل الجميع عن الذي حدث
أعواًما عديدة

لكنَّ أحًدا مل يجبني
أنا لست من أي بالد

لست من أي مدينة
لست من أي قبيلة

ال أهل يل
ال انتماء

ال أعرف غير أمي حورية
التي وضعتني قرابة الساحل

وهرعت للبحر

عن الذي حدث

علي حورية
 )ليبيا(
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من قال:
إنها لن تقبلك

ألن رقبتك قبيحة؟
ستقبلك يا حبيبي

وستترك عىل رقبتك القبيحة
آثار اللون الذي أحب

لتلعنه يف مرآة نهارك..
ستفتح لك ساقيها

طريق فجوة الال شيء
لون الحياة واملوت

حافة الخطيئة وبوح الجثث..
لن تثيرك كلماتها البذيئة

بلهجة ال تعرفها
يف زخم البلل..
لكنها ستتأوه

تحت غل الجمال الذي مر ومل يلتفت
تحت موعد سلبت ساعة جداره

وذكرى نهد مل ترتشفه..
سترسم تحت نهدها

شامة تقضم العمر عىل أطرافها..
ويف غفلة من كل شيء

ستشعر بالال شيء
أمل أحدثك عنه!

أنا التي
أتأوه هنا

تحت صوت رجل يف الهاتف
ال يعرف شيئًا

عن الشامة أسفل نهدي.

إبداع ومبدعون
الشعر في ليبيا

من قال؟

فيروز العوكلي
 )ليبيا(
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وَورُدها مفتوٌن بضراوة االستدراج
حديقٌة فادحُة التأنيث

فائحٌة بمكائد األخذ
أشجاُرها أنِت

وأغصاُنها براثٌن ُمدّماة
لة تضرُِّجها شهواٌت مؤجَّ

 ..
أسّمي ذلك )حديقٌة ُتِطل(

ويسّميه صديقي )تفنيٌد ُمِخلٌّ لبراءة الحلم(

)3(

أصحو عىل حديقٍة
تفتُح يل باًبا

يف سماٍء ثامنة 
ُر يف هيئة هواٍء مشغول أتنكَّ
أو ضوٍء طريٍد يلتقُط أنفاسه
أشاكُس قمًرا يرتِجُح سحابة

)1(

أصحو عىل حديقٍة
ترفُع يل الصباح

عىل نافذٍة دون ستائر
ولعشريَن عاًما من الياسمين

أصطفي سماواٍت خاّصة
ُترشِرُش املطَر السّكري

ُع حلواها عىل الزرازير وتوزِّ
..

أسّمي ذلك )حديقٌة ُتِطل(
ويسّميه صديقي )شروٌع يف قصيدٍة جديدة(

)2(

أصحو عىل حديقٍة
خاُمها األبد،

عشُبها نافٌر بالغواية

حديقٌة ُتِطلُّ

محمد زيدان 
)ليبيا(
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أسّمي ذلك )حديقٌة ُتِطل(
ويسّميه صديقي )اشتباٌك صاعٌد بنٍص يف هيئة 

غيمة(

)5(

أصحو عىل حديقٍة
تهيُئ يل متكأً ما

لبكاٍء محتَمل
- تهيُئُه عىل مهل-

وفيما تسرُِّح َشعَر الليل
لنسرينة الوقت

عطُرِك يصعُد الدرَج إيلَّ
فأسقُط يف ُحّمى النشيج

وأثقُب وجَه الفجر بآهٍة كاوية
 ..

أسّمي ذلك )حديقٌة ُتِطل(
ويسّميه صديقي )انهداٌر مأخوٌذ بنثيِث عطر(

أو كوكبًا يترّجُل عن صهوة مداره
وقد أتصالُح مع قوس قزح

اَخ فتنتِه وأبيُح ليَلِك الزَّ
ألعراس النجوم

 ..
أسّمي ذلك )حديقٌة ُتِطل(

ويسّميه صديقي )انتحاٌل رديٌء لخداع القمر(

)4(

أصحو عىل حديقٍة
تشرُب من صوتي، وال ترتوي

ألنفرَط من أرجوحة سهوها املُبتَكر
ُد نزَقه ألعىل مطًرا يصعِّ

أعيُد صقَل رخاِم ذاكرة األفق
وأمُللُِم ما تناثَر من وجهينا

يف سيرة الغيم املطرود
..

إبداع ومبدعون
الشعر في ليبيا
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أنا كبعض الهنود أحرق
الجثة بعد املوت

وأحتفظ برمادها يف
جرة صغيرة،

هكذا فعلت بجثت كثيرة،
مات الطفل الذي بداخيل

ففعلت به هذا
أحالمي وقصائدي القديمة

وبعض الحب
كل هذا أحرقته وجمعته

يف جرة فخارية واحدة أضعها
فوق أحد الرفوف يف غرفة الضيوف،

كلما زارني ضيف وسألني
عن حايل

أسكب له القليل من الرماد
بداًل من الحديث معه

ألني أيًضا أحرقت رغبتي يف التحدث

بدال من الحديث

محمد عبد اهلل
)ليبيا(
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أريد قتل مراكب الحذر
سؤال النبي عن وزن الجسد

حين يحب
وهل تحملني مياه قديمة

لرؤى مل تدسها قدم؟

بقدسية طائر
باستقامة خشب يغتسل بالنار

ألوك يف عقيل صوًرا محرمة
أأستعيد يا بوذا رضاي

وكيف ابتسم مجدًدا
ويف املدينة املجاورة

امرأة تغتصب
وأشالء ألطفال قد أعدموا

كيف أقول اآلن بفرح، اني أحب؟

أسير كجيش
أميل كطفل يف الطريق

بين انعكاس عيني داخل عينيه
اتراني فقدت ذاكرتي

إًذا كيف لحياة تفضل إعادة الخراب
أن ترميني يف زوايا.

سأعود للبحر يقول امليت

ستأكلني أسماك هناك
سيصطادني آخرون

لن أذهب للجحيم
إن أصبحت داخل معدة ابني

إن عدت نفسي بصورة آخرى.

يقول الحي سأعود لألرض
بين الزرع والتراب

تحت املطر والشمس
سأنزع منجل أجدادي من كبدي

لعلني انجب ولًدا بال تاريخ
بال هوية

يعود لألرض مصلوًبا كنبي
نقيًّا كحبة مطر.

يف اللحظة التي تمرين فيها
تحدث أشياء غريبة..

يتمدد الناس بينما تمر
الطرق مسرعًة صوب منازلها..
تمطر األرض فتخضرُّ السحب

وتتمرغ الطيور يف وحل السماء.. 
يقودنا العميان إىل وجهتنا..

يطلق الرصيف ضحكة مجلجلًة..
وتعانق بعض البيوت بعضها

أسير كجيش

مرام القبلوي
)ليبيا(

إبداع ومبدعون
الشعر في ليبيا
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يف اللحظة التي تمرين فيها
تحدث أشياء غريبة..

يتمدد الناس بينما تمر
الطرق مسرعًة صوب منازلها..
تمطر األرض فتخضّر السحب

وتتمرغ الطيور يف وحل
السماء..

يقودنا العميان إىل وجهتنا..
يطلق الرصيف ضحكة مجلجلًة..

وتعانق بعض البيوت
بعضها..

عندما تمّرين
يصيح الباعُة عىل بضاعتهم

باملجان.. ثم يعودون
بجيوب ممتلئة..

تبدو املحال كأفواه
العذارى..

ويستخدم رجال املرور
ناياٍت بدل الصفارات وبعضهم

يرقص..
عندما تمّرين ولو مصادفًة

يظل الشارع طويالً.. طوياًل
بال أفق..

وتقترب املسافات البعيدة..
بينما تركض العجائز

محتفياٍت بأيام جديدة كادت

تتالشى حتى يف الذاكرة..
تتنهد أعمدُة النور
وتهمس لبعضها..

وحدي عندما تمرين
أظل ساهماً يف وجهك الحافل

بالبهاء.. بينما أقبض
عىل قلبي

كي ال يستحيل نخلًة فجأة..

لحظة

مفتاح العلواني
 )ليبيا(
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يف الحرب
كنت ألعب عند باب البحر

غافال عن قذائف فرسان امللكة إيزابيال.
يف الحرب مل أحفل بأسماء رفاقي الذين ضيعوني
كنت عربيًدا أعبُّ النبيذ يف خمارة قوس ماركوس،

صعلوًكا  يف )سوق الخبزة( أبحث عن سكين 
ملعالجة بطيخة ناضجة

منحني إياها مزارع من سهل ْجَفاَرة.

مل أحزر حينها
أن »مراد آغا« ورهطه من األسرى

سيبنون قلعًة حصينة.
وبعد هزيمة فرسان القديس يوحنا

سيمكثون هنا أربعة قرون
حتى تتعّفن ترهاُتهم يف سقيفة التاريخ

لهذا كلّما دخلت غرفة »لالحلومة« لتنظيفها من البق 
والغبار

أحاذر مزاج الكسوف،
وغدر يوسف باشا

الذي يتجول يف ردهات القصر متنكًرا بأردية 
الحريم.

لكن ماذا لو أتقنت رسم امرأة لها ثغر املوناليزا
عوًضا عن تعلّم الكالشنكوف، وركوب املدرعات.

ماذا لو أجرينا تعدياًل بسيًطا عىل كتِب التاريخ 
العربيِّ

وجردناها من كل الفرسان الذين صنعهم خياٌل 
مريض،

وأوكلنا لزرياب وحده؛
تعبئة الفراغات التي تركتها سنابُك الخيل.

***
يف يوٍم ما

كنُت كلما مررت بمحاذاة قلعة باب العزيزية
أتخيل حديقة بداًل من ثكنة.

واآلن
بالدي ضاعت، وأنا مل أعد ذلك الفتى
كل ليلة أحاول تدبير ممر آمن للنوم

وأهمُس لِك
أعطني يد املوناليزا.

إبداع ومبدعون
الشعر في ليبيا

يد الموناليزا

مفتاح العماري
)ليبيا(
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يبدأ الظالم باكًرا يف قصيدتي
وهذا ألنني امرأة سيئة جدًّا

ويعلم الجميع أنني ال أجيد الطبخ
وأنني يف كل حرب..

أشتري النعاس من املوت.

املتسوِّل الذي مرَّ بجانبي البارحة
تويف أثر حادث سير أليم

هكذا أعلنت مذيعة األخبار
خبر وفاته..

عندما كنت أستمتع بتناول
البطاطا املسلوقة.

يصرُّ هذا النص عىل
أال يكتمل بصورة طبيعية

وهذا ألنني امرأة فوضوية
تفكر بالنجاة من الحب

والغوص يف أشياء أخرى
كالفقر

والتلوث البيئي
وجرائم الحرب

والتبرع بالدم
واألعمال التطوعية.

يف السنة املاضية أحببت أحدهم
عندما كنت منهمكة بمسح زجاج النافذة

لكنني..
أغلقت هذه النافذة مع أول رصاصة

عبرت مخيِّلتي.

األطفال الذين يموتون يف نهاية الحي
ال يتوقفون عن لعب كرة القدم بأي خردة تمّر من 

أمامهم!
حتى جارتي اليائسة

تستمر يف سقي األزهار!
وتقول يل إن أحدهم سيهديني إيَّاها يف نهاية هذه 

القصيدة
تلك األزهار نفسها التي..

أهداها يل أحدهم
عندما كنت أستمتع

بتناول البطاطا املسلوقة.

امرأة سيئة

نورهان الطشاني
 )ليبيا(
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يصرخ أحدهم:
- اسمعوا.. ال تعطوا الواحد أكثر من وجه حتى 

يكتفي الجميع.
ا..

ع الوجوه كيفما  .. يتآكل الطابور.. مدير السوق يوزِّ
اتفق:

ر.. َوْجه عابس.. وجه كالِح..  - هاك.. وجه مكشِّ
وجه طويل يصلح للمدراء.. وجه بليط يناسب 

الكثير من املسؤولين الكبار.. آِخر وجه بارد عندنا.. 
.. من يريده؟ وجه  يِّ َوجه مَصقِّع.. وجه موش للضَّ

قِوي.. وجه صاح.. وجه مقلوب.. وجه مْلِوي.. 
وجه ممدود.. وجه متزلِّط.. وهذا كتيِّب.. كتالوج 
يعني.. )كيف تلمِّع وجهك يف خمس دقائق بدون 
ُمعلِّم(.. ههههه.. وهناك محاضرة يف العشية عن 
كيفية استبدال الوجوه وتلوينها.. ُيلقيها الدكتور 
)بو وجَهين( يف املدرَّج املكشوف.. ههههه.. خْذ 

وجهك..
ع..

.. يصل أخيًرا.. مدير السوق ُيميل رأسه.. يئن 
مغمًضا عينيه نصف إغماضة وهو ُيحرِّك أذنه 

بالقلم:
- لألسف.. تأخرت.

- فتِّْش.. أرجوك.. أي وجه.. موعد املقابلة بعد 
ة.. أكيد عندكم وجوه  نصف ساعة.. مقابلة مهمَّ

مدسوسة تحت الُدرج لألصحاب.
يغطس مدير السوق تحت الُدرج.. يتوارى.. 

يزحف.. يرفع رأسه.. َيمسح جبينه بظاهر يده:
- صّدقني.. مل تعد لدينا وجوه.

ا..

.. يستيقظ.. ينظر إىل الساعة الحائطية املقابلة 
لسريره.. ال يزال هناك متسع من الوقت عىل موعد 

املقابلة.. ينقلب عىل الجانب اآلخر.. يسمع فرقعة 
الصحون آتية من املطبخ.. يعرف أّنها عالمة عىل 

غضب زوجته.. يمشي حافيًا إىل الحمام ليغتسل.. 
لكنه ال يجد وجهه!

ل..

.. تطعنه زوجته بسبّابتها يف صدره:
- واهلل ما فيك وجه.. عدت البارحة قبيل الفجر 

تترنح.. أنا أعرف جيًِّدا أين تترك وجهك بعد 
أنصاف الليايل.

ُيقلِّب يف األدراج.. يكتشف أنه قد استنفد كل 
وجوهه.

- يا إلهي.. حتى القهوة بدون وجه!
ق..

.. يطرق باب جاره..
- صباح الخير.. عندك وجه سلف؟

ـ ال واهلل.. حتى أنا عندي مقابلة.. مل أعد أملك 
سوى وجه واحد.. سهرت الليل بطوله لترميمه.. 

لكن اليوم سيوزِّعون وجوًها يف السوق الكبير.
ن..

.. أمام السوق.. الطابور طويل.. متعرِّج.. لغط.. 
قهقهة:

- الدنيا بالوُجوه.. واآلخرة بالعمل.
ك الّزمان عىل قفاه. - اليل َتْكَره وجهه.. يزرَّ

- قالوا للقرد: تَبرَقْع.. قال: وجهي واِخذ عىل 
الفضيحة!

ُوُجْوه

أحمد يوسف عقيلة
 )ليبيا(
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 .. رفرفت حول رأسه ثم حطت عىل كتفه ونبأته:
  “الليلة يف الساعة الحادية عشرة سيحلم لصوص 
املال العام يف ليبيا بيوم الحساب الدنيوي- ما قبل 
األخروي.. ويرون يف توافقات التزامن بين أحالم 

اليقظة والنوم  ما لعين رأت.. وما ألذن سمعت 
وما مل يخطر عىل قلب بشر.. فال يعلمون أقدامهم 
من رؤوسهم وال رؤوسهم من أقدامهم، يساقون 
كاألسرى، يتدلدلون عبر بوابة كتب عليها ما كتب 
عىل ورقة الدينار الليبي “وال تأكلوا أموالكم بينكم 

بالباطل”..
 .. اآلالف وراء اآلالف يحاكمون أمام  أرواح األولياء 

والشهداء ورجال اهلل الصالحين.. ويتهمون بأنهم 
“سبب الفقر والفساد يف مجتمع متخلف يعيش يف 

القرن الرابع عشر”..
 فيعضون بأسنانهم عىل أيديهم..

.. الليلة ليلتهم القاصمة.
 .. رجعت السيارة ذات الدفع الرباعي..

.. طارت الفراشة تتأوه يف الغبار:
 ”بقية القصة عند اللصوص..
  بقية القصة عند اللصوص”.

 جلــس يف مقهــى عــىل ناصيــة الطريــق الخــراب 
ــاعة.  ــرج الس ــزي وب ــا املرك ــرف ليبي ــن مص بي
طلــب قهــوة وزجاجــة مــاء، وتقنفــذ عــىل نفســه 

يفكــر:
 .. عىل باشا الجزائري الذي أمر بتشييد برج 

الساعة..
.. مصرف ليبيا املركزي الذي كان برًجا يسمى 

برج املجزرة..
.. الكورنيش الطرابلسي الجميل املدمك تحت 

الحجر والتراب من سيدي الشعاب إىل سيدي عبد 
الوهاب..

 .. مرت سيارة ذات دفع رباعي واثارت ألغبار..
 .. شيخ مديد القامة يمسح الغبار عن  عينيه 

الجاحظتين بطرف جرده النالوتي ثم تنأنأ بأسى 
لعجوز محجبة: “الحمد هلل أنا كملت عمري”.

 نبست: “يا ويلهم من ربي!”.
.. توقفا أمام بائع متجول يعرض أحذية “سكاي” 

املصنوعة من القمامة يف الصين.. ثم توقفا قلياًل 
عند بائع عطور مقلدة أمام سوق القزدارة الضاج..

 .. من الحديقة الخلفية ملصرف ليبيا املركزي 
حضرت فراشة مزخرفة بألوان البحر والجبل..

الساعة الحادية عشر 
بتوقيت اللصوص

 رضوان بوشويشة
 )ليبيا(
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ومبهجة للحياة لو أنني اكتفيت بذلك، غير أن حلًما 
أحمق أخذ يعشش يف قاع قلبي.

حكايتي عجيبة..
كنت أزحف ذات ليلة عبر األعشاب الندية، وكان 
القمر يهطل شعاعاته فوقي تماًما، وكانت السماء 

تبدو كلية العمق والصفاء، حتى أنني أغمضت 
عيني مباشرة، وطفقت أحلق داخل فقاعة من الحلم 

الوردي، طفقت أحلم بأن أكون طائًرا.
.. وكان ذلك بداية الغربة!

أخي عمر..
- الدود امللعون ال يملك أجنحة!

كذلك قال يل الرب بعينين مثل بحيرتين من دم، 
ثم اختفى فجأة مثل شبٍح مبارك، وتركني وحيًدا 

أبحث بعناء قاتل عن طريٍق ما.
وهتفت بكل ما أملك يف أعماق من حرارة:

- أنا أحتاج إليك..
ولكنه كان قد تخىل عني تماًما، فيما غمر قلبي حزن 
حالك وشعور بالفقد، وبأنني سأذرع بقية أيامي يف 

وحدة كاملة.
حكايتي عجيبة..

أردت ان أكون طائًرا.
وفيما كنت أتطلع إىل سموات اهلل الرحيبة بعينين 

حاملتين، وإىل مواسم الهجرة واألشرعة املتخمة 

وما أنا غير سهٍم يف هواء.. يعود ومل يجد فيه 
امتساكا
املتنبي

أخي عمر..
حكايتي عجيبة..

لقد ألقاني اهلل ذات يوم يف إحدى خرب بنغازي مثل 
دودة، وقال فيما كان يودعني:

– افتح عينيك جيًدا، وابحث عن فرصك هناك.
ثم اختفى فجأة مثل شبح مبارك، وتركني وحيًدا 

أبحث بعناء قاتل عن طريق ما.
كنت مجرد دودة حقيقية..

وفيما طفقت أتلوى باحثًا عن ثغرة عبر ركام 
األقذار، كانت الطيور تصفق بأجنحتها طوال الوقت 
يف األعايل، فوقي مباشرة.. ثم تسفُّ شطر األرض، 

وتهوي بمناقيرها الحادة نحوي حتى أظل أتلوى 
ألف مرة من الذعر، وأدفن نفسي فوًرا يف محاولة 

يائسة للبقاء حيًّا عبر أحد الثقوب، إىل أن أسمع 
أجنحتها تصفق مرة أخرى صوب السماء.

كنت مجرد دودة حقيقية..
ولقد تعلمت حينذاك آالف الحيل لالختباء يف قعر 

ثقوب األرض، والهروب أمام الطيور العمالقة 
القاتلة، وكان من املمكن أن تكون حياتي سهلة 

بيع المراكب للريح

خليفة الفاخري
 )ليبيا(
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العمالقة، واملراعي املترامية عىل مدى البصر، 
والفراشات الثرية بالف لون، والقمر الفاتن، 

والسحابات الريشية املتوهجة الذوائب، وآالف 
األشياء األخرى املمتلئة بالروعة وسحر االنطالق..

أقول لك: فيما كنت أتطلع إىل كل ذلك، كنت قد 
سئمت تماًما الزحف خالل األعشاب البرية، 

وصحبة الديدان املطفأة العيون، وتسلق أسوار 
املقابر، ونهش عيون املوتى، والبحث عن القوت 

يف فضالت اآلخرين، والفزع الرهيب حين انهمار 
املطر، ومرأى الطيور الهمجية القاتلة.

لقد سئمت كل ذلك، وطفقت أحلم طوال الوقت بأن 
أصبح طائًرا، غير أنني نهضت ذات يوم، وإذ أزحت 

عن كاهيل حزمة من األعشاب املتهالكة وجدت أن 
اهلل قد مسخني فأًرا!

كنت مجرد دودة حقيقية..
ولكن جسدي اكتسى أخيًرا بفراء رمادي ناعم، 
واشرأبت يف رأسي أذنان كبيرتان، واكتظ فمي 
باألنياب، وأصبحت -يف لحظة غامرة بمشاعر 

الذهول- فأًرا.. فأًرا حقيقيًّا ال شك فيه!
حكايتي عجيبة..

وفيما كانت بقية الفئران تلهث خلف الفتات 
املتساقط عند املوائد، كنت أتسىل بالتمرغ يف الورق، 

كنت أقرض الكتب، والشعر كذلك، وأنظر إىل كل 
الفخاخ املزروعة عىل طول الطريق. 

كنت فأًرا حقيقيًّا..
وكان من املمكن أن تكون حياتي سهلة ومبهجة 

للغاية لو أنني اكتفيت بذلك، غير أن حلًما آخر اكثر 
حماقة قد نبت يف رأسي الصغير املمتلئ بالرعونة 

والطيش..
لقد بدأت أحلم بأن أضع الجرس يف رقبة القط.

وكان ذلك بداية غربة من نوٍع آخر!
أخي عمر..

وبينما كانت الفخاخ تنهش أقدامي دون انقطاع، 
كنت ال أزال أحمل يف قلبي كل العناد واإلصرار، 
وذلك الحلم القديم يف أن أصبح طائًرا ذات يوم.

حكايتي عجيبة..
ولقد ولجت كل األقبية، وذرعت كل األرصفة 

وتعرفت عىل كثير من الوجوه الطيبة والرديئة عىل 
السواء، ونمت يف كل مكان، وشربت كفايتي من كل 

شيء، وتشاجرت مع اآلخرين حتى امتأل جسدي 
بالندوب، وسقطت يف املصائد الكريهة كثيًرا وقالوا 

عني إنني مجرد فأٍر أحمق!
ولكني -يا صديقي- مل أفقد ذلك الحلم العتيق عىل 
اإلطالق، إىل أن أفقت ذات يوم ووجدت أن اهلل قد 
زرع فوق ظهري جناحين غريبين، وأنني أصبحت 

-عبر لحظة موغلة بالذهول- مجرد خفاش، خفاٌش 
يطير عىل غير هدى!

وفيما يهبط املساء، وتكتسي السموات بشحوب 
غامق، كنت أهجر تلك الشجرة، وأظل أطير بقلق 
زعر خالل أزقة املدينة، عىل حين يشرع الصغار 

يف مطاردتي، ويوالون قذيف بقبعاتهم، وصياحهم 
املفزع.

كنت مغلق العينين، غير أنني استطعت مراًرا ان 
أرى وجه املوت الكريه وهو يتنفس عند أنفي 

مباشرة حين كنت أهوي إىل األرض عىل أثر إحدى 
الضربات املوجعة، ولكن يبدو أنني غير قابل 

للموت، وإذ كان الرفاق يقولون يل:
– أيها الفأر الطائر، الغريب األطوار، سوف تلقى 

حتفك ذات يوم.
كنت أرفع أنفي األسود نحو السماء وأقول لهم 

ببساطة:
– أنا لست فأًرا طائًرا، بل إنني لست فأًرا عىل 

اإلطالق، وسوف لن أموت أبًدا.
ويضحك كل الرفاق، فيما يعاودني الحلم القديم 

نفسه..
حكايتي عجيبة..

أردت أن أعبر األشياء حتى منتهاها، أن أذرع أيامي 
بكل خطوط الطول والعرض، أن أسير إىل أقصى 
نهايات الطرق.. كل الطرق، أن أملس بأصابعي ما 

تسفر عنه رحالت االنطالق املسعور إىل آخر مدى.
وما كنت ألملك يف داخيل أي شيء خارق سوى 
قليل من اإلصرار، وتطلع جائع أبًدا، واستعداد 
متواضع لتحمل كل الهزائم، وذلك الحلم القديم.

ولكن كيف تستطيع أن تحقق هذا بجناحْي خفاٍش 
أعمى..

أخي عمر..
حين يشرع اهلل يف تعذيب مخلوٍق ما، فإنه 

-بالتأكيد- ينزع عنه فضيلة الرضا، أعني القناعة، 

إبداع ومبدعون
القصــة في ليبيا
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ويدعه يلهث عند سفح الجبل مثل ضبع محموم 

بينما عيناه تتطلعان باتصال صوب القمة الذهبية 
املتألقة يف وجه الشمس، لقد أدركت كل ذلك عىل 

نحو اليقين، قال يل:
– الدود امللعون ال يملك أجنحة.

غير أن رأسي الصغير كان ممتلئًا إىل حافته 
بالعناد، كما لو كنت أعيش داخل رأس بغل، ولذا 
فقد سرت يف اتجاه أنفي، وكانت عيناي مكتظتين 

بالصور، والسموات، واأللوان!
حكايتي عجيبة..

أردت أن أكون طائًرا..
ولقد سئمت مناكدة الصغار يل، ودعاباتهم 

السمجة، مثلما سئمت تلك األجنحة املصنوعة من 
ورق التبغ املخترق، وذلك األنف املسود، والنوم 
باملقلوب، والعيون املغلقة، والهروب من القبعات 

املارقة.. واملوت عبر الظهيرة.
أنا سئمت كل ذلك..

ولقد ذهبت ذات يوٍم إىل كوخ بومة عجوز يف 
إلحدى الخرب، كانت تجيد السحر، والفسق والغناء 

يف أعقاب الليل، وكانت تجيد أكل الفئران مغمضة 
العينين.

– ماذا تفعل هنا؟
كذلك قالت يل فيما كانت تتلمظ بعينيها، غير أنني 

أجبت:
– أنا يا سيدتي مجرد خفاش سيئ الحظ، وقد 

تمنيت طول الوقت أن أطير إىل أقصى مدى، وأنا 
وحيٌد أيًضا..

– حسنًا.. اجلس هنا.
كانت رائحة القرنفل والعنبر تمأل املكان، وفيما 

وضعت يف النار بضع حبات، أحضرت يل قطعة 
ليمون، وكأًسا مترًعا من مشروب حار نفاذ ظلت 
عيناي تدمعان عىل الفور حين تجرعته، ثم طفقت 

تغني عارية الساقين.
كانت بومة قبيحة غارقة يف األصباغ، غير أنها 
استطاعت أن تجعلني أحلق عىل جناحي جرعة 

وقطعة ليمون، أن أحلق بطريقة ما دون أن أبرح 
مكاني.

وترددت طوياًل عىل ذلك الكوخ، ثم اعتراني اململ 
فجأة، وقد رجعت ذات ليلة إىل غصن السنديانة 

التي أسكن بها، وأخذت أبكي هناك بمرارة، وكنت 
ال أزال أبكي حين أدركني النوم، وكنت ال أزال 

أبكي حين زارني )سندباد(.
لقد ربت فوق رأسي بلطف، وتطلع إيلَّ بعينين 

ودودتين معلًقا طيف ابتسامة عىل شفتيه، ثم قال 
يل:

– كفى.. ال تعد تبكي.. فقد انتهى أمر الحياة 
العجوز.. أحرقت جثتها، ووضعها العبيد يف 

قواربهم، وانطلقوا بها ملتهبين غاضبين، ولقد 
شاهدتها النوارس تنزلق إىل قاع املحيط مثل محارة 

متعفنة.
كانت تلك يا صديقي امرأة رديئة، وكانت تقتعد 

حجًرا ناتئًا يف كل ميناء، وتغازل رجال البحر حتى 
يسيل العرق من أصابعهم، وكانت تذهب مع أي 

بحار يغادر امليناء، وتظل هناك مستلقية عىل سطع 
قاربه عارية، متصببة عرًقا، مفجعة مثل الجحيم، 

وكانت تلد مثلما تبيض السلحفاة، آالًفا من األكياس 
اللزجة، املليئة باألطفال، ملقية بهم يف املاء بينما 
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القارب يمضي يف سبيله، وإذ تشرع األكياس 
تتمزق، وتهب الريح، تنبثق الرؤوس املشوهة 

منطلقة وراء القارب يف ذعر بالغ، بينما هي تواصل 
إلقاء األكياس مقتعدة الدفة، مجنونة ممتلئة أكياًسا، 

فاسقة، حاملة بال انقطاع.
العجوز -تلك املرأة الرديئة- هل تبكي من أجلها يا 

صديقي؟
ثم ربت عىل رأسي مرة أخرى، ونظر إيلَّ بعينين 

صافيتين، عميقتين مثل مياه املحيط نفسه، وقال يل 
بود:

– كفى، ال تعد تبكي.. فأنا سأحملك معي.
– ونفض عن كتفي كل التعب والحزن، وسرنا 

سويًّا نحو القارب.
حكايتي عجيبة..

ولقد انطلقت عبر كل البحار، ونمت يف كل املرافئ 
والجزر، واستمرت رحلتي ألًفا من السنين أو 

يزيد، وتعرفت عىل كل الصيادين، والبغايا، 
والسكارى، واألمهات، والشحاذين، 

والرعاة، واملقامرين، واألطفال.. تعرفت 
عىل كثير من القالع، والتيارات، 

واألمواج، والرياح.
وحين عدت يف نهاية املطاف، كنت 

قد أصبحت طائًرا.. طائًرا حقيقيًّا ال شك فيه، 
وكانت عيناي ممتلئتين بآالف الصور، والسموات 
واأللوان، وكان جرابي معبأ بالحكايات، وكان يف 
إمكاني أن أطير حتى أملس قبة السماء.. أن أملس 

سقف العامل.
حكايتي عجيبة..

ا صغيًرا بين فرعي صنوبرة عتيقة،  ولقد بنيت عشًّ
ونفضت قلبي مثل جرو مبتل، وثم طفقت أحكي 
لآلخرين عن الربيع، واملراعي املستلقية باتساع 

السماء، واألشرعة.
ولكن أحًدا مل يكن يرغب يف أن ينصت إيلَّ.. حتى 

بدا األمر كمن )يبيع الريح للمراكب( الغارقة!
لقد انفضوا.. وغادروا..

وعندئذ ظللت أصرخ، وأصرخ إىل أن تفرجت 
رئتاي، وقيل يل إنني مجرد طائر سيئ السمع 

والطالع، أعنى مثل غراٍب تماًما.
وبكيت مرة أخرى..

وكنت ال أزال أبكي حين أدركني النوم.. وكنت ال 
أزال ابكي أيًضا حين أقبل )سندباد(.

تهالك عند قدمي الشجرة دون أن يرفع بصره إيلَّ، 
وهتف كمن يحدث نفسه:

– الطيور الزاهية األلوان غطت بأجنحتها األفق، 
ومألت النهار بالصداح، أجل الطيور املغنية 

الراقصة.
ا رأسه- فيما كان يبتعد: ثم نهض وقال -هازًّ
– الطيور الطروبة الراقصة امللونة أفسدت كل 

شيء!
وقبل ان أقول له أيما شيء، اختفى..

وعىل هذا فقد تركت شراعي يشرب الريح ذات ليلة، 
بدأت رحلة طويلة أخرى إىل أقصى اآلفاق، حاماًل 

معي رائحة الصنوبر العتيقة، وجراًبا من الذكريات.
وكان ذلك بداية غربة أخرى.

أخي.. يا صديقي..
يقول )أوسكار وايلد(: من يعش أكثر من حياة، 

يقاسي أكثر من موت..
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عادْت إىل البيت، وهي تدرك أنها لوحدها هذه املرة، 
وعىل الطاولة الزجاجية وجدْت رسمة البنها عن 

أصدقاء والده، تطلعْت فيها، تيقنت أنها أخطأت يف 
هذا الشأن أيًضا، وال بد أن تعمل عىل إصالح هذا 

الخطأ بطريقة ما، فمنذ أيام مل يعد كل شيء كما هو 
بسبب تجاهلها السخيف لألشياء التي تفرض نفسها 

واستسالمها للعادات الطقسية، التي تعيد ذاتها بشكل 
دوري يف حياتها، كل عقد جديد، تنسى مساحتها 

الشخصية، لتجد نفسها يف وضع عصيب من الحيرة 
والتيه، استنتجْت املزيد من هذا الوضع، تفاصيل 

نستها، ثم تطلعْت من النافذة املفتوحة إىل الحديقة 
يف األسفل، هناك شمس هائلة ال ُترى، تنشر أشعتها 
الواهنة عىل بقعة واسعة، مباني تقف بثبات وراء تلك 
الحديقة البائسة واملهملة منذ سنوات، نافورة مل ترها 

تعمل مطلًقا، مسجد بسياج حديدي جديد، يقومون 
ببناء ملحق له كمدرسة دينية سلفية، إنها تتكاثر يف 
املدينة مؤخًرا، مدارس تابعة لألوقاف. »بميزانيات 

كبيرة من وزارة التعليم«. تذكرْت ما قاله وزير 
التعليم الجديد، كما سمعت هذا مجدًدا خالل زيارتها 
ملدرسة ابنتها، بدا مدير املدرسة غاضبًا مما يحدث، 
لكنها كانْت غاضبة أكثر منه، فقد تلقْت اشعاًرا من 
اإلخصائية االجتماعية، والتي تدعى »سدينا«: أنهم 

سيعملون عىل إرجاع ابنتها لسنة دراسية، ابنتها يف 
العاشرة ومن الطبيعي أن تكون يف الصف الرابع، 

إال أنهم يعتقدون أنها مل تستوعب الدروس جيًدا، لذا 
هم مضطرون إلرجاعها عاًما دراسيًّا حتى تستوعب 

مقرراتها بشكل أفضل من أجل مستقبلها.
كانْت تعاني من الصداع، عندما قرأْت الرسالة 

املشئومة املوضوعة داخل حقيبة ابنتها، مل تستطع 

مواصلة التفكير حولها، تركتها فوق طاولتها وتمددْت 
عىل سريرها لعدة ساعات، أمامها يومي الجمعة 

والسبت، لتقرر ما يجب أن تفعله حيال هذا، قللْت 
حركتها بما أنها يف اليوم الخميس، وذلك لتتجاوز 

هذا الصداع، ولتعود إىل جدولها اليومي، املوضوع 
خصيًصا، لالستفادة من أيام العطل العشرة، وهي 

تمثل مدة سفر زوجها.
منذ ثالث أشهر بدأْت تعاني حالة من عدم التماسك 

يف حياتها اليومية. ظنْت أنها دوًما تجد سبياًل 
لتفادي تلك الحالة من عدم التماسك، كما تصفها 
بينها وبين نفسها ويف صفحات يومياتها: »حالة 
سائلة من الالستقرار العاطفي« تدفعها لالقدام 

عىل تصرفات خرقاء. خريجة قسم اإلعالم، بارعة 
يف إطالق األوصاف، واستخدام الكلمات الدالة عىل 
حالتها املزاجية، لكنها تشعر بضعف فهم وضعها. 

أحبْت القصائد املترجمة لحدود الرهبنة: سيلفيا 
بالث، شيموس هيني، فروغ فرخزاد، وتلك القصائد 
املتعلقة باألساطير اليونانية القديمة، حتى أنها بدأْت 

تترجم لصالح املواقع الثقافية منذ بلغْت السنة الثانية 
لدراستها الجامعية، زمن مضى كالحلم، تعمل عىل 
تجاهله، فالسيطرة التامة عىل حياتها اليومية غدْت 

صعبة، لكنها تبدأ نهارها بالتجاهل واالستمرار 
فيه طوال األسبوع وعىل مدار السنة، حمية ذهنية 

هائلة، بحيث تقلل من تلك الرغبات القديمة وتتحكم 
بها: ال قصائد، ال أحالم، ال استعراضات لغوية عىل 

مواقع التواصل االجتماعي، فقط بضع قصائد بنكهة 
الحكمة وآيات من املصحف الشريف، صور ألشيائها 

الصغيرة من مطبخها وشقتها، مقتنيات عادية، إال 
أنها مل تعد تهتم لهذا التكرار الفظيع، فاألحداث 

اسم أعجمي

شكري الميدي أجي
 )ليبيا(
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السياسية تسبب لها املزيد من البعد عن تلك املواقع، 

بعكس جارتها: سعاد املولعة بالردود السياسية 
الوقحة ومتابعة كل شيء متعلق بالتصريحات 

السياسية والتحركات العسكرية املليشياوية الطابع 
يف كل أرجاء البالد، بالرغم من تجاهلها املستمر 

إال أنها تشعر بثقل هذه التحركات العنيفة، التي ال 
تتوقف من حولها، عىل مزاجها ونفسيتها، فقد تبدل 
جيرانها وازدادْت اللهجة العدائية، وتحول الصمت 

اإللزامي إىل نوع مجهد من التوتر املصاحب لنظرات 
االتهام الباعثة عىل القلق، كانْت تشعر بهذه النظرات 

من حولها، إنها ذات النظرات التي تحدثت عنها 
جارتها من الدور الثاني، منذ قرابة خمس سنوات، 

تلك الجارة تركْت املبنى واإلقليم بأسره، بسبب 
قلقها عىل أبنائها، إنما فقدْت ثالثة من عائلتها، أبناء 
أخواتها، قتاًل يف شوارع املدينة، التي ترعرعوا فيها، 

قتلوا جميًعا عىل أيدي أصدقائهم. عاشْت هنا -يف 
هذا املبنى- منذ بلغت األربعين، ومل تعد الحياة آمنة 
ا، فقد  بالنسبة ألبنائها، هذا ما أعلنته كأنها تذيع سرًّ
بدأت تخاف من بقية الجيران، عشرون عاًما ليسْت 
مدة كافية لخلق عائلة واحدة، األحداث العنفية ألغْت 
كل تلك السنين التي بدْت طويلة، لكنها مل تعد تعني 
أي شيء، الحقد السياسي كان يتكاثف يف األجواء، 

حتى هي بدأْت تحس بأن هذا الحقد األثيري ُيالمسها 
ببطء شديد، كأنها يف حلم مزعج، وهي تغرق يف 

رمال لزجة غامقة كالدم، غير قادرة عىل االستيقاظ 
مهما حاولْت. الحقد السياسي واقعي جدًّا.

زوجها صيدالني، صاحب طبع متقلب، لديه نزوع 
نحو الشكوك والقلق من البقاء وحيًدا، أخبرها بهذا 

السر بشكل عرضي خالل األيام األوىل من زواجهما، 
بدْت كأنها جملة قيلْت مثل كل الجمل، ألنه ال بد 

من قولها، لكن بعض الكلمات ليسْت مصادفات مثل 
بعض التصرفات اليومية، فقد عاش حياته وحيًدا، مل 
يعرف معنى العائلة وبدا هذا أمًرا مؤملًا جدًّا، اختياره 
ملهنة الصيدلة -يف نظره- مل يكن خياًرا موفًقا، أدرك 
هذا مع أول ليلة قضاها داخل تلك الصيدلية، اكتشف 
وضًعا مدمًرا لألعصاب، كأن الصيدلة هي مهنة من 

يبحثون عن العزلة داخل ليبيا، بالنسبة إليه كانْت 
املسألة مرعبة، تنتابه مخاوف من وجود شخصية 
داخل خزانة مالبس، يتوقع انبثاق الوحوش يف أية 

لحظة، أثر هذا الخوف عىل حكمه عىل األشياء، بداًل 
من االستغراق يف األعمال الخاصة املفيدة، اكتفى 
بالصفقات الحكومية، تلقي النثريات والندوب من 
مكان إىل آخر واالستفادة من الرحالت والنوم يف 

الفنادق، وقد أحاط نفسه بشخصيات مشبوهة 
من هذا الوسط العاري من األشكال واألطر، شبكة 

عالقات غريبة، جلها من املغامرين اإلداريين عبر كافة 
املدن، يلتقون مراًرا، لقاءات ال تتوقف وبشكل دوري.

حين يجتمعون فإنهم يستهلكون كميات كبيرة من 
السجائر والقهوة، يخلفون كميات أكبر من األواني 
املتسخة، القاذورات الصغيرة، كما يعيثون فوضى 
يف مجلسهم، فتضطر لتقديم وجبات متتالية، تظل 

واقفة لساعات تلبي متطلباتهم. وظيفة يومية مدمرة 
لألعصاب. فقدان رهيب لطاقتها الداخلية. إحساس 
كالسرطان ينتابها. خشيْت من هذه الفكرة القاتمة 
حتى أنها تعمل بشكل متواصل عىل تهوية الشقة، 
كأنها تفتح شبابيك من جسدها لتهوية نفسها من 

الداخل. شقتها يف الطابق الرابع ويتوجب عليها 
االهتمام بكل شيء، من شراء البقالة اليومية، إخراج 

القمامة، أخذ األطفال إىل املدرسة. لديها ابنتين 
وصبي. الكبرى ُسميْت مريم وهي التي ستخوض 
ألجلها معركة فعلية هذه األيام. الثاني صبي يدعى 

عمر وتناديه عموري وهو ال يحب هذا، يف الخامسة. 
األخيرة بنت مثل القمر اسمها ليال. سنة ونصف، 

كانْت تود تسميتها ليليان، إال أن مكتب السجل 
املدني شككوا يف كون االسم أعجميًّا، فأحالوا الطلب 

إىل مكتب األوقاف السلفي، وقد تم رفض االسم 
مباشرة. تصرف وقح كأنه الكفر متجسد أمام باب 

الفردوس. االسم أعجمي جدًّا، لدرجة »حيوانية 
مقيتة«، وال يختلف يف شيء عن العجم أنفسهم. 

شيء زائد وبال معنى وهو ليس باسم إسالمي. كيف 
يمكن أن يكون اسًما غير عربي؟ يف البداية مل تتفهم 

الهدف األخالقي وراء هذا الرفض، اعتبرته »حمًقا 
أصوليًّا« وأرادْت من زوجها القتال ألجل ليليان، وهو 
ما مل يحدث، حتى زوجها اعتبر هذا التصرف »نزوة 

عصرية« متعلقة بمواقع التواصل االجتماعي أكثر من 
كونها حقيقة واقعية. خيبتها كانْت عظيمة، فقد ظنْت 

أن هذا من اإلشكاليات البيروقراطية التي تم تجاوزها 
من بعد الثورة.

إبداع ومبدعون
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»مل يتم تجاوز أي شيء منها -كتبت يف مقالها- 
نحن لسنا سوى سالحف عىل طريق ال نهائية. 

خالل الحكم الجماهيري الديكتاتوري، وجدْت قائمة 
لألسماء املرفوضة ضمن الجهاز اإلداري للدولة، 

ظلْت تزداد طواًل كل يوم وهو ما كان ال بد أن يتوقف 
مع حدوث ثورة شعبية تطالب بمزيد من الحريات 

الشخصية، منها حرية اختيار االسم من دون مراقبة 
من قبل لجان أصولية. هذا الفعل األمني: »سلوك 
ديستوبي« مثلما يحدث يف تلك الدولة الشمولية: 

كوريا الشمالية«.
سمعْت عن وجود »أنواع محددة« من جهة الدولة 

اإللهية لقصات شعر تمثل األخالقيات التي عىل 
كل كوري شمايل أن يتحىل بها، تماًما مثل األسماء 
املوافقة لألخالق يف نظر اللجان الليبية ذات الجذور 
القومية. األخالقيات الليبية. ما هي تلك األخالقيات، 
الصامدة يف زمن انتصرْت فيه الثورة عىل كل شيء. 

خالل قناة إخبارية من تلفاز أحد الجيران، أمكنها 
سماع »خبر اجتياح« مدينة ليبية من قبل الليبيين، 
هناك خلل أخالقي. تذكرْت ما سمعته من حقوقي 

غاضب: »الثورة الليبية ليسْت إال »حراًكا كبيًرا« 
لتأسيس مزيد من الديكتاتوريات الشعبية املتحركة«.

ما الذي قد يعنيه أحدهم بالديكتاتوريات الشعبية 
املتحركة؟ كانْت منهكة تماًما كأنها ظلْت واقفة عىل 

قدميها الرائعتين، لقرن كامل.
راحتها الوحيدة املتوفرة هي يف تلك الزيارات 

الخاطفة، إىل شقة جارتها سعاد أو أن تستقبلها 
عندها، سعاد يف منتصف العشرينيات، لديها ابنتين، 
زوجها يعمل مهندًسا نفطيًّا، لكنه يعاني اضطرابات 
يف الشخصية بسبب تبدل األحداث السياسية، فهو 

مل يقدر عىل تفهم ما يحدث من حوله، من انفجارات، 
تحرك جيوش، اغتياالت وحروب رهيبة، فقد وجد 

نفسه ملرتين محاصًرا من »قوات أجنبية« يف محيط 
عمله املتاخم للصحراء، قلق رهيب يسيطر عليه ومل 
يعد مثلما كان من قبل، صار أقرب ملجنون منه إىل 

شخص عاقل، يظل يتحدث، بحسب كالم زوجته عن 
االضطهاد الذي تعرض له يف طفولته، وبدأْت تنتابه 

»حاالت ايمانية غريبة« حتى أنه فكر جديًّا يف الخروج 
مع مجموعة من الدعاة من أجل إرشاد الغافلين إىل 

الدين القويم، تنامى لديه هذا الولع الديني، فاهلل 
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يومياتها: »بدْت مراهقة تحطم قلبها للمرة األوىل«.

هذه القصص املستعادة عن سعاد وزوجها النفطي 
هي ما تبقيها هادئة، ترجع إىل شقتها لتحاول التمدد 

والنوم، لديها أيام قليلة من أجل استعادة شيء 
من روحها القديمة، عندما كانْت طالبة يف قسم 

اإلعالم، جزء منها كان يميل للفنون، تذكرْت هذا 
بسبب حديثها مؤخًرا مع ابنة خالتها الصغرى، يف 

الثانية والعشرين، تدرس الصيدلة، يبدو أن الجميع 
يدرسون الصيدلة، وهي بعكس زوجها، ولدْت لهذه 
املهنة بسبب ميولها األدبية، لديها خيال هائل وعبث 

ال حدود له، يمنحها قدرات يف االستفادة من وحدتها 
وتوجه تفاصيل حياتها، حتى أنها تعرفْت عىل كاتب 

شاب ودخلْت نوادي للقراءة حيث هناك مزيد من 
الُكتاب والُكتاب املستقبليين، لديها الكثير من القصص 

املضحكة حولهم، يلوحون ظرفاء لكنهم خبثاء 
األرواح كاألطفال، شيء من العبث يسم حياتهم، غير 
واثقين من أنفسهم، بوسعها التالعب بهم وتخبرهم 

عن مدى سوء كتاباتهم. الكاتب الذكي يعرف أن 
الليبيين ال يقرأون لذا ال يجب أن ُيصدق إعجابهم 
بكتاباته، فهو مجرد مجامالت تشجيعية من قبل 

أشخاص مل يقرأوا كتاباته، لكنه يعرف أنه ال ُيمثل 
شيئًا يف الواقع سوى حلم، لذا يرتعب من إعجاب 

أحد بكتاباته، هي عرفت هذه الحكمة الثمينة بخبرتها 
األدبية القليلة، حتى أنها دفعْت أحدهم إىل الوقوع يف 
غرامها، مستخدمة أسلوب عدم اإلعجاب وادعاء أن 
النص يتحسن، يف البداية تحولْت يف حياته إىل نوع 

من تحدٍّ، يسعى إىل إسكاتها بنص جديد، فوجد نفسه 
غارًقا يف محيطها العاطفي، بمجرد االستماع إليه 

والسماح له بالتطلع يف صورتها املعجبة. ابنة خالة 
مدهشة وعابثة، إنها معجبة بابنة خالتها الطرابلسية، 
واحدة من نزواتها حدثْت كالتايل: قررْت مع زميالتها 

يف الجامعة زيارة قسم الفنون الجميلة، وقد فعلن 
هذا بحماس الزهور، ضحكات وترقب كأنهن يف 

نزهة مسائية، استقبلهن واحد من هيأة التدريس يف 
الكلية، شاب يف منتصف الثالثينيات، استقبااًل يليق 

بفتيات رشيقات من قسم الصيدلة وذوات روح فنيه 
متمردة، قدم لهن شروًحا طفيفة، جعلهن يعزفن 

وبدأ يغني لهن يف قاعة عازلة للصوت، لكن صوته 
رفف برقة عىل قلوبهن كالتعويذة، وأندهشْت كم 

يناديه دوًما حتى يف أحالمه. كم يؤذيه هذا الجنون 
املحيط به، فال تفسير لهذا »الشغف الشيطاني« يف 

القتل والبعد عن السالم إال بوجود شرخ مرعب يف 
العقيدة، باإلضافة إىل البعد عن اهلل. هناك ما يسميه 

»معيشة الضنك«، ويؤكد أنها ذكرْت يف القرآن، 
بالرغم من اندفاعاته الخرقاء، مل يحسم أمره بعد 
لالنطالق يف سبيل اهلل، ال يزال يمتلك بعًضا من 

عقله، أو أنه يخشى الخوض يف مشروعه الذي بال 
شك سيصرف وقتًا ال يستهان به، يفكر يف خياراته، 

يتساءل عن شجاعته، وبدأْت شخصيته تتبدل، بسبب 
ا وضعيًفا، عرضة  هذا التردد الجبان، أصبح هشًّ

للمحاوالت املستمية من زوجته، يف استغالل ظروفه 
النفسية لدفعه لشراء فيال يف بقعة أهدأ وأفضل، 

بعيًدا عن العمارات السكنية املكتظة، بالنسبة إليه، 
فإنه يعتبر زوجته: »مثل أغلب الزوجات الالئي 

يعتبرن حيازة هذه املقتنيات مسألة شرف وارتقاء، 
فمكانتها تزداد بقدر ما تحوز من أشياء، هذا هو 

أساس البالء يف الوطن: الشره املجفوع، هو ما يدفع 
الجميع يف الركض وراء الطموحات الشخصية، بداية 
من جنراالت الجيش، وولعهم املحموم يف نيل مزيد 

من الشرعية، باستحواذ عىل مزيد من األراضي، 
بالسيطرة عىل مزيد من البشر وما يعنيه هذا من 

إفساد لحيوات اآلمنين من الشعب«.
كان الزوج النفطي يحاول دوًما أن ُيهدئ من 

مشاعرها املنفلتة ورغباتها امللحة يف العيش مثل بقية 
زوجات مهندسي النفط، مع أنها مل تر إال زوجة 

صديق واحد، عندما قام األخير بدعوتهما ليوم كامل 
ملنزلهما يف إحدى ضواحي بنغازي. كان عقاًرا جمياًل 

ورائًعا مع حديقة صغيرة ومسبح لطيف، يلمع لياًل 
بأضواء مبنى دوبليكس من طابقين. قال الصديق 

املهندس لزوجته التي نقلْت الحديث بكل حماسة كما 
هو إىل سعاد، إنه جلب املخطط من أزمير التركية، 

كان شيئًا جمياًل، ال بد كلفه الكثير من األموال، 
بالرغم من أن سعاد أصرْت بعناد عىل محاوالتها، 

لكنه حول قلبه لصخرة، سبيل اهلل أهم من املتع 
الدنيوية، حتى زوجته السمراء الجميلة بجسدها 

الالتيني، بدأ يمل منها، لكنه قال إنه لن يغامر ببناء 
بيت مثل هذا حتى تسكن البالد، تحطمْت آمال سعاد 

ووصفْت مشاعرها باضطراب لجارتها، التي كتبت يف 
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نكروما أعجمي صرف مع أنه ليس باسم أوروبي، 

كذلك مويان، يوكيو ميشيما، ميدي أجي أو حتى 
نغوجي واثيونغو، كلها أسماء أعجمية تستحق 

الشطب من سجالتنا اإلدراية، لكنها ليسْت أسماء 
أوروبية، ثم ما الذي نعنيه بكلمة أعجمي؟«. مل 

يتوصال ألي شيء تقريبًا وهي تركْت كتابة املقاالت 
للمنصات الناطقة بالعربية، وقد كسبْت مبالغ جيدة 

حتى أنها اشترْت شاشة 45 بوصة، جهاز الب توب 
جيد وطابعة ليزرية وبدأْت تكتب روايتها التولستوية 

األوىل، إال إنها مل تتجاوز مراحل التخطيط للفصل 
األول، تفاصيل كثيرة ظلْت تتفجر يف ذهنها، 

فاستسلمْت للصداع.
عليها نسيان تفاصيل يومي الجمعة والسبت، أن 

تكون يف »يوم األحد« بحالة جيدة ومستعدة تماًما 
لخوض تجربتها من أجل استعادة ذاتها الحقيقية، 

الصراع مع املدرسة ألجل تحقيق وجودها الخاص، 
أيًّا ما كان يعنيه هذا الوجود الخاص، لديها الوقت 
الكايف لهذا التحقيق، بحسب معرفتها، فإن زوجها 
سيجد وسيلة للبقاء مطواًل داخل فندق من خمس 

نجوم.
صباح هذا اليوم أصبحْت مجرد ثالثينية منهكة، 

للمرة األوىل، تغير رقم حياتها من اثنين إىل ثالثة، 
ومل يتغير شيء يف سير حياتها اليومي، فمنذ 
ثالثة أيام وهي تعاني من هذا الصداع، تتخيل 

وجود »مواقع للعمل« فوق رأسها، مثل تلك الدعاية 
التلفيزيونية، صورة إعالنية أخرى عن ترويج لحبة 

سحرية ضد الصداع، لكنها ليسْت كذلك عىل اإلطالق، 
عشرات العمال بأزيائهم امللونة واملتسخة يواصلون 

العمل فوق رأسها، إنهم يحطمون كل شيء هناك، 
ال يمكنها فتح عينيها، لكنها جهزْت ابنتها باهتمام 

للذهاب إىل املدرسة، كانْت الطفلة تغني بابتهاج 
»أغنية تونسية« تصدح عاليًا من إذاعة املدرسة، 
بدا لها شيئًا غريبًا، أغنية غير تربوية عبر إذاعة 

املدرسة، حتى أن كلمات األغنية ال تناسب األطفال 
وفيها روح تشاؤمية. بالرغم من الصداع وجدْت 
رفاهية للقلق من عدة أشياء: فكرْت يف مدى تأثير 

األغنية عىل عقول أطفالها وتذكرْت هدفها يف الحياة، 
املواجهة املرتقبة مع اإلخصائية، ثم انتابتها مشاعر 

غير مريحة، مع رغبة قاتمة مل تستطع فهمها، عبرْت 

جعلتهن تلك اآلالت كأنهن طفالت حقيقيات مسلوبات 
اإلرادة، أدركْت أيًضا أن الفنانين دائرة خطرة، كان 

يوًما جمياًل كما قالْت، إال أن إحدى الطالبات من كلية 
الفنون، بدْت غاضبة منهن لسبب غامض، تواصل 

التحديق فيهن بنظراتها الحاقدة، ربما ألنهن جعلنها 
تشعر بأنهن أفضل منها يف اختيارهن، ابنة خالتها 
تعتبر أنها منتصرة، الصيدلة مقابل الفنون، شيء 
مثل لعبة فيديو، هكذا فسرْت املسألة، لكنها بعكس 

ابنة خالتها، امتلكْت تفسيًرا مختلًفا، فقد عاشْت 
تقريبًا مثل تجربة طالبة كلية الفنون، دوًما دافعْت 

عن اختيارها لقسم اإلعالم، ومل تنجح مطلًقا يف 
كسب احترام أحد، وعقب الثورة أفسدْت املؤسسات 
اإلعالمية املستحدثة أي احترام ممكن أن يكسبه أي 
صحفي، أصبحْت مهنة أقرب إىل السياسة من حيث 

شبهات الفساد، الرذيلة والتصرفات الال أخالقية، 
مل تعد أكثر من ناطق باسم السياسيين، من ُيعلم 

الناس قرارات الحكومة التابعة لها. كانْت تكتب 
بعض املقاالت يف املواقع األوروبية الناطقة بالعربية، 

ترسل تقارير ثقافية عن البالد، يف محاولة يائسة 
منها لتحسين نظرة الناس تجاه وطن غارق يف حمى 

الكراهية، شرحْت هذه الحقيقة يف واحدة من مقاالتها: 
»إننا ننغمس بال توقف يف معضالتنا السياسية، 

بحيث تحولنا إىل مخلوقات هديسية تعيش بعيدة عن 
الضوء، اكتسبنا مزيًدا من القبح مع عادات أكثر قبًحا 
متعلقة بالصراخ الهستيري الدائم، كأننا سنعمل عىل 

حل كل املشكالت املحيطة بعاملنا خالل يوم وليلة«.
كتبْت املقاالت القصيرة للمواقع األوروبية الناطقة 

بالعربية وأرسلْت القصص القصيرة للمنصات 
الثقافية الخليجية، ما وراء الكواليس، كل شيء 

يحدث. واصلْت عىل هذا ملدة ثالث سنوات ثم توقفْت 
بسبب االسم االعجمي، مازحها زوجها: »اندمجِت 
مع املواقع األوروبية حتى أصبحِت تريدين اسًما 
أوروبيًّا!«. عندها لفتت نظره بكونه اسًما أعجميًّا 

ال يعني مطلًقا أنه أوروبي. سألها زوجها ما الفرق 
بين اسم أوروبي واسم أعجمي »رون سيباستيان 

اتكنسون« اسم أعجمي. فقالْت وهي تجادله: »ما 
تقوله ليس كل الحقيقة، فهناك اسم أعجمي بحسب 

لجان األوقاف والسجل املدني ولكنه ليس عىل عالقة 
بأي بلد أوروبي، ُيمكن تأكيد أن اسًما مثل: كوامي 

إبداع ومبدعون
القصــة في ليبيا
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ملدرسة أخرى«.

هكذا قال املدير يف نفس واحد، كان مديًرا جديًدا، منذ 
ثالثة أشهر وهو يعمل عىل تنظيم العملية اإلدارية 

داخل املدرسة، هكذا أعلن يف مسجد الحي، لكن 
املدرسة دخلْت يف صدام مع معلمي الخلوة الدينية، 

بسبب األغنية التونسية التي ال تتوقف إال لتعود 
ا من الخمول والتشاؤم، إال إن الصغار  باعثة جوًّ

بطريقة ما ينتعشون كلما تمْت إذاعتها.
تطلعْت إىل جهة املدير، كان ينقر يف جهازه، وأمامه 

عدد كبير من امللفات ذات األلوان املختلفة. أخذْت 
نفًسا، فيما بدأت اإلخصائية بالحديث، أحسْت 

أنها تقف يف زاوية ضيقة، غير قادرة عىل التنفس، 
سحبْت املزيد من الهواء متجاوزة الضيق وتدخل 
املدير لتوضيح شيء ما عن بطء الفهم، وقال إن 
التوحد مرض جديد وشائع بسبب أغاني معينة، 

عندها دون أن تدرك ما يحدث يف داخلها، صرخْت 
بأعىل ما تستطيع يف وجه املدير، الذي ُصدم من 

حدة الصوت، تراجع إىل الوراء قلياًل وهو جالس عىل 
كرسيه ذي العجالت، ظهرْت عالمات سخيفة عىل 

وجهه فيما أخذْت هي تصرخ بحدة واتصال، كأنها 
تنفث كل الضغط من صدرها إىل الخارج، بدأْت بعدها 

محاضرة أخالقية، قالت بوضوح تام: »املدرسة 
مديرها سيئ للغاية، ثالثة أشهر مرْت ومل نسمع إال 

أغنية تونسية، وعبر إذاعة املدرسة، ال صفوف وال 
منهاج، أطفالنا حفظوا هذه األغنية السخيفة، أكثر من 

دروسهم«.
كان صوتها حاقًدا، كانفجار كارثي، تداعى كل 

شيء بال توقف. اإلخصائيات واملدرسات تجمعن 
يف لحظات وحاولن تهدئتها، فيما بدأْت مدرسة 

صغيرة بالبكاء، أخذْت هي ترتعش من شدة الغضب. 
دار املدير يف املكتب بقلق متماسك. طلب كوًبا من 

املاء وأعلن لها عدة مرات أنه لن ُيرجع ابنتها وأنها 
ستنجح وتواصل إىل الصف التايل وال شيء سيئ 

سيحدث. جلبوا لها كوًبا من املاء البارد، فبدأْت 
بشربه، عندها قال منبًها: »لكن ال بد من متابعتها 

باهتمام يف الصف الرابع«. فتطلعْت إليه بحدة وهي 
تضع الكوب مستعدة، فالتفت املدير بسرعة خارًجا 
من الغرفة، واملدرسة الصغيرة كانت ال تزال تشهق 

وهي تحتضنها.

صدرها ببطء، تجاوزتها ووضعْت ركوة القهوة عىل 
النار، بحسب إرشادات جارتها سعاد، خريجة كلية 
التمريض وقد منحْت نفسها حقوًقا سيادية خاصة 
باألطباء، وبالوحي العلمي املنبعث من هذه السيادة 
الطبقية، كونْت نظريات متعددة حول حالتها منها: 

إدمان القهوة، التلفاز، الدورة الشهرية، الحزن 
الروحي وذكريات عن عشاق سابقين، مزحات تافهة 

تلو املزحات التافهة، إال أنها اهتمْت بحديث جارتها 
حول مسألة اإلدمان، فمألت كوبها قهوة سوداء بال 

سكر.
يف املدة املاضية، اقتنت مجموعة من األفالم التي 

تتحدث عن البرية، لتشاهدها طوال أيام غياب زوجها، 
صممْت جدواًل أنيًقا لهذا السبب، خمسة أفالم يف 

اليوم، قرابة خمسين فيلًما، أضاعت أربعة أيام دون 
أن تتابع شيئًا، الصداع اللعين، زوجها ليس إال 

ثقبًا رهيبًا يف حياتها، بدد كل تفاصيلها الشخصية، 
تدرك هذا يف لحظات معينة، هذه واحدة منها، عليها 
أن تذهب إىل املدرسة وتحقق املعجزة. اإلخصائيات 
االجتماعيات الشابات دوًما ما يهدفن إلثارة إعجاب 

مدير املدرسة، أما الناضجات منهن فيردن إظهار 
حمق الجميع.

مل تخطئ مطلًقا، استقبلتها إخصائية شابة، بمالبس 
 iPhone عصرية، تحمل أوراًقا بيدها اليسرى ونقالها
XS بيدها اليمنى، تتحدث بسرعة عن مستوى الطالبة 

مريم، مل تتفهم مطلًقا أن يقال عن ابنتها، بطيئة 
الفهم، يف جميع دفاترها مالحظات من املدرسات 

تشيد بذكائها، درجاتها ممتازة، وصحتها بأفضل 
حال، ولتأكد عىل خطأ اللجنة طلبْت أن تأتي مدرستي 

اللغة العربية والرياضيات، يف آخر مراجعة قامتا 
بشكر الطالبة وعىل حسن انتباهها، واصلْت تجاهل 

ضربات الصداع، وتفكر يف العودة سريًعا إىل البيت 
من أجل أن ترتاح، ما مل تفهمه مطلًقا هو تبدل 

موقف مدرستي اللغة العربية والرياضيات، قالتا 
إنها مقصرة تماًما وال أحد يتابعها، أغمضْت عينيها 

للحظات ثم سألت عما يحدث.
عندها قال املدير الجالس يف طاولة بعيدة: »املدرسة 
مكتظة، ال يمكننا نقل طالبة إىل صف أعىل دون أن 

تكون جاهزة، لكننا بوسعنا أن نمنحها درجة النجاح 
لكن ال بد من توقيع ورقة تعهد عىل أنها ستنقل 
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بلغت العاشرة، دخنْت سيجارتها األوىل. كان الوقت 
لياًل، خرج أحد رفاق والدها من البيت مسرًعا وألقى 

بسيجارة عىل األرض. كانْت مشتعلة يف العتمة، 
التقطتها وتطلعْت إليها للحظات ثم سحبْت منها 

أنفاًسا حارقة وأعادْت الكرة عدة مرات، تذكرْت هذا 
جيًدا، مل تسعل إال مرة واحدة ومل تتضايق كثيًرا، 
والدها ال ُيدخن، لكن عمها ُيدخن علبتين يف اليوم، 
وقد تعلم التدخين وهو يف السابعة عشرة، عندما 
بلغ الخامسة والستين، طلب منه الطبيب التوقف 

عن التدخين، فرفض بعناد قبيل، مل يكن مقتنًعا أن 
التدخين يسبب الوفاة، ودليله أن من علمه التدخين ال 

يزال حيًّا.
تذكرْت كل هذا مع سيجارتها األوىل. الصداع تالشى 

كالوهم، وأصبح مزاجها جيًدا، خرجْت إىل الصالة، 
واصلْت التدخين عائمة يف عامل غامض من الذكريات 
والهدوء، عىل حافة جميع األشياء، تنفث دخاًنا كثيًفا 

كأنها تنفض جميع همومها بعيًدا عنها، أغمضْت 
عينيها وقذفْت الدخان بغزارة شاعرة أنها تقذف 

القرف الذكوري كله هذه املرة، ارتعش جسدها حتى 
أطراف أصابعها، جمعْت ريًقا لذيًذا مشبًعا بحريتها 
املستعادة وابتلعته بجشع شهواني، أحاسيس الُقبلة 

األوىل. أرجعْت رأسها إىل الوراء باسترخاء تام، ظلْت 
هكذا لساعة، قامْت بعدها واستحمْت ملدة نصف 

ساعة ثم خرجْت مع إحساس بخفة كأنها تطفو عبر 
املمر باتجاه الصالة، بجسد متفتح املسام.

شربْت املاء وبدأْت تلوك علكة برائحة النعناع، عندما 
شاهدْت اللوحة التي رسمها ابنها قبل أيام، جلسْت 
بهدوء وهي تطالع فيها: حلقة من الرجال يف حالة 

فوضوية، خطوط ترتعش صاعدة من السجائر 
الظاهرة بين أصابعهم، أكواب ملقاة، أمعنْت النظر يف 

الرسمة مدركة ما أخطأت فهمه املرة املاضية. واصلْت 
التطلع إىل الخطوط املرتعشة والصاعدة نحو سماء 

الشقة وهناك يف عمق السحابة املتشكلة، شاهدْت 
مخلوًقا غريبًا، بوجه دخاني بال أنف وبعينين 

محمرتين وفم ممتلئ باألنياب، يتطلع نحوها بتحفز.

مل تعرف مطلًقا سببًا لغضبها املفاجئ، ليس ألن 
ابنتها تعاني مشكالت مع إدارة دراسية، انهيار 

أسطوري، استعادته وهي تمشي يف الطرقات ساهمة 
ومرهقة، تحت أشعة الشمس الصيفية ومرْت بجانب 

شاب عشريني ُيدخن، فأحست برأسها يلتهب 
من الداخل، وبالدماء تغيل يف عروقها وأن عينيها 

تشتعالن، أحست بتناقضات تحدث: النشاط تفجر 
يف أطرافها، مترافًقا مع أصوات تكسر عظام داخل 
رأسها، كأن سيًخا ملتهبًا تم غرسه من فتحة أنفها 
إىل عمق دماغها، من تلك البقعة العميقة أدركْت أنها 

تريد هذا بالفعل، اشتمْت الرائحة باشتياق وتلذذ، 
فوجدْت نفسها تتجه إىل بقالة صغيرة، دخلْت وطلبْت 

من البائع السوداني بفصاحة ووضوح: »قرطاس 
روثمان من فضلك«.

قبل سنوات عندما دخلْت مع زوجها املحل للمواد 
الغدائية وأمام صندوق املحاسبة طلب زوجها علبة 
تبغ بنفس هذه الكلمات، تذكرْت هذا بوضوح، وقد 

قلدْت نبرته بإتقان شديد وكانْت مقنعة جًدا، لنفسها 
أواًل وثانيًا للسوداني، حتى منحها قرطاس تبغ 

روثمان فخرجْت والصداع عىل وشك تحطيم رأسها.
دخلْت شقتها كاللصوص، ابنتها الصغرى يف شقة 

سعاد، مل تأخذها كما تفعل عادة. أخرجْت علبة التبغ 
من حقيبتها اليدوية، ووضعتها عىل الطاولة، بدأْت 

تصارع فكرة شبه عابرة، ذكريات مستعادة، فهمتها 
بغتة: عىل مدى سنوات عملها يف االهتمام بزوجها 

وضيوفه، أحياًنا طوال اليوم، يدخنون ويلعبون 
الورق، يدخنون املزيد ويلعبون املزيد ويدخنون وهي 

تسحب كل ذلك. ال بد أنها أدمنْت التدخين دون أن 
تعرف، تنشقْت كميات هائلة من تلك األدخنة السامة، 

عىل مدى السنوات، األيام القليلة املاضية عانْت 
الصداع والتيه، بسبب غيابهم عن البيت، قرابة خمس 

سنوات مل يكفوا عن الحضور، بشكل شبه يومي. 
مل تتوقع أبًدا هذه املعاناة بسبب غيابهم. تركوا 

يف جسدها هذه العالمات الفظيعة، بالرغم من أنها 
فكرْت دوًما بطردهم مثلما فعلْت واحدة من عماتها، 

عندما دخلْت عىل زوجها وأصدقائه، يف املربوعة، 
فوجدتهم يلعبون القمار، رفعْت عصى غليظة وهوت 
عىل رؤوسهم تباًعا، ضحكْت وهي تشعل السيجارة 

األوىل، وهي تتخيل نفسها تفعل مثل عمتها، مع أوىل 

إبداع ومبدعون
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حين غادر دفَء بيته مبكًرا، ذات نهار »كوفيدي« 
بارد، مل يكن يقصد بخروجه الترّيض مشيًا، أو 
هرًبا من وحشة الصمت يف بيته. كان يف حقيقة 
األمر، رغم برودة الطقس، خارًجا الصطياد، أو 

لتسّول فكرة، تنفع أن تكون قّصة تستحق أن 
يكتبها.

كان يبحُث عن فكرة صغيرة، تستفزُّ ما ظل متقًدا، 
تحت رماد همومه، من جمر خياله. هذا الهاجُس، 

تحديًدا، يجعله، يف أغلب األحايين، يعتقد بأن تأليف 
ل، ربما تجمعهما طبيعة مشتركة،  القصص والتسوُّ

ُل  لكنهما، بالتأكيد، يختلفان يف الهدف. فاملتسوِّ
يجوُب الشوارع ُمجاهًرا بطلبه، ُمردًدا: صدقة هلل 

يامحسنين. بينما املؤلُف يجوُب الشوارَع مثله، لكنه 
بداًل من املجاهرة بما يريد، يفضُل التلصَص، من 

مسافة، كصيَّاد، ومكتفيًا بمراقبة فريسته، وتحيُّن 
لحظته.

ة، ذلك النهار الكوفيدي  خطُة مؤلف هذه القصَّ
املضجر، ال تختلف عن غيرها من الخطط التي 

صمَّمها، ونفذها بنجاح نسبي، يف غيره من 
األيام، قبل حلول »كوفيد« باألرض. وهي، أن 

يغادر بيته، وأن يطلق لقدميه العنان لتقوداه يف 
مختلف الشوارع، حتى يصيبهما التعب، وحتى 

يحس بمسامات بدنه تتعرق، ثم يختار بعدها 
االستراحة يف مقهى، أي مقهى. الخطُة تقتضي، 
أيًضا، أن ينتحي منضدة جانبية، ويقضي بعض 

الوقت، جالًسا عىل كرسي، ُمدخنًا ومحتسيًا 
قهوة ُمرًة، ويف نفس الوقت يتلصص، كمخبر، 

مراقبًا الداخلين والخارجين، الجالسين والواقفين، 
املتكلمين والصامتين، والفرحين والحزانى. العينان 
ترصدان وتراقبان كعدستي آلة تصوير. واألذنان 

منتصبتان متأهبتان، تنصتان لكل األصوات، ما 
عال منها وما انخفض. وينشغل الذهُن بتركيب 

الصور واألصوات يف لوحات متعددة. والذاكرة 
تسجل. والقلب يتحوَّل إىل آلة استقبال لذلك املزيج 
له إىل آلة أخرى، يف قسم آخر  الغريب كله، ثم يحوِّ

منه، تقوم بخلط تلك العناصر املختلفة، وتحيلها 
إىل مزيج جديد يختلف عن مجموع ما ُوضع 

وُحشر من كالم وضحك، وصمت وحزن وفرح 
وبكاء، ورداءة طقس، وغمٍز وملٍز، ومرارة قهوة 

وسجائر، وضجيج. عندها ينهض مؤلف هذه 
القّصة عن كرسيه مغادًرا املقهى، ويعود أدراجه إىل 

بيته. وهناك، يجلس عىل كرسي إىل مكتبه، ويفتح 
النوافذ أمام عصافير خياله لتطير يف فضاء مفتوح 

عىل البوح، مرفرفة بأجنحتها عىل هيئة حروف 
وكلمات، تتشكل كقطعة نسيج تتمدد، لتكون براًحا 
فسيًحا وكافيًا لتنبثق فوقه الحكاية، حسب الحالة: 
باسترخاء أو بتوتر. وتسري حرارة جسدها الفتيّة 

الطريَّة يف كل األرجاء.
مؤلف هذه القصة، اختارعمًدا، تشبيه حاله 

بمتسول، رغًما عن إدراكه ووعيه بأن حاله يف 

ذات نهار »كوفيدي«

جمعة بوكليب
)ليبيا(
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اصطياد فكرة أقرب ما يكون إىل حال صياد يطارد 

فريسة مراوغة. هو، عىل وجه الدقة، ال يعرف 
السبَب وراء ذلك، وال ُيحيره، أو ُيربكه كثيًرا إن 

كان متسواًل أو صياًدا، خالل بحثه عن فكرة 
تستهويه، وتحفزه عىل تسولها أو اقتناصها. كان 

يسير ذلك اليوم »الكوفيدي«، يف شوارع خالية من 
، بارد. وربما،  املارة، يستفرد بها صمٌت وحشيٌّ
لذلك السبب أو غيره، قرر، فجأة، تغيير خطته 

بأخرى. إذ بداًل من مواصلة السير، قرر أن يستقل 
حافلة عامة، مقنًعا نفسه أن الفرق، بين السير عىل 
قديمه، أو الجلوس يف حافلة عامة، أو يف مقهي، قد 

ينمحي أحياًنا، خاصة إذا الحت الفرصة، وتوفر 
احتمال تحقيق الهدف املأمول.

الحافلة التي استقلها، يف ذلك الوقت، من ذلك 
اليوم »الكوفيدي« كانت مخيِّبة لتوقعاته، وأصابته 

بإحباط. أغلب مقاعدها شاغرة. وعىل املقاعد 
املشغولة، جلس ركاب قالئل، يدثرهم ضجٌر، 
ويحاصرهم صمٌت. اختار مؤلُف هذه القصة 

الجلوس إىل مقعد ليس بعيًدا عن مقصورة سائق 
الحافلة، وليس قريبًا من امرأتين متجاورتين 

مضغهما الزمن. ويف صف املقاعد الخلفية، جلس 
رجٌل أربعيني، ُيشغل ملله بتصفح جريدة. توقفت 
الحافلة يف املحطة التالية، وصعدت امرأة، بدت له 
عىل شيء من جمال وأنوثة، ومل َتلكها بعد أسناُن 
الزمن، وأختارْت الجلوَس يف صف املقاعد األخير، 

عىل مسافة مقعد من الرجل األربعيني.
يبدو أن مؤلف هذه القصة، كعادته، انشغل بمتابعة 

ما يدور يف ذهنه من أفكار، أو بما كان يدور يف 
الطرقات والشوارع، التي تمرُّ بها الحافلة، ألنه حين 

انتبه من سرحانه، والتفت برأسه للخلف فضواًل، 
وجد املرأة والرجل األربعيني منهمكين، يف حديث 
ودي. أحسَّ بشيء من حسرة، ألنه مل يكن منتبًها 
تماًما، من منهما تجرأ أواًل بمدِّ حبل الكالم، وجرَّ 

اآلخر نحوه، أو كيف؟
ترَك عينيه مسمَّرتين عىل الطرقات والشوارع، 

وكأنه غير مباٍل بما يدور من حديث بين الراكبين 
يف آخر الحافلة. لكن حين بدأت الضحكاُت تطول، 

متخللة الحديث، مل يعد بإمكانه مقاومة فضوله.
قبل وصول الحافلة إىل املحطة التالية، نهضت املرأُة 

عن مقعدها متهيِّأة للمغادرة. وسمع مؤلُف هذه 
القصة، بأذنيه، صوت الرجل األربعيني يسألها عن 
رقم هاتفها النقال. وسمع بوضوح األرقام تتدفق 
سريًعا من فم املرأة. والتفت برأسه للخلف، ورأى 

الرجل يسجل األرقام بلهفة وسرعة يف هاتفه.
توقفت الحافلة. وتحّركت املرأة، يف طريقها نحو 
باب الخروج، ومودعة الرجل األربعيني بتلويحة 

من يدها اليمنى، وابتسامة واعدة.
بعد مغادرته للحافلة، فكر مؤلف هذه القصة 
يف املوقف الذي حدث وكان شاهده. واستعاد 

تفاصيله. ووصل إىل قناعة مفادها أن املرأة كانت 
أقرب ما تكون إىل صياد ماهر، محترف، أفلح يف 
اقتناص أول فريسة صادفته من أول طلقة. وأن 

الرجل األربعيني أقرب ما يكون إىل مؤلف قصص 
وحكايات، غادر صمت بيته بهدف أن يتسوَّل، أو 
يصطاد فكرة تلهمه، وتستفز خياله، وتحثه عىل 

كتابة قصة.
سار عىل رصيف شبه خاٍل من املاّرة. قبل أن يعثر 
عىل مقهى. وجد كاتب هذه القّصة نفسه منجدًبا إىل 

تذكر تفاصيل ما حدث يف الحافلة. لحظة صعود 
املرأة، ثم نظرتها الخاطفة، التي بدت وكأنها تمسح 

كل َمْن كان بها، كصياد، لدى وصوله إىل مكان 
يحتوي عىل أكثر من فريسة محتملة. توجهها نحو 

الصف األخير من املقاعد، واختيارها الجلوس 
عىل بعد مقعد واحد من الرجل األربعيني، وكان 

بإمكانها الجلوس عىل مسافة أبعد. األمر اآلخر، هو 
أن الحافلة مل يكن بها من الذكور إال ثالثة. أولهم 

السائق، وثانيهم هو، وثالثهم الرجل األربعيني. 
ه،  واختارت هي تجاوز االثنين األولين، والتوجُّ
مباشرة، نحو الثالث، كصيَّاد أتيحت له فرصة 
اختيار فريسة محتملة من ثالث، فقادته خبرته 

نحو األفضل، واألكثر إمكاًنا وتحقًقا. السائق 
يل. لكنه بسبب ظروف عمله، يظل احتمااًل  احتمال أوَّ
بعيًدا. وكاتب هذه القصة احتمال ثان. لكنَّه بلحيته 
الرمادية الكثَّة، غير املهذبة، يبدو كمن دهمه قطار 
الزمن مبكًرا، وتركه ملقيًا عىل أرض بال مالمح، 

يجترُّ األسى والذكريات، متسوِّاًل شفقة العابرين. 
والرجل األربعيني، االحتمال األخير، رغم انهماكه 

يف قراءة صحيفة، يبدو أصغر سنًّا، وأكثر رغبة 
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يف الحياة، وأكثر شهية وشهوة ملمارسة الحب، 

وأفضل رفقة، وأشهى طعًما.
بدا املقهى، حين دخله، خاليًا من الرواد، ومن 

الحياة. وأوعز مؤلُف هذه القصة ذلك إىل خوف 
الناس من اإلصابة بفيروس »كوفيد«، وتفضيلهم 

تجنُّب الزحام والبقاء يف منازلهم. عقب انتهائه من 
احتساء فنجان قهوته، وتدخين سيجارته، قرر، 

رغم بعد املسافة نسبيًّا، العودة مشيًا عىل قدميه إىل 
بيته.

يف منتصف املسافة، تقريبًا، إىل بيته، اختار التوقف، 
والجلوس عىل مقعد شاغر، يف حديقة عامة، عىل 
جانب من الطريق، مفتوحة عىل مساحة خضراء 

واسعة، محاطة بأشجار باسقة، وارفة األغصان، 
تناثر يف أرجائها أناٌس قالئل، بعضهم يمارسون 

الرياضة، وآخرون جاءوا ألداء واجب مرافقة 
كالبهم، ومنحها فرصة للتريُّض، وللعب، ولقضاء 
الحاجة. أخرج جهاز هاتفه النقال وتلهى بمتابعة 

أخبار أصدقاء صفحته عىل الفيسبوك، حين فجأة، 
ومن دون مقدمات، وجد نفسه يستعيد املشهد 

األخير، يف الحافلة: املرأة وهي تهمُّ باملغادرة، وتميل 
رقم هاتفها عىل الرجل األربعيني. أعاد املشهد 

يف ذاكرته كشريط فيديو، مرَّة تلو أخرى. وتابع 
األرقام تتابًعا سريًعا، وبوضوح، من بين شفتي 

املرأة. الغريب، أنه شعر وكأن املشهد يحدث أمامه 
للتو. العجيب، أن ذاكرته، رغم ما اعتراها من وهن، 

احتفظت برقم هاتف املرأة، غير منقوص. تساءل 
يف نفسه عما إذا ذلك يعود إىل ما تعوَّد عليه من 

مكر ذاكرته، أم أنه من أالعيب القدر؟ سّجل الرقم 
يف هاتفه، وحفظه تحت اسم رقم الحافلة، ونهض 

ملواصلة سيره إىل بيته.
مساء ذلك اليوم »الكوفيدي«، ازداد الطقس رداءة، 
واعترى مؤلف هذه القصة، يف بيته، قلٌق بعد فشل 

محاوالته العديدة لكتابة قصة، أو حكاية تمكِّنه 
من االنفالت من قبضة ما يسكنه من توتر. كان 

كلما فتح النوافذ، أمام طيور خياله، كالعادة، لتطير 
مرفرفة متشكلة يف حروف وكلمات وصور، يواجه 

بعنادها، وانعدام رغبتها يف االنفالت واالنطالق 
والطيران، واإلصرار عىل الركون يف مكانها، مفضلة 

الكسل واالسترخاء. ومل يجد مؤلف هذه القصة 

أمامه سوى التسليم، والركون هو، أيًضا، إىل 
الجلوس عىل أريكة يف غرفة املعيشة، والتدخين، 
ومتابعة األخبار يف التلفاز. كانت أخبار انتشار 

الفيروس مستحوذة عىل كل النشرات والبرامج يف 
أغلب القنوات.

َعنَّ له خاطٌر شقي: ماذا لو هاتف املرأة متظاهًرا 
بانه الرجل األربعيني الذي التقته يف الحافلة؟ 

ابتسم لعلمه أن اللعب املتسم بالشقاوة ليس من 
طبيعة املرحلة العمرية التي يعيشها، وال يليق به. 

إال أن الفكرة ظلت تزداد التصاًقا يف ذهنه، وترفض 
بعناد االنصراف مبتعدة عنه. أخيًرا، استسلم لها، 

وأخرج هاتفه، وبحث عن رقم هاتف املرأة، ونقره. 
سمع صوًتا أنثويًّا هادًئا، وسلًسا، وعذًبا متسائاًل 

عمن يكون. تردد قلياًل، ثم تماسك مجيبًا بتذكيرها 
بأنه الرجل الذي التقته، اليوم، يف الحافلة. صمتت 

املرأة للحظة، بدت له وكأنها دهًرا، ثم قالت بصوت 
هاديء وسلس وعذب، بأنه مخطيء، وأنها ال 

تعرفه، ومل تلتق به، ومل تغادر بيتها مطلًقا هذا 
اليوم. اعتذر بأدب، وتمنَّى لها مساء طيبًا، وَهمَّ 

بإنهاء املكاملة، لكنَّه توقف عن فعل ذلك، ألن صوًتا 
أنثويًّا هادًئا، وسلًسا، وعذًبا، تمنَّى له باملقابل 

مساًء طيبًا، وعارًضا اللقاء غًدا، إن سمحت ظروفه 
ووقته، ومقترًحا املكان والزمان!!

قبل أن يشرع مؤلف هذه القصة يف كتابتها، 
ن فيما حدث أمامه يف الحافلة،  أعاد التفكير بتمعُّ
وما حدث له بعدها يف الحديقة، وما دار هاتفيًّا 

من حديث مع امرأة بصوت هادىء، وسلس، 
وعذب. وتساءل بينه وبين نفسه إن كان، يف اللقاء 
املرتقب، سيحكي للمرأة عن كل ما مرَّ به وصادفه 

من أحداث خالل العشرين سنة األخيرة، أم أنه 
سيجلس مكتفيًا باالستماع إليها وهي تقصُّ عليه 

ما حدث لها بعد أن تركته، فجأة، ذلك اليوم البعيد، 
وفرَّت هاربة مع رجل آخر، مختفية من حياته، من 
دون إبداء أسباب، أو حتى تلويحة يتيمة من يدها 

بوداع.
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اعتراه استغراب بالغ. فرغم أنها توقفت، لوهلة، عند 
باب املقهى، ماسحة القاعة بنظرة سريعة خاطفة، 

إال أنها مل تبِد أية ردة فعل تفصح، أو تنم، عن 
أنها شاهدته. وحتى عندما مرت بقربه، متجهة إىل 
املنضدة التي تخيرتها، مل توله أي انتباه. املنضدة 

عىل مبعدة بضعة أمتار منه. جلست عىل كرسي 
بوضع يتيح لها مراقبته. استرق إليها النظر. مل 

يظهر أنها تراقبه.
قد تكون امرأة أخرى مثيلة لها. لكن من غير 

املعقول أن تكون املثيلة بنفس العمر، وترتدي نفس 
املالبس التي يعرفها ونفس الحذاء، وتتدىل من 
كتفها حقيبة نسائية مألوفة لديه وبنفس اللون 

والعالمة التجارية. من غير املعقول أن تكون لها 
نفس تسريحة الشعر، وتسير بنفس املشية املتكبرة 

التي تحرص عىل تعمدها يف األماكن العامة. ومن 
يدري، فلربما لو اقترب منها بشكل كاٍف لشم منها 

نفس العطر.
وجود املتماثلين ليس أمًرا مستحياًل. لكنه 

استثنائي. وقد يكون تماثل األمور األخرى مجرد 
مصادفة غريبة. فاملصادفات الغريبة املباغتة تحدث 

يف الواقع. املالبس والحقائب واألحذية املتماثلة 
موجودة يف األسواق. وتسريحة الشعر شائعة. 

يجوز أن يكون األمر كله محض مصادفة.
وحتى عندما طلبت مشروًبا، طلبت كابتشينو. هي 
تحب الكابيتشينو. هو أيًضا يحبه. لذا كانا عندما 
يذهبان إىل املقاهي مًعا، يحرصان، خصوًصا يف 

الشتاء، عىل طلبه.

ليس معقواًل أن تكون هي نفسها. فمهما كانت 
رباطة جأشها ال يمكن أال تظهر عليها أدنى ردة 
فعل إزاء وجوده. إال إذا كانت تعلم بوجوده هنا 

مسبًقا ووطنت نفسها عىل إرباكه.
إال أن كل هذا مل يجعله يقتنع بأنها ليست هي.

استعجل الخروج من املقهى، وعند املدخل استرق 
إليها النظر. مل تكن مهتمة به.

يف الساحة الصغيرة التي أمام املقهى بحث عن 
سيارتها. مل يجدها. لعلها ركنتها يف مكان آخر.
قاد سيارته بسرعة عالية مل يعتدها متجها إىل 

البيت.
أمام البيت، كانت سيارتها يف نفس املكان الذي 

توقفها فيه عادة. إذا كانت هي نفسها، فال يمكن 
أن تخرج بعده وتصل قبله. حتى لو قادت 

سيارتها -وهذا أمر ضعيف االحتمال- بسرعة 
أشد من سرعته. املسافة من املقهى إىل البيت ال 

تسمح بتغطية فارق الزمن بينهما. وال توجد طرق 
مختصرة.

عندما دخل كانت بمالبس البيت ُتقَرع ابنهما 
الصغير. أسرع الطفل نحوه الئًذا به.

- ماذا فعل.
- مل تعجبه املالبس التي أردته أن يلبسها. يريد أن 

يلبس عىل هواه.
- وما املشكلة يف ذلك! دعيه يلبس عىل هواه.

- ال يظهر بها أنيًقا.
- دعيه عىل هواه. يتعلم األناقة وهو يكبر.

كانت تعد وجبة العشاء.

إبداع ومبدعون
القصــة في ليبيا

الترتيب األمثل

عمر أبو القاسم الككلي
 )ليبيا(
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رغم أنه رجح، إىل درجة تالمس التأكيد، أنها ليست 

هي نفسها التي شاهدها يف املقهى، إال أنه ظل 
محتاًرا مهموًما واجًما.

املرة التالية تكرر نفس الشيء، هي نفسها يف 
كل شيء، وبنفس التجاهل الذي أبدته إزاءه 

املرة السابقة. خرج كما يف املرة املاضية. مل تكن 
سيارتها يف الساحة. قاد سيارته بسرعة فائقة 

تسمح بها الطريق وحركة املرور. سيارتها أمام 
البيت. هي يف البيت. نفس تعاملها وسلوكها..

 مل يشأ أن يسأل أحد أطفاله عما إذا كانت أمه قد 
خرجت أم ال. ال يريد أن يتشربوا سلوك الوشاية.
تكرر األمر عىل نفس الوتيرة عدة مرات. قرر أن 

يغير املقهى.
يف املقهى الجديدة وقع نفس الشيء. عدة مرات.

ونفس الشيء وقع يف مقهى أخرى.
بلغ األمر درجة الكابوس. كابوس واقعي وليس 
حلًما. انتبه إىل نقطة بالغة األهمية فاته االنتباه 

إليها سابًقا: دائًما كانت تدخل بعده، ليس بأكثر من 
نصف ساعة من جلوسه. مل يحدث أبًدا أن وجدها 
جالسة قبله. استنتج أن األمر مدبر. إذ لو مل يكن 

األمر كذلك فلماذا تتبعه هذه املثيلة. األغرب من ذلك 
ا  كيف تعلم بمكانه. وكأن ثمة قمًرا صناعيًّا مختصًّ

بمراقبته يزودها باملعلومات. أو أنها تمتلك قدرة 
نفسية عىل معرفة أماكن األشخاص الذين تركز 

عليهم تفكيرها.
انتبه أيًضا إىل أنه مل يلتقها يف مكان آخر. إذن 

الهدف مل يكن التتبع واملراقبة. وإنما مجرد اإلرباك 
والبلبلة. لكن ما هدفها من ذلك. ماذا تجني من 

وضعه يف دوامة هذا الكابوس.
هناك، إذن، مؤامرة ضده محاكة بعناية بين زوجته 

ومثيلتها. التقيا وتعارفا وأصبحتا صديقتين 
حميمتين وطلبت منها زوجته أن تطارده. تعيرها 
بعض مالبسها، أو تشتريان مًعا مالبس جديدة 

مماثلة ملالبسها. من يتحمل التكاليف. دخلهما هو 
وزوجته محدود ال يسمح بالتوسع يف املصروف. 

هل املثيلة ميسورة الحال وقادرة عىل تحمل 
التكاليف بنفسها. لكن ما فائدتها من التطوع 

لتنفيذ مخطط زوجته الهادف إىل دفعه إىل الجنون 
أو االنتحار. وملاذا تفعل زوجته ذلك. هل تسعى 

إىل الطالق. ليست مضطرة إىل ذلك. فعندما ُطرح 
موضوع الزواج قال لها، بكامل الصراحة، إنه 
يعتبر مشروع الزواج كأي مشروع آخر بين 

طرفين، إذا رغب أحد الطرفين، لسبب أو آخر، 
يف الخروج من املشروع واالنفصال، ينبغي أال 

يحاول الطرف اآلخر منعه وإعاقته. يجب أن يحدث 
ذلك بسالسة. هي تعلم أنها لو طلبت منه الطالق 

الستجاب لطلبها بكل سهولة. إذن ملاذا تتآمر عليه. 
لعلها فكرت يف أنها لو طلبت الطالق دون سبب 
فلن يكون من حقها االحتفاظ بالبيت. لذا تحاول 

أن تدفعه إىل الجنون أو االنتحار ليتحقق لها ذلك. 
لكن ما فائدة املثيلة. ربما وجدت األمر ُمسليًا، أو أن 
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رعب. شاهدها تدخل بهيئتها ومشيتها املعتادتين. 
تجلس إىل منضدة عىل مبعدة بضعة أمتار منه عىل 

نحو يتيح لها مراقبته.
استبد به التوتر. وجد نفسه ينهض ويتجه إليها، 
وكأن قوة ما تدفعه، أو تجذبه، إليها. لعلها دخلت 
مرحلة أخرى وسلطت عليه إحدى قواها الخارقة. 

اقترب منها ووقف أمامها. الحظ أنها فوجئت 
بتصرفه. بادرها دون إبطاء:

- ملاذا تطاردينني؟!
- عفوا!

- قلت ملاذا تطاردينني كل هذه املدة؟!
- لعلك خلطت بيني وبين امرأة أخرى. أنا ال أعرفك 

حتى أطاردك.
- أنت تطاردينني من مقهى إىل مقهى ومن مدينة 

إىل مدينة. ملاذا تفعلين ذلك ولصالح من؟!
- اسمع يا أستاذ. أنا مولودة يف هذه املدينة وأقيم 

بها طوال عمري. مل أغادرها إال لفترات قصيرة 
جدًّا. يبدو أنك تمر بأزمة نفسية حادة تجعلك 

تتوهم.
- ال تخادعيني. أنت تطاردينني.

- اسمع يا أستاذ. رغم كل شيء تبدو شخًصا 
محترًما. يكفي أنك رغم انفعالك الشديد الواضح مل 
تستعمل ضدي ألفاًظا مسيئة. لذا ال أريد أن أصعِّد 
املوقف وأثير مشكلة بحيث تأتي الشرطة. ال أريد 
أن أراك تهان. األفضل لكلينا أن تعود إىل رشدك 

وتنسحب وتتركني يف حايل.
مل يجد بدًّا من االنسحاب. خرج مسرًعا.

***
اًما بارًدا. جهز شاًيا. جلس إىل  يف البيت أخذ حمَّ

منضدة الردهة. أخذ يشرب الشاي دون متعة 
ويدخن. مفرش املنضدة كان مزداًنا بأشجار 

وأعشاب وأزهار وغزالن تمرح وعصافير تحوم. 
وتتناثر عليه بضعة كتب ومجالت وصحف. وأيًضا 

عليه علبة حبوب ارتفاع ضغط الدم وعلب بعض 
املسكنات. َسِهم قلياًل. ثم وجد نفسه يتخذ قراًرا 

يخلصه من هذا الكابوس.

زوجته وعدتها بمكافأة مجزية حين تتحقق النتائج 
املستهدفة، التي يبدو أنه ال شك يف تحققها.

اقترح عليها مرة أن يخرجا مًعا هما واألطفال 
ويتعشوا يف مطعم. طلب منها ارتداء البدلة التي 

شاهد املثيلة أمس ترديها. ونفس الحذاء والحقيبة.
- طيلة سنوات زواجنا مل يحدث أن طلبت مني مثل 

هذا الطلب. ما الذي جد؟!
- فقط يل مدة مل أرك تلبسينها. تذكرتها فاقترحتها 

عليك. تعجبني. تبدين فيها أكثر أناقة.
غابت فترة، ثم خرجت بنفس البدلة والحذاء 

والحقيبة.
أصبح عىل ثقة اآلن من وجود مؤامرة متقنة. هي 

ومثيلتها مل تتركا شيئًا للصدفة. كأنها مؤامرة 
مدبرة من قبل جهاز أمني مختص باإلرباك وإثارة 

الحيرة لدى ضحاياه.
قرر أن يترك كل شيء ويختفي. ينتقل إىل مدينة 
أخرى. إما هذا وإما الجنون أو االنتحار. أن يقال 

ألبنائه أن أباهم تخىل عنهم أفضل من أن يقال لهم 
إنه يف مصحة لألمراض العقلية أو انتحر.

طلب من جهة العمل نقله إىل فرع لها يف مدينة 
أخرى. استجيب الطلب. ظل يتهرب من أسئلة 

زمالئه. هل بعت بيتك وستشتري بيتًا يف املدينة 
األخرى. هل ستؤجر بيتك هنا وتستأجر هناك. 
هل قمت بإجراءات نقل أطفالك إىل 

مدارس هناك. اكتفى بالقول -إجابة 
عىل أسئلتهم- إنه رتب األمور 

الترتيب األمثل.
اليوم الذي قرر فيه االنتقال خرج كما 

يخرج كل صباح. فكي ال يثير ريبة 
زوجته مل يحمل معه سوى الحقيبة 

التي يحملها معه إىل العمل دائًما. 
أضاف إىل محتوياتها فقط أوراقه 

الثبوتية وبعض املستندات األخرى 
واملبلغ البسيط الذي توفر له يف 

املصرف.
***

بعد أن رتب وضعه يف املدينة 
الجديدة، تخير مقهى للجلوس فيه.
بعد فترة من جلوسه داهمته حالة 

إبداع ومبدعون
القصــة في ليبيا
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صعقُت حين سمعت أن الرسول مات. ابن عم أبي، 
حسين، والذي كان يكبرني ببضعة سنوات، هو 

من أخبرني الحقيقة التي مل أصدقها ونحن نشوي 
حمامة اصطدناها قبل قليل، وطلب حسين من عابر 

سبيل يف طريقه لصالة الجمعة أن يذبحها لنا. رحب 
الرجل الغريب باألمر، ولكن سرعان ما ندم حين 

لطخ الدم ُكمَّ قميصه األبيض النظيف واضطر للعودة 
من حيث جاء، دون أن ينبس بكلمة، ودون أن ينظر 
يف عيوننا، ودون أن يذهب إىل الصالة. ال أدري كم 

كان عمري وقتها، كنت دون العاشرة بكل تأكيد، 
ولكن يستعصى عيلَّ تحديد العمر الصحيح وهو 

ما يبدو غريبًا لشخص يف حالتي؛ أعرف التفاصيل 
الزمكانية لكل حدث يف حياتي، وأسمِّي الفترات 
بأعوامها، وربما صرُت هكذا بسبب اكتئاب حل 

بي فأعادني إىل املاضي بتفاصيله الدقيقة، وربما 
ألن التذكر من طبائع البشر منذ بعد األزل بقليل، 
وربما ألننا نعيش يف زمن مشحون باألنا والذاتية 

املفرطة والهوية الفردية وغيرها من نتاجات الصحوة 
النيوليبرالية وحوليات العامل الذي مل يعد لنا. أي 

من هذه األمور أقول، واملهم فيما أود كتابته اآلن، 
أن الرسول مات، »ومن آمن بمحمد فقد مات، ومن 

آمن باهلل، فاهلل حي ال يموت«، هكذا أخبرني حسين 
وهو يضع قطع اللحم عىل النار. وأنا منذ تلك اللحظة 

صرت أحد الذين آمنوا بمحمد وارتدُّوا عن الدين 
بعد موته. وكان السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه، 

هو كيف يكون رسواًل ويموت؟ كيف أرسله اهلل 
ليموت بيننا ميتة طبيعية؟ كيف أقنَع الناس بأنه 

رسول وبعدها مات؟ كنت أتخيله ما زال معتزاًل يف 
غار حراء، بعد أن تقاعد عن الدعوة وتفرغ للتعبُّد كل 
هذه السنين كما يليق بنبي حقيقي، وأنه ال يقابل إالَّ 
املسلمين الحقيقيين مثله، مرة يف العام، ولهذا يذهب 

الناس إىل الحج. جدتي قالتها بالحرف الواحد، إنها 
تريدني أن أكبر وآخذها إىل الحجِّ ملالقاة أشرف 
األنبياء واملرسلين. لكنَّ أحًدا ال يقابل املوتى يا 

جدتي، هذا ما لن تعرفيه، وستموتين أنِت أيًضا ولن 
تعودي حتى يف أحالمي. لكنني عىل االقل حظيُت 

بشرف مصارحتك يف موضوع موت الرسول، 
واجهتك بالحقيقة املُرَّة، وكنت عىل أمل أنِك مل تعلمي 

بعد وأنه سُيغمى عليِك، أو عىل األقل تنظرين إيلَّ 
بعينين دامعتين خائفتين ومدركتين أن لحظة فتح 

املوضوع واملصارحة بالحقيقة صار ضروريًّا، كما 
يف املسلسالت التي كنِت تحبينها، وستقنعينني بأنك 
أردِت إخباري وكنت فقط تنتظرين اللحظة املناسبة. 

أي شيء يا جدتي.. ولكنَّ 
جدتي ضحكت ومضت تعدُّ 
الغذاء، ومضيُت خلفها ألعدَّ 

السلطة. أمامي قطع خيار 
وطماطم وجزر، وبينهم 

سكين، وكل ما عيلَّ فعله أن 
أقطعها إىل أحجام متوسطة 
وأرمي بها يف هذا الصحن 

األبيض الصغير. ال أحد 
يأكل سلطتي إالَّ جدتي وأنا. 

اآلخرون يأكلون سلطة جدتي 
ويتناسون سلطتي، ولكن 

جدتي تحب سلطتي وأنا كذلك 
ولكن ال أحب سلطة جدتي، 

وجدتي كلما أكلت من سلطتي 
تنظر يل وتبتسم فأدرك أنها 
ال تحب سلطتي، ولكن هذا 

لوحده ليس كافيًا للتوقف عن 
املحاولة، وكل ما عيلَّ فعله 

موت محمد

محمد المصراتي
)ليبيا(
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ع الخضار بالسكين إىل أحجام متوسطة، ويف  أن أقطِّ

هذه املرة حين انتهيت من قطعها سألت جدتي مالذي 
تعنيه دعوتها بأن أكبر وأحجَّ بها ملالقاة محمد. 

صلت جدتي عىل وقع اسمه وقالت: اآلخرة، وما هي 
اآلخرة يا جدتي، هي األرض البعيدة التي نصلها 

عند انتهاء أعمارنا يف هذه الدنيا، ثم نفخت يف امللعقة 
وذاقت الطبيخ لتقيس امللح، وأنا مل أقتنع يف األول 

لكنني اقتنعت حين ماتت بعدها بكم شهر، وأدركُت 
أن مصيرها أن تلتقي املصطفى ىلص اهلل عليه وسلم، 
وحسين ُقتل بعد عقد يف حرب عىل من جاءوا إلقامة 
دولة الرسول، ومل أعلم مصيره، أو عىل األقل صرُت 

يف ذلك الُعمر ال أفكر يف مصير الناس بعد انتهاء 
أعمارهم يف هذه الدنيا. لكن كل هذا مل يحدث بعد. 

مازلُت أجلس قبالة حسين، وحسين ال يزال يشوي 
الحمامة التي اصطدناها وذبحها رجل كان يف طريقه 
إىل صالة الجمعة، ومل تخبرني جدتي بعد عن اآلخرة 

وهي تنفخ يف الطبيخ، وما زلُت أنتظر ذلك اليوم 
الذي سآخذها فيه ملالقاة املصطفى. وكنت أتساءل: 

كيف يصيل الناس الجمعة لو كانوا يعلمون حقًّا 

أن الرسول مات، كيف ال يزال يف هذه الدنيا خلق 
وحساب، ويف اآلخرة جنة ونار، وما فائدة الذهاب 

إىل الُكتَّاب كل صيف وإعادة كتابة ُسوِر القرآن عىل 
الخشب وحفظها. إالَّ يف حالة واحدة فكرت فعاًل يف 

جدِّيتها: أن حسين يكذب عيلَّ، وأن موت الرسول 
حكاية ابتدعها وال تختلف عن تلك التي أغراني فيها 

بأكل كل ثمرات شجرة الرمان دون أن يتناول هو أي 
واحدة منها، بل ظلَّ يراقبني بابتسامة خبيثة حتى 

انتهيت ليقول إنني وقعُت يف الفخ، وأن جسمي منذ 
األن سيتقلص وينحسر تدريجيًّا حتى أموت منكمًشا 

غًدا. عدت أجري إىل البيت وحسين يجري ورائي 
يصفق ويغني، وأقمُت الليل واقًفا أمام مرآة الدوالب 
أترقب لحظة االنكماش. حسين يف هذه اللحظة التي 

يشوي فيها الحمامة يبدو طبيعيًّا أكثر من الالزم، 
واثًقا من نفسه أكثر من الالزم، وعىل وجهه نفس 

االبتسامة الخبيثة التي ال ُتريح الناظر إليها يف 
لحظة شك. قلُت له، أخبرني يا حسين، ما دليلك عىل 
موت الرسول؟ نظر يل حسين رافًعا حاجبيه وأدعى 
استغرابه أنني ما زلُت أفكر يف املوضوع. ليس هذا 

فحسب، بل راح يصبغ كذبته بقصص أخرى ال 
يصدقها عاقل، حول كبر الرسول يف السن لدرجة 

صار يشبه جدي، وعن خطبة الوداع التي راح يلقي 
اقتباسات منها حتى تحسبه حَضرها. لكنني أنا هذه 

املرة من استعار ابتسامته الخبيثة واحتفظت بها 
طوال اللحظات التي قصَّ يل فيها عن إحداثيات موت 
محمد، ويف لحظة ما انتبَه إىل ذلك وسألني عن سبب 

هذه االبتسامة، فقلت له ما معناه أن ُيكمل سرد 
فيلمه ألنه مثير جدًّا. عاد حسين للجلوس وقال إن 
الحمام طاب، وإن مل أصدقه فبإمكاني أن أسأل أي 
واحد خاطم. فكرة بديعة، فكرت، وضرورية، كان 

عيلَّ قطع الشك باليقين قبل أن أنهار. حتى الحمامة 
التي اشتهيت أكلها صارت يف فمي باردة وجافة. 

عدنا إىل الطريق مجدًدا، ونظرنا إىل الجانبين املمتدين 
دون أن نرى أو نسمع أي حس فيها. انشغلنا فوًرا 

باصطياد الضفادع وربط سيقانها الخلفية ببعض، ثم 
التفرج عليها تحاول القفز دون جدوى، وحين نملُّ 
منها نقوم بحرقها، وملا ملحنا شخًصا يهرول قادًما 

من بعيد، تركنا اللهو وحشونا الوال

إبداع ومبدعون
القصــة في ليبيا
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األخرى، إىل فجوة ظهر منها الحشو الجانبي للحافلة، 
مالت الحافلة فضغط الريفي ظهر املقعد الذي أمامه 

برجله ليقي نفسه الوقوع، سال ماء طيني من حذائه 
املعصور، اختلفت رائحة تربته، تلطخت هويتي ثم اختفت 
عن عيني، كنت ما أزال أحاول استعادة توازني للوقوف، 
ارتطمت باملقاعد.. اتسخت بذلتي الجديدة والتوت ربطة 

عنقي عىل رقبتي، ضج الركاب الذين ارتطمت بهم، 
قائلين عبارات دفع كثيرة، دفعني بعضهم عنه ألنه 

بالكاد يتوازن يف وقوفه، وحاول بعضهم تمكيني من 
األسطوانة.. صرخت بالسائق ملا اشتد أمري:

هيه يا.. خفف السرعة.
رد حااًل وكأنه كان ينتظر كالمي ليضاعف جنونه:

مانيش عىل فص خاتمك وال خاتم أمك.
وانعطف بالحافلة املحتشدة قصًدا إذ مل تكن الطريق 

منعطفة أصاًل!
مضى هكذا، وخمنت من حركة الحافلة أنه يدور حول 

تجنبت الرافعة التي تقطع الشارع مثيل.. رأيت واحدة 
أخرى عند شارة املرور، وكانت ثالثة بعيدة جدًّا، تشبثت 
بمقبض باب الحافلة وهي تمضي متمايلة، مد رجل يده 

إيلَّ وأركبني، كان يجلس تقريبًا خارج حدود الحافلة 
املسرعة.

مالت الحافلة نحو اليمين، فملنا معها، وتخطت يدي 
األسطوانة التي تتوسط السقف طوليًّا وتتدىل منها 

أنشوطات جلدية.. مددت يدي ثانية للقبض عىل األنشوطة 
فمالت الحافلة جهة اليسار، ففقدت توازني ووقعت إىل 

سطحها، كانت املقاعد ممتلئة بالركاب ونصف أنشوطات 
األسطوانة ممسك بها، تخطت نظارتي وجهي يف االهتزاز 

الحايل، أردت اللحاق بها، فانزلقت األوراق من تحت 
إبطي، مد راكب يده تحت كرسيه ليساعدني يف التقاط 
نظارتي قبل أن يهشمها شيء، ومد آخر يده ليالحق 

أوراقي أسفل مقعده، انزلقت هويتي أسفل قدم رجل من 
الريف، ملحت صرصاًرا يمرق مسرًعا فوق قدم الريفي 

الهوية

نجوى بن شتوان
)ليبيا(
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جزيرة، لكن السرعة ال تنخفض، ما زالت كما هي!
أمكنني أخذ نظارتي لتستقيم املشاهد أمامي، وتأبطت 

إضبارة املستندات أقوى مما سلف، نفضت تراب الحافلة 
العالق ببذلتي الجديدة، وقد نجح شاب يمشي بتبديل 

قبضتيه عىل األسطوانة يف االقتراب مني، ورفعي بإحدى 
يديه عن سطح الحافلة الراكضة، كانت يده قوية، أجل 
قوية وحارة، مل أتركها رغم استعادتي وضع الوقوف 

وتمكني من األسطوانة، صاح السائق وهو يوقف الحافلة 
فجأة:

يا ابن الكلب كسرتني.. يا ولد الذين.. يلعن أبوك وبو اليل 
خالك أتسوق..

ظننت أنَّا وصلنا، حين توقف السائق عن القيادة، لكنه 
تخىل عن املقود ليعارك بيديه سائق الحافلة الثانية، ثم 

أخرج عصاه من أسفل كرسيه وكذلك فعل اآلخر يف 
حوار متفق عىل تفاصيله ونزال يتضاربان، ويكمالن 

الحوار الناقص بينهما.

أدركت أننا لوال جنون الحافلة الثانية ما توقفنا عن 

االهتزاز، ارتفع صياح السائقين وأخفَض ركاب 

الحافلتين رؤوسهم أسفل الكراسي مفتشين عن محافظ 

ورخص ونقود وأوراق وأشياء أخرى سقطت منهم أو 

ممن سبقهم من الركاب.

شعرنا بالحافلة ترفع رأسها بكبرياء وتسير سيًرا هيِّنًا، 

كان السائق الجديد رافعة البلدية التي ما ارتحنا عىل 

مقاعدنا وسررنا بوقف االهتزازات حتى ألفيناها تتوقف 

بنا يف املنطقة املخصصة للخردوات، بالطبع مل نكن هناك 

وحدنا، فخلفنا الحافلة األخرى وأمامنا مئات الحافالت 

الوادعة كما مل تكن مرة.. مل يأكل الصدأ وال الخراب وال 

النسيان حرًفا من أسماء املناطق والبقاع التي حملتها.

مؤكد كان يركبها أناس منا يف زمن مختلف!

إبداع ومبدعون
القصــة في ليبيا
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األخير هو من يستدعيها؟
ا  يف معظم نصوصي مارست يف الحقيقة غضبًا حادًّ

ضد الشعر، كتبت عن كرهي له وعن ضيقي من 
الكتابة برمتها، بل وشتمته بقوة، تعاملت معه مثلما 

أتعامل مع رجل أحبه وأكرهه، أفر منه وال أطيق 
بعاده! فكان أن توقفت عن الكتابة لفترات قصيرة 
ضمن حالة هروبية طفولية، ولكنني أعود بسرعة 

بغضب وشوق! يف الحقبقة هي عالقة جدلية 
ومركبة ومجنونة.

مل أكتب منذ فترة، أكتفي 
بإعادة نشر النصوص 

القديمة، وأحياًنا عندما اقرأ 
بعضها أستغرب من ركاكتها، 

وأتسائل: كيف تهورت 
ونشرتها؟ بعضها أحذفه 

والباقي أشذبه كزرع قديم 
وحزين. أفعل ذلك وأسأل 

نفسي: هل تحتاج الكتابة إىل 
الحب والحرب؟ هل تحتاج 

إىل املوت والسعادة؟ ما الذي 
يكفيها لتتوقف وهي تنطح 

هذا أفضل ما يمكن التعبير عنه فيما يخص الكتابة، 
وكم هو شرير أن يولد املرء شاعًرا كما يقول 

باسترناك.
إن التعامل الجاد مع الكتابة، وبقدر ما ينتج كاتبًا 

عظيًما، فإن األمل الناتج عن ذلك أكثر عظمة، 
وهنا تحديًدا يكمن تساؤيل الدائم: ملاذا الكتابة 

قرينة األمل؟ وهل ما يجعلها متفردة كونها تنبع 
من املعاناة؟ لطاملا هربت من الكتابة بكل أسبابها 

كالحب والهم والخوف والسعادة، فهل كنت أهرب 
منها أم أهرب من أسبابها؟ 

لست أدري!
أقول لنفسي: هل الشعر 

يستدعي كل هذا الوجع؟ فاألمر 
يصبح مثلما يحمل املرء صخرة 
عىل كتفه ويسير بها بال نهاية! 

ليست حالة سيزيفية أو شعوًرا 
اضطهاديًّا بين الشعر وبيني، 

ولكن مالذي يحدث إًذا؟ وكيف 
يتحول التعاطي مع الشعر إىل 
تعايش مع األمل مستمر؟ هل 

الكتابة هي الدالة عىل األمل أم أن 

االقتراب من النار

سميرة البوزيدي
)ليبيا(
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دمار البيوت وبتر األطراف، وخالل الحرب 
انتشرت عمليات الخطف والسرقة، كنت خائفة عىل 

أطفايل وأترقب عودتهم من املدرسة التي تعطلت 
لفترة، ثم عادت وعاد أطفال املدارس للدراسة 

تحت ضرب املدافع والصواريخ التي كانت تحيط 
بطرابلس من كل جانب، ومما زاد األمر سوًءا أننا 

صرنا نسمع قصًصا كثيرة عن أخد األوالد الذكور 
من مدارسهم للحرب، وخطفهم من الشوارع، كانت 

مرحلة محطمِّة لألعصاب، باإلضافة إىل ارتفاع 
األسعار وغالء املعيشة وقلة السيولة املصرفية 

وانقطاع الضوء لفترات طويلة، والعتمة وارتفاع 
صوت املولدات الكهربائية املحيطة بنا، كل هذا 

والحرب ال تتوقف.
وليزيد األمر عنًفا وشراسة جاء الوباء الكوفيدي 

ا جديًدا لنا، ولتحدث عندها خلطة  ليضيف همًّ
شريرة من الحرب والخوف والوباء ونقص من 

األموال واألنفس، كانت لعنة بكل معطياتها ليختم 
األمر بأصابة زوجي، ثم أنا، بوباء الكورونا.

يف بداية الوباء ارتفع منسوب الجزع والخوف يف 
العامل، وكنت قد قرأت شيئًا لطيًفا وعميًقا ملس 

روحي يتعلق باملساعدة التي أرسلتها الصين إىل 

جدار رأسي؟
لكنني بقدر ما أحمل كل هذه 
النقمة والغضب تجاه الشعر 

ال بد أن أعترف أنني أحبه وال 
أطيق تركه، هو من صنع وعيي 

وإنسانيني الحقيقية، حقنني 
باملعارف الضارة واملفيدة، 

قيد قدميَّ وأطلق خيول خيايل 
تحلق بال توقف. أشكر الشعر 

وأحبه وألعنه.
بالطبع قصائدي تدور وتلف 

حول الذات، ألنه يف النهاية 
ال يمكن إال أن يكون الشاعر 

ذاتيًّا يف نظري، ألن الذات 
بقدر انغماسها يف نفسها 
ال بد وأن تطل عىل اآلخر 

بطريقة أو بأخرى، ليس هناك 
ذات خالصة ومتوحدة ونائية 

عن املحيط والبيئة والشارع واليومي، يدخل يف 
النص كل ما يحيط بالشاعر، باإلضافة إىل شعوره 

الخاص بالحب والخوف والسعادة واملوت، ال بد 
أن يتأثر بما يحيط به من أحداث قريبة من محيطه 
أو بعيدة عنه يف العامل ككل، وطبًعا تتفاوت درجات 

الشعور ما بين الحدة والتوسط يف هذا التفاعل 
الشعري.

الشعر والحرب األهلية

بالنسبة يل كانت الحرب املؤثر الكبير عىل نصي 
الذي تغير وأصبح أكثر واقعية، كنا نمر بفترة 

حرب أهلية شرسة ال رحمة فيها، مل أتوقف 
عن الكتابة يف فترة الحرب، كتبت تحت القصف 

والقذائف التي صارت لحنًا يوميًّا إجباريًّا، كتبت 
ضد الحرب وضد جميع األطراف، مل أتحيز لطرف 

لعلمي بأن الصراع بينهم ليس وطنيًّا، بل هو 
صراع عىل السلطة والنفط.

كنت شرسة يف كتابتي، مل أتوقف عن إطالق 
صواريخي املضادة، كانت مرحلة مليئة باملوت 

السريع وبالخوف وبترقب كل شيء سيئ، أهونها 

إبداع ومبدعون
شهادة من ليبيا

رامز النويصريهند زيتوني محمد العرجوني



روسيا، التي أرفقتها بشعر روماني قديم يقول:
نحن أمواج من ذات البحر.

الناس يتحاربون
“نحن أمواج من ذات البحر”

ا اقتبست فيه كلمة أمواج من  أتذكر أنني كتبت نصًّ
ذات البحر ملا تحويه من تعاضد إنساني عميق. 

أيضا كتبت الكثير من النصوص التي رافقت 
انتشار الوباء والخوف من تفاقمه يف بالدنا، 

وكأم لطفلين أيًضا كنت حريصة حد الوسوسة، 
كل شيء يتعرض لوابل من املطهرات قبل دخوله 
للبيت وبصرامة، قللنا الخروج والتفاعل مع األهل 
واألصدقاء، ولكن كل ذلك مل يمنع أصابة زوجي 

أوال ثم اصابتي، وهنا تبدأ مرحلة أخرى من 
الحذر بحيث ال ينتقل املرض إىل الصغار بالبيت، 

وبالطبع مرت أيام -خصوًصا األوىل- مل أكن 
فيها قادرة عىل الحركة، فكانت ابنتي رؤيا، ذات 
الثالث عشرة سنة، تقوم بطبخ وجبات من تلك 

التي تستطيع طهوها لوحدها، فاجأتني يوًما بوجبة 
صغيرة تفننت يف طهوها تتضمن بطاطا مسلوقة 

وأخرى مقلية ومتبلة بالبهارات، مع كمية من سلطة 

الجرجير والطماطم، ويف لفتة رقيقة 
مست روحي، قامت بتغليف الطعام وكتبت يف 

بطاقة ألصقتها عىل الغالف ماييل: “أمي العزيزة.. 
هذا بعض الغداء أتمنى أن يعجبك، يجب أن تأكليه 
كله وال تخافيه، حضرته بنظافة وغسلت يدي كل 

عشرة دقائق«.
عندما قرأتها ضعفت وفرحت وبكيت وخفت أن 

نتركهما وحيدين. يف اليوم التايل كنت قد استجمعت 
قواي وغادرت السرير.

كان الشعر يرافقني يف كل مراحل حياتي، كنت 
والشعر كما يقول جالل الدين الرومي: “كشجرتين 

يمر الناس بيننا وال يعرفون أن جذورنا تتعانق”.
ولكن يظل يف داخيل السؤال املستمر: ما جدوى 

أي شيء مع هذا الفراغ الروحي الهائل، مع هذه 
الحفرة السوداء التي تبتلع كل رغبة يف الحياة؟ 

أليام كنت أظل بالبيت أتفرج عىل األفالم وأنهض 
باكًرا ألكتب، رغبتي تتناقص يف كل شيء يف الطعام 
والضحك والكالم والتعاطي مع غيري، يؤملني حايل 

والحزن يف عيوني ويف مالمحي يتزايد، ال أخرج 
إال قلياًل، فال أحد يبحث عني أو يتذكر وجودي، 
الحرب تفاقم األمر، والعامل يتكالب علينا، دول 

الجوار تنهش أموالنا، ودول الغرب تطيل من أمد 
الحرب التي تغذيها بالسالح واملرتزقة، ويف محافل 

سناء درغموني

ما جدوى أي شيء مع هذا الفراغ الروحي 
الهائل، مع هذه الحفرة السوداء التي 

تبتلع كل رغبة في الحياة؟ أليام كنت أظل 
بالبيت أتفرج على األفلم وأنهض باكًرا 
ألكتب، رغبتي تتناقص في كل شيء في 
الطعام والضحك والكلم والتعاطي مع 
غيري، يؤلمني حالي والحزن في عيوني 

وفي ملمحي يتزايد، ال أخرج إال قليًل، فل 
أحد يبحث عني أو يتذكر وجودي، الحرب 

تفاقم األمر، والعالم يتكالب علينا
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جامعية حول تجربتي، وأيًضا تمت ترجمة العديد 

من نصوصي إىل اللغات اإلنجليزية والفرنسية 
والبلغارية واإليطالية، وصدر خالل الفترة املاضية 
ديوان الشعر الجماعي الذي احتوى عىل نصوص 

يل ترجمها إىل الفرنسية الصديق الشاعر واملترجم 
األستاذ محمد العرجوني، وإىل اإلنجليزية الصديقة 

هند زيتوني.
وبخصوص اللغة اإليطالية صدرت مؤخًرا 

األنطولوجيا اإليطالية تحت عنوان »شاعرات 
من املتوسط« poete del mediterraneo، عن 

دار النشر La Versiliana Editrice، وقد حوت 
مشاركات شعرية ألهم شاعرات حوض املتوسط، 
وقد تم اختياري للمشاركة عن بالدي ليبيا. تحية 

مني للصديقة سناء درغموني عىل جهدها معي 
وعىل ترجمتها البديعة، وتحية لدار النشر التي 

أشرفت عىل نشر هذه األنطولوجيا املهمة. وحاليا 
يل تحت الطبع بإيطاليا ديوان مترجم كامل إىل اللغة 
اإليطالية سيتم إخراجه إىل النور قريبًا، عكفت عىل 

ترجمته املترجمة النشطة سناء درغموني.
أخيًرا أقول:

هذا ليس شعًرا باملرة
هو كدمات عىل الروح يصعب ذهابها

وهواء راكد يف العقل
هو كذب وخيال معتل، وفراغ يف الرأس

وأخالط، مانخوليا وذهان ونقص دوبامين.
أما الحرية التي تصنعها الكتابة

ليست سوى فائض كبت وأسئلة لن يجد أحد لها 
إجابة.

وكل ما يفعله املصابون بهذا هو الكتابة حتى املوت
أو الصمت األبدي!

وربما يف يوم ما سأختار الصمت.

السالم الجميع يكذب.
وأنا كل ما احتاجه أن أغيب بعيًدا عن هنا، عن 

سماع القذائف وأخبار الحرب، وهذا ليس سهاًل.
يف النهاية جمعت ما كتبت من قصائد عن الحرب، 

ولصعوبة النشر نشرتها إلكترونيًّا بموقع بلد 
الطيوب الليبي، الذي يشرف عليه الصديق رامز 

النويصري، والذي تكفَّل مشكوًرا بكل ما يخص أمر 
نشره، سواء بمراجعته وتبويبه أو استخراج رقم 

دويل له. كانت الحرب قد انتهت، وديواني الذي 
أسميته ديوان الحرب قد تم نشره، وكنت مصرة 
عىل ذلك ليبقى وثيقة إدانة يف وجه كل من أشعل 

نار القتال.
ا كل ما ال يشير إىل اإلنسان،  طبعا يكون هشًّ
وتلك القوة الوادعة والحقيقية يف النفس التي 

تختفي مع أسرار كثيرة ال يمكن عدَّها أو توقع 
كم هي فوضوية وبريئة، تختفي حيوات كاملة يف 
الظالم وتذهب يف النوم إىل الجهة األخرى لتضيء 

ألحدهم.
اإلنسان الفارغ من الحب والطموح ونسيان 

اإلساءة يكون مجرد آلة طعام وشراب وثقل عىل 
قلب هذه األرض، ونفًسا يسرق الهواء النظيف من 

الكون. لهذا كان الشعر سفينتي ومينائي، رايتي 
وعالمتي الفارقة، وبقدر الهشاشة التي تنتابني 

أحياًنا، ظل الشعر رمزي وخياري واسمي اآلخر.
تموت أمي ويتكسر شيئ بداخيل، ويظل جرح 

رحيلها مفتوًحا يف روحي التي تخمد كما مل يحدث 
ذلك من قبل.

أصل أخيرا اىل مرحلة معتدلة مع الشعر، صرنا 
رفيقين قديمين نمنح لبعضنا راحة ما، ونتعامل 

بهدوء وشعور أقل مع كل شيء.
ويف األثناء تحدث أخبار جيدة مثل أن ُتكتب رسائل 

إبداع ومبدعون
شهادة من ليبيا
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قريبة أو بعيدة، تتقابل أو تتقاطع مع بعضها البعض؛ 
لكنها يف النهاية ال تخرج عن النسق العام لهذه 

الثقافة العربية التقليدية بكل ما تحمل من مواريث 
املحو واإلثبات، السماح واملنع، الديكتاتورية الشعبية 

والرسمية، الجماعية والفردية، وهذا ال ينطبق عىل 
الثقافة العربية وحدها يف إطار اإلنصاف؛ ولكنه سياق 

عام ونسق متجذر يف كل ثقافة تقليدية مماثلة تعمل 
حساًبا لألسطوري والطقوسي والروحي عىل حساب 

املنطق والعلم بكل أبعاده.
لقد سيطرت الثقافة الذكورية من غير شك عىل 
تفسيرات وتأويالت وتحليالت الجسد النسوي 

مما أحدث تشويًها وتوتًرا متعمًدا، ما زال موجوًدا 
يف ذاكرة التاريخ الذي يثبت هذه النظرة التسلطية 

الديكتاتورية، مما صدَّر هذا اليتم املقصود، والهشاشة 
املتعمدة التي تحتاج إىل ثورة تحرير تخرج الذات 
املتسلطة من توهماتها، وتحرر هذا الجسد املثقل 
بالقيود من داخل حوائط الرجال املغلقة يف غرف 

عقله املركون فوق رفوف الصمت: أًبا كان، أو أًخا، 
أو حبيبًا، ال فرق، فممارسة التسلط ال تحركها غيرة 
عقائد بقدر ما تحركها أنساق مصالح، فالذي يسطو 
عيل حقها حين يجعل الود واملكانة ألخيها الولد، أو 

يظل منطق القصة هو املنطق األقرب واألهم لتفسير 
حوادث التاريخ، تلك القصص التي تكون يف أساس 
طبيعتها قصص تشتبك مع قصص، وأحداث تنبع 

من أحداث، ومواقف تبني عىل مواقف، ذلك ألن 
البنية السردية للمواقف اإلنسانية تمأل فضاءات 
الوجود الذي تسبح يف أمواجه أحداثه، األحداث 

تفضي لبعضها البعض كما يفضي كل حدث لغيره 
يف سلسلة ال تنقطع من التواصل، التاريخ إذن ال 

يستجيب لتفسيرات العلم وسببيته ومنطق تأويله، 
فمنطق املقدمات والنتائج يعيش يف تربة مغايرة عن 

تربة السرد والوصف. التاريخ يقول إننا نعيش يف ظل 
ثقافة أبوية ذكورية مسيطرة، تنظر دائًما إيل جسد 

املرأة نظرة تستحق معاودة النظر مرة بعد مرة خاصة 
إذا كانت الذات الساردة ذاًتا أنثوية تناقش مشكالت 

جسدها، وقضايا جنسها الذي يرى جسد املرأة جزًءا 
ال يتجزأ، أو ينفصل، أو ينظر إليه منفرًدا بعيًدا عن 

جسد العامل، أو دون األخذ يف االعتبار كينونة الجسد 
الثقايف املختزن يف الذاكرة الذكورية التي هي بالطبع 

نتيجة طبيعية لواقع ثقايف واجتماعي عام، تتناص فيه 
هذه األبنية الجسدية، وتتأثر بالطبع مع أبنية جسدية 

رسوم القهر علي قشرة الجسد..
قراءة في مجموعة 

»صندوق كرتوني يشبه الحياة«

د.شعيب خلف
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حقها يف اختيار نوع التعليم الذي ترغب، أو شخص 

الزوج الذي يختاره قلبها وتعيش معه باقي حياتها، أو 
حقها يف امليراث وغير ذلك كثير مما تحركه املصالح 

وتحرمه العقائد.
يف مجموعة صندوق كرتوني يشبه الحياة)*( نجد 
يف القصة األوىل -التي تتخذ املجموعة عنوانها- 

)سلمي( الفتاة التي التقي الراوي بها يف الشارع، 
يقدم لها يف حديثه لصديقه خليل صورة تشبيهية 
غير تقليدية، تجمع العديد من التناقضات التي ال 
يخلو منها من كان يف مثل حالها؛ هي فتاة مثيرة 

للتساؤل غالبًا تجمع بين املالئكية والدونية، سلمي 
تمشي يف الشارع، ذاك الفضاء الذي يلتقي فيه الناس 

بعضهم بعًضا دون أن يكون ألحدهم القدرة عىل 
الحكم القيمي عىل اآلخر ممن يقابل من وجوه يألفها، 

أو ال يألفها، فاللقاءات غالبًا ما تكون عابرة، سلمي 
تشبه صندوق كرتوني كبير، مملوء بالحكايات، كلها 
تدور حول الكينونة والجسد، بين الوجود والغياب، 
حكايات الحضور والهوية الضائعة، هذا الصندوق 

مل يكن خشبيًّا وال حديديًّا؛ بل هو صندوق كرتوني، 
أي أن تكوينه من ورق، بما يحمل الورق من داللة 

عىل الضعف والهشاشة، واملحو، تنطلق من الصندوق 
أشياء سحرية كناية عن مكنون املشبه )سلمي(/ 

املرأة، الجسد، هذا الصندوق يفتح من تلقاء نفسه، 
دون أن يتدخل أحد لفتحه، سلمي ال يمكن أن 

تستجيب للضغوط، وال يستطيع أحد أن يأخذ منها 
ما ال تريد أن تمنحه له، تنطلق من هذا الصندوق 

أشياء سحرية عجيبة، جعلها 
مظلة تعزف ألحاًنا ثم تطير يف 

السماء، ثم جعلها عىل ثالثة 
أشكال، بعد أن جعلها مظلة: 

جعلها قزًما يرقص وهو يرتدي 
قبعة حمراء، ثم جعلها تنينًا 

مجنًَّحا يطلق النيران من فمه، ثم 
جنية لطيفة تحلق عىل مستوى 

بصرك، النتيجة أن التغير 
الناتج عن هذا التحول يشمل 

الكون املحيط، يتحول القبح إىل 
جمال واضح يغلف األشياء، 
غبار املدينة يتحول إىل ألوان 

قوس قزح، والشوارع القذرة املزدحمة، يتحول فيها 
االزدحام إىل شيء آخر، كأن الناس تستعد لكرنفال، 

كل هذا الوصف السحري المرأة قابلها الراوي صدفة 
يف الشارع، مل يكن هذا الوصف مقصوًرا عىل سلمي 

وحدها، هذا وصف امرأة أي امرأة، هنا الراوي يجعل 
هذه التفاصيل متشابهة مع لحظة حياتية قابل فيها 
هذه الفتاة، الذي وصف رؤيته لها ومقابلته إياها يف 
الشارع املزدحم عبوًرا يف حياته »كان عبور سلمي 
يف حياتي يشبه هذه التفاصيل« )ص5(، هنا نجد 
الخطاب، خطاب جسد وكينونة، خطاب يبوح يف 
لحظة ويتمرد عىل أوجه القول يف لحظات أخرى، 

يستجيب لقلقه ووجعه فيرقص كقزم يرتدي قبعة 
حمراء، ويتمرد عىل سياقات الوجع والقلق ويثور 

كتنين مجنح يطلق النيران من فمه عىل كل ما يقابله، 
ثم جعلها تتحاور وتحكي وتتوجع، وتحزن وتقلق، 

وتحلم وتتخيل كجنية تحلق عىل مستوى بصرك.
هذا الرجل الذي يلتقي سلمي ألول مرة وقد خلصها 
من أيدي الشباب الذين وقفوا ملضايقتها، يصف هذه 

اللحظة وصًفا خياليًّا ال يرتبط بمواريث سابقة من 
بروتوكوالت التعارف املعروفة بين الناس »اتسعت 

الدائرة وعبرت أنا وهي مثل ملك وأميرة.. أي واهلل« 
)ص7(، يف هذه اللحظة التي كانت شبيهة بالجنية 
التي تحلق يف مستوى البصر، كيف يمنح الجسد 

املتمرد هذه األوصاف لرجل يلتقي امرأة للمرة األوىل، 
فيستجيب للفرح والحزن والوجع واألمل، فيصفها هذا 

الوصف امللكي، وهو يعرف أنه خلصها من شباب 
حاولوا أن ينالوا من هذا الجسد، 
جسد الكون بقلقه ووجعه، وأمله، 
قاموا باعتراض طريقها، فصارت 

ضحية من ضحايا الشارع/ 
الكون الذي يعج بالتفاصيل، ثم 

يأتي املخلص الذي خلص الجسد 
ممثاًل للضمير والوعي فيالقي 

جسًدا هًشا، قشرة ضعيفة تطير 
يف الهواء، يراوده يف بداية هذا 

التعارف، هذا التفكير السريع يف 
الجسد/ كينونة الجنس، وكأن 

املبدأ األساس الذي يفكر فيه 
الرجل حين يلتقي جسًدا أنثويًّا 

نون النسوة

لنا عبد الرحمن
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ا، تلعب به الريح، هو العودة السريعة لطقوسه  هشًّ
الهمجية، فيعود الخطاب الحلمي الهذياني والعائش 

بعيًدا عن كل أنساق الرقابة الداخلية والخارجية »مل 
أعرض أن نترافق للسرير ألسباب نفسية تتعلق 

بطقوسي فيما يتعلق بالجنس، أي أمن املكان ونظافته« 
)ص9(، أي أنه يف هذه اللحظة لو تحققت له شروط 

األمان والنظافة لكان هذا تفكيره األول مع هذا 
الجسد/ الضحية، صورة نمطية ربما تظنها كثير من 
النساء يف الرجال الذين تلتقيهم، لكن أن يبوح الرجل 

بذلك ويكرره »سأعود لحكايتي مع سلمى وأوضح أن 
السبب األول يف تفضييل املشي عىل الجنس هو عدم 

توفر مكان آمن« )ص10(، أي ارتباط هذا الذي يحدث 
يف بداية هذا التعاطف، ويحمل من طقوس الغرابة 

والتوحش ما تفرضه طقوس الحداثة وما بعدها من 
نظرة مغايرة للجسد، هذا ما دفع الكاتبة إىل إبراز 

دور الرجل كأداة من أدوات املراقبة والقمع والتسلط، 
هي نظرة نمطية تختزنها الكاتبة يف مواريثها الثقافية 
عن الرجل النمط الذي ال يفكر حين يلتقي املرأة إال يف 

هذه النظرة الجسدية والشهوة امليتة، بعد لقاء عابر 
وتجربة قصيرة يلتقي فيها الناس مراًرا يف أمكنة 

وأزمنة مغايرة »ويف آخر اليوم كان عىل كل منا أن 
يعود لعامله، لكنني مل أقو عىل فراقها قبل أن أتيقن من 
رؤيتها من جديد.. هل هذه حماقة.. أه ربما« )ص10(، 
نظرة ميثولوجيه تنبع من ذاكرة ثقافية تحمل نكوًصا 
قيميًّا وحضاريًّا وعقائديًّا، املخلص جسًدا مزينًا بالقيم 
والشهامة من الخارج خرًبا مسكوًنا بالهمجية والفراغ 

من الداخل، أية حماقة أكبر من هذه التصريحات 
التي تصف هذه العالقة مع الجسد الذي مل تستغرق 

سويعات قليلة يصير بعدها املخلص وكأنه صار 
يمتلك الجسد الذي خلصه، فصار يفكر بمنطق امللكية 

الخاصة، يتعامل معه كأنه يعرفه من سنين طويلة 
ضمن أشيائه التي يعبث بها. الذات الكاتبة تقوم 
بفضح هذه النظرة الجسدية للرجل، حين يكون 

االمتهان لجسد املرأة/ جسد العامل، وهو يرتدي عباءة 
القيم واملبادئ وشهامة املخلص.

آمنة يف قصة أنهيماال غيَّر سيد البيت اسمها بحجة 
أنه ال يستطيع نطقه هو وأطفاله، كما أنه طلب منها 

أن تضع غطاء الرأس عىل شعرها، تدخل ذكوري 
سافر يف خصوصيات امرأة ال تملك االعتراض، فهي 

تعمل خادمة يف بيته، مغتربة ال حول لها وال قوة، 
تركت أسرتها وبلدها لتجمع قدًرا من املال يعينها 
عىل الحياة، هذا أفقدها ذاتها األنثوية التي تحمل 

خصوصية مغايرة للرجل عىل مر األزمان، كما يجعلها 
هذا الفعل الذكوري املتسلط وغيره مما تعرضت له يف 

نهاية القصة تترك البيت وأهله ومن فيه لتبحث عن 
الخالص. آمنة تعيش غربة تحس بها يف كل لحظة 
من لحظات يومها الطويل املرهق من أعمال البيت 

وتصرفات ساكنيه، ال يخفف منه، ومن جهده املرهق، 
غير لقاء األحد مع زميالتها الخادمات يف األماكن 

املجاورة »لكنها عرفت فيما بعد أن حياتهن يف هذا 
البلد الغريب تسير بجهد مضن يجعلهن ينتظرن يوم 
األحد بفارغ الصبر كي ينفسن عن رغباتهن املكبوتة« 

)ص16(. تركت آمنة يف طريق غربتها زوًجا وطفاًل 
صغيًرا من خالل عقد عمل يمتد عامين، آمنة جاءت 
لتؤدي رسالة نحو أسرتها وذاتها امللتزمة، فلذلك مل 
تكن مقتنعة تماًما بمشاركة رفيقاتها اللهو الذي غاب 
عن ذاتها الصابرة، فعاشت الغربة مخلصة: لعملها، 

ولزوجها، وطفلها الذي تركته عند أمها، وصبرت عىل 
تعبها، وغربتها، ومرضها بالسعال الذي كان يسبب 
لها حرًجا شديًدا أمام أفراد األسرة التي كانت تقيم 

معها، ناهيك عن شكوى )آمنة( و)فرحهالو( من سوء 
تصرفات السيدات الالئي يعملن لديهن، وغرورهن، 

ولؤمهن، وشرهن املتأصل يف معاملة الخادمات، 
باإلضافة للشكوى من األطفال الشياطين، وتربيتهم 

الفاسدة. آمنة راضية بعملها عند هذه األسرة عىل 
الرغم مما أسلفناه عن معاناتها، ألنها يف النهاية أرحم 
كثيًرا مما كانت تعانيه كامرأة يف عملها الذي كان يف 
بالدها تحت أشعة الشمس يف حقول الشاي، وكأن 

التعب يتتبعها يف كل مكان تذهب إليه، ومل تعش راحة 
كنماذج أخري من النساء، تواجه يف كل مراحلها 

أعمااًل ثقيلة ليست لها؛ لكنها فرضت عليها.
آمنة عىل الرغم من كل هذا التعب يف الغربة، إال أنها 
عرفت من أمها أن زوجها ينفق املال الذي ترسله له 

عىل نزواته، ومتعه الشخصية، وال يسأل عن طفلهما، 
ويأتي بالفتيات إىل بيتها يف تحدٍّ سافٍر لتعبها، 

وغربتها. زوج آمنة نموذج آخر للرجل املتسلط املتنطع 
الذي يعيش عىل جهد زوجته، عىل تعب جسد منهك 

يقابله جسد مستريح يلبي متعه الحياتية من غير 
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يف قصة مكعبات السكر نجد هذه املرأة التي تعيش 
وحدة قاتلة بعد استقالل بنيها بحياتهم وسفرهم 

خارج البالد، وتركها وحيدة تلملم جسدها لتبحث عن 
شيء يعيلها، ويؤنس وحدتها القاتلة، ذهبت للتقديم 
إلجراءات الوظيفة، وملا خاطبها الشاب الذي يتلقى 

أوراق التقديم من املتقدمين إلجراء املقابالت، أن 
الوظيفة ال تناسبها، قالت له »صدقني أنا بحاجة لهذه 

العمل أكثر من أي وقت مضي يف حياتي« )ص٢8(. 
يف هذه القصة مل تكن معاناة املرأة دائًما من الرجل 

مصدر التسلط الدائم بالنسبة لها يف ظنها؛ بل جاءتها 
من أبنائها أواًل حين استقالَّ بحياتهما، وكذلك هذه 
النظرة الدونية من املرأة التي صادفتها يف الشركة 

التي تقدمت للعمل بها، نظرة تتفحص الجسد، وتبحث 
يف مكنون عيوبه الظاهرة، ثم تتحول إىل السخرية منه 
»نظرت إليها املرأة الحامل بال مباالة، قلبت يف نظرتها 

تلك هيئتها العامة، تنورتها الرمادية القطنية التي 
تتناسب مع لون شعرها الرمادي، واملنكوش قلياًل، 

قميصها األبيض يبدو أنه غير معتن بكيه بطريقة 
جيدة، ثم حذائها الباهت والقديم« )ص٢8(. هي مل 
تهتم بهذه النظرة املتفحصة من هذه املرأة الحامل 
التي خرجت من مكتب مديرها، ثم عادت إليه بعد 

استدعائها، عىل الرغم من أنها نظرة أشعرتها بالدونية 
الظاملة، وأنها كائن غير مرغوب فيه، ومع ذلك قابلت 
نظرتها بابتسامة كرد فعل رقيق مقابل فعل ممقوت، 
وكأنها قد اعتادت عىل ذلك، أو أن انتظارها لوظيفتها 

أهم كثيًرا من هذا التنمر الذي ال يحل مشاكلها 
االقتصادية واالجتماعية، هي تتحمل التنمر لتعالج 

الوحدة، وتتحمل التسلط من أجل الخروج من أزماتها.
مل تكن هذه املرة الوحيدة التي نظرت فيها هذه املرأة 

الحامل، لها بل نظرت إليها مرة أخرى بعد دخولها 
مكتب مديرها وخروجها منه، ممتعضة ملظهرها 

وهيئتها، وكأن التسلط والتنمر ال يكون بين الرجل 
واملرأة فقط، بل يف أحيان كثيرة تكون املرأة أكثر ظلًما 

لبنت جنسها، غيرة وحقًدا واستحساًنا لذاتها »املرأة 
الحامل كررت التحديق بها يف نظرة أقرب للنفور 

هذه املرة، ألنها أطالت التوقف بنظراتها عند عروق 
قدميها التي تبرز من أعىل الحذاء« )ص٣1(. الجسد 
املادي وجهة للسخرية والتنمر، وجاذب للتسلط من 

جسد مواز وليس مغايًرا. إن املرأة ذاتها تعاني وحدة 

تعب أو مشقة وينسي رسالته، وعىل الرغم من كل 
هذا التعب ال يحفظ لهذا الجسد حقه يف الوفاء كزوجة 

تصنع الحياة؛ بل يخونها دون مبرر، ويأكل مالها 
دون نخوة، فيفسد عليها الحياة التي تحارب لكي 

تصنعها. انتهت القصة بتعاطف الكاتبة معها، وتعاطف 
القارئ أيًضا، من خالل عرض لتلخيص مأساتها 

فتركت لها الذات الكاتبة باب الشقة مفتوًحا، فخرجت 
منه آمنة تواقة للحرية، وهي تترك منديلها خلفها ببقع 

دمه الحمراء الذي يلخص مأساة جسد منهك مريض.
يف قصة )البحر يتجه شمااًل( تبدأ القصة بمأساة 

لطفلين كل واحد منهما يحكي لآلخر عنها وهي 
تتلخص يف فقد الوالدين، الطفلة أخبرته بأنها فقدت 

والدها، وهو يحكي لها أنه فقد والدته، وإكمااًل 
للمأساة مل تكن معينًا له عىل تجاوز مأساته فتمسح 
دموعه، ومل يكن هو أيًضا معينًا لها فيطلب منها أن 

تتوقف عن البكاء، فظالَّ ينتظران أن تنجيل مأساتهما 
»ظال يف مكانهما صامتين يرنوان نحو البعيد، 

وينتظران مضي العاصفة« )ص٢1(. عىل الرغم من 
حداثة سن الطفلة إال أنها تتحدث عن معاناة جسد 
جريح عالجه البوح ملن يسمعه ويحنو عليه »كلنا 

بحاجة إىل البوح لتنظيف جراحنا« )ص٢1(. والطفل 
عىل الرغم من حداثة سنه إال أنه عاش هذا الخالف 
بين أمه وجده الذي هددها بالقتل، وهي تصيح يف 
وجهه معلنة عدم االستجابة ملهانته وقهره، وتطلب 

منه عدم التدخل يف حياتها التي دمرها، ولغي 
اختياراتها، الجد يفرض ديكتاتورية صارمة، وتسلط 

غير مبرر عىل ابنته، وعىل الرجل الذي اختارته 
)رجل البحر(، وأمام هذا التسلط قامت بفعل املواجهة 

»أنت دمرت حياتي، دمرت حياتي« )ص٢4(. كان 
يشدها محاواًل خنقها بيديه، وهي تحاول الهرب، 
تحاول أن تهرب منه لتتمكن مرة أخرى، وهذا ما 

حدث حين تناولت الفأس املوروثة عن أبيه واملعلقة 
للزينة، ضربته »ضربة، ضربتين، ثالًثا، دماء تسيل 
عىل األرض، قتلته هي، هكذا حدث القتل« )ص٢4(. 
من الذي جني ثمار هذه الكارثة الكبرى حين يتعنت 
الرجل ويفرض دكتاتوريته وسيطرته، البناء ضحايا 

التسلط والقهر، تدخل األم السجن، ويذهب االبن 
لخاله الذي يقوم بمحو ذاكرته السابقة عن أم قاتلة 

وجد قتيل، ليبدأ من جديد يف أرض غريبة.

نون النسوة
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ا، خاصة أنها تعيش تجربة تعاني  قاتلة، وفقًدا مرًّ

منها اإلنسانية جميًعا -واملرأة عىل وجه الخصوص- 
مربية، وحاضنة، ألبناء حينما يبلغون السعي يذهب 

كل إىل حال سبيله، وينفصل بحياته عنها، وكأنها 
محطة سير ينتهي عندها املسير يف هذا الطريق لينتقل 

لطريق آخر، كخاتمة ملرحلة، ليبدأ ثانية فوق طريق 
جديد.

هنا تحدثت السيدة عن زواجها، وأنها أنجبت ولًدا 
وبنتًا »عادل يف أمريكا، ونيرمين مع زوجها يف 

الخليج، وأنا هنا« )ص٢9(، وحدة مرة، ومعاناة 
قاسية بعد الزواج، والوالدة، وتربية األبناء، وتعليمهم، 

وتزويجهم، تأتي النهاية التي يمقتها كل من ربي 
وعلم وزوج، ليعد لغيره من جديد، ويجني هو وهي 
الوحشة والوحدة والفقد، وهذا ما قالته للشاب الذي 

قابلته يف الشركة حين لخصت له ما تكون عليه حياته 
الثانية، وكأنها نبوءة حتمية، كما وصفها بعد ذلك 

وصًفا يتناسب مع حوارها الذي يأتي ميراًثا لسنين 
من الخبرة والعناء جعله يراها جنية عجوز تجبره عىل 

اإلنصات إليها بقوة حينما تمنحه دروًسا يف الحياة 
التمستها من تجرتها الشخصية التي انتهت بعد سنين 
من األلفة مع أوالدها وبيتها، ثم صارت وحيدة بعدها، 

هذا حال الدنيا، كأس يتذوقه كثير من الناس خاصة 
من كانوا يف ظروفها، هنا تعرض عليه خارطة ما مرت 
به من محطات، حين تخيل له ما سيحدث له كما حدث 

لها، سيكون له محبوبة يتمني أن يتقدم لخطبتها، ثم 
يمشيان مًعا عىل الكورنيش مرتين يف األسبوع عىل 

األقل، ويحلمان مًعا بإنجاب األطفال، تقول له مذكرة 
طول الوقت بتجربتها هي ونهايتها التي انتهت إليها، 

الوحدة ال تنسى بالتقادم، وال تنتهي بمرور الزمن، بل 
هي طول الوقت مستيقظة يف جنبات املكان، كعفريت 
مصاحب، ال يصرفه الضوء، وال تخيفه العتمة »هذه 

الصورة تبدو واضحة يف عينيك، لكن صدقني بعد كل 
هذا، ستكون وحيًدا، كما أنا اآلن« )ص٣0(.

تستمر املرأة التي تعيش وحدتها وتريد أن تنتصر 
عليها بالخروج للعمل يف عرض مشكلتها، وإحساسها 

بالوحدة واملرارة، ظهر ذلك جليًّا حين مرَّ صانع 
القهوة ووضع للشاب موظف تلقي طلبات التوظيف 

قهوته وبجوارها مكعبات السكر، أشارت ناحية الطبق 
تستدعي شيئًا من حالوة الحياة املصطنع عله يبدد 
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طعم املرارة الدائم ولو للحظة بقائه يف الحلق قبل 
أن يذوب ويتالشى طعمه شيئًا فشيئًا »هل تسمح 

يل بتناول واحدة، أحس بمرارة يف حلقي« )ص٣0(. 
وكما كان ألفعال اآلخرين معها ما استدعي مناقشته 

والتنديد به، كان لفعلها مع املتقدمين معها يف الوظيفة 
ما يستدعي كشفه وإظهاره، وكانت املرأة التي طوال 
الوقت تشتكي من التسلط والوقوف ضدها، انتهزت 

هي األخرى فرصة إلظهار معايب األخريات، هي 
تعرضت للتنمر من املرأة الحامل يف الشركة التي 

ذهبت تبحث فيها عن بديل قاتل لوحدتها، فلم تسلم 
األجساد املتقدمة للوظيفة من نظرتها الثاقبة، وعيونها 

الفاحصة، وروحها الساخرة »الجميع يكتب بتعجل 
وارتباك، أحست أنهم جميًعا يتشابهون مع مكعبات 

السكر الراقدة إىل جانب بعضها يف الطبق الشفاف ال 
يبان املكعب واضًحا بكل أبعاده، ألن جزًءا منه يختفي 

خلف مكعب آخر« )ص٣1(.
يف قصة )النول يغزل مرتين( نجد نسرين االبنة 
التي تتابع سيرة أمها حين كانت تجمع طفالتها 

الخمس، تسهر معهن يف حجرة الجلوس لتحدثهن 
عن النول، وكيف يغزل نسجه، ومع كل خيط تلتف 

خيوط الحكاية التي تنسجها مع نولها، ويتشكل نسيج 
الحكايا وخيوط النول حتى يكتمل النسيج، وكأنها 
تبغي من وراء هذا التواصل بين األخوات ومنحهم 

دروًسا يف التشابك مع بعضهما البعض والترابط فيما 
بينهن، يجب عليهن أن يكنَّ خيوًطا يف ثوب واحد، 
يجب أن تلتف خيوطهن ليكون يف النهاية النسيج 

املكتمل، ولذلك كانت تفرح حين ترى عيونهن تلمع، 
سعيدة بالحكايا وقد تحقق لها ذلك حين بقيت نسرين 

عىل العهد تبحث عن كتاب الحكايا، كتاب النول الذي 
مل تجد من أخواتها تجاوًبا معها يف البحث عنه »فقد 
ظلت مهمومة بمعرفة الجانب الخفي الذي ال تعرفه 

مما مل تصرح به األم« )ص٣4(. من هنا جاءت فلسفة 
شراء البوصلة حين مل تجد النول الذي يبقي عىل 

النسيج حيًّا متوارًثا بين بناتها، اشترت البوصلة التي 
من خاللها تستطيع أن تعرف االتجاه الصحيح الذي 

فقدته منذ ماتت أمها، مل تجد نسرين كتاب النول 
الذي ظلت تبحث عنه لفترات طويلة، من أين كانت 

تأتي أمها بكتاب النول هذا، من أين كانت تأتي أمها 
بالحكايا التي تلمع لها عيونها وأخواتها »وضعتها 
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أمام عينيها وصارت تستمتع برؤية إبرتها تهتز يمينًا 
وشمااًل قبل أن تستقر عىل خط واحد يحدد االتجاه« 

)ص٣6(. نعم، حينما امتلكت نسرين االتجاه الصحيح 
وعرفت طريق التواصل مع ميراث أمها من أخواتها 
البنات، رأت أمها يف ذاك املساء تجلس بجوارها عىل 

السرير تحكي لها حكاية النول، رسالة تحمل الرضا 
والتواصل وامتالك الطريق.

يف قصة بيت األرابيسك صور قهر متعددة تحاول 
املرأة التعايش معها حينًا والشكوي أحياًنا كثيرة، 

حين ترتبط برجل يف كل مراحل حياته التي مر بها 
كان ال يعاش يف كنفه، وال يؤمن جانبه، كيف تعيش 

املرأة مع رجل ال تأمن جانبه، يهضمها حقها يف األمان 
والحرية والعيش املحترم »ظللت عىل يقين بأني أنام 
مفتوحة العينين، ألنني أتمدد يف سرير قاطع طريق، 

ذي شارب رفيع، ووجه لزج يعود كل ليلة وعىل 
أظافره القذرة أثار دماء طازجة« )ص٣5(، صورة 

مقززة ال ترقي لآلدمية بما يف فطرتها من سالم وما 
يعلق يف ثوبها من قيم، كما أنها ويف إحساسها هذا 

وبما يحيط بها من مناخ غير آدمي تتأمل لوحة تتماثل 
معها حين يكون للرجل السطوة والتحكم، ويصل 

ملرحل الدكتاتورية املطلقة »تضم صورة فتاة صغيرة، 
تسحبها يد رجل ضخم، وهي تسير خلفه، وليس 

سوى الضباب يمتد بينها وبينه« )ص٣7(.
األم تمارس القهر عىل بنتها قبل أن يمارسه عليها 

زوجها، فهي التي أجبرتها عىل الزواج منه ألنه 
يشبهها يف تسلطها وجبروتها، ال يشبه أباها الطيب 
املسامل الذي يشبهها هي، أمها تجبرها عىل الزواج 

منه، كانت هذه األم متسلطة ترى الزوج واالبنة 
ساذجين، فمارست مع بنتها فعل التسلط لتزوجها 

من ابن عمها، وواضح أنها هددتها بالسخط والغضب 
عليها إن مل توافق، وهي بفطرتها استجابت لهذا األمر، 

لكنها المت نفسها بعد ذلك »كنت يف سذاجة القطط 
حين صدقتها بأنها ستغضب، وسترحل إن مل أرض 
به، تدرك أمي دائًما كيف تنفذ ما تريد بأي الوسائل، 

كيف تدير الرؤوس، وتلعب باألفكار« )ص٣9(. 
تتحدث الفتاة عن أمها كما تتحدث عن زوجها، وكيف 
ُنقلت الوصاية عليها من هذه األم املتسلطة لهذا الزوج 

امليت الذي ال يمكن أن تعيش امرأة يف كنفه، رجل 
جعلها تعيش يف بيت مفتوحة العينين، كما أنها ال 

تملك فيه فتح النوافذ »هكذا نقلت وصايتي منها إليه، 
وانا مل أكن مرة وحدي، يف بيت امتلك فيه حق فتح 

النوافذ« )ص٣9(.
يف قصة )خمسة وجوه لعامل حياة( نشاهد حياة 

يف الوجه األول وهي تحلم بشارع طويل معلق بين 
جبلين، حيث كانت تمشي وتمشي والطريق يمتد، 

حين وصلت حياة لسن الخمسين أحست بثقل العيش، 
وأن حياة مجبرة لالستمرار يف الحياة، تلك الثقيلة 

املمتدة »حياة مضطرة للحياة« )ص41(. يف حكايتها 
الثانية حياة اعتادت أن ترسل رسائل ألصدقائها 

إلنقاذها ألنها وصلت إىل القاع تبحث عمن يشدها من 
يدها إىل أعيل، ينتشلها مما هي فيه لتواصل الحياة، 
ظلت تفعل ذلك مراًرا حتى وصلت إىل فقدها للقدرة 
عىل إطالق النداءات، ألنها مل تجد من يستجيب، هو 

قهر من نوع جديد حين ال تجد من يسمعك، من 
يرد عىل تساؤالتك، فلما مل تجد كانت محتفظة دائًما 

باإلجابة، من خالل عبارتها املتكررة »إن كل شيء عىل 
ما يرام«. يف حكايتها الثالثة تظل حياة رهينة غد مل 
يأت بعد، تظل تتابعه وتترقب وصوله، وتبحث عنه 
يف كل مكان، وهو ضيف مخاتل ثقيل ال يستجيب 

للنداء أو التوسل، خاصة وأن )حياة( لديها حكايات مل 
تكتمل بعد تحتاج إيل نداوة الزمن كي تحقق ما تتمني 
منها »وهذا ما عذبها أكثر، وجود أشياء معلقة تحتاج 

إىل نهوض هي عاجزة عنه« )ص4٣(. يف حكايتها 
الرابعة تبحث عن كيفية نهوضها »ينبغي أن تنهض 

سريًعا، وأن تواصل العيش املطلوب منها، الدور 
الذي ينتظره الجميع« )ص 44(. ما زالت حياة بين 

عاملين: يد تدفعها لألمام مقدمة لها وجبات مميزة من 
التفاؤل؛ لكن جاذبية األرض تشدها للقاع حاملة لها 
متاعب الحياة وقسوة األزمنة. يف حكايتها الخامسة 

ملا أحست بصعوبة تحقيق غد أفضل، والظروف غير 
مواتية تشدها للقاع، أرادت أن تغير مالمحها، تبحث 

عن وجه آخر غير هذا الوجه الذي مل تنل من ورائه ما 
كانت تبغي، ربما يف تغيير الوجوه تصنع فأاًل جديًدا، 

ربما تصل إىل ما تبغيه حين تكون إنساًنا غير الذي 
سبق »لبست ثوًبا حريريًّا زاهيًا، من اللون الفيروزي، 

جلست عىل كرسي صغير أمام املرآة، وضعت طبقة 
من الكريم عىل وجهها، بدأت يف تمليسه ووضع 

طبقات المعة فوقه، المست عىل العينين والشفتين 
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القفز، عىل التسلق ومراوغة األسد والفرار منه دون 
أن يلتهمها« )ص56(. صورة فيها إسقاط واضح 

عىل الواقع، عىل عالقة الرجل باملرأة، املرأة هنا تمثلها 
الفتاة العبة السيرك القادرة عىل القفز واملراوغة، عىل 

التسلق والفرار، ومن هنا ال يستطيع األسد التمكن 
منها، األسد الذي يمثل الرجل هنا، وكأن العالقة بين 

الرجل واملرأة عالقة تربص، كل منهما يتحين الفرصة 
للوقيعة باآلخر، وإن كان هذا التربص وصف به 

الرجل، فقد وصفت املرأة باملراوغة والفرار. السيدة 
خرجت من مدينة األلعاب ألنها مل تستطع التحمل، 
أحست باضطراب شديد، دخنت سيجاًرا عىل غير 

عادتها، ذهبت للتفرج عىل عامل املدينة حولها »التي 
تتوزع إىل غرف بالستيكية، وخيم تنطوي عىل حيلها 

وحكاياتها وخفاياها« )ص57(. بعد هذه املشاهد 
املتتابعة لهذه السيدة بين داخل وخارج مدينة األلعاب 

وصلت إىل نتيجة إنسانية مهمة »يف مدينة األلعاب 
تعود األشياء إىل أماكنها املناسبة، ويبدو األشخاص 

عىل حقيقتهم أكثر مما هم يف الحياة« )ص59(.
يف قصة )الضوء( نموذج جديد المرأة كفيفة، تتمتع 

يف نظر الراوي بالحرية التي ال تتوفر له حين ال 
تقع ضحية املقارنة بين النور والعتمة، كانت الجارة 

الكفيفة تتسيل بالغناء، تعرف أن صوتها شجي ويدفع 
للبكاء، كانت تقطر أحزان بصيرتها يف أغنيات متنوعة 

عن القدر الحال، حرة يف رأي جارها لتجردها من 
املقارنة بين النور والعتمة، بعيدة عن إطار املعاناة التي 
عاشت فيه بطالت قصص املجموعة حين كان الصراع 

محتدًما بين الداخل والخارج. سهى التي أحبت 
شابًّا يبحث عن العتمة، حتى يف حبه لها عشق سواد 
ملبسها التي تتزيا به دون غيرها من بنات العمارة، 

حتى ضفيرتها السوداء كانت عاماًل من عوامل الجذب 
له »يوم صارحته سهي بأنها تحبه، رأي يف عينيها 

ذلك الوميض الذي يخيفه، ويدفعه للهروب، ملعت 
عيناها السودوان بسطوع وبدا له اللمعان مثل خيوط 

تنطلق من عينيها لتكبله، فسارع بالفرار وتركها 
وحيدة« )ص6٢(.

يف قصة )محطة نيويورك بئر ستوكهومل( نجد هذا 
التباعد بين الحبيبين الذي رأيناه يف القصة السالفة 

حين يقابل الرجل الحبيب حب محبوبته بالفرار 
والبعد، إحساس صعب حين تالقي املرأة الحبيبة 

والجفنين، بدلت من مالمحها، صورة املرأة املشرقة 
املوجودة يف املرآة، ليس لها عالقة باملرأة األخرى 

القابعة هناك يف القاع« )ص44(.
يف قصة )ورق اللعب( التقت بطلة القصة بامرأتين 

كأنهما شبحان مل تخرج من لقائهما إال بخوف جامح 
سيطر عليها أثناء وبعد اللقاء، املرأة األويل هي من 

أتتها يف مكان جلوسها، ملثمة ال يظهر منها غير 
عينيها، ألقت بأوراقها عىل الطاولة أمامها، عرفت من 
خالل ذلك أنها تريد أن تقرأ لها الطالع، الرؤية التي 

قدمتها البطلة لهذه السيدة تقول إنها امرأة غير عادية، 
غير طبيعية، ربما تتعامل مع أحد العفاريت ليعينها 
عيل مآربها، خافت منها، سألت يف مخيلتها صديقها 
الفيلسوف فأجابها جواًبا متخياًل، إن هذا األمر غير 

معقول، وأنها تتخيل كل ما حدث، حين دخلت الحمام 
وجدث امرأة تظهر يف املرآة بمواصفات مخيفة كما 
حدث مع العرافة سابقتها، هنا ننظر لها بعد هذين 

املشهدين حين خلصت منهما حائرة مضطربة ما بين 
تصديق نفسها واللجوء ملعرفة رأي أصدقائها إذا 

حكت لهم، مهند حبيبها الغائب الذي فضل املال عىل 
الحب حين تركها وذهب إىل إيطاليا، يرسم الوجوه 

مقابل املال؛ لكنها يف النهاية تركن لرأيه وترى أنه هو 
من سيصدقها حين تحكي له، وصديقها الفيلسوف 
ال يصدق هذا األمر ويحيله إىل التخييل والهالوس 

وإحاالت العقل الباطن.
يف قصة مدينة األلعاب تخاف السيدة التي ذهبت 

ملشاهدة العرض مما يحدث يف مدينة األلعاب، 
حركة الفتاة عىل الحبل واألسد الرابض عىل األرض، 
الوحيدة بين املشاهدين الكبار والصغار التي أصابها 
االضطراب »تجنبت مراًرا الدخول ملدينة األلعاب، إنها 
مكان مفزع بالنسبة لها، كل ما فيه يدفع للدوار، ألن 
األشياء تكون يف موضعها املناسب تماًما، ويف العامل 
الخارجي األشياء ال تكون عىل هذا الحال، العامل يف 
الخارج مضطرب، ومدينة األلعاب تخلق اضطرابها 

الخاص، الذي تراه منظًما مقارنة مع اضطراب 
العامل« )ص55(. هذه املرأة يتجادل داخلها صوتان: 
الصوت األول: أنها لو مكان العبة السيرك سيلتهمها 

األسد ال محالة، وصوت العقل يقول لها إنها العبة 
سيرك، العبة تعرف كيف تمشي عىل الحبال الرفيعة، 

وصوت آخر يرد »ال يهم، ال يهم، لكنها قادرة عىل 
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نتيجة حبها املخلص، الفراق بدياًل للقرب والوصال 

»كالهما يعرف أن اآلخر موجود يف مكان ما من هذا 
العامل، كالهما يدرك اآلخر، وكالهما يستمر يف تجاهل 

الرغبة بتحويل هذا اإلدراك إىل واقع، الخوف من 
الواقع، من مواجهة الحقيقة، يجعل كل منهما، ثابتًا يف 

مكانه« )ص71(.
تربط الذات الكاتبة العالقة التي بين الحبيبين بالحرب 

التي شهدها املكان، تلك التي كانت شاهًدا عىل ما 
اتسمت به العالقات بين الناس، الحرب والحب ثنائية 
ثقيلة االئتالف، تصنع الفرقة بين املحبين، وكما تبيح 
كل أساليب القتال، واملراوغة، والتفاوض، والخديعة، 

فقد وسمت العالقات بين األحبة يف زمنها بهذا 
السمت، صارت هذه األساليب متواترة بين املحبين 
»لقد بدأت قصتهما مع الحرب، لهما بداية مشتركة، 

بدأت كوقع القنابل، بدأت كما تبدأ الحرب، واستمرت 
كما تستمر الحرب تماًما، طاملا أن أحد الطرفين 

يواصل فعل الكتابة« )ص71(؛ لكنها تعي جيًدا ما 
يفعله الحبيب من مراوغة وتهرب من املسؤولية، فهو 
الذي يتشرنق حول نفسه، ويبتعد دون أن يعي دوره 

يف الوصل، وتقريب البعيد »يتوارى وينسج شرنقة 
حول نفسه ارتفعت حتى طوقتهن وغدا وعيه عاجًزا 

عن التملص منها« )ص71(؛ لكن الكاتبة/ الراوية ترى 
أن زمن ما قبل الحرب يختلف عن زمن ما بعدها »كما 
مل يعد زمن ما قبل السير عىل الخط، يتشابه مع السير 
نفسه اآلن، ليس أمامهما سوى االنتظار، انتظار نهاية 

الخط أو تقاطعه« )ص7٢(.
سحر املحبوبة حينما ُدفنت البئر التي كانت تجلس 
يف الحديقة قبالتها »صارت.. تأتي لتقعد عىل املقعد 
الخشبي املواجه للبئر املدفونة، يغمرها إحساس أن 
هناك ما دفن يف داخلها أيًضا، صار منسيًّا ومهماًل 
مثل البئر التي اكتشفتها يوًما« )ص7٣(. لقد قدمت 

الكاتبة عبارة مهمة عن هذه العالقة »كان مولًعا 
باالنتظار، وكانت مخلصة للغياب« )ص77(. وكأن 
كالهما مع تقادم الزمن، وتباعد املكان، ارتضي ما 
وصلت إليه هذه العالقة املشتركة، ما زالت الوحدة 

تطارد سحر بما تواجه يف هذه البالد الباردة من 
غياب للروح التي تؤنس، والقلب الذي يتسع للخالف، 
والجسد الذي يستطيع أن يجعل مشاعره مادة مهمة 

لصهر البرودة، وبعثرة الضباب، وحلب السحاب 

»هدير القطارات يزحف داخل رأسها، جرس الكنيسة 
يرن فينبهها أن البرد سينتهي حتًما ذات يوم.. أنين 

خافت، تتنهد ما زالت إذن.. يف شارع مجهول ال 
يعرفها فيه أحد، يتسلل أزيز إيل جسدها، أزيز تتداخل 

فيه األصوات املنهكة، يالمس األعصاب العارية، 
فيتحول إىل طنين يذكرها بوحدتها، كل الوجوه غريبة 

هنا« )ص77(.
إن سحر يف كل مرة ترى حبيبها يتعامل مع وجودها 
بالغياب، يبحث دائًما عن تحقق وجودها الغائب، عن 
العتمة التي يرى من خاللها الوجود ثم ال يراها، عن 
الضباب املحيط الذي ال يترك مساحة لرؤية الفضاء 

املحيط، حضورها حضور غائم مشبع بالضباب، فماذا 
يفعل كي يتحقق من وجودها، إنه يهتدي لسياسة 

اإليالم ألن »فعل اإليالم وحده سينقل وجودها 
يف عامله من خانة الحضور الغائم املشبع بالضباب 
والغموض إىل خانة الوجع، عىل أحدهما أن يجرح 
اآلخر ليتأكد من حقيقته« )ص79(، إن ما يشغل 

حبيب سحر هذه املفارقة الغريبة، وإن كانت مقصودة 
بين عملية التشكيك الدائم يف وجودها، وبين البحث 

الدائم عن تشكالت الحضور »ملاذا ال يسحب منها 
طرف الخيط ويتحكم وحده باللعبة منهيًا بذلك كل 

تساؤالته حول وجودها ككل يف عامله« )ص79(. طول 
الوقت يحاول أن يصنع لنفسه األساليب والوسائل 

التي تمكنه من التخلص منها، عىل الرغم من حضورها 
الدائم بجميع تفاصيلها يف تفاصيله اليومية »مل يتعلم 

بعد وسيلة تخلص ذاكرته من تفاصيلها املتناثرة، 
رائحة القهوة املرة التي تحبها، قفازين من الدانتيل 

يتذكرهما كلما الح له لون أسود، دمية يابانية صغيرة 
من الخشب، تزين مكتبته أهدتها له يوم ميالده وقالت 

إنها تحتفظ بدمية مشابهة« )ص80(.
هي عالقة من نوع خاص، هي ال تبحث عن حقيقته 
التقليدية من خالل طرق تقليدية، ألنك ستصل إىل 

طريق ال يصدق، وال يمكن أن يقنن بالطريقة التقليدية 
التي تمنح األشياء مسمياتها، إنها التفاصيل التى 

حكمت هذه العالقة املغايرة فهي »مل تكن زوجته، وال 
حبيبته، وال عشيقته، كانت املرأة القادرة عيل إيالمه 
بال رحمة، بينما هو مشغول بتفاصيلها الصغيرة« 

)ص80(، نعم وهو كذلك ال يعرفها جيًدا إال باألمل، 
وال يتأكد من حضورها إال بالوجع، وكلما توغل يف 
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الوجع، كلما اقترب من هذا العامل الضبابي الغامض 
»مل يكن يف عالقتهما فرح منتظر، هناك انتظار دائم 

وقلق، وتساؤالت تشبه املستحيل، معلقة بين هاويتي 
الفراغ« )ص80(.

صارت سحر تبحث عن التحرر واالنعتاق من هذه 
العالقة التي مل تحس فيها بالقرب الذي ينبغي، 

الهاالت الضبابية املحيطة، والصقيع الساقط عىل 
كل األركان جعلها تبحث عن عالقة أخرى، طاملا 

أن حبيبها قابع مكانه يف الضباب »البحث عن حياة 
موازية مفترضة، بديلة، كان يجب أن يكون هاجسها، 

أفول سريع خارج السيطرة، يدفعها للفرار، واعية 
بعمق ضرورة التحرر« )ص81(، باحت بذلك سحر، 
ومل تكن يف حاجة إىل إخفاء مشاعرها، كانت عىل ثقة 
من أنه سيقدر بوحها هذا، كل منهما يبحث أن يرى 

جرح اآلخر حتى لو كان ذلك كالرقص يف العتمة، 
كالهما يرقص من األمل، ويعلم برقص اآلخر؛ لكنه ال 
يريد أن يراه، هنا يف هذه املساحة من البوح تتداخل 
تفاصيل الجسد معلنة عن وجوده دون الكشف عن 

هويته داخل ذلك الفضاء األعمى، ربما جميلة هي 
البدايات؛ لكن النهايات يف أغلب األحايين مؤملة من 

كثرة ما تراكم عليها من شدة األمل، ومن هذه الجروح 
العارية التي تتعرى من الجلد الذي يحيط بها، واللحم 

الذي تفصله عن بعضه البعض حتى يكون الجرح 
فوق العصب الحساس فيكون األمل مميتًا، ها هما قد 
وصال مًعا لهذه الدرجة من األمل، هو غارق يف عزلته 

وصمته وتفاصيله التي ال ترى، عاشق العتمة هذا قبل 
أن يغادرها يشعل النور، فتظهر التفاصيل، وتتضح 
األشياء التي كان من قبل يعشق غموضها وعتمتها، 

ذابت التفاصيل تحت أشعة الشمس، ملاذا انتظر حتى 
لحظة النهاية كي يسلط الضوء عىل تفاصيل ما بينهما 
ويخرج من عتمته، هو يريد أن يكفن ما حوته عالقته 
برداء أبيض أنيق قبل الذهاب إىل مثواه األخير، حاول 

أن يداري عري جسده، لكنه جاء بعد فوات األوان. 
يظهر مع الفضفضة سبب جديد لهذه النهايات 

الصعبة، إنه غياب الثقة »كانت تحكي ببرود يف لقائهما 
األخير قائلة بمنطقية: إذن دعني أسمي ما حدث بيننا 

أزمة ثقة.. ال، دعني أكن محددة أكثر ألقول أزمة 
ثقتك بي« )ص85(. أصبحت سحر هي من تستطيع 

أن تتحكم يف التخلص من النهايات الحزينة والبدء 

نون النسوة

من جديد »جمعت الورقة يف يدها، وألقت بها إىل سلة 
املهمالت.. أمسكت ورقة بيضاء ناصعة تماًما، كزت 

سن القلم، كانت تفكر يف كلمة البدء« )ص88(.
الكاتبة يف هذه املجموعة تلح عىل دعم املرأة من 

خالل كشف معاناتها اإلنسانية، وتشير إيل العديد 
من األطراف التي شاركت يف صناعة أزمتها، كانت 
موفقة يف التنسيق بين الحدث والشخصية، فكلما 

قامت بتغيير حدثها ومشكلها الذي تعانيه شخصيتها 
النسائية، قامت يف الوقت ذاته بتغيير الشخصية، 

لذلك نجد يف املجموعة شخصيات متنوعة مما عدد 
حولها نماذج التسلط والقهر، جاءت )سلمي( فتاة 

ليل، يمتهن املحيطون األقربون جسدها، كما يمتهن 
أهل البيت التي تخدم فيه آمنة جسدها وخصوصيتها، 
والطفلة التي تعاني بسبب مشاكل والديها، واألم التي 

تعاني الوحدة والعوز بسبب سفر أبنائها وتركهم 
لها وحدها، والزوجة التي تتزوج من رجل ال تريده، 

واالبنة التي تعبت بعد موت أمها التي كانت همها ربط 
بناتها يف نسيج واحد، واملرأة التي تعاني من صعوبة 

العامل حولها وترى نفسها يف مدينة ألعاب، األسد 
رابض يستعد لكي يلتهم الفتاة التي تالعبه وتراوغه 

ولن يستطيع التهامها، كما يأتي نموذج الحبيبة 
)سهي( التي تعترف بحبها ملن تحب لكنه يعشق 
العتمة، و)سحر( التي يقابل حبيبها قربها بالبعد 

عنه، يتضح مما سبق هذه التشكالت املتنوعة لنماذج 
املرأة؛ لكنها تتفق جميًعا يف هذا الحس االغترابي، وهذا 
الجسد الهش الذي صنعته عالقات الواقع غير السوي، 
وفرضته ظروفه الكرتونية الهشة للعالقات بين املرأة، 

وما يحيط بها من أشياء

هامش:

* لنا عبد الرحمن، صندوق كرتوني يشبه الحياة، الهيئة 

املصرية العامة للكتاب، سلسلة اإلبداع العربي )٢0( ٢016، 

أرقام الصفحات يف املتن.
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باستمرار ملشاركة اآلخرين يف أحزانه وأفراحه، 
فإن مشاعر العزلة االجتماعية قد تنتابه يف مرحلة 

من حياته بغض النظر عن نوعه البيولوجي أو بيئته 
االجتماعية أو فئته العمرية أو نمط تربيته. وال 

شك أن األدوار االجتماعية املحددة سلًفا للمرأة؛ 
كمسئوليات األمومة واألعمال املنزلية والتصور 

الجنسي لجسدها وترسيخ االختالف بينها وبين 
الرجل داخل األسرة ويف بيئة العمل، أو تعريفها 

وفق حالتها االجتماعية كأرملة أو مطلقة أو أم 
عزباء، أو تعرضها ألنواع من العنف -الجسدي أو 

النفسي- داخل املنزل أو خارجة، كل ذلك يسهم 
بوضوح يف ميلها -يف أحيان كثيرة- إىل العزلة 

االختيارية وغياب التواصل مع املحيط االجتماعي، 
رغم اضطرارها إلكمال دورها التقليدي بعيًدا عن 

االنحراف السلوكي غير محمود العواقب.

مسارات العزلة داخل النص

يف مجموعتها القصصية »صندوق كرتوني يشبة 
الحياة« -الصادرة عن الهيئة املصرية العامة 

للكتاب يف )٢016(- تجسد لنا الكاتبة اللبنانية 
»لنا عبد الرحمن« مسارات العزلة والغربة التي 

ترادف جوانب النفس اإلنسانية التي تصارع للبقاء 

تشير العزلة االجتماعية -مهما تعددت أسماؤها 
واختلفت مظاهرها- إىل حالة يفتقد فيها اإلنسان 
الرغبة يف التواصل مع املحيطين وتجنب تكوين 

عالقات معهم، ويفضل امليل إىل البقاء وحده دون 
االستعانة بمن حوله؛ حيث تمثل تلك العزلة قراًرا 

يتخذه الفرد بإرادته يف األغلب، وشعوًرا ينتابه 
سواء كان بمفرده أو يف معية اآلخرين. وترتبط 

العزلة االجتماعية -بطبيعة الحال- بمشاعر الخوف 
والقلق وانعدام الثقة بالنفس وباآلخرين، وكذلك 
باإلحساس باالغتراب بأنواعه املختلفة -الذاتي 

أو املكاني أو االجتماعي- التي تتحدد وفق درجة 
تفاعل الفرد مع األشخاص يف مجتمعه أو وفق 

إحساسه باالختالف عن اآلخرين، وباألخص لدى 
ذوي اإلعاقات الجسدية أو القدرات الخاصة. وهذه 

املؤشرات الدالة عىل العزلة االجتماعية ال تعبر 
بالطبع عن العزلة »اإليجابية« التي قد يلجأ إليها 
الفرد إلعادة ترتيب أولوياته بالحياة أو للتفكير 

يف قرارت حاسمة، أو يتخذها كسلوك يضمن له 
الراحة والهدوء من أجل تحقيق التركيز الداخيل أو 

لتعزيز النشاط اإلبداعي.
ورغم أن اإلنسان كائن اجتماعي مجبول بالفطرة 
عىل التفاعل والتواصل مع اآلخرين كشرط للبقاء 
وللتطور، وال يستطيع العيش بمفرده بل يحتاج 

صور العزلة االجتماعية..
في »صندوق كرتوني يشبة الحياة«

د.نهلة راحيل
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وتغترب عن الحياة الفعلية. وتستهل الكاتبة تلك 
املسارات بدًءا من عنوان مجموعتها الذي يشي 

باالنغالق والجمع والحفظ عبر مفردة »الصندوق«، 
التي ترتبط دالليًّا يف امليثولوجيا اإلغريقية بالشرور 

البشرية واألمل الزائف الصادرين من »صندوق 
باندروا«، وكذلك يف املخيال الشعبي برؤية الدنيا 

-دون معايشتها- من خالل عدسة زجاجية مركبة 
يف »صندوق الدنيا« الذي يحمله متجول عىل ظهره 
يروي الحكايات. وهي دالالت تبرز مقروئية النص 

كله وتكشف مقاصده الظاهرة والخفية؛ فقصص 
املجموعة تتمحور يف أغلبها حول مشاعر الفقد 

والحنين والوحدة، ومحاوالت البحث عن الخالص.
وتحتل املرأة -بأدوارها املتعددة: أم وزوجة 

وابنة وحبيبة، أو عاملة ومعيلة ومرتحلة- 
املساحة الرئيسة بالسرد، الذي تتنقل مشاهده 

بين تجارب مثيرة تصف تفاصيل عامل املرأة 
وترصد مشاعرها. وبقدر ما يتجسد دور املرأة يف 

النصوص، فإن الرجل يكون بالضرورة حاضًرا 
يف الخطاب السردي داخل سياق من الصراع 

والخالف من ناحية، وضمن عالقة من السكن 
واأللفة من ناحية أخرى. ويف الواقع، عندما تكتب 

املرأة عن ذاتها تكون األجدر عىل التعبير عن 
سيكولوجياتها وهمومها واهتماماتها، كما اتضح 
جليًّا من اإلشكاالت االجتماعية/ النفسية املتعلقة 

باملرأة كتيمات متكررة ارتبطت بها معظم نصوص 
املجموعة.

ففي »صندوق كرتوني يشبه الحياة« تبرز لنا 
»سلمى« بائعة الهوى يف صورة غير نمطية للمرأة 

العاهرة املنعوتة دوًما باالحتقار، فهي طالبة تدرس 
يف الجامعة املفتوحة وتعمل سكرتيرة بإحدى 

الشركات، تؤكد من خاللها الكاتبة ارتباط تلك املهنة 
أحياًنا بالقهر االجتماعي والظروف املعيشية السيئة 
التي قد تجبر املرأة عىل ممارسة هذا الدور، فتصبح 

-يف النهاية- ضحية لعامل قاس تحاول أن تتحداه 
بسخرية واضحة. وهي -مع كل تلك املعاناة- 
وحدها من يحمل الخالص لسارد القصة الذي 

يحكي ملسرود له غائب يدعى »خليل« -قد يكون 
هو نفسه السارد- عن واقعه الروتيني املأزوم الذي 

بدده ظهور »سلمى« رغم قبح عاملها وقسوته:

»كيف أشرح لك يا خليل.. سلمى لديها تلك 
الطلة امللكية، ربما هي ليست فاتنة الفاتنات، 

لكنها تمتلك نظرة مترفعة تتحدى العامل 

بسخرية واضحة، لكن ليس هذا هو املهم فقط، 

سلمى خلقت يف داخيل حالة من الفرح، أنا عاجز 

عن الشرح، أو الوصف بدقة ملا حدث معي«. 

)ص9(
وتماشيًا مع األدوار االجتماعية التي قد ُتجبر املرأة 
عىل أدائها نتيجة لظروف معيشية أو اقتصادية أو 
عائلية غير متزنة، تطل علينا »آنهيماال« -أو آمنة 
كما أسماها سيد البيت الذي تعمل به -الخادمة 

السمراء املريضة التي تركت بلدها البعيد قاصدة 
بلًدا غريبًا كي توفر ألسرتها مبلًغا جيدًّا من املال 

يساعدها عىل الحياة-، لتجسد وجًها آخر من وجوه 
التشوه االجتماعي الذي يظهر يف غياب التواصل 

بين املرأة كـ«سيدة« واملرأة كـ«خادمة« رغم 
وجودهما مًعا داخل بيت واحد تارة، وكذلك يف 

إصرار الزوج عىل استغالل زوجته، ماديًّا ونفسيًّا، 
بإنفاق أموالها عىل متعته الشخصية بداًل من رعاية 

طفلهما تارة أخرى، مما يضطر »آمنة« إىل التمرد 
أخيًرا والدفاع عن حقها يف تحقيق حريتها:

»فقد اكتشفت السيدة أن آمنة مل تعترض من 

قبل عىل أي نوع من األوامر أو التعليمات، لذا مل 

تكن تدخل معها يف جدل، أما اآلن وهي تحاول 

إقناعها بخطورة املوقف، فقد ارتفع صوت 

آمنة عن مستواه املعتاد ألول مرة منذ دخولها 

إىل البيت. كانت آمنة تتحدث بصوت مرتفع، 

وبعبارات متتالية، بلهجتها املحلية التي مل تكن 

السيدة تفهم كلمة منها«. )ص٢0(

ويف »بيت األرابيسك« تتكثف مشاعر العزلة 
والوحدة عبر حكي الشخصية عن ذاتها بضمير 
املتكلم الذي يكشف مشاعرها من الداخل ويؤكد 

حضورها الكامل بالنص؛ فتسرد تجربتها مع 
الزواج القسري واضطرارها إىل العيش مع زوج 

بغيض يف بيت يحبسها داخله كالقطط، كما تطرح 
القصة صورة األم -غير املألوفة- عندما تمثل 

شكاًل من أشكال اإلقصاء الذي تعاني منه األنثى 
يف املجتمع، وذلك من خالل غياب دورها املعنوي 

املعروف وتكريسها لنسق تفوق الذكور وضرورة 

نون النسوة
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ستر اإلناث وتلقينهن طقوس الخضوع والطاعة 

للزوج، فتمرر لالبنة مشاعر التبعية التي تدخلها يف 
دوامة القهر االجتماعي وتشعرها بالعزلة القسرية 
التي تحاول التغلب عليها من خالل فتح نوافذ بيت 

الزوجية املحبوسة بداخله:
»أحب أن أفتح الشبابيك عىل مصراعيها، وسماع 

صوت أطفال الجيران الذين يلعبون يف الحديقة 

التي تقع أسفل البيت. الصوت اآلمر يجعلني 

أبدو مثل هرة تتعلق بثقوب األرابيسك لتبصر 

الشارع، ثم تسقط عىل األرض. هل مضى 

عشرون عاًما عىل تمثيل دور القطة، وعىل 

وجودي هنا يف بيت الثقوب هذا؟! هل مضى 

عشرون عاًما عىل تلك الليلة حين عال صراخ 

أمي ألنني قلت لها: ال أريد أن أسكن يف بيت 

رجل يرتدي زيًّا لونه زيتي ويضع مسدًسا عىل 

خصره يسبب يل الرعب«. )ص٣8، ٣9(

بينما تختبر »حياة« -يف »خمسة وجوه لعامل 
حياة«- أقسى مشاعر االغتراب النفسي كاليأس 

واالكتئبات وامللل والتغيرات املزاجية وفقدان 
الشهية وضعف البنية وغيرها من أعراض نفسية 
وجسدية تنتج عن اضطرار املرأة/ حياة ملواصلة 

حياتها اليومية وممارسة أدوارها االجتماعية 
املطلوبة منها -كأم وزوجة وصديقة- والتظاهر 

بأن »كل شيء عىل ما يرام«، رغم إحساسها 
املستمر بوطأة العيش وثقله عىل روحها. وهنا، 

تشير الكاتبة عبر يوميات »حياة«، املسرودة 
بضمير الغياب واملتسلسلة يف شكل أرقام مجردة، 
إىل خطورة اعتياد املرأة عىل األمل النفسي وعزوفها 

عن طلب العون حتى من القريبين منها رغم 
احتياجها امللّح إىل االهتمام:

»ما السعادة؟ هل من املهم أن تعثر عىل اإلجابة 

اآلن؟ وضعت الدفتر األخضر جانًبا، فكرت أن 

هذا كله غير متاح، وعليها أن تنهض، ينبغي 

أن تنهض سريًعا، وأن تواصل العيش املطلوب 

منها، الدور الذي ينتظره الجميع. يف املطبخ 

أكلت تفاحة، قضمتها بصعوبة، ثم اتصلت 

عبر الهاتف لتطلب قالًبا للحلوى يكفي خمسة 

أشخاص«. )ص44(

ومن مظاهر العزلة االجتماعية باملجموعة توجه 

الكاتبة نحو إبراز مأساوية املصير اإلنساني 
ونهايته املحتومة التي توحد مصير األجيال الذي 

سيؤول يوًما ما إىل الوحدة رغًما عنهم، خصوًصا 
مع تزايد هوة االنفصال بين الشباب وآبائهم. 

لذلك تؤكد املرأة العجوز يف »مكعبات السكر« عبر 
حوارها مع الشاب العشريني أن »الوحدة« هي 

مصيرهما املشترك؛ حيث ستالزمه مستقباًل بعد 
أن ينفض من حوله األهل واألصدقاء مثلما تركها 

أبناؤها لتكوين حياتهم الخاصة. وهنا تتضح أهمية 
عالقة االمتداد والتواصل والحوار بين األجيال 

ودورها يف الحفاظ عىل استمرارية األسرة وضمان 
استقرارها، وبالتايل تحقيق استقرار املجتمع 

وسالمته، فالتغييرات السريعة التي حدثت يف 
اآلونة األخيرة يف املجتمع قابلها تغييرات عديدة 
يف بنية األسرة، حيث أدى التطور التكنولوجي 
ومسيرة الحداثة إىل زعزعة بعض القيم داخل 

األسرة واالنفصال بين أجيالها:
»كم سنك«

»خمس وعشرون«.

»البد أن حياتك مزدحمة بأصدقاء كثر، أليس 

كذلك؟«.

»بىل، كيف عرفت«.

»هكذا خمنت«.

»والبد أن حبيبتك تنتظر أن تتقدم لخطبتها يف 

أقرب وقت، وأنكما تمشيان عىل الكورنيش مرة 

يف األسبوع، وتحلمان بإنجاب األطفال.. هذه 

الصورة تبدو واضحة يف عينيك، لكن صدقني 

بعد كل هذا ستكون وحيد، كما أنا اآلن«. 

)ص٢9- ٣0(
ومثلما سلطت الكاتبة الضوء عىل قضية الزواج 

القسري وأثره يف ازدياد مظاهر العزلة االجتماعية، 
نجدها تلفت األنظار نحو قضية أخرى مهمة وهي 

قضية »األم العزباء«؛ أي األم التي تربي أطفالها 
دون وجود زوج معها، وما تتعرض له تلك املرأة 

من عنف داخل املجتمعات العربية باعتبار ما 
ارتكبته -سواء كان زواًجا غير رسمي أو عالقة 
غير شرعية- أمًرا مرفوًضا ومنهي عنه تتحمل 

وحدها عواقبه. فتفتح الكاتبة الحوار حول حقوق 
»األم العزباء« ومصير أطفالها يف قصة »البحر 
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واستمرت كما تستمر الحرب«. )ص70- 71(

تمثيالت العزلة داخل النص

انعكست أجواء العزلة االجتماعية بالحتمية عىل 
املالمح الفنية لقصص املجموعة، وكان أبرزها 

اهتمام الكاتبة بالتشكيل املكاني ودخوله يف عالقة 
بنائية متضافرة مع املكونات الحكائية األخرى 

للسرد، وعىل رأسها الشخصيات. وعبر هذه العالقة 
املتشابكة اتخذ املكان يف النص داللته املؤثرة من 

خالل تأثيره يف الشخصية وتأثير الشخصية فيه. 
وهنا جاء وصف املكان يف معظم قصص املجموعة 

ليعبر عن العزلة التي كان يعيش فيها صاحبه، 
فأصبح كاشًفا للحالة الشعورية التي تعيشها معظم 

الشخصيات.
وبذلك قدمت الكاتبة وصًفا لـ«بيت األرابيسك« 

يشير إىل حالة االغتراب التي تعاني منها 
الشخصية، فكان منزلها يحمل لها داللتين 

متناقضتين، فهو »امللجأ« الذي تهرب إليه لتحتمي 
داخله من الحرارة املرتفعة وازدحام البشر 

بالخارج، ويف الوقت ذاته هو »السجن« الذي تشعر 
فيه بالضيق الشديد الناجم عن شعورها بالوحدة 

والعزلة:
»الحرارة مرتفعة، الشمس ترسل مراسيلها 

عبر الثقوب املحفورة يف الخشب، أملس ثقوب 

األرابيسك بأصابعي، سطحها ناعم، تجاويف 

غائرة، حادة قلياًل، أشم رائحة غبار قديمة، 

جانب وجهي ملتصق بالجدار قرب النافذة، 

أصوات هدير السيارات ترتفع بصخب، أبصر 

سيارة نقل كبيرة تتكدس فيها أجساد عمال 

بناء، كوت الشمس جلودهم بال رحمة. أنا هنا 

يف الظل، أحرك مقبض النافذة، صوت صرير 

عتيق، حين أفتح النافذة تتسلل إىل البيت 

روائح كثيرة، بعضها شهي يدفعني للتفكير 

بالطهي، بدمج مكونات كثيرة، إلعداد وجبة 

عشاء مميزة، فقد تمكنت أخيًرا من فتح النافذة«. 

)ص٣9(
وهو ما نلحظه كذلك يف وصف الكاتبة للمكان يف 
»الضوء« حيث تقوم بتقديم وصف ذاتي تخالطه 

يتجه شمااًل« التي تدور حول امرأة ترعى طفلها 
يف منزل أبيها، وتضطر يف نهاية األمر إىل قتل 
أبيها الذي دمر حياتها، وفق تعبيرها، فيسرد 

االبن لصديقته حكاية فقده لوالدته بعد تلك النهاية 
املأساوية:

»ذهبت أمي إىل سجنها، وذهب جدي إىل مثواه 

األخير، ومل أَر رجل البحر مرة أخرى، حملني 

خايل معه إىل البرازيل ليبتر كل خيوط ذاكرتي، 

ليشكلني عىل هواه. أنا الشاهد الوحيد عىل كل 

ما كان.. أنا طفل رجل البحر، ما زلت أذكر حتى 

اآلن أغنية أمي، تلك األغنية البحرية عن رجل 

البحر. لكن أنا اآلن هنا، أمام بحر بعيد، غريب، 

ليس له صلة مع ذاكرة بحر آخر«. )ص٢4(

وتسيطر أجواء الغربة عىل األبطال جميًعا -الرجال 
والنساء- يف القصة الطويلة »محطة نيويورك.. 

بئر استكهومل” التي تعاني فيها “سحر« املهاجرة 
إىل استكهومل، وحبيبها املهاجر أيًضا إىل نيويورك، 
من حالة اغتراب -مكاني ونفسي- بعد انفصالهما 

وقرار كل منهما بالهجرة إىل بلد بعيد يف نهاية 
عالقة حب، غير محددة املالمح، جمعت بينهما 
وتسبب لهما يف االضطراب، إىل حد تشبيهها 

بالحرب التي بدأت معها قصتهما. وهنا تضفر 
الكاتبة، بحيلة فنية بارعة، بين الهم العام والهم 

الخاص؛ فاألحداث التاريخية )الحروب( تسير يف 
خط مواز ملا يجرى بين الحبيبين )عالقة الحب(، 

ويقوم هذا التعالق )بين العام والخاص( عىل داللة 
رمزية مشتركة بحيث يكون إحساس القارئ 

واحًدا إزاء ما يجري، فالكاتبة تقدم وجهين أحدهما 
يكشف اآلخر، فما يصيب البطلين من ضعف 

وتراجع وانعزال نجده يتزامن مع انهيار الوطن:
»كالهما يوغل السير بعيًدا عىل خطه، وكالهما 

يبصر اآلخر وال يبصره، لنقل إنه يبصره 

ويتجاهله. كالهما يعرف أن اآلخر موجود يف 

مكان ما من هذا العامل. كالهما يدرك اآلخر. 

وكالهما يستمر يف تجاهل الرغبة بتحويل هذا 

اإلدراك إىل واقع، الخوف من الواقع، من مواجهة 

الحقيقة يجعل كل منهما ثابًتا يف مكانه. لقد 

بدأت قصتهما مع الحرب، لهما بداية مشتركة 

بدأت كوقع القنابل، بدأت كما تبدأ الحرب، 

نون النسوة
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مشاعر الشخصية الرئيسة وأحاسيسها، لتعبر 
بواسطة هذا الوصف عن الحالة الشعورية لها، 

وهي حالة الحزن واإلحباط التي أُصيبت بها بعد 
فقدان األم، فتقدم وصًفا معبًِّرا عن هذا الضيق 
يضم مفردات تدور أغلبها حول »العتمة« التي 
يفضلها بطل القصة املهزوم داخليًّا الذي ينبذ 

الضوء ويميل دائًما إىل سكون الظالم:
»مل يكن امليل للعتمة لديه مجرد رغبة عابرة، 

يستجيب لها عبر الجلوس يف ضوء شحيح، 

فيما الستائر تحجب أي نور يمكن أن يتسلل من 

الخارج. كان املشي يف الزقاق املعتم يماثل لديه 

متعة االستسالم للعدم، واليقين أن أيامه تشبه 

الخطوات الضيقة يف الزقاق، نهايتها وشيكة 

وستكون يف مواجهة حائط أبيض مرتفع 

وسميك، وقدري أيًضا«. )ص61(

كما أسهم الوصف الحسي املباشر للشخصيات يف 
تأكيد الحالة الشعورية لديها، فدعم البعد الجسدي 

الجانب الوجداني للشخصيات التي تعاني أغلبها 
من االغتراب، فوصف »سلمى« -يف »صندوق 

كرتوني يشبه الحياة«- بالوردة امللقاة بالقمامة، 
وتقديم املعلومات عنها صراحة عن طريق السارد، 

أعطى صورة متكاملة عن البيئة القبيحة التي 
نشأت داخلها وتسببت يف قهرها، وأوضح الصفات 

النفسية لها التي تدور حول شعورها بالوحدة 
الدائمة واالغتراب عّما حولها:

»قامت إىل الحمام، تمليت من قوامها املعتدل 

األميل إىل الطول، كانت بيضاء تلك الدرجة 

من لون البشرة القشدي، شعرها طويل فاحم 

السواد. عيناها السوداوان ذكرتاني بشطر 

بيت الشعر القائل »الوجه مثل الصبح مبيض 

والشعر مثل الليل مسود«. وجنتاها مرتفعتان، 

وذقنها رقيق، شفتيها السفىل وردية وتتدىل 

قلياًل إىل أسفل. كانت ترتدي بنطلوًنا من الجينز 

الضيق، وبلوزة ذات لون برتقايل شاحب، وهي 

عائدة كان نهداها يرتجان مع كل خطوة، خمنت 

أنها ترتدي حمالة صدر رخوة، تجعل ثدييها 

يتقافزان. مل تكن تجاوزت الخامسة والعشرين 

من عمرها، عىل ما أظن، وكنت قد تجاوزت 

الخمسين بكثير من األعوام«. )ص8، 9(

وهو ما أبرزه كذلك الوصف الخارجي لـ«آنهيماال« 
التي كثَّفت تفاصيل مالمحها الجسدية من حالة 

القهر التي عانت منها سواء يف بلدها البعيد الذي 
جاءت منه أو يف بلدها الغريب الذي تخدم به 

يف بيت إحدى العائالت الثرية، فعززت صفات 
الشخصية الخارجية إحساسها املرير باالنكسار 
بسبب خيانة زوجها الذي يبدد أموالها وإساءة 

سيدتها التي طردتها من املنزل لخطورة مرضها:
»كانت آمنة سمراء، بلون الشيكوال البنية، 

نحيفة جدًّا، وقصيرة، ال يوجد أي جزء بارز 

يف جسدها، شعرها قصير، مالمحها أقرب 

إىل الغالم، لذا ال يمكن إعطاء سن محدد لها، 

من املمكن أن تكون 

بين الثامنة عشرة 

والثالثين«. )ص17(

كما كان وصف املرأة 
الخمسينية يف قصة 

»مكعبات السكر« 
ا عىل أزمة  مؤشًرا مهمًّ
الشخصية وتحوالتها 

الشعورية، وداالًّ رئيًسا 
عىل شخصيتها االغترابية 

التي تتسم بمجموعة 
من السمات الجوهرية، 

لعل أبرزها التنافر وعدم 
االنسجام، وكذلك عدم 

خضوعها ملجمل الشروط 
التي يتم فرضها -قسًرا- 

من املجتمع:
»يف تلك اللحظات خرجت 

امرأة شابة من مكتب 

املدير، كانت حاماًل يف 

شهورها األخيرة، دخلت 

وراء الحاجز الخشبي 

لتقف بجوار الشاب الذي 

انشغل يف تلقي اتصال 

هاتفي. نظرت إليها 

املرأة الحامل بال مباالة، 

قلبت يف نظرتها تلك 
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أمام الحاجة إىل املال وسفره إىل إيطاليا، وكذلك 

األيام األخيرة لقريبتها »وداد« التي هزمها مرض 
السرطان، فتحاول تفسير كل ما يجرى حولها عبر 
التفكير يف نبوءات عرافة خبيثة ال تعرف هل ظهرت 
لها بالفعل باملقهى الذي كانت تجلس به أم أنها قد 

تخيلت وجودها:
»ربما تكون هذه السيدة حقيقية، ورق اللعب 

اهتز أمامي عىل الطاولة فعاًل، لكنها غادرت 

املقهى لسبب أجهله. ربما ما حدث جزء من 

الحقيقة فقط، أي أن يكون هناك امرأة ظهرت 

بالفعل ورمت ورق اللعب أمامي، وعرضت عيلَّ 

قراءة الطالع، لكن الورق مل يهتز أبًدا«. )ص5٢(

وهو ما نلحظه أيًضا من خالل مزج الشعبي 
بالغرائبي يف »صندوق كرتوني يشبه الحياة«، حيث 

جاء »الصندوق« وسيلة تتيح لبطل القصة تمثيل 
حالته النفسية املتذبذبة بين البهجة والنفور، بين 
الحلم الساحر الذي بدأ بمقابلة »سلمى« والواقع 

الصادم الذي انتهى برؤية عاملها القبيح:
فبعد أن كان الصندوق يف الصباح »تنطلق منه 

أشياء سحرية وحدك تراها، مظلة تعزف ألحاًنا 

ثم تطير يف السماء، قزم يرقص وهو يرتدي 

قبعة حمراء، تنين مجنح يطلق النيران من 

فمه، جنية لطيفة تحلق عىل مستوى بصرك، 

فتحول غبار املدينة إىل ألوان قوس قزح، تحيل 

الشوارع املزدحمة والقذرة إىل شوارع يتجمهر 

فيها الناس ببهجة كما لو أنهم يستعدون 

لكرنفال«. )ص5(، بدا لياًل »أشبه بصندوق 

حديدي يصدر غازات سامة«. )ص11(

ويف النهاية، نجد أننا أمام نصوص مغايرة تكشف، 
يف مجملها السردي، عن بعض املشاكل االجتماعية 

التي قد تصيب األفراد بالعزلة والغربة، وتسهم 
يف اغترابهم عن ذواتهم أو عن مجتمعاتهم أو 

عن كليهما مًعا. وتجسد كذلك محاوالت البعض 
للخروج من أزماتهم وتحدي أوجاعهم الداخلية 

وظروفهم الخارجية. وترصد املجموعة -باألخص- 
نماذج متعددة من عزلة املرأة التي تنبع يف األساس 
من ضرورة أداء األدوار املفروضة عليها مجتمعيًّا، 

ومن التحديات التي تواجهها من أجل إزالة هذه 
القوالب النمطية

هيأتها العامة، تنورتها الرمادية القطنية التي 

تتناسب مع لون شعرها الرمادي واملنكوش 

قلياًل، قميصها األبيض يبدو أنه غير معتن بكيه 

بطريقة جيدة، ثم حذاؤها الباهت القديم«. )صـ 

)٢8
ولعل تضافر بعض اإلشارات الغرائبية بنسيج 
األحداث الواقعية يف بعض نصوص املجموعة، 

مثل »ورقة لعب«، جاءت وسيلة لفهم الواقع 
لدى الشخصيات املغتربة وليس طريقة للهروب 
منه؛ فالهالوس التي تصيب بطلة القصة تجعلها 

تفكر يف معنى »اليقين« واحتماالت »الحقيقة«، 
فيستعيد ذهنها قصة حبها لـ«منهد« التي انهزمت 

نون النسوة
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تكتسب األسماء التي يختارها الُكتَّاب 
لشخصياتهم القصصية وظائف متعددة، إذ غالبًا 
لة بمعلومات تتعلق بانتمائها لطبقة  ما تكون محمَّ

اجتماعية أو لبلد أو لجيل معين. لذلك قد يبذل 
الكاتب ما يف وسعه، لكي يكون اختيار ذلك االسم 
مطابًقا ملسار الشخصية والصراع الذي قد تعيشه 

وأسرارها ومشاعرها وعالقاتها باآلخرين وبالعامل 
الخارجي.

ا  من هذه الزاوية، يمكن اعتبار االسم مرجًعا مهمًّ
لفهم دينامكية الشخصية ودورها داخل النسيج 
السردي للقصة، وما تحمله من معاٍن ورموز، إذ 
يشكل االسم داللة عىل وجودها املكاني والزماني 
وانتمائها االجتماعي وتاريخها يف بعض األحيان، 

ليتحول من وجهة نظر املتلقي أحد سبل معرفة ما 
تضمره وتخفيه من تصور وتفكير ومشاعر.

وبالتايل، يمكن اعتبار االسم الذي يبتدعه الكاتب، 
إما لحظة تنبؤ بانبعاث الشخصية القصصية أو 

ترسيًخا لوجودها، والسؤال املطروح يف هذا املجال، 
إذا كانت تلك هي بعض وظائف االسم سواء يف 
الرواية أو يف القصة، فكيف يمكن تأويل غيابه 

لدى بعض الشخصيات؟ هل يعنى االستغناء عنه 

إشكاليات التعريف بالشخصيات..
في مجموعة

»صندوق كرتوني يشبه الحياة«

كاهنة عباس 
)تونس(
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األحداث بعد انقضائها، ال تحتاج إىل اسم أو هوية 

تعرفها التخاذها موقع املتفرج، الشبيه باملصور 
أثناء استعماله لعدسة الكاميرا.

والرأي عندنا، أن الكاتبة لنا عبد الرحمن كانت 
عىل دراية تامة بأن تصوير ما عاشته الشخصية 

األساسية من مشاهد من شأنه أن يجعلها مستغنية 
عن أي تعريف أو اسم، فقد أوكلت إليها الكاتبة 

مهمة سرد وقائع القصة بضمير املتكلم، ومنحتها 
الشغف بتأليف سيناريو فيلم جديد، وهو ما 

يستوجب علمها بتقنيات التصوير واتخاذ املسافة 
والدراية الكافيتين أثناء التقاط اللحظات الحاسمة 

يف مجرى األحداث، لذلك تميز وصف الكاتبة 
للعامل الخارجي بالحيوية والدقة واالنسياب، مما 

جعل املكان يكتسي بعًدا سحريًّا خارًقا للعادة أثناء 
تصويره للواقع.

2- املكان كعالمة لتأزم الشخصية 

األساسية

وتجدر اإلشارة إىل أن الكاتبة اختارت سرد قصص 
أخرى بضمير الغائب مع استمرارها يف نحت 

شخصيات نكرة ال تحمل اسًما، وهي شخصيات 
تعيش يف مكان معين، سعت الكاتبة إىل وصفه 

بكل ما يزخر به من تفاصيل، لذلك اعتمدت بعض 
قصصها عىل عنصرين متالزمين هما: العامل 

الخارجي الذي يجسمه إطار مكاني معين من جهة 
والشخصية األساسية من جهة أخرى؛ وبتطور 

األحداث يحدث بينهما شرخ يجعل الشخصية تعي 
بذاتها، فتدرك ما تعيشه من أمل وغربة. فشخصيات 
لنا عبد الرحمن تعيش غربة نفسية عميقة، ال يدرك 

املتلقي أسبابها من الوهلة األوىل، لبراعة الكاتبة 
يف وصف املكان قبل أن تكشف لنا عن خفاياه 

وأسراره.
ففي قصة »البحر يتجه شمااًل«، كان البحر حسب 

رواية الشخصية الرئيسية مسرًحا لألحداث، 
شاهًدا عليها بل ومنخرًطا فيها، باعتباره معرًفا 

لهوية البطل أال وهي: طفل البحر الذي من املفترض 
أن يكون ابنًا لرجل البحر مع ما أحاط تلك الهوية 
من أحداث درامية، ويف قصة »بيت االرابيسك«، 

أن الكاتب سيلتجئ بالضرورة إىل آليات أخرى 
للتعريف بتلك الشخصيات؟ ما الذي يبرر مثل هذا 

االختيار؟
تلك هي بعض املسائل التي أثارتها قراءتنا 

للمجموعة القصصية للكاتبة اللبنانية لنا عبد 
الرحمن بعنوان »صندوق كرتوني يشبه 

الحياة«، الصادرة عن الهيئة املصرية العامة 

للكتاب سنة 2016، بعد أن اختارت الكاتبة أدوات 

أخرى للكشف عن خفايا بعض شخصياتها التي 
جاءت نكرة يف بعض قصص مجموعتها، وحاملة 

ألسماء يف الجزء اآلخر منها.
ويمكن القول إن املكان قد اتخذ عدة أدوار، فتارة 
كان املرجع املعتمد للتعريف بالشخصية، وطوًرا 

بات عالمة لتأزمها وصراعها مع واقعها، وأحياًنا 
أخرى اكتسب ُبعًدا عجائبيًّا ليصبح فضاًء خارًقا 

للعادة، بينما التحم بالبعد الزماني يف بعض 
القصص األخرى.

كما تجدر املالحظة بأن تسمية بعض الشخصيات 
يف املجموعة القصصية املذكورة جاءت أحيانا 

ملتبسة، مما يجعلنا نطرح مسألة عالقة 
الشخصيات تارة بذاتها وطوًرا بمحيطها الخارجي.

وسنتطرق ملثل هذه املواضيع كما ييل:

1- عالقة الشخصية الرئيسية باملكان

يف القصة األوىل بعنوان »صندوق كرتوني يشبه 
الحياة«، يمكن أن نستنتج أمرين: األول موقع 

الشخصية الرئيسية من األحداث التي عاشتها 
لحظة سردها، الثاني اختيار الكاتبة ضمير املتكلم 

كطريقة يف السرد.
لقد بدأت الشخصية الرئيسية بتشبيه ما عاشته 

من أحداث بالصندوق الكرتوني الذي انبعثت منه 
كائنات غريبة عجيبة، ومعنى ذلك أنها اتخذت 

املسافة الزمنية الكافية حتى تعيد النظر يف تلك 
األحداث لحظة سردها، وأن تقص ما وقع لها من 
زاوية أخرى، جعلتها بفضل تقنية »االسترجاع« 

أو »الفالش باك« تشاهد ما حدث لها عن بعد، 
بعد تجاوزها ملشاعر الخوف والشك والرغبة التي 
عاشتها، ومعنى ذلك أنها أصبحت خارج صيرورة 

نون النسوة
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املكان هو من يكشف لنا ما تعيشه الشخصية 
الرئيسية من تداخل بين الواقع والخيال، وهو 

املعبر عن ماضيها، بل وهو أيضا جزء ال يتجزأ من 
حياتها وأحد أسباب عزلتها واغترابها، أما يف قصة 
»مكعبات السكر«، فقد صورته لنا الكاتبة يف شكل 

حلبة صراع خفية من أجل الحصول عىل شغل، 
لتكشف لنا تدريجيًّا عن الشخصيات املتنافسة 

داخله.

3- البعد العجائبي للمكان

لقد خلقت الكاتبة من املكان فضاًء حيًّا متحواًل 
مليئًا باألسرار، بما يف ذلك البعد السحري، كما هو 
الشأن يف قصة »ورقة اللعب«،إال أنه ليس سحريًّا 

من املنظور الذاتي للشخصية الرئيسية، أي من 
منطلق رؤيتها لألحداث، كما كان الشأن يف قصة 
»صندوق كرتوني يشبه الحياة«، بل باعتباره 

الجانب الخفي للواقع الذي نعيشه، فتنطلق القصة 
من أحداث عادية، جلوس الراوية )املتحدثة بضمير 

املتكلم( بمقهى، ثم بروز عرافة منقبة رمت عىل 
طاولتها أوراق اللعب لقراءة الطالع، لكن الشخصية 

الرئيسية سترفض االنخراط يف تلك لعبة لعدم 
إيمانها بإمكانية معرفة الغيب، تتحرك األوراق بفعل 

قوة خفية، فتغادر بطلة القصة طاولتها باتجاه 
الحمام، بعد أن راودتها شكوك حول املشهد الذي 
رأته إن كان حقيقة أم خيااًل، حيث تلتقي بالعرافة 

التي كانت امرأة بانت عليها عالمات املرض الخبيث 
»السرطان«، لفقدانها شعر الرأس والحاجبين، ما 

فتئت أن غادرت املكان دون رجعة.
بانسحاب العرافة، تتساءل الراوية عن حقيقة 

ظهورها، إن كان قد حدث فعاًل أم ال، كذلك يتداخل 
يف القصة البعد املرئي املحسوس للمكان ببعده 

الخفي، الذي ال يدرك وال يرى، ثم تواترهما 
وارتباطهما، مما جعل القصة محملة بأكثر من 
معنى ومن تأويل، لتترك لدى املتلقي أكثر من 

سؤال حول حقيقة الواقع إن كان يتجاوز ما نراه 
ونشهده أم ال، عن عالقته بالزمان أي بالحاضر 
واملستقبل، عن حقيقة امتالك بعض الناس مللكة 

خارقة للعادة تؤهلهم ملعرفة املستقبل.

وتجدر اإلشارة إىل أن الكاتبة مل تكتف بتصوير 
املكان بكثير من الحيوية والدقة، كما سبق وبينَّا، 

بل إنها تناولت أيًضا املسألة الزمنية من منظورها، 
وطرق إدراكها واتصالها باملكان.

 4-يف البعد الزماني وارتباطه باملكان:

مل تكن عالقة الشخصيات القصصية شائكة باملكان 
فقط، بل بالزمان أيضا، ففي قصة »نيجاتيف 
مشوش أليام األسبوع« تتخذ أيام األسبوع 

هيئة رفيق، تتغير صفاته يف كل يوم أثناء مرافقته 
للشخصية األساسية، فيبدو لها يوم األحد يف هيئة 
الرفيق اململ، واالثنين يف هيئة الرجل املتزن الحامل 

والبطيء، والثالثاء يف هيئة املراوغ، واألربعاء يف 
هيئة الرجل الخفيف األليف القريب من وجدانها، 

بعد أن كانت تشكو من وحدة قاتلة.
لذلك، دارت جميع أحداث القصة حول الزمان 

وصفاته، وتشبيهه باإلنسان القريب من الشخصية 
الرئيسية للقصة، املتحكم يف تسيير شؤونها 
اليومية بأجوائها املختلفة، وما تتسم به من 

ضجة وخواء وفقدان للمعنى. مما يدفعنا إىل 
طرح السؤالين اآلتيين: ترى هل كان إدراك تلك 

الشخصية بالزمان سيكون مختلًفا لو مل تكن تشعر 
بالوحدة والغربة؟ هل كانت عالقاتها بغيرها من 
الناس ستجعل الزمان أقل وطأة عليها وحضوًرا 

بلغ حدَّ التجسيد؟ أسئلة فلسفية عديدة أخرى يمكن 
طرحها انطالًقا من القصة، رغم وضوح أسلوبها 

وعباراتها السلسة السهلة، وبنيتها التي اتخذت 
شكل اليوميات.

أما يف قصة »محطة نيويورك وبئر ستوكهومل«، 
فتروي لنا الكاتبة قصة عشيقين افترقا، هاجر كل 

منهما للعيش يف بلد، فكانت وجهة الرجل مدينة 
نيويورك ووجهة املرأة وتدعى »سحر« مدينة 

ستوكهومل، ليستعيد كل منهما ذكريات ما حدث 
بينهما، فتضفي قصة الحب التي جمعتهما عىل 

املدينتين أجواًء خاصة بهما، يستعيدها كل منهما 
حسب نفسيته وشخصيته.

لذلك شكلت ذاكرة كل منهما معامل بلد الهجرة 
بكل عالماته ومعانيه، فبقيت ضبابية استوكهومل 
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آنهماال بصفة األمانة يف خدمة تلك العائلة، لكن 

مرضها سيدفع صاحبة البيت إىل محاولة ترحيلها 
واسترجاع ما دفعته من أموال إلحضارها، فجاء 

االسم املسند إليها وظيفيًّا ليدل عىل طبيعة العالقة 
التي كانت تربطها بأهل البيت، الخالية من الجانب 

اإلنساني رغم تمتعها ببعض الحقوق، وما تميل 
عليهم حالتها الصحية من عالجها وإنقاذها من 

املوت.

الخاتمة:

نستنتج أن تعريف الشخصية القصصية لدى 
الكاتبة لنا عبد الرحمن ال يتوقف عىل إسنادها 

اسًما، بل بإبراز عالقتها بالزمان واملكان ونظرتها 
إىل نفسها وإىل آخرين، لذلك كان للوصف أهمية 

قصوى يف مراحل السرد وتشكيل البناء 
القصصي يف املجموعة »صندوق 

كرتوني يشبه الحياة«.

 لذلك اختارت الكاتبة لغة 
سلسة قريبة من اللغة 
اإلعالمية دون أن تفقد جماليتها 

وال طابعها األدبي، لتنقل لنا عوامل 
شخصياتها بما تزخر به من حيوية 

وتعقيد، فلم تنج الشخصيات 
املعرفة من اإلحساس 

العميق بالغربة 
رغم أنها كانت 

تحمل أسماء

مالزمة لطبع سحر ونفسيتها ومشاعرها الغامضة، 
بينما بانت لنا نيويورك وكأنها صدى ملشاعر بطل 
القصة وقلقه وانتظاره وشكوكه، بل وحتى عاداته 
اليومية أحياًنا، يبقى سؤال مطروح: ملاذا بقي بطل 

القصة دون اسم بينما كان يستعيد ذكرياته مع 
»سحر« عشيقته؟

يمكن القول )دون السهو عن إمكانية تعدد القراءات 
يف هذا املضمار(، أن القدرة عىل التحرر من ذكريات 

املاضي هي التي دفعت سحر إىل إعادة صياغة 
قصتهما من جديد بكل تفاصيلها، أي سعيها إىل 

التأسيس لهوية قصصية ممكنة، بينما بقي عشيقها 
أسير آالمه وما خلفه فراق حبيبته يف نفسه من 
أسى ولوعة، أي الحفاظ عىل مالمح شخصيته 

بذكرياتها وهواجسها.

5- الشخصيات املعرفة

 والحاملة السم:

تشكو الشخصية الرئيسية يف قصة »خمسة 
وجوه يف عامل حياة« من اكتئاب جعلها تفقد 

رغبتها يف العيش، وتدور أحداث القصة حول كيفية 
تهيئتها الستقبال أصدقائها يوم ميالدها رغم ما 
كانت تشعر به من يأس وإحباط، كانت تتظاهر 
باالحتفال بحياة ال تحبها وال ترغب فيها، ومع 

ذلك سميت تلك الشخصية »حياة«، اسم بال 
مدلول كما جاء بالقصة، ال يعدو أن يكون سوى 

قناع أو شكل، كما كان حال صاحبته.
أما يف قصة »آنهماال«، وهو االسم الحقيقي 
لخادمة قدمت للعمل لدى إحدى العائالت، 
فيسند إليها سيد البيت اسم آمنة لصعوبة 

نطق اسمها الحقيقي حسب رأيه، ويف 
الحقيقة فلالسم عالقة باالنتماء الثقايف 

واالجتماعي، إذ يعني إبداله باسم جديد 
انفصال الخادمة عن بيئتها األصلية 

وانتمائها إىل محيط آخر، وقد 
تزامن مع إلزامها بتغطية 

رأسها رغم تمكينها من املواظبة 
عىل الذهاب إىل الكنيسة، أما 

عن مدلوله، فهو أن تتحىل 
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تبدو الكتابة يف كثير من األحيان قفزة سريعة 
وغير متوقعة من العدم نحو الوجود، فالنص الذي 

يلمع فجأة داخل روح الكاتب ينتقل من حيزه الداخيل 
املرتبط بالعدم واحتمال التالشي مثل ماليين األفكار، 
إىل وجود ملموس عىل الورق أو يف جهاز الكمبيوتر، 

هكذا يكون الكاتب خالًقا لهؤالء األبطال والكائنات 
األخرى التي ترافقه لوقت طويل نسبيًّا هو مقدار 

حياتهم املمتدة، ضمن التزامه الستكمال هذه الحيوات 
)النصوص(. ربما من أجل هذا تأخذنا الحاجة املؤملة 

للكتابة، كي نعيش مع آخرين نعرفهم جيًدا، وال 
نستطيع مواصلة الحياة وهم يسكنون داخلنا، لذا علينا 

التخلص منهم بشكل مستمر، فيصير للكاتب 
عدة شخصيات يف وقت واحد، هو الطاهي 

والرحالة واملكتشف، الطبيب والحداد والبحار 
واملمثل.. إلخ. تأخذنا الكتابة لعوامل ال نعرفها، 

ونرتحل معها لبلدان غريبة، نلتقي بوجوه 
مجهولة، ونبكي أحياًنا من شدة بؤسنا أو 

إحساسنا بالضياع.
***

ماذا تكون الكتابة سوى تلك الحاجة امللحة 
للتآخي معها، واالستسالم لها، لتصير هي 
نحن، ونكون الوسيلة الوحيدة لعيش حياة 

الكتابة عبرنا، والرضا بوجود ذاك اإليهام الذي 

يجعلنا نندفع يف لحظة ما لخط الكلمات بجنون إليماننا 
أن ما نكتبه يجب أن ُيكتب وإال سوف يتالشى يف 

العدم، وعلينا إنقاذه واكتشاف ما يود قوله.
هذا الوهم يخصني وحدي، ألني من سأكتب الحكاية، 

لذا عيلَّ تصديقه.
أفكر بأسلوب تراجيدي أحياًنا، أني سأفتح باب 

الحديقة ذات يوم، وأجد جثة رجل مجهول ال أعرفه، 
قتيل ممدد عىل األرض، ويكون عيلَّ إثبات عدم معرفتي 

بسبب قتله ووجوده يف حديقتي.. ماذا سأفعل بجثة 
مجهولة موجودة يف حديقتي. هذا الخيال الذي يلهمني 
قصة »شقة رقم 6«، امرأة تدخل إىل شقتها املهجورة 

عما نتحدث
إن لم نتحدث عن الكتابة! 

لنا عبد الرحمن
)لبنان- مصر(
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عىل الكمبيوتر وأنا أكتب عن »نورجهان« األميرة 

املصرية، تلك الروح العتيقة اآلتية من بعيد لتحكي 
قصتها لبشرى، املرأة التي فقدت والدتها سندها الوحيد 

يف الحياة، ويصير عليها مواجهة واقع حياتها الجديدة 
يف القاهرة، يف الوقت الذي تغوص عميًقا يف ذاكرتها 

التي تستدعي داخلها حياة ماضية.
***

يف جزء واقعي جدًّا، أعتبر نفسي محظوظة لنشأتي يف 
عائلة تهتم بالقراءة، أمي منذ الطفولة كانت تشتري يل 
الكتب وتحرضني عىل القراءة، ربما لهذا السبب ظلت 

عالقتي بالكتب وطيدة رغم انتقالنا بسبب ظروف 
الحرب األهلية بين بيروت دمشق، الجبل والبقاع، ثم 
بيروت مرة أخرى. ظلت هناك مكتبة يف كل بيت كنا 
نسكنه.. هذه األلفة مع الكتب جعلتها مخلوقات نبيلة 

تعيش معنا، لذا مل يكن أمامي يف أيام البرد يف الجبل، 
سوى االحتماء بالكتب هروًبا من البرد وامللل، كانت 

القصص تأخذني إىل عوامل ساحرة وبعيدة، يخيل إيلَّ 
أنها حلم وأنني لن أكتشفها يف يوم من األيام. لذا فيما 

بعد حين جاء فعل الكتابة، مل أحس أنه منفصل عن فعل 
القراءة، وكما لو أن البداية هي وصل ملرحلة سابقة، 
ثم كان عيلَّ النظر إىل كتابتي من خارج ذاتي، رؤيتها 

بموضوعية وحياد بعيًدا عن االنفعال الشخصي.
***

كان أكثر ما يشغلني أمران، حدث املوت، ربما ألني 
واجهته كثيًرا منذ الصغر، ثم العالقة مع املدينة.

انشغايل باملوت جاء من ذاكرة الحرب، من هنا جاء 
عنوان مجموعتي القصصية الثانية »املوتى ال يكذبون«، 

فقد حاولت يف بعض قصص املجموعة مالمسة فكرة 
الغياب املادي للجسد وحضور الروح املبهم، الغامض، 

هذا ما فعلته يف القصة التي حملت عنوان املجموعة، 
كذلك تناولته من قبل يف مجموعتي القصصية األوىل 

»أوهام شرقية«، عبر قصة »تقمص« وقصة »لون مر«، 
وقصة »املعبر«.

رغم أنني مل أحَي الحرب مباشرة، بعبارة أكثر دقة 
كشخص راشد، لقد شاهدت بعين الطفولة جزًءا منها، 

ويف مراهقتي عشت إفرازات الحرب وآثارها عىل 
املجتمع، لكني أدرك أن ذاكرة الشعب اللبناني مليئة 

بالحروب، ال يمكن أن يغيب هذا األمر يف الواقع، لذا ال 
يمكنه أن يغيب يف الكتابة، ال أقدر أن أقول إن كتابتي 

فتجد فيها جثة ال تعرف صاحبها. ويكون عليها أن 
تواجه العامل كي تثبت براءتها.
***

من املؤكد أن ثمة شيء من الحقيقة يف خياالتنا عن 
الكتابة، ويف الصوت الذي يدفعنا لإلمساك بالقلم، لكني 

ال أتجاوب مع الصوت الهامس الحاض عىل الكتابة إال 
عندما يشتد ويتحول إىل صراخ يف رأسي. حدث هذا 
وأنا أكتب قصة »مدينة األلعاب« و«صندوق كرتوني 
يشبه الحياة«، وعدة قصص أخرى، صوت يدفعني 

للتوقف عن كل شيء واإلنصات له.
أما يف الرواية فحين بدأت كتابة »أغنية ملارغريت« كان 

االنشغال الداخيل بفكرة العالقة مع الزمن يأخذني 
إىل دوامته؛ أسئلة ملحة كثيرة طغت عىل النص، عبر 

حضور صورة مارغريت دوراس مع يان أندريا، تلك 
الصورة ظلت تعيش معي طوال اليوم أثناء الكتابة. ومل 

أكن قد شاهدت الفيلم الذي يتناول حياتهما مًعا، لكن 
صورة مارغريت يف بيتها البعيد عن باريس، تجلس 

ثملة يف غرفة الكتابة ظلت تسكن داخيل، وتتقاطع مع 
حكاية فتاة أخرى تدعى زينب، هاربة مع عائلتها من 

الحرب، وتجد العزاء يف حكاية تبعد عنها آالف األميال، 
لذا صارت تكتب خطابات إىل يان آندريا، حبيب 

مارغريت دوراس.
مع رواية »ثلج القاهرة« الحقتني أسئلة مختلفة، 

انشغاالت فلسفية وروحية وصوفية، الحقني التساؤل 
عن الروح، بعد املوت تحديًدا، أين يذهب هذا الوعي 

الذي يسكننا؟ هل يتالشى حقًّا يف العدم، فال يظل منه 
شيء؟ كانت تنتابني ارتعاشات تدفعني للنقر سريًعا 

نون النسوة
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هي عن الحرب بشكل مباشر، بل إن ما كتبه الكتاب 
اللبنانيون الكبار يف أعمالهم الروائية يشكل تأريًخا 

لكل بشاعات الحروب وإفرازاتها املسمومة عىل جيلها 
وعىل الجيل الذي تاله، من هنا ال يمكن لجيلنا أن 

يكتب أروع مما كتبوا هم عن الحرب، هنا أنا لست يف 
صدد املقارنة طبًعا، لكن كما أظن أن كتابة جيلنا تعني 
باألثر االجتماعي ملا بعد الحرب وليس بالحرب نفسها 
كوقائع. كان التلميح النقدي الذي وجه لكتابتي سواء 
يف املجموعتين القصصيتن املذكورتين، أو يف روايتي 

األوىل »حدائق السراب« هو نبض األبطال بذاكرة 
الحرب، ووجود أثر نفسي مباشر عىل سلوكهم وردود 
أفعالهم. هذا صحيح إذ مل يكن بامكاني التطهر بسهولة 

من ذاكرتي ومن مشاهداتي الراسخة يف العمق.
تنبهت لهذا األمر أكثر بعد كتابة روايتي »تالمس«، 
حيث تحضر الحرب حتى الجزء األخير من الرواية 

كصورة خلفية للنص، أيًضا عبر نتائجها عىل شخصية 
األب، األم، الجدة، العمة املصابة بالجنون، لكن الرواية 

تنتهي وقائعها بحرب جديدة، هي )حرب تموز( 
٢006، أي تنفتح عىل معاناة أخرى للجيل الشاب. 

لعلها بقايا الحرب يضاف إليها دخول العوملة إىل 
حياة الناس، هذا مل يهز املجتمع الللبناني فقط، ربما 
أثر عىل كل املجتمعات العربية بشكل أو بآخر، لكن 
يف رواية »تالمس« حاولت رصد شريحة اجتماعية 

معينة من املجتمع اللبناني )الطبقة الوسطى(، التي ال 
تملك وسائلها الكافية للصمود ومقاومة التيار، مما 

يؤدي النسحابها، لذا بدت الشخصيات متجاوبة مع 
واقعها، ألنها جزء منه. لعيل انشغلت أيًضا يف الحديث 
عن الصورة املعبرة عن لبنان ىف اإلعالم، والقول إنها 

ليست الصورة الحقيقية وال تغطى كل شرائح الشعب 
اللبنانى مثل الدراما املصرية التى تقدم القصور 

والفيالت فإنها ال تغطى كل الشعب املصرى، والقاهرة 
املقدمة تختلف عن قاهرة األفالم.

أما املدينة يف الكتابة فهي »بيروت«، هي املكان الدائم 
الذي أكتب عنه، إنها أرضي وساحتي التي مل أتمكن 

من الخروج منها بعد، رغم أنني ال أحيا عالقتي معها 
من بوابة »التعلق« باملكان كواقع، بل من شرفة الحرية، 

حيث رؤيتي لها وعالقتي بها متحررة من التعلق 
املكاني املرهق. فاألماكن ماديًّا ال تشكل يل شيئًا، أشعر 
أنى أحيا ضمن مربع كتبى وأوراقى، وأعمل عىل تحرير 

نفسى من االرتباطات باألشياء والتعلق املميت، أعيش 
الحياة داخليًّا أكثر، لذلك العالقة مع بيروت تبدو يل 

عالقة نفسية وكتابية أكثر مما هي واقعية، ربما ألني 
باستمرار أغادرها وأعود إليها، أمارس رؤيتي لها عن 

بعد وقرب، من الداخل والخارج، بكل عللها وحسناتها، 
من هنا ظل هاجس املكان ال يسيطر عيلَّ واقعيًّا لكنه 

يعنى يل ابداعيًّا الكثير.
يف رواية »بودابار«، تحضر بيروت أيًضا عبر حي يقع 
عىل خطوط التماس، تبدأ األحداث مع حادثة قتل جمانة 
واختفاء جثتها. لكن الرواية معنية باالغتراب والتشظي 

الذي نحياه يف هذه املرحلة من الزمن. االغتراب 
الروحي الذي يؤدي بنا إىل التيه، والتشبث بأوهام 

شتى.
***

عما نتحدث إن مل نتحدث عن الكتابة!
تساعدنا الكتابة عىل 
التطهر، عىل التذكر 

من أجل النسيان، عىل 
التخلص مما يتراكم يف 

ذاكرتنا من حموالت 
ثقيلة. لكن يف املقام األول 
تظل الكتابة معنية بالفن، 
بالحب، بالجمال، بالوعي 

النبيل الكتشاف العامل 
والتواصل مع اآلخر 

الغريب والبعيد



تجديد 
الخطاب

جامعاتنا "الحديثة".. 
الرحلة الصوفية األندلسية..
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إشارة إىل الفلسفة والحكمة وراء 
الفعل أو األمر. ومن البديهي 

أنه ال يمكن الوصول إىل الحكمة 
دون امتالك نظرة كلية شاملة 

للدين وللشرع. وحيث إن الحكمة 
بطبيعتها قادرة عىل استيعاب 

املتناقضات واالحتفاء بالتعدد، 
فالبحث يف حكمة املقاصد قد 

تمكننا إًذا من تجاوز الثنائيات 
اإلقصائية يف التفكير.

والبحث يف املقاصد قد يحررنا 
أيًضا من أسر التاريخ، فاملقصد 
بطبيعته غير متحقق يف اللحظة 
اآلنية )وإن كان قد يتحقق يف 

املستقبل إذا استوفت شروطه(. 
املقاصد إًذا كلمة تشير إىل األمام، 

وإىل استلهام الحكمة يف لحظة 

املشكلتين أن ظلت املحاوالت 
-رغم تعدد منطلقاتها- حبيسة 

املاضى، أسيرة التكرار، تعيد 
إنتاج نفس األفكار القديمة بألفاظ 

جديدة.
مبحث/ علم مقاصد الشريعة 

هو أحدث اآلليات الفكرية التي 
استخدمها املفسرون للتعامل مع 
توتر القرآن. للوهلة األوىل يوحي 
اسم »مقاصد الشريعة« بأن هذا 

املبحث قد امتلك من األدوات 
ما يمكنه من تجاوز املشكلتين 

السابقتين.
فكلمة مقاصد تعني »الغاية أو 

الهدف أو املراد«. يقول الشاطبي 
)املتويف عام 1٣88 ميالدية(: 
»املقاصد أرواح األعمال«، يف 

عانى تعامل املفسرين مع توتر 
القرآن من مشكلتين.

املشكلة األوىل: هي ثنائية فكرية: 
)ناسخ ومنسوخ، خاص وعام، 
محكم ومتشابه، ظاهر وباطن.. 
إلخ( قصرت الناتج الفكري عىل 

أحد طريف املعادلة مع إقصاء تام 
لآلخر، وحجبت إمكانية ظهور 

معاني أو تفسيرات أخرى.
املشكلة الثانية )وهي بدرجة 

ما، نتيجة للمشكلة األوىل(: هي 
رؤية مجزَّأة ومفتتة تتعامل مع 

القرآن آية آية، أو سورة سورة، 
بشكل عاجز عن رؤية التوتر 

داخل النسق أو األنساق الكبرى 
املتشابكة يف القرآن.

وقد كان من نتيجة هاتين 

لماذا فشل مبحث مقاصد 
الشريعة في التعامل مع 
توتر القرآن؟ رؤية نقدية

د.أكمل صفوت
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مستقبلية، ال إعادة اكتشافها يف 

التاريخ.
أما كلمة »الشريعة« فاألصل 

فيها أنها تعني الدين كله بعقائده 
ومعامالته كما يف قوله تعاىل »ثم 

جعلناك عىل شريعة من األمر 
فاتبعها« )الجاثية: 18(. تقسيمات 
الشريعة يعتبرها البعض عبادات 
ومعامالت وأخالق، والبعض قد 
يفهم الشريعة بمعنى كل أحكام 

الدين فيما عدا العقائد. وقد 
قرر بن عاشور )1879- 197٣ 

ميالدية( أن مقاصد التشريع 
العامة هي: »املعاني، والحكم 

امللحوظة للشارع يف جميع أحوال 
التشريع، أو معظمها، بحيث ال 

تختص مالحظتها بالكون يف 
نوع خاص من أحكام الشريعة« 

)مقاصد الشريعة اإلسالمية(. 
أو كما ورد يف تحقيق الحبيب 

بلخوجة )19٢٢- ٢01٢( لكتاب 
بن عاشور: »املقاصد هي الغايات 

الكبرى والعلل العظمى والحكم 
املنوطة باألحكام الشرعية 

فيما يتعلق بالعقيدة والعبادات 
واملعامالت واألخالق واآلداب«.

ذلك املدخل الشمويل الذي يشمل 
الدين كله كان يعد بإمكانية 

تجاوز الرؤية التفتيتية التجزيئية 
يف التفسير عن طريق دمج 
األفكار املتضمنة يف أنساق 

القرآن املختلفة داخل إطار فكري 
مقاصدي واحد.

بناًء عىل ما سبق يمكننا أن ندعي 
أن مبحث مقاصد الشريعة كان 
منذ نشأته يمتلك أساًسا فكريًّا 
نظريًّا غنيًّا مملوًءا باإلمكانيات 

التي تمكنه من تقديم الجديد 
والكثير يف الفقه والتفسير. مما 

والتقييد ال التوسع. مل يكن 
يريد ملبحثه يف املقاصد أن يكون 
إضافة بل بدياًل ينفي غيره مما 
كان سائًدا يف عصره. وزاد من 

تشدده فكان يريد قصر التفسير 
عىل العرب وعىل من هو عامل 
باملقاصد، فقال: »فإن القرآن 

والسنه ملا كانا عربيين مل يكن 
لينظر فيهما إال عربي، كما أن من 
مل يعرف مقاصدهما، مل يحل له 

أن يتكلم فيهما، إذ ال يصح له 
نظر حتى يكون عاملًا بهما، فإنه 

إذا كان كذلك مل يختلف عليه 
شيء من الشريعة« )املوافقات 

للشاطبي، من محاضرة، املقاصد 
القرآنية عند الشاطبي وعالل 

الفاسي، ألحمد كايف، أغسطس 
.)٢015

وهكذا نرى أن البداية األوىل لهذا 
العلم عىل يد منشئه ومبتدعه 

كانت بداية إقصاء ال إثراء، وأنها 

يجعلنا نتساءل عن سبب فقر 
الحصاد الفكري الناتج عن هذا 

املبحث وعن أسباب فشله يف 
مواجهة توتر القرآن وتحديات 

العصر.
يستعرض املقال بعًضا من 

املشكالت التي أدت لهذا الفشل.

المشكلة األولى: البداية 

كانت إقصاء ال إثراء

لعله كان من الدال عىل سوء املآل 
أن هدف الشاطبي من دعوته 

للبحث عن املقاصد، مل يكن هو 
إثراء الفكر الديني أو إضافة آلية 
جديدة آلليات التفسير، بل كان 

الدافع ملبحثه هو انزعاجه من 
»تعدد القراءات« )تعدد التفاسير( 

واالختالف يف الفهم إىل حد 
التناقض »يستدلون بالدليل 

عىل األمر ونقيضه«. كان هدف 
الشاطبي إًذا التحديد والتقليل 

تجديد الخطاب

محمد الطاهر بن عاشورعالل الفاسى محمد الحبيب بلخوجة
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املقاصد من النصوص من بعض 

األلفاظ مثل:
من أجل »من أجل ذلك كتبنا عىل 

بني إسرائيل« )املائدة: ٣٢(.
ولكي »كي ال يكون دولة بين 

األغنياء منكم« )الحشر: ٧(.
والم التعليل )»لكن ليقضي اهلل 
أمًرا كان مفعوال« )األنفال: ٤٤(.
وكذلك “إن” إذا جاءت بعد األمر 

أو النهي يف مقام التعليل، وباء 
السببية والفاء وغيرها..

وهكذا بطريقه تكاد تكون 
أوتوماتيكية ال عقل لها وال قلب، 

بخالف كونها رؤية تفتيتية 
تجزيئية ال تعتبر سياًقا لآليات 

وليس فيها تدبر.
أما النصوص غير املعللة فقد 

اعتمدوا فيها آلية »االستقراء«، 
غير أنهم بذلوا الجهد الجهيد 
يف التأكيد عىل أن االستقراء 

ليس هو التفكير والعياذ باهلل. 
فقال الدكتور أحمد 
الريسوني )١٩٥٣( 

يف خطبته عن 
»تقريب مصادر 

الشريعة«: “مقاصد 
الشريعة ال تأتي إال 
من داخل الشريعة، 

فنحن ال نأتي بمقاصد 
الشريعة من عقولنا وخيالنا 

وافتراضاتنا، ال، هذا ال يصح وال 
يجوز. إذ مقاصد الشريعة نطقت 

بها الشريعة«.
االستقراء من وجهة نظر 

فقهاء املقاصد هو نوع من رد 
املتشابهات إىل املحكمات، والفروع 
إىل األصول، والربط بين األحكام 

الجزئية ال أكثر. وكان هذا يف 
ظني مما قيد هذه الوسيلة ومنعها 

عن الفكاك من أسر التقليد التراثي 
واإلتيان بجديد.

المشكلة الثالثة: أحكام 

الحدود هي حدود 

المقاصد

هناك عدة تقسيمات للمقاصد، 
فهناك الضروريات واملكمالت 

والتحسينيات، وكذلك هناك الكلية 
والجزئية والخاصة.

غير أن هناك إجماع عىل أن 
هناك خمسة مقاصد كلية وكذلك 
ضرورية، وهي ما قررها الغزايل 

قد استبطنت نفس الثنائية الفكرية 
حيث التفسيرات إما مع أو ضد، 
»مقصود الشرع« بل إن سالح 

إقصاء اآلخر يف هذا املبحث أقوى 
وأمضى من غيره ألن مقصد 

الشرع هو مراد الشارع ومخالفته 
خروج من املله.

المشكلة الثانية: تقييد 

االستقراء وغياب 

الشمولية

يقول فقهاء املقاصد إن الوصول 
إىل مقاصد الشريعة يساعد 

عىل فهم النصوص. فأين يمكن 
استنباط املقاصد وكيف؟

إجابة العلماء مل تخرج عن تعديد 
مصادر األدلة الشرعية كما 

قررها السابقون: القرآن، السنة، 
اإلجماع والقياس. وحين يتم 

التعامل مع تلك املصادر، يبحث 
العلماء عن »النصوص املعللة«، 

ثم يعتمدون علتها باعتبارها 
من مقاصد الشرع القطعية بال 
خالف، وذلك لكونها مستنبطة 

من »نص ال تأويل له«. ومن أمثلة 
ذلك آية “َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكتَِب 
َياُم َكَما ُكتَِب َعىَل الَِّذيَن  َعَلْيُكُم الصِّ
ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن” )البقرة: 

١٨٣(، وبها يستدل عىل أن مقصد 
الشرع من الصيام هو التقوى. 

وكذلك قوله ىلص اهلل عليه وسلم: 
“يا معشر الشباب، من استطاع 

منكم الباءة، فليتزوج؛ فإنه 
أحصن للَفْرج، وأغضُّ للبصر” 

)متفق عليه(، فمقصد الزواج هو 
العفة. وهكذا..

بل تمادى »العلماء« يف ذلك الكسل 
العقيل فقالوا، إنه يمكن معرفة 
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من حفظ الدين والنفس والعقل 

والنسل واملال. وما تلك املقاصد 
يف الواقع إال انعكاًسا ملا تصوره 

الغزايل من حكمة أبدية وغاية 
نهائية للحدود التقليدية )الردة، 

القصاص، شرب الخمر، الزنا 
والسرقة(.

مل تكن آيات الحدود إًذا مجرد 
رافد من روافد القرآن وال سياًقا 
يتم تضفيره مع آيات املعامالت 

واألخالق والقصص والعقائد 
الستلهام حكمة مخفية، كما كان 

املفترض يف أدبيات هذا العلم.
بل كانت آيات الحدود هي البداية 

والنهاية، األصل الذي يقاس عليه، 
الكل الذي تجتمع حوله األجزاء، 
وتجسيد للحقيقة التي نبحث عن 

حكمتها. وضعت آيات الحدود 
حدوًدا للفكر وللتفسير ولخيال 
املفسرين ولبوصلتهم األخالقية 
ولطموحهم اإلنساني، فلم يأتوا 

بجديد وصارت تلك املقاصد 
الكلية طوطًما ظل املفسرون 

يطوفون حوله لقرون، قبل أن 
يتجرأ بن عاشور ويقترح إضافة 
مقصد الحرية لتلك املقاصد 

من دون أن يمسها هي بالنقد أو 
التغيير.

المشكلة الرابعة: الخلط 

بين العلل والمقاصد

أدرك الفقهاء الفرق يف املعنى 
بين العلة )السبب( واملقصد 

)الهدف أو الغاية(، وأوضحوه 
بأمثلة كحكم اإلفطار وقصر 

الصالة يف السفر، فقالوا إن علة 
الحكم هي السفر، ومقصده هو 

التيسير ورفع املشقة. كذلك حكم 
تحريم الخمر، علته اإلسكار بينما 

مقصده هو حفظ العقل ودرء 
املفسدة.

غير أن الريسوني يف كتابه 
محاضرات يف مقاصد الشريعة 
يوضح »وكذلك عبروا )العلماء( 

عن مقصود الشرع العلة والعلل. 
فالعلة يف كثير من االستعماالت 
تساوي املقصد والعلل تساوي 

املقاصد«.
ولعل هذه السيولة يف استخدام 
األلفاظ أدت النحراف يف طريقة 
النظر للنصوص، وللزاوية التي 

يستخدمها املفسر يف بحثه عن 
املقصد، فأهم الفروق بين العلل 

)األسباب( واملقاصد أن العلل 
قائمة بالفعل بينما املقاصد 

مستقبلية، العلل تبدأ يف املاضي 
وتنتهي يف الحاضر، واملقاصد 

تبدأ من حيث انتهت العلل لتتحقق 
يف املستقبل. ويمكننا الجدل 

أن املقاصد الخمسة الشهيرة 
للشريعة والتي قررها الغزايل: 

حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسل واملال، هي يف حقيقتها 

علل ال مقاصد لألحكام، وحجتنا 
العقلية عىل هذه التفرقة أن تلك 

املبادئ كانت بالفعل معروفة 
ومعتبرة ومستقرة يف املجتمع 
العربي بل وسائر املجتمعات 

والحضارات من قبل التشريع 
اإلسالمي، ويف كل منها كان 
هناك دائًما من أحكام العرف 

أو القانون ما يحافظ عليها، فما 
هو املقصد من أن تحفظ ما هو 

محفوظ بالفعل؟ وما الجديد الذي 
أتى به الشرع فيها وكان مخالًفا 

ملا قبله؟ اعتبار تلك املبادئ من 
املقاصد يتوقف بفلسفتها عند 

تجديد الخطاب



حدود الحاضر ال يتجاوزه وال 
يأتي بجديد.

عىل النقيض من ذلك يمكن 
اعتبار مقصد الحرية الذي دعا 
إليه بن عاشور هو األقرب ملا 

يمكن اعتباره من املقاصد الكلية 
للشريعة، فباإلضافة ملا أتى به 

بن عاشور من األدلة الفقهية 
يمكننا أن نذكر أن حرية الفرد 
وحرية الجماعات )كاألقليات 
العرقية أو الدينية( كمفهوم 

إنساني وسياسي وكواقع معاش، 
مقصد مستقبيل مل يتحقق بعد 
ال للمسلمين وال للبشرية كلها، 

وأن العبودية واالستعباد كانا من 
صفات املجتمع الجاهيل وصنو 
معظم الحضارات القديمة وأن 
هذا األمر استمر إىل يومنا هذا 
يف شكل ممارسات استعمارية 

ودكتاتوريات سياسية واستعباد 
اقتصادي. وعليه فمن اعتقد 
وأثبت أن الحرية من مقاصد 

المشكلة الخامسة: 

االنحراف عن مقاصد 

التشريع إلى تشريع 

المقاصد

بداًل من أن يحاول املفسرون 
التوسع يف البحث عن مقاصد 

الشريعة يف غير آيات األحكام، 
قرروا أن يزيدوا ما يمكن اعتباره 
من نصوص األحكام. فقال عالل 
الفاسي، »وآيات األحكام قدرها 
الغزايل وابن العربي بخمسمائة 
آية، واقتصروا يف تقديرها عىل 
هذا العدد، ألنهم رأوا مقاتل بن 
سليمان وهو أول من أفرد آيات 
األحكام يف تصنيف، قد جعلها 

500 آية، وقد نازعهم بن دقيق 
عيد يف هذا املقال، وإن آيات 

األحكام غير منحصرة يف هذا 
العدد، والراسخ يف علوم الشريعة 

يعرف أن من أصولها وأحكامها 
ما يؤخذ من موارد متعددة، 

حتى اآليات الواردة يف القصص 

الشريعة قد أثبت للشريعة ريادة 
فكرية سابقة لعصرها وبعًدا دينيًّا 

وإنسانيًّا و مستقبليًّا بامتياز.
ونموذج آخر مشابه هو ما 
سماه عالل الفاسي »أوامر 
اإلرشاد« يف الشريعة وهي 

األحكام املتدرجة التي ترشد 
املسلمين إىل أن يواصلوا السير 

يف اتجاه معين، ومثاله إلغاء 
الرق، فرغم أن اإلسالم مل يلغ 

الرق إال أن تشريعاته التي 
أقفلت باب االسترقاق وفتحت 
باب العتق )وكذا سائر األوامر 

الخاصة باملساواة والعدل( كانت 
يف مجملها أمًرا إرشاديًّا داعيًا 
للمسلمين أن يمضوا يف اتجاه 

إلغاء الرق ومنع اإلستعباد.
ما نالحظه لألسف هو ضعف 

وقلة الدراسات املستخدمة لهذه 
اآللية والباحثة يف تلك املقاصد 

وأشباهها.

أحمد الريسوني

وضعت آيات الحدود حدوًدا للفكر 
وللتفسير ولخيال المفسرين 

ولبوصلتهم األخلقية ولطموحهم 
اإلنساني، فلم يأتوا بجديد وصارت 

تلك المقاصد الكلية طوطًما ظل 
المفسرون يطوفون حوله لقرون، قبل 

أن يتجرأ بن عاشور ويقترح إضافة 
مقصد الحرية لتلك المقاصد من دون 

أن يمسها هي بالنقد أو التغيير.
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واألمثال«. )من كتاب مقاصد 

الشريعة اإلسالمية ومكارمها، من 
محاضرة، املقاصد القرآنيه عند 
الشاطبي وعالل الفاسي، ألحمد 

كاىف، أغسطس ٢015(.
وللتدليل عىل ذلك ذكر عالل 
الفاسي يف آخر محاضرة له 

قبل وفاته حديث السفينة: “مثل 
القائم عىل حدود اهلل واملدهن فيها 
كمثل قوم استهموا عىل سفينة يف 

البحر، فأصاب بعضهم أسفلها 
وبعضهم أعالها، وكان الذين 

يف أسفلها يخرجون ويستقون 
املاء، ويصبون عىل الذين أعالها 

فيؤذونهم، فقالوا: ال ندعكم 
تمرون علينا فتؤذوننا، فقال الذين 
يف أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب 
السفينة من أسفلها فنستقي. قال: 

فإن أخذوا عىل أيديهم فمنعوهم 
نجوا جميًعا، وإن تركوهم هلكوا 

جميًعا”. )رواه البخارى(
وقرر عالل الفاسي أنه قد 
استخرج من هذا الحديث 

بالتفسير املقاصدي 14 حكًما 
شرعيًّا هي:

1- إباحة امللكية الفردية 
والجماعية.

٢- إباحة االشتراك يف امللكية 
الفردية والجماعية.

٣- إباحة ملكية االنتفاع عن 
طريق الكراء.

4- االستهام عند االختالف يف 
الحقوق.

5- حق الساكن األسفل أن يمر 
عىل األعىل للضرورة.

6- امللكية مقيدة بوظيفتها 

جزيئات صغيرة وغير مترابطة 
بال فلسفة وال حكمة كلية. هذا 

بخالف ما يحتمله كالم الفاسي 
من شبهة دعم لفاشية فكرية 

ودينية ترخص للحكام ولألفراد 
قهر املختلفين عنهم باسم املنكر 

وباسم انتهاك حدود اهلل.

خاتمة وتلخيص

يجادل املقال أن تناول الباحثين 
لعلم مقاصد الشريعة قد شابه 
شيء من العوار ووقع يف أسر 
نفس الثنائية الفكرية والرؤية 
التفتيتية للقرآن، مما أدى إىل 

تحجيم قدرته عىل التعامل مع 
توتر القرآن وتحديات العصر. 
تتبين دالئل هذا العوار الفكري 

يف:
1- التركيز عىل الجانب الفقهي 

وآيات الحدود واألحكام.
٢- العجز عن استنباط مقاصد 

كلية من خالل نظرة شاملة 
لحكمه الشرع بأكمله.

٣- الخلط بين العلل واملقاصد.
4- اإلسراف يف اعتبار مقاصد 

الشريعة مصدًرا لألحكام 
الشرعية.

يعتقد كاتب املقال أن املفسرين قد 
حولوا مبحث »مقاصد الشريعة« 

إىل مبحث يف »علل األحكام«، 
وانحرفوا عن »مقاصد الشرع« 

إىل اتجاه »تشريع املقاصد«. وقد 
حاولت فيما سبق أن أقدم أمثلة 

وأدلة عىل هذا الطرح

االجتماعية الجماعية.
7- يؤخذ عىل يد املالك إذا أضر 

بغيره.
8- التضامن يف تغيير املنكر.

9- الوقوف عند حدود الشريعة 
واجب عىل الجميع.

10- شريعة اهلل هي قانون 
املجتمع املسلم.

11- عىل ويل األمر أن يأخذ عىل 
أيدي املنتهكين لحدود اهلل.

1٢- أخوة املؤمنين تقتضي 
تضامنهم يف السراء والضراء.

1٣- جرائم األفراد ضد بعضهم 
تعتبر جرائم ضد املجتمع.

14- كل فئة من املسلمين عىل ثغر 
من ثغور اإلسالم، ولكل فئة منهم 

حق النصرة عند الضرورة.
ثم أردف عالل الفاسي: »وأما من 

الوجهة األخالقية فإنه ال يصح 
للمسلم أن يرى إخاه منحرًفا 

عن الطريق ال يأخذ بيده ليرده 
إىل الصواب، وذلك ما يستوجب 

القيام بالدعوة املستمرة والنصح 
الدائم لويل األمر وألفراد الشعب، 
وتكوين الطليعة املؤمنة املجاهدة 

بوسائل العصر وما تقتضيه 
مصلحة األمة كلها عىل كلمة 

سواء وعىل منهج اإلسالم«. )من 
محاضرة معامل التجدبد عند عالل 

الفاسي ألحمد الريسوني، يناير 
)٢015

هذا الكالم مثال صارخ عىل ما 
أعتبره وسواًسا قهريًّا باألحكام 

وبالتشريع، يحمِّل النصوص 
أكثر مما تحتمل ويحبسها يف 

رؤية ضيقة تفتت الكل إىل 

تجديد الخطاب
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اإلشكاليات القرآنية التقليدية 
كثيرة ومعظمها مغيب عن 

الناس، رغم أنها مشهورة بين 
سدنة الرجعية الدينية؛ وربما 
يكشف الحرص عىل إخفائها 
عن وصاية كهنوتية، وتشمل 

تلك اإلشكاليات مباحث مثل بدء 
الوحي، وأشكاله، وانقطاعه، 

وأسباب النزول، والتكوين املكي 
واملدني، وأحوال كتدرج بعض 

التشريعات تفاعاًل مع الواقع، وما 
يعرف بالناسخ واملنسوخ، وما 
أنساه اهلل لرسوله: »ما ننسخ 

من آية أو ننسها نأت بخير منها 

وتشكيله بعد أن كان غير منقوط 
وغير مشكول ضمن تطور رسم 

الحروف والخطوط العربية.
وقد تكونت رؤى الرجعية الدينية 

تراكميًّا بشأن القرآن، وتقدست 
ربما مثل القرآن نفسه، لدرجة 

تكفير املختلف بشأنها، ومن ذلك 
تبادل املعتزلة والحنابلة الحكم 
واالضطهاد اختالًفا حول خلق 

القرآن، ومقولة مثل »العبرة 
بعموم اللفظ ال بخصوص 
السبب« التي يتعامل معها 

الرجعيون كأنما هي آية منزلة من 
عند اهلل.

أو مثلها«، وانقطاع الوحي بوفاة 
النبي، وجمع القرآن يف عهدي 

أبي بكر وعثمان، وما قيل إنه قد 
فقد منه، وما يوصف باألحرف 
السبعة، واملصاحف التي حرقها 
عثمان، مقابل مصحفه الرسمي 
أو مصحف الدولة، ثم التفاسير 

التي تضمنت مع الشرح والتأويل 
ومناسبات النزول والسيرة 

والحديث، وقضايا مثل غريب 
القرآن، وأوائل آياته وأواخرها، 

وما إن كان أزليًّا أو مخلوًقا، 
ومخطوطاته، وتطور طرق 

تالوته وكتابته بما فيها تنقيطه 

التعامل الرجعي الحديث 
مع القرآن.. الرجعية 

الدينية منظومة متكاملة 
لحصار العقل وإحباطه

محمد داود
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ونود يف بداية 
هذا املقال 

التأكيد عىل نقطتين:
األوىل: أن عنايتنا منصرفة عن 
الخالفات الالهوتية إىل التناول 

العقيل يف الواقع املعيش، رغم 
شدة أثر بعضها؛ مثاًل القول 

بأزلية القرآن مرتبط بالقول إنه 
صالح لكل زمان ومكان، وحرفية 

الفهم وتضييق فرص التأويل، 
بينما القول بخلق القرآن يعني 

تاريخيته، وارتباطه بظروف 
نزوله، ومن ثم مساحة أكبر يف 

الفهم والتأويل.
الثانية: أننا ال نزعم اإلحاطة بأي 
إشكالية مقترحة هنا، نحاول فقط 
إثارة بعض التساؤالت كخربشات 

عىل جدار سميك.
ويف اإلشكاالت القرآنية القديمة، 

يكمن كثير من جذور التعامل 
الرجعي الحديث مع القرآن من 
الجهتين املوضوعية والشكلية، 
وسيكون اهتمامنا هنا الجانب 
الشكيل أساًسا، وهو دال عىل 
الجانب املوضوعي، ومتكامل 

معه، حيث انصرفت عقول 
كبيرة عىل مدار التاريخ للجانب 

املوضوعي. ومعظم أو كل البنود 
التالية رءوس موضوعات تستحق 

البحث بشكل منفصل وتفصييل:

وصف النجاسة الديني ذا التبعات 
السيئة يف االجتماع البشري.

وقبل وفاة النبي مل يكن القرآن 
قد تم جمعه، مل يكن هناك كتاب 
بين دفتين اسمه املصحف، كان 
القرآن ينزل فيحفظ يف الصدور 
للتداول الشفاهي، والتعبير عنه 

بصفته كتاًبا يف آيات كثيرة 
يحتمل تأويالت عدة لعل منها 
املشابهة مع التوراة واإلنجيل، 

وما دام القرآن مل يكن قد ُجمع 
يف مصحف قبل وفاة النبي 

فمؤكد أنه مل يوِص بوضعه يف 
أركان البيوت واملحال والسيارات 

وكل مكان، وبالذهنية الصنمية 
والخرافية للرجعية الدينية 

ُيستعمل املصحف بركة وحفًظا 
كالتمائم لتحصين األماكن 

والسيارات من األخطار، وال 
تخلو املنازل التي تشب فيها 

الحرائق من املصاحف، كما مل 
ُتجرى دراسة إحصائية تثبت أن 
الحوادث تقع للسيارات التي بها 

مصاحف أقل مما سواها.
هكذا يترجم العقل الرجعي ما 

تأسس عليه من مفاهيم خرافية 

1- الذهنية 

الصنمية، والخرافية:

الصنمية كذهنية التقرب هلل زلفى 
عبر وسائط، تقدس القرآن يف 

شكله كتاًبا ماديًّا، باسم املصحف، 
انعكاًسا أو امتداًدا ثانويًّا لتقديس 

القرآن أوليًّا يف ذاته، باعتباره 
كالم اهلل، هذا يتسق مع املظهرية 

واالستعراض، ولعله أساس 
الرؤية الرجعية لقوله تعاىل 

»ال يمسه إال املطهرون«، حيث 
يبلغ التقديس حد التحسس من 

املالمسة، وقد تكاثرت أقوال 
الفقهاء يف معنى املطهرون، 

وبالتضييق واملزايدة، فانحيازهم 
عموًما انتهى إىل اعتبار أن 

املطهرين هم املتوضئون عىل 
حساب رؤية جعلت التطهر هو 

من الجنابة فقط. ورؤى تبدو أكثر 
تسامًحا جعلت التطهر بإيمان 

القلب، لكنها تؤبد فهمها الرجعي 
لقوله تعاىل: »إنما املشركون 

نجس«، بهذا فما بدا أكثر تسامًحا 
يف شأن مالمسة املصحف هو 

متطرف بل وعنصري من وجهة 
إنسانية، إذ يلحق باملختلفين 

تجديد الخطاب
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و«صنمية«، وبها نسمع من وقت 
آلخر عمن أنفق الوقت والجهد يف 

مبالغات من قبيل كتابة القرآن 
كله أو بعضه يف أصغر حجم أو 
أصغر شيء ممكن، كحبة قمح، 

أو بمصحف هائل الضخامة، 
وتصوير ونحت اآليات القرآنية 

بصورة زخرفية يف براويز 
وتشكيالت للزينة، وصناعة علب 

مطعمة بالصدف والعاج لحفظ 
املصاحف، وحيل من الذهب عىل 

شكل املصحف، إىل آخره.

2- رسم الكتابة 

القديم في المصاحف 

المعاصرة:

مل يبلغ رسم الكتابة العربية 
حتى اآلن حد التعبير الكامل عن 
أصوات اللغة، وما يزال إشاريًّا 
بنسبة كبيرة، لطبيعة تكوينه يف 

وسط ثقايف شفاهي. تفصيل هذا 
األمر يخرج بنا عن اهتمام املقال.

ويف املصحف هناك تمسك 
بالرسم القديم دون محاولة 

للتحديث، ويمكن القول إن هناك 
عالقة بين إعاقة تطور الكتابة 

العربية والتمسك بالرسم القديم 
يف املصاحف، كالعالقة بين إعاقة 

استعمال اللغة املصرية الحديثة 
ومن ثم تطورها انتصاًرا للغة 

العربية.
ولحكمة يعلمها سبحانه نزل 
القرآن شفاهيًّا وُترك جمعه 
وتدوينه للبشر، وقد اجتهد 

القدماء، ثم توقف كل شيء، 
وصرنا مقيدين باختياراتهم، فهل 

اقتصر حق رسم خط حروف 
وكلمات كتاب اهلل عىل القدماء؟! 

بدكانه، أو منزله، بركة وحفًظا 
كالتعاويذ.

وغالبًا ال أحد ينصت لهذه 
التالوات؛ النصراف الذهن عنها 

باعتبارها جزًءا من الضجيج 
العام، وصعوبة فهم كثير من 

التعبيرات القرآنية، وطبيعة 
إيقاعات التالوة املكررة. تشغيل 

القرآن عىل هذا النحو يماثل 
التواجد الشكيل للمصحف بكل 
سيارة، والحرص عىل مكبرات 
الصوت يف الجوامع مهما عال 

ضجيجها واختلط وبعد عن 
الوضوح والفهم. ولهذا اإللحاح 
الصوتي بالقرآن غرض رجعي 

نبينه بعد قليل.

4- الطرق الحالية لقراءة 

القرآن:

ومن الغرابات الرجعية، قراءة 
القرآن عىل النحو الشائع حاليًا 

فيما يقال له تالوة وترتيل، 
هناك عامل ضخم ُبني عىل مدار 

سنين يمتلئ حاليًا بمدارس 
متمايزة وأصوات متنوعة؛ محمد 

رفعت مختلف عن عبد الباسط 
عبد الصمد، وهذان مختلفان 
عن املنشاوي، عن الطبالوي، 

وآخرون اهلل يعلمهم، منتشرون 
بأنحاء البالد فيما يوازي الواقع 

الغنائي من حيث بعد املسافة 
واختالف درجة الحضور 

واألجور بين مشاهير ومغامير، 
وأنصاف مشهورين.

وانتشر مشايخ السعودية؛ 
مشاري راشد، والعفاسي، 

وغيرهما، حيث ُيضاف التفاعل 
االنفعايل املشتعل ربما لدرجة 

أليسوا »هم رجال ونحن رجال« 
كما قال أبو حنيفة؟! عمل مثل 

تنقيط كلمات القرآن الذي حدث 
قديًما أخطر بكثير من تحديث 

خط الكتابة الذي ينبغي يف الوقت 
الراهن، كلمة مثل عمر أو باب 
يمكن أن تعطي معاني شديدة 
االختالف بالتنقيط والتشكيل.

ومشاكل رسم املصحف كثيرة، 
كلمة مثل الزكاة تكتب الزكوة، 

ويف اآلية: »يا بنؤم ال تأخذ 
بلحيتي..” املراد “يا ابن أم …”، 

وكلمة مثل نعمة رسمت كثيًرا 
نعمت، وواضح أن تلك أخطاء 

إمالئية وقع فيها النساخ، وهي 
أخطاء من غير املقبول أن يقع 

فيها تلميذ يف املرحلة االبتدائية، 
والحديث يطول يف هذا املقام، 
الخالصة أن ما يعوق تحديث 

رسم املصحف هو الصنمية 
الدينية الرجعية، وبث روح 

الجمود وتأبيد املاضي يف نفوس 
َحَمَلة العقل الرجعي، ووضع 

حاجز بصري بين القارئ الحديث 
واملعاني القرآنية.

3- تشغيل القرآن بكل 

مكان، وكل أوان:

نحن يف مقرأة كبرى، إيقاعات 
التالوة القرآنية مفروضة عىل 

الواقع بكل مكان حتى املواصالت 
عامة وخاصة، بكل الوسائل إذاعة 

وتلفزيون وموبايل، كالتشغيل 
اآليل لألغاني طوال النهار، 

بعضهم يرفع صوته بالقراءة بأي 
مكان دون اعتبار لحق اآلخرين 

يف املجال العام، وهناك من يترك 
تالوة القرآن متواصلة يف غيابه 
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البكاء والنهنهة، والتوقف وسط 

القراءة، وامليل لألصوات الرفيعة، 
املتخانفة، التي تزيد من طغيان 

املصدر الحنبيل الوهابي عىل 
الواقع املصري.

أحكام تدرس، حناجر تهتز، رقاب 
تمتد، رءوس تتمايل، عروق تنفر، 

وأصوات تطول وتقصر، وحزء 
بالجامد. ما هذا، وملاذا؟

لسنا مؤهلين لتناول هذا األمر 
من وجهة نقلية، وال ينبغي لنا، 

لكن ربما ينبغي اإلشارة هنا إىل 
أنه من تلك الوجهة قد يستخدم 

الرجعيون جحة قوله تعاىل: 
»ورتل القرآن ترتيال«. ونقول 
تكونت الطريقة الحالية للقراءة 

بعد وفاة الرسول بسنين طوال، 
واهلل يقول: »ورتلناه ترتيال«، 

فهل معنى ذلك أنه سبحانه 
يقرأ القرآن بهذه الطريقة؟! بل 

هناك معاني عدة لألمر بالترتيل 
غير معنى القراءة عىل النحو 

الحايل، قد يكون املراد هو التدفق 
والسرعة يف القراءة ال أكثر.
والراجح أن نغمات التالوة 

َرة من  والترتيل الحالية ُمطوَّ
إيقاعات حداء اإلبل يف الصحراء، 

وهي تعبير صوتي عن العقل 
الشفاهي املكوِّن للخطاب الديني 

الرجعي، وتكريس للشفاهية 
أيًضا، ويبدو أن ما وراءها ال 

ينفصل عما وراء طرق التعامل 
األخرى مع القرآن، والتي 

تستهدف إجمااًل إنتاج مفاهيم 
املطلق الرجعي، كاالشتعال 

العاطفي، وتغييب العقل، فاملطلوب 
هو التأثير االنفعايل عىل حساب 

العقل.
وتتميز طرق القراءة الحالية 

املقدس، واالنتشاء الجماعي 
املؤثر بما يشبه عدوى الضحك 

والتثاؤب، ويستشعر السامعون 
جودة أداء املقرئ بسبق تكوين 
املستقبالت السمعية، واملستوى 

املحدود للذائقة يف كنف الرجعية 
الدينية.

5- الجمع بين تواجد 

القرآن دائًما وكف العقل 

عن فهمه:

يحدث هذا بآليات رجعية عديدة، 
ما ندركه منها تشغيل القرآن 

واإللحاح به دائًما، وطرق تالوته 
وترتيله ورسمه عىل نحو ما 

أشرنا، كذلك الحض الرجعي عىل 
القراءة الكمية.

وقريبًا ثارت الغبارات الرجعية 
ضد الكاتب واإلعالمي إبراهيم 

عيسى إلشارته إىل قراءة 

للقرآن بالرتابة، رغم محاوالت 
التنويع، وبها تفاخم كزخرفة 

صاخبة أساسها التكرار، 
كالزخارف اإلسالمية، مما 

يعكس التكرار باللفظ واملعنى 
يف اآليات القرآنية، هذا مع ذاك، 
وبتوايل اإللحاح بالتالوات من 
كل مكان وبكل أوان، تنشأ يف 

النفس مستقبالت سمعية، قوالب 
لالستقبال املستسلم، املفرهد، 
لة للعقل، كأغنية  املخدرة املعطِّ

تتكرر بال انقطاع حتى صارت 
تحصيل حاصل، لشدة ما صارت 

مألوفة بكثرة الترديد.
وُعِرف عن بعض القراء االستعانة 

فعليًا بالحشيش للوصول 
لحالة الطرب والسلطنة، ويف 
جهة االستقبال، يتأوه الناس 

ويصرخون: »الالاااه« مع 
التوقفات يف الذروة السمعية، أو 

العفأة اللحنية، هذا هو الطرب 

تجديد الخطاب

محمد محمود الطبالويعبد الباسط عبد الصمد محمد صديق المنشاوي
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املاضي عىل العقل املصري.

وهنا يقال إن ترجمة القرآن 
مستحيلة، إنما املمكن ترجمة 

معانيه. نقول نعم، هذا صحيح 
مع كل نص تقريبًا وليس القران 
فقط، ومؤكد أن هناك إشكاالت 

كثيرة يقابلها أي مترجم ألي 
مسرحية لشكسبير مثاًل، لذلك 
تظهر ترجمات عدة، ويتفاوت 
حظها من التوفيق، وهذا هو 

الحاصل مع ترجمة القرآن للغات 
األجنبية. وغريب جدًّا أن تكون 
ترجمات القرآن للغات األجنبية 

محمودة، لكنها مذمومة للغة 
املصرية الحديثة.

إذن فلتكن ترجمة بل ترجمات 
ملعاني القرآن كالترجمات للغات 
األجنبية، استناًدا لتفاسير معينة 

يشار إليها، واألفضل أن تكون 
تفاسير عصرية. املهم أن هذه 
الترجمة مطلوبة، وقد تستلزم 
عماًل مؤسسيًّا، وإنما تؤخره 

الهيمنة الرجعية عىل العقل 
والحياة يف مصر، فال مناص يف 

املدى املنظور من الجهود الفردية، 
ا أن يقوم  وسيكون نبأً سارًّ

شخص ما بهذه الترجمة بشكل 
مخلص وأمين.

الرجعية الدينية منظومة متكاملة 
لحصار العقل وإحباطه.

6- غياب ترجمة القرآن 

للغة المصرية الحديثة:

اللغة العربية املوصوفة 
بالفصحى، لغة القرآن، يف حد 
ذاتها، غير مستعملة يف الحياة 

اليومية، وتسهم يف إقامة الجدار 
العازل بين القرآن والعقل رغم 
التكثيف الرجعي لتواجد القرآن 
يف الحياة اليومية. زد عىل ذلك 
كثرة التعبيرات القرآنية التي 

استعصى فهمها عىل كبار 
املفسرين فتعددت تأويالتها. 

من هنا يمكن فهم أهمية ترجمة 
القرآن للغة املصرية الحديثة 

ويقال العامية؛ لتجديد الدهشة 
والقدرات العقلية يف إدراك معاني 

القرآن بال وسطاء، سواء كانوا 
من قدماء الفقهاء والشراح 

واملفسرين أو محدثيهم، باعتبار 
أن هذه رسالة اهلل األخيرة 

واألبدية للبشر، ومن ثم ينبغي 
كف وساطة قدماء املفسرين 

وأتباعهم -املمثلين لعقل ماضي 
شبه جزيرة العرب- عنها، بل لعل 

ترجمة القرآن للمصرية الحديثة 
أساسية يف إضعاف هيمنة هذا 

القرآن من أتباع الرجعية 
الدينية يف أوقات العمل، وعىل 

حساب االطالع املعريف حتى يف 
تخصصاتهم املهنية. يتخذ األمر 

أبعاًدا إضافية محمومة يف موسم 
ديني كشهر رمضان، فتزيد كثافة 

قراء القرآن يف كل مكان وأوان 
حتى املواصالت العامة، وينشغل 

العاملون باملصالح الحكومية 
يف ختم القرآن، ويتنافسون 
يف ذلك بما يف الرجعية من 

سمات املظهرية واالستعراض، 
والشمولية.

كل ذلك يجعل القرآن تحصيل 
حاصل يف الحياة اليومية، 

فيجتمع للرجعية الدينية تحقيق 
املتناقضين، أن يتواجد القرآن 
بكثافة دائًما وأال يفكر الناس 
فيه، تنشغل األذن باألصوات 

واإليقاعات، وتعمى عين العقل 
عن املعاني، هناك مسافة أو جدار 

عازل سميك دائًما بين العقل 
والقرآن والنصوص الدينية 

عموًما؛ لتحصينها، واالستئثار 
بها كهنوتيًا، الهدف نفسه 

مطلوب رجعيًّا من التمسك برسم 
الحروف القديم يف املصحف، 

يوضع القارئ بصرًيا يف حالة 
متوافقة مع ما يحدث سمعيًا. 
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تالوة القرآن في سرادقات المآتم

٧- التوظيف النفعي:

ف القرآن يف إحياء املآتم،  ُيَوظَّ
وبعض املشايخ يتقاضون 

أجوًرا باهظة بما لهم من شهرة 
ونجومية.

والحتفالية املأتم جوانب أخرى 
متكاملة، منها خلط مشاعر 

ومعاني بعضها متناقض كالحزن 
عىل امليت، واالستمتاع بإيقاعات 

التالوة، واإلجالل والقداسة، 
وتهيب املوت، وجلب االسترحام 

للمتوىف، وتكريمه، والتمظهر 
واالستعراض االجتماعيين بجلب 

أعاظم املقرئين.
ويف املقابر قد يتجاوز مرتزقة 
قراءة القرآن عىل املوتى حدود 
التسول إىل الفرض القسري، 

كملمح من ذهنية التسول 
ذات األصول الدينية الرجعية 

املميزة بالبجاحة والبلطجة، مع 
اإللحاح عىل الزائرين »الزبائن«، 
والتشويش عىل مشاعرهم تجاه 

أعزائهم الراحلين.
وُيسَتعمل القرآن كفقرة تقديمية 

يف افتتاح املناسبات واالحتفاليات 
االجتماعية والرسمية، حتى 
حفالت التخرج بالكليات، بل 

تبدأ به مكروفونات بث األغاني 
الصاخبة املختلطة يف أفراح 

وُتؤول وُتستعمل حسب املقام 
والغرض، ويف قول منسوب لعيل 

ابن أبي طالب: »القرآن حمَّال 
أوجه«، ويختار مشايخ الرجعية 
الدينية يف مقابالتهم األوروبية 
ومؤتمرات حوار األديان بعض 

اآليات دون غيرها، فيما يصعب 
وصفه بما هو أقل من النفاق، 

وفيما هو أشد ضرًرا عىل الذات 
من ضرره عىل اآلخر.

٨- العالج بالقرآن:

يف خبر صحفي، نسوقه كنموذج 
معتاد بتصرف لالختصار: 

»كشف د. ... أستاذ ... بجامعة 
األزهر عن عالج قرآني للقلق 
واالكتئاب والهم الفتًا إىل أنه 

عالج مجاني رباني، ذكر يف كتاب 
اهلل العزيز وليس له آثار جانبية 

كما يحدث من أدوية الصيدليات. 
وأضاف خالل برنامج ... املذاع 
عىل فضائية ...: إذا كنت مخنوًقا 
من زوجتك أو العكس أو يسيطر 

عليك الهم واالكتئاب فعليك 
بالتسبيح بحمد اهلل وواظب عىل 
ذلك بقول: سبحان اهلل بحمده 
سبحان اهلل العظيم، ثانيًا كن 

من الساجدين أي الجأ إىل اهلل 
بالصالة والدعاء والتضرع 

األحياء التي توصف بالشعبية.
ويمكن اعتبار استعمال آيات 

القرآن يف البراويز التجارية من 
قبيل التوظيف النفعي، حيث 

يستفيد الصانع باملال، واملشتري 
بالجمع بين التبرك، والزينة، 

وتملق مناطق الخضوع للرجعية 
الدينية يف النفس، ولدى اآلخرين.

واملصحف هدية معتادة 
للمسئولين، وبين الناس، ويف 

املسابقات املدرسية والجامعية. 
إنه حل جيد يجمع بين التملق 

والنأي عن شبهات النفاق يف حالة 
اإلهداء ملسئول كبير، املصحف 
عادة غير مكلف وهو يف الوقت 
نفسه هدية قيمة فوق املال. مع 

ذلك هناك مبالغات يف صنع العلب 
الصدفية املطعمة بالجواهر لحفظ 

املصاحف.
ولتوظيف كتاب اهلل نفعيًّا تاريخ 

طويل؛ مثل رفع املصاحف 
عىل أسنة الرماح طلبًا للتحكيم 

بين عيل ومعاوية يف نزاعهما 
عىل السلطة، هنا تداخل بين 

االستعمال الشكيل للمصحف، 
واملتاجرة بإظهار الرغبة يف 
توظيفه من حيث املضمون، 
ولهذا التوظيف تطبيقات ال 
تحصى، ُتستقطع آيات اهلل 

تجديد الخطاب
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وضحاها، والقمر إذا تالها، 

ونفس وما سواها.
واهلل تعاىل خالق كل شيء ال 

ُيسأل عما يفعل -وال ما يقول- 
وهم يسألون، وأن يحلف كثيًرا أو 
قلياًل فله حكمته التي ال يعلمها إال 
هو، ولسنا يف مقام بحث أسباب 
الحلفان وأغراضه يف القرآن. هذا 
والحلفان كثير أيًضا يف األحاديث 

النبوية، مثل؛ وأيم اهلل، والذي 
نفسي بيده.

وبفعل هيمنة الرجعية الدينية عىل 
الرجعي بطبعه، تأصلت خاصية 
ال« لدى  الحلفان »عمَّال عىل بطَّ
حملة العقل الرجعي، وُيعد ما 

يجري به اللسان دون عقد القلب 
من لغو اليمين، حسب الرؤية 

الرجعية لآلية »ال يؤاخذكم اهلل 
باللغو يف أيمانكم«، هكذا ُيقال 

والنبي أو واهلل، ويقال وكتاب اهلل 
أو وعهد اهلل، وكتاب اهلل املجيد، 
واملصحف، وانتشر مؤخًرا بأثر 

وهابي االستحالف: »باهلل عليك«.
ورسميًّا، وفيما هو من األمثلة 

عىل املسافة بين املقولة الرسمية 
للرجعية الدينية والواقع، يقول 

الخطاب الديني الرجعي بأفضلية 
تجنب الحلفان، وأن الواجب 

ومفترض أن يشعر املؤمن 
بالطمأنينة نتيجة إيمانه بقوة 

اهلل العليا املتصرفة، لكن مزاعم 
الخطاب الديني الرجعي تمتد 

إىل قراءة آيات معينة ألمراض 
وأعضاء محددة.

هذا وال يفوتنا القول إن الطمأنينة 
املرجوة من اإليمان الديني 

وملحقاته وتوابعه بما فيها قراءة 
القرآن مستلبة رجعيًّا بآليات عدة 

كتعظيم املخاوف من الغامض 
واملجهول خاصة املوت وما بعده 

واملتاجرة بها.

9- الحلفان على 

المصحف:

عادة يدفع للحلفان الرغبة يف 
التأكيد عىل الصدق، وعادة يحلف 

الذي يفتقر لدليل موضوعي 
عىل زعمه، والذي يشعر بتكذيب 

الناس له، أو أن ما يقوله غير 
معقول، أو غير قابل للتصديق، 
وربما ألن املتحدث يكذب فعاًل 

ويريد تمرير أكاذيبه، هذا رصدته 
الذهنية الشعبية بذكاء فأنتجت 
القول املأثور: »قالوا للحرامي 

احلف قال جالك الفرج«.
واإلكثار من الحلفان أصيل بين 

قدماء شبه الجزيرة العربية، 
وحيث شاء اهلل تنزيل رسالته 

األخيرة للبشر بلغتهم، وتوافًقا 
مع ثقافتهم، أقسم سبحانه مراًرا 

يف القرآن، باألرض والسماء، 
والتين، والزيتون، والعصر، 
واملغيرات صبًحا، والسماء 

والطارق، والليل إذا عسعس 
والصبح إذا تنفس، والخنس 

والجوار الكنس، والشمس 

والتذلل له يف الصالة، ... واآلية 
الكريمة التي ذكر بها العالج 

قوله تعاىل: ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك بما يقولون فسبح بحمد 
ربك وكن من الساجدين واعبد 

ربك حتى يأتيك اليقين، الفتًا إىل 
أن العالج الثالث أن تعبد ربك 

بإخالص حتى يأتيك اليقين أي 
املوت«.

يوضح مثل هذا الخبر أن 
استعمال القرآن كعالج ال يقتصر 
عىل أسافل املشايخ واملدعين، بل 
يشمل أمثال ذلك األزهري، مما 

يشير النعدام الفارق بين طبقات 
املشايخ، الكل ينطلق من خطاب 

رجعي واحد، يجعل القرآن مقاباًل 
ألدوية الصيدليات.

ويبين الخبر سطحية التناول، 
واجتراء ذلك الشيخ األزهري 

عىل ما يجهل، فاالكتئاب والقلق 
مصطلحات يف الطب النفسي لها 
معاني محددة، وهي أمراض لها 

طرق عالج معينة، ومتدرجة، 
ومقننة، والشفاء يخضع لعوامل 

كثيرة متداخلة، يجتهد العقل 
العلمي يف معرفتها، وتسخيرها 

لصالح املريض بالتجربة والخطأ 
وغيرها من مناهج علمية، أما 

العقل الخرايف فهو يحل مشكلته 
بكلمتين »طق حنك« من مجلسه 
عىل الكنبة، هذه ذهنية األحجبة 

والتعاويذ واألعمال السحرية 
التي أساسها سحري، حيث تقال 
كلمات لدفع الشر وجلب الخير، 

إنها ذهنية الخرافة ومعاداة العقل.
وليست مهمة القرآن شفاء 

األمراض، وال نجادل يف أنه 
قد يكون شفاًء ملا يف صدور 

املؤمنين، هذه مسألة روحانية، 
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كالهما يقوم عىل الذهنية الصنمية 

الخرافية واالنتهازية التي تربط 
بين ما قد يجري للشخص من 

شر بحلفانه كذًبا.
ويف بعض الجهات واملواقف 

الرسمية يلزم القسم أثناء وضع 
الحالف يده عىل املصحف كما 

يحدث عىل مستوى شعبي، مع أن 
الحلفان رسميًّا هو »أقسم باهلل 
العظيم«، وعىل مستوى عام يعد 

الحلفان بصفة اهلل العظيم تحديًدا 
من األيمان املغلظة التي ترتفع يف 

االعتبار فوق الحلفان باهلل فقط!

10- القول باإلعجاز 

القرآني:

مع أن القرآن رسالة إلهية، إال أنه 
التزم بتلبية متطلبات التوصيل، 
ومن ذلك بداهة وابتداء مراعاة 

حال املخاطبين وقت تأسيس 
الدعوة، من حيث الشكل راعى 
ذهنية الناس الذين نزل فيهم، 
والتي تبدو من خالل منتجهم 

العقيل األهم »ولعله األوحد« 
وهو الشعر الجاهيل، حيث البيت 

وحدة القصيدة التي ال تلتزم 
موضوًعا واحًدا، فكانت اآلية 

وحدة السورة التي هي أيًضا بال 
موضوع محدد، واآليات تميل 

للنهايات املسجوعة كالقافية مع 
املحافظة عىل اإليقاع لتسهيل 

النقل الشفاهي، حيث عزَّت أدوات 
الكتابة؛ لهذا كان التكرار، وتقسيم 

اآليات عىل أساس إيقاعي.
واتساًقا مع ذلك، جاءت رسالة 

اهلل غير متعالية عىل إدراك الناس 
وقت نزولها، فخاطبتهم عىل قدر 

عقولهم، والتزمت موضوعيًّا 

هو من قبيل املتاجرة االنتهازية 
بحقائق الوجود اإلنساني وآالمه، 

وغوامضه.
وحيث مل يكن هناك مصحف 

قبل وفاة الرسول، وُجِمع القرآن 
الحًقا، فلم يكن هناك حلفان 
عىل املصحف قواًل وال شكاًل 

بوضع اليد عليه، لكن رجعيًّا عىل 
املستوى الرسمي يجوز الحلف 
بالقرآن؛ ألنه كالم اهلل، فيقال 

رجعيًّا إنه »تكلم به حقيقة بلفظه 
مريًدا ملعناه«، وهو سبحانه 

موصوف بالكالم، فيكون الحلف 
بالقرآن كالحلفان بصفة من 

صفات اهلل.
ويختلف مشايخ الرجعية يف 

جواز وضع اليد عىل املصحف 
فعليًا أثناء القسم من عدمه. وال 
فارق هنا بين املوقف الرسمي 

وما يجري فعليًّا يف الواقع، 

هو الحلف باهلل فقط، استناًدا 
للحديث: »من كان حالًفا فليحلف 

باهلل أو ليصمت«. ويف حديث 
آخر: »من حلف بغير اهلل فقد كفر 

أو أشرك«، وقوله تعاىل: »وال 
تطع كل حالٍف مهين«.

وبعض الحلفانات مغلظة لدى 
املصريين، لعل أغلظها الحلف عىل 

املصحف، حيث يضع الشخص 
يده عىل كتاب اهلل ويحلف، هذا 
من مالمح الصنمية التي أشرنا 
إليها، وبالذهنية الخرافية دينية 
األصل ُيعتقد أن اللعنة تصيب 

الحالف كذًبا بهذه الطريقة 
املغلظة، وقد يحدث فعاًل أن 

يصاب الشخص بسوء ضمن ما 
يقع يف الحياة للجميع، فُيسَتدعى 

حلفان له عىل املصحف ويقال 
هذا جزاؤه قد وقع وأن اهلل 

يضرب به العبرة للناس، فيما 

تجديد الخطاب
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اإلتيان بمثل القرآن، خاصة مع 
وجود آيات ال تتفق مع البالغة 

التقليدية مثل: ».. وال طائر يطير 
بجناحيه..”، حيث إنه ال يلزم 
القول بجناحيه، وقوله تعاىل: 

“ليس عىل األعمى حرج،..” آلخر 
اآلية.

واإلعجاز البالغي للقرآن أصاًل ال 
يتماشى مع عاملية رسالة القرآن، 

حيث ال يمكن لغير متقن للغة 
العربية إدراكه بفرض وجوده، 

خاصة أنه مل يدركه العرب 
البلغاء مدة ثالثة عشر عاًما يف 
مكة، ولسنا يف مقام التفصيل. 
الحاصل هو أن عين التقديس 

تحملق يف القرآن ملدة 1400 سنة 
متصلة، فتجاوزت رجعيًّا االعتقاد 
باإلعجاز »البالغي« إىل كل ممكن 

من أنوع اإلعجاز، التاريخي 
والعلمي والرقمي، وجمعيها يمكن 

اعتباره من التعامالت الشكلية 
مع القرآن، وتقوم عىل أساس 

لغوي بالتأويل، ويل عنق املعاني، 
وربما الكذب والتدليس واستغالل 

املصادفات.
والقول باإلعجاز البالغي مناسب 

للعقل الذي يتباهى بالفصاحة، 
ويتميز بالشفاهية والبؤية، 

لكنه غير مناسب لغير املتكلمين 
بالعربية، وحيث دار الزمان 

واشتد حضور العلم يف الواقع 
وكشفه عن حقائق كان الدين 

قد استثمر الجهل بها، انتشرت 
مزاعم اإلعجاز العلمي عىل 

األساس اللغوي، البؤيئي، الذي ال 
غنى عنه رجعيًّا.

ومن الفصامية هذا التمحك الديني 
بالعلم أعظم تمثالت العقل الذي 

تعاديه الرجعية الدينية ذاتها 

يف اللغة، والقانون، والتاريخ، 
والفيزياء، والفلك، والطب، وعلم 
األجنة، مع الخلط الرجعي بين 

اإليماني واملعريف.
ومن أسس االعتقاد يف إعجاز 

القرآن تحديه معارضي الرسول 
أن يأتوا بسورة أو آية من مثله، 

وهذا التحدي منطقي ومؤكد 
النتيجة؛ فال يمكن ألحد أن يأتي 
بمثل أي نص مهما كان، من هذا 

الذي يمكنه أن يأتي بمثل أحد 
أعمال شيكسبير أو جوته مثاًل؟! 

وثابت رجعيًّا أن عمر بن الخطاب 
قال ما وافقه اهلل فيه وصار من 

القرآن، ويف حديث الغرانيق يقال 
إن الشيطان قد ألقى يف روع 

النبي ما التبس عليه، ويف جمع 
القرآن كان من الضروري لقبول 
أي آية يف القرآن شهادة رجلين، 

بما يعني أنه كان يمكن إثبات 
ما ليس من القرآن يف مصحف 
عثمان، أي أنه كان هناك تسليم 
بإمكان اإلتيان من اآليات بمثل 

القرآن.
هذا وال يمكن تحديد مرجعية 

تحكم يف املسألة لو ادعى أحد ما 
أنه أتى بمثل القرآن، أو أفضل 

منه، ولو جاء صيني مثاًل وادعى 
أن معه كتاًبا معجًزا أنزله اهلل من 
السماء فكيف يدرك هذا اإلعجاز 

من ال يعرف اللغة الصينية معرفة 
جيدة للغاية؟!

كل ذلك -والنص بين أيدينا- 
يؤكد ويبرر تاريخ الرجعية 
الدينية يف البحث حول هذا 

النوع من »اإلعجاز«، قيل مثاًل 
بالصرفة، أي أن وجه اإلعجاز 
»البالغي« أو »البياني« أن اهلل 

صرف العرب عن محاولة 

بمتطلبات التوصيل كالتزامها 
من حيث الشكل، مثاًل مل تخالف 

نظرة الناس يف القرن السابع 
امليالدي للكون التي تعتبر األرض 

مركزه، والسماء سقف مرفوع 
بال عمد، والنجوم مصابيح 

وزينة، وتمسك عناية اهلل السماء 
والنجوم عن الوقوع عىل األرض، 

والجبال أوتاد تمنع األرض عن 
أن تختل، والشمس تغرب يف عين 
حمئة، والشهب رجوم للشياطين 
التي تسترق السمع أي تتجسس 

عىل املأل األعىل.. إلخ.
واآلن، ثبت يقينًا أن األرض 
بالنسبة للكون أقل من حبة 
رمل يف الصحراء، والجبال 

بالنسبة لألرض كتعرجات قشرة 
البرتقالة، والشهب تشتعل نتيجة 

احتكاك الكويكبات السيارة 
بالغالف الجوي، والنجوم أكبر 

كثيًرا من األرض وال يمكن 
تصور سقوطها هي وال السماء، 
والشمس ال تغطس عند الغروب 
يف عين حمئة »موحلة«.. وهكذا 

هناك الكثير من هذه الوجهة فقط، 
ناهيك عن باقي النواحي.

وما سبق يكاد ينطق بتاريخية 
القرآن، أي ارتباطه بمكان وزمان 

تنزيله بحيث يبدو أن األصح 
واألكثر معقولية هو القول إن 

العبرة بخصوص السبب ال 
بعموم اللفظ.

وبنى الخطاب الديني الرجعي 
رؤاه بإعجاز القرآن عىل عدة 

اعتبارات، منها رؤيته الحرفية 
آلية مثل »ما فرطنا يف الكتاب من 
شيء«، بالظن أن معناها شمول 
القرآن لكل املعارف اإلنسانية، 

وهكذا فإنهم يجعلون منه كتاًبا 



1 3 3

فينشغل املعارضون بتفنيد مزاعم 
اإلعجاز عن اتساع الهوة بين 

الديني والعقيل، وما ثبت علميًّا 
من أنه يخالف ظاهر النصوص، 

وتاريخيتها.
ولعل أحد األهداف الرجعية 

إيجاد إعجاز غير بالغي لغير 
الناطقين بالعربية. املفارقة أن 
مزاعم اإلعجاز املختلفة تعتمد 

أساًسا عىل اللغة، هذا يصل 
درجة التالعب اللفظي، مثاًل قوله 

تعاىل »فمن يعمل مثقال ذرة 
خيًرا يره«، ال عالقة له بالذرة 

كمصطلح فيزيائي، املقصود هو؛ 
مهما صغر عمل املرء سيلقى 

مكافأته من اهلل، وعند الترجمة 
األمينة لهذه اآلية يختفي الزعم 
باإلعجاز العلمي فيها، لكن من 

وسائل ادعاء اإلعجاز استحداث 
تسمية اصطالحية ملكتشف علمي 

من ألفاظ قديمة، كإطالق لفظ 
الذرة اصطالًحا عىل الجزء من 

والنحت والتصوير، إعجاز حقيقي 
ملموس، ال قويل تأوييل؛ بؤيئي.

وحسب نظرية الُحشاشة 
الرجعية التي تنطوي عليها كثير 
من السرائر عكس ما تظهر من 

عقالنية، يمكن اعتبار مزاعم 
اإلعجاز العلمي من الحيل النفسية 

ملواجهة فاعلية العقل املتمثلة هنا 
يف العلم، فُيراد مرهمة الذات 

وتطمين الُحشاشة »وتحصينها؟!« 
مع املزايدة ألبعد من نقطة أن 
العلم يوافق عىل املنقوالت، إىل 

هوة أن تلك املنقوالت سبقت العلم 
من قديم.

وتجسد مزاعم اإلعجاز العلمي 
من خصال الرجعية الدينية؛ 

املراوغة، واالنتهازية، والصنمية، 
وإهدار تاريخية القرآن، ومشاعر 

النقص تجاه العقل والعلم وما 
يمثلهما، مع الرغبة يف التحصين 

ضد مظنات التجاوز بادعاء 
السبق إىل الكشوف العلمية، 

بانتصارها للنقل.
ومل يظهر كشف علمي قط انطالًقا 

من القرآن، وإنما ُينظر ألي 
موضع فيه يمكن تأويله بالقوة 
الجبرية ليقال إنه يشير لكشف 
علمي حديث، وبهذه التلفيقات 

االرتدادية يمكن خلق إعجاز 
علمي يف كثير من النصوص 

القديمة دينية وغير دينية، هناك 
هندوس يزعمون أن نظرية 

البج بانج منصوص عليها يف 
الفيدا، هذا االدعاء مل يفلت من 
رجعيتنا الدينية بالزعم أن هذا 

مراد اهلل من قوله إن السماء 
واألرض »كانتا رتًقا ففتقناهما«، 

ويترجم تالميذهم نظرية البج 
بانج باالنفتاق العظيم، وتصف 
نظرية البج بانج نشوء الكون 

بانفجار عظيم من نقطة غاية يف 
الصغر، منذ أكثر من 1٣ مليار 

سنة، حيث مل يكن قد تكون املاء 
ليكون عرش اهلل عليه، ومل تكن 

األرض قد تكونت حتى تنفتق عما 
يوصف بالسماء. بل إن يف الجمع 

دائًما بين األرض وما يوصف 
بالسماوات إشكااًل كبيًرا حيث ال 

تكاد األرض تساوي حبة غبار 
بالنسبة للكون.

عىل املنوال نفسه ترجموا اسم 
أحد النجوم بالطارق. ولو كانت 
الكشوف العلمية القديمة دلياًل 

عىل اإلعجاز لكان أوىل بذلك 
كشوف الفراعنة وغيرهم من 

األمم القديمة، مثاًل يف بناء 
األهرام، وتعامد الشمس عىل وجه 

تمثال رمسيس الثاني يف معبد 
أبي سمبل مرتين يف السنة، كل 

ذلك أوىل بالوصف كإعجاز علمي 
يف الفلك والتخطيط والهندسة 

تجديد الخطاب

إبراهيم عيسىمشاري راشد العفاسي الشيخ محمد رفعت
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وكذب ودلس وادعى، ثم نسي 

الناس وتوىل آخرون االدعاء 
باشتغاالت أخرى.

ويمكن اعتبار مزاعم اإلعجاز 
العلمي من قبيل التوظيف 

النفعي حيث تنفق األموال وتعقد 
املؤتمرات، وتفرد املساحات يف 
وسائل اإلعالم وتطبع الكتب، 

وهنا يظهر املنتفعون الذين 
يحولون أالعيبهم إىل نجومية 

وشهرة وفلوس، كما يؤكدون يف 
العقل سمات التالعب واملراوغة 

وغيرها مما تشكل عليه بفعل 
الرجعية الدينية.

11- الحفظ والتحفيظ:

يدفع الخطاب الديني الرجعي 
لحفظ القرآن وتحفيظه حتى 

لألطفال قبل سن االختيار 
والرشد العقيل، وكذلك قبل سن 

التكليف الشرعي، هذا يتطلب 
دوام الترديد الذي يسهم يف 
تحقيق هديف التواجد الكثيف 

والجدار العازل السميك جميًعا. 
وكان فقر شبه الجزيرة العربية 

بالقرن السابع امليالدي يف أدوات 
الكتابة وراء سيادة الثقافة 

الشفاهية التي استلزمت الحفظ 
لنقل املعرفة، بينما حاليًا هناك 

وفرة يف أدوات الكتابة والطباعة، 
هذا جعل كتاب اهلل بكل مكان، 

مطبوًعا ومقروًءا من كل نافذة، 
وبكل وسائط التشغيل، مع ذلك 

يستمر الحرص الرجعي عىل 
الحفظ والتحفيظ، تعبيًرا عن 

الجمود مهما تغيرت الظروف. 
هذا ولعلنا نخص تحفيظ القرآن 

لألطفال بالتناول يف مقال آخر

اإلعجاز، ثم ثبت الحًقا أن الذرة 
تتجزأ، وبها أنواع أصغر من 
الجسيمات، فسكت الذي لفق 

املادة املكوَّن من نواة والكترونات، 
وكان يظن أنها هي الجزء الذي 

ال يتجزأ يف املادة، وهذا وجه 

معبد أبي سمبل

سقوط الشمس على وجه رمسيس الثاني مرتين كل عام

تحفيظ القرآن لألطفال



حول العالم
الترجمة العربية لآلخر.. بين 

سياسات إنتاج الخطاب والتلقي 
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العربية منطقيًّا بالنسبة 
لآلخر وإن خالف منطقه 

-كليًّا أو جزئيًّا- يف مسألة 
ما.

أي أن الدراسة تطرح 
بوضوح يف مشروعها 

للترجمة لآلخر، أن نجاح 
هذه املشروع ال يتوقف فقط 

عىل عملية الترجمة نفسها، 
بقدر ما يتوقف عىل عملية 

إنتاج الخطاب وشروطه 
والذي سيتم ترجمته، ووفق 

منطق جديد للذات العربية 
يف فهمها ملوقفها من العامل 

يقوم عىل تجاوز استقطابات 

نمطية، وذائعة يف الذهنية 
العربية التقليدية.

ويف الوقت نفسه يف الشق 
الثاني؛ يجب عىل هذا 

الخطاب ضرورة مراعاة 
معايير التلقي ومحدداتها 

عند اآلخر املوجه له خطاب 
الذات العربية، وفهم دوافع 

هذا اآلخر )املتنوع واملتعدد( 
التاريخية ومحركاتها، يف 
كل قضية يطرحها خطاب 

الذات العربية املوجة للترجمة 
لآلخر، كي يقف خطاب الذات 

العربية عىل ذهنية اآلخر 
ومنطقه، ويكون طرح الذات 

تطرح هذه الدراسة 
مقاربة جديدة ملشروع 

»الترجمة لآلخر« عن الذات 
العربية، مقدمة فرضية 

أساسية لضبط مشروعه 
تقوم عىل أنه يجب أن يقوم 

عىل شقين متضافرين، وهما 
أواًل أهمية إنتاج خطاب 

معريف وثقايف جديد ليعبر 
عن الذات العربية، وفق 
معايير مسبوكة الحجة 

والتناغم املنطقي والحجاجي 
العام، وليس مجرد االستناد 

لخطابات قديمة ومؤلفات 
كالسيكية أدبية أو فكرية 

الترجمة العربية لآلخر..
بين سياسات إنتاج الخطاب والتلقي

د.حاتم الجوهري
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»املسألة األوربية« 

ومتالزماتها الثقافية، التي 
تبنتها التيارات الفكرية 
والثقافية العربية يمينًا 

ويساًرا لفترة طويلة.
وكذلك امتداد شروط إنتاج 

هذا الخطاب للوعي بمحددات 
ذهنية اآلخر وتفهم دوافعها، 

وليس مجرد االنطالق من 
موقف أحادي للذات العربية، 

يف ارتباط بمنهج »التدافع 
الحضاري« الذي يرى أنه يف 

لحظة ما يكون املوقف من 
العامل ليس متعلًقا بتصور 

الذات فقط، بل بفهم موقف 
اآلخر أيًضا واعتباره، رغم 

االتفاق أو االختالف الكيل أو 
الجزئي معه.

وتكمن اإلشكالية التي 
تواجهها الدراسة يف مراوحة 
مشروع الترجمة عن العربية 

ملكانه، وتيه النظريات 
الحاكمة له أو غيابها من 

األصل، ما بين االستعانة 
بالتراث األدبي القديم 

والجديد، أو الكتابات الفكرية 
العامة أو بعض الكتابات 

ذات الصبغة الدينية، وكذلك 
الفصل يف هذا املشروع بين 

إنتاج الخطاب وبين القيام 
بعملية الترجمة اللغوية، بما 

ال يحقق الهدف منها، يف 
ضرورة مواكبة ما تتعرض 
لها الذات العربية يف اللحظة 

الراهنة، من تضييق يف ملفات 
وجودية وثقافية وسياسية 

متعددة.
 ففي لحظة حضارية شديدة 

التدافع يف العقد الثالث من 

الترجمة العكسية نوًعا من 
أحكام القيمة الحضارية 

بالتبعية لآلخر، بحيث يكون 
األصل يف الترجمة أو املركز 

وافًدا إىل العربية، يف حين 
يكون العكسي أو الهامش هو 
الصادر من العربية )الترجمة 

العكسية(! أما »التعجيم« 
-ومقابله يف »التعريب«- 

فهو لصيق بالفضاء الذاتي 
اللغوي العربي.

إذ من جهة املصطلح 
ستتحفظ الدراسة عىل 

مصطلح الترجمة العكسية 
بدالالته الثقافية والحضارية، 

يف سعي لتجاوز »املسألة 
األوربية« ومتالزماتها 

الثقافية التي من ضمنها 
مركزية الذات األوريية 

يف قياس معظم الظواهر 
اإلنسانية، وستعطي الدراسة 

صوتها ملصطلح »الترجمة 
لآلخر«، يف مقابل »الترجمة 

عنه«، األقرب للعدالة 
الحضارية والثقافية وتبادل 
املواقع الحضارية يف عملية 

املثاقفة املستمرة.
باإلضافة إىل أن واقع األمر 
يقول إن الترجمة لآلخر هي 

موضوع مل ينل االهتمام 
املطلوب بعد، خاصة يف ظل 
مفاهيم التدافع الحضاري 

التي تتعرض لها الذات 
العربية يف الوقت الراهن، 

وبحثها عن سبل النجاة من 
خالل استكشاف مسارات 
املستقبل مع اآلخر املتعدد 

الذي تواجهه، أو الذي يجب 
أن تواجهه بخطاب جديد، 

القرن الحادي والعشرين؛ 
شهدت ظهور سردية 

كبرى جديدة مضادة للذات 
العربية بعنوان »صفقة 

القرن«، ومعها »االتفاقيات 
اإلبراهيمية« التي أصبحت 
أبرز مخلفاتها بعد سقوط 

دونالد ترامب يف االنتخابات 
األمريكية، بهدف ابتالع 

الذات العربية وفق روايات 
دينية وسياسية وثقافية 

جديدة، من هنا يجب أن تهتم 
الذات العربية بالتعبير عن 
نفسها، وبتغيير صورتها 

النمطية التي قام اآلخر 
بصنعها والتي استناًدا 

عليها يطرح اآلن إمكانية 
ابتالعها الحضاري والثقايف 

والسياسي.
بما يستوجب من الذات 

العربية الدفاع عن وجودها 
الثقايف والحضاري الذي 

بات مهدًدا بخطاب جديد، 
والحقيقة أنه مفترض أال 
تكون العالقة بين الذات 

)العربية( واآلخر يف مجال 
الترجمة يف اتجاه واحد 

فقط، يتمثل يف التعريب )أو 
الترجمة إىل اللغة العربية 
نقاًل عن اللغات األخرى(، 

وهنا مكمن اإلشكالية 
وتوابعها واستطالع 

فروضها للحل.
فهناك بعد آخر مهمل 

للترجمة؛ وهو الترجمة عن 
العربية لآلخر وما يطلق 

عليه »التعجيم« أو »الترجمة 
العكسية«، وإن كانت 

الدراسة ترى يف مصطلح 

حول العالم
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وتشمل: اإلشكالية 

الحضارية لترجمة اآلخر 
بنفسه عن الذات العربية- 
إشكالية الوعي بمستويات 

اآلخر خارج الذات العربية- 
إشكالية الوعي بمستويات 
اآلخر داخل الذات العربية. 

ثالثًا: أطر الترجمة لآلخر من 
اللغوي إىل الخطاب والتلقي 
وتشمل: الترجمة كمشروع 

سردية كبرى مضادة 
للصورة النمطية الغربية- 

من محتوى الترجمة إىل 
خطاب الترجمة- الترجمة 

والتلقي بين تمثل اآلخر 
والذات.. وأخيًرا تأتي خاتمة 

الدراسة وتوصياتها.

أواًل: الترجمة 

ومحددات تغيير 

الصورة النمطية 

العربية

1- تطور معابر الصورة 

النمطية ومجاالتها بين 

األمم

الصورة النمطية أو الذهنية 
هي مفهوم ظهر يف العصر 

الحديث، يرتبط بالشكل 
السريع واملحدد مسبًقا 

الذي يطرأ عىل الذهن عند 
ذكر موضوع ما، فهو ذلك 

االنطباع العام املستقر 
واملتفق عليه عند جماعة 

بشرية ما حول شيء بعينه، 
حيث »تتفق الدراسات 
العربية حول الصورة 

الذهنية والنمطية مع نظيرتها 

عىل مشروع »الترجمة 
لآلخر« أن يتصدى له إنتاًجا 

وليس ترجمة فقط.
ذلك ألن العديد من القرارات 

املعادية ُتؤخُذ ضد العرب 
بدافع نفسي وضمير 

مستريح بحجة وجود 
صورة نمطية سلبية عن 

العرب، من هنا تبرز إشكالية 
الحاجة لتطور خطاب معريف 

ُه لآلخر  عربي جديد ُيَوجَّ
من أجل دفع تلك الصورة 

النمطية للوراء، ومحاولة بناء 
صورة مغايرة واكتساب 

أنصار عىل الصعيد العاملي 
لوجهة النظر العربية، أو 
عىل األقل حضور وجهة 
نظر عربية منطقية تعبر 

عن نفسها، وتعي منطلقات 
إنتاج خطاب اآلخر املعادي 

وسياقاته، وتكتسب لنفسها 
أرًضا شيئًا فشيئًا.

مع أهمية دراسة أنماط 
التدافع التاريخي بين الذات 

واآلخر الستشراف احتماالت 
هذه األنماط ومساراتها 

املستقبلية مع اآلخر الحليف 
النسبي )كالصين مثاًل يف 

مشروع طريق الحرير( ومع 
اآلخر مناط التدافع املباشر 
)كالصهيونية أو أمريكا يف 

مرحلة الخطاب اإلمبراطوري 
مع دونالد ترامب(، ومع 

اآلخر الذي يشترك يف أحد 
مكونات مستودع الهوية 

العربي )عىل مستوى املكون 
الديني مثاًل كالتركي أو 
اإليراني(، ليصبح إنتاج 
خطاب »الترجمة لآلخر« 

فعاًل حضاريًّا واعيًا بدوره 
السياقي يف كل حاضنة 
بشرية مختلفة، وواعيًا 
باشتراط إنتاج الخطاب 

ومعايير تلقيه أيًضا.
وستعتمد الدراسة عىل 
منهج »التحليل الثقايف« 

و«دراسة الحالة« العربية يف 
العموم )والحالة املصرية يف 
الخصوص أحياًنا(، وكذلك 

ستعتمد منهج »دراسات 
التدافع الحضاري« الذي 
يرى يف العلوم اإلنسانية 

فعاًل مزدوًجا ال ُيْدَرُس يف 
بعض حاالته إال بالقياس 

لآلخر، والتعرف عىل أشكال 
التدافع معه وأنماطها 

التاريخية، ثم االنتقال ملنهج 
»املستقبليات« و«استشراف« 
احتماالت تلك األنماط بينها 
وبين اآلخر، وكذلك تنطلق 

الدراسة من الوعي بداسات 
إنتاج الخطاب ومحدداته، ويف 

الوقت نفسه نظريات تلقي 
الخطاب ودورها يف القبيل 

واملسبق يف توجيه الخطاب 
وتشكيل محتواه.

 وتتضمن الدراسة ثالثة 
مباحث هي أواًل: الترجمة 
ومحددات تغيير الصورة 
النمطية العربية، وتشمل: 

تطور معابر الصورة النمطية 
ومجاالتها بين األمم- 

الترجمة من الذات لآلخر 
باعتبارها دالة حضارية- 
الترجمة لآلخر باعتبارها 
بنية ثقافية عربية. ثانيًا: 

إشكاليات الترجمة لآلخر يف 
سياق التدافع الحضاري، 
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الغربية يف تحديد مفهوم 
هذا املصطلح، ففي املورد 
ملنير البعلبكي يرد تعريف 
Image  بأنها الصورة أو 
االنطباعة الذهنية، وتعني 

Stereotype الشيء املكرر 
عىل نحو ال يتغير أو الشيء 
املتفق مع نمط ثابت أو عام، 

وتعوزه السمات الفردية 
املميزة، أو الصورة العقلية 

التي يشترك يف حملها أفراد 
جماعة ما، وتمثل رأًيا مبسًطا 

إىل حد اإلفراط املشوه، أو 
موقًفا عاطفيًّا )من شخص أو 
عرض أو قضية أو حادثة()1(.

ومن أهم مجاالت دراسة 
الصورة النمطية هو مجال 

الصورة النمطية للذات 
والصورة النمطية لآلخر، 
وتعد الترجمة هي املعبر 
األساسي قديًما يف بناء 

الصورة النمطية بين الذات 
واآلخر، حيث كانت هي 

املعبر أو الوسيط الذي من 
خالله يتعرف الناس عىل 

بعضها، وكانت املعابر 
القديمة للصورة النمطية تتم 
من خالل ثالثة أبنية رئيسة 

هي: الحروب والتجارة 
والرحالت، وكانت الترجمة 
قاسًما مشترًكا يف الثالثة؛ 

ففي الحروب تتم املفاوضات 
واملعاهدات بين الدول 

مختلفة اللغات عن طريق 
وسطاء الترجمة، وكذلك 
يف املفاوضات التجارية، 

ويف الرحالت أيًضا سواء 
عبر إتقان املسافر للغة أهل 
املكان أو استعانته بوسيط 

للترجمة.
ومل تكن الترجمة املكتوبة 

منتشرة كما هي اآلن، 
وإن كان دورها ملحوًظا 

يف الحفاظ عىل العلوم عند 
انتقالها من بناء حضاري 

إىل بناء حضاري مغاير، كما 
حدث مع علوم مصر القديمة 

التي أخذها اليونان عنها، 
ثم مع املنجز اليوناني فيما 
قبل العصور الوسطي مع 
االزدهار العربي من خالل 
وسائط لغوية أو مباشرة، 

ويف العصور الوسطي عندما 
نقل الغرب املنجز العربي 
بدوره الذي حفظ معظم 

التراكم املعريف البشري، حتى 
وصل للغرب.

وحديثًا تطورت املعابر 
الحاملة للصورة النمطية 

بين الجماعات البشرية 

بعدما كانت تقتصر عىل 
ثالثية: الحروب- التجارة- 

الرحالت، باعتبارها أبنية 
رئيسية تستخدم وسيط 

الترجمة، ففي العصر 
الحديث تطورت تلك املجاالت 

واتسع نطاق تلك املعابر 
التاريخية القديمة لتشمل 
ستة مجاالت رئيسة هي: 

)الصورة النمطية يف 
السينما- الصورة النمطية 

يف الكتب التعليمية- 

الصورة النمطية يف 

اإلعالم- الصورة النمطية 

يف الدراسات األكاديمية- 

الصورة النمطية من خالل 

الترجمات املباشرة- 

الصورة النمطية يف 

الخطاب السياسي املباشر(.

فلقد أدى تطور التقنيات 
البشرية إىل أن يتسع نطاق 

حول العالم

وليم بليك جان بول سارترأنطوان بيرمان
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يجعل الترجمة يف املجمل 
هي مجموعة قرارات من 

املترجم، تنطلق مما هو 
ثقايف/ حضاري وتنعكس 

كذلك عىل ما هو لغوي 
متعدد املستويات، فربما 
»أثناء املقارنة بين النص 
املصدر والنص الهدف، 

يمكن أن نالحظ أن النص 
الهدف قد خضع لبعض 

التحوالت والتغييرات أثناء 
مسار عملية الترجمة، وهذه 

التحوالت والتغيرات هي 
نتيجة للقرارات التي يتخذها 

املترجم.. عىل املستوى 
اللغوي ومستوى التراكيب 

ومستوى املعنى«)٣(.

2- الترجمة من الذات 

لآلخر باعتبارها دالة 

حضارية

يف سبيل تغيير الصورة 
النمطية للذات العربية من 

خالل عملية »الترجمة 
لآلخر«، يجب علينا االهتمام 

بدراسة ما يجب ترجمته 
لآلخر وتحديده جيًدا، وفق 

مفاهيم الصورة النمطية 
السائدة عنا يف الغرب وفق 

املجاالت الستة الرئيسة 
السابق بيانها، وذلك لنقارن 

بين املوجود بالفعل أو ما 
قد يجري ترجمته لآلخر 

حاليًا، وبين املطلوب بالفعل 
ترجمته، والحجم النسبي 

بين عملية الترجمة عن اآلخر 
من جهة وإىل اآلخر من جهة 

وإشكالياته أو الترجمة 
إىل العربية، إىل موضوع 

»الترجمة لآلخر« وأهميته 
للذات العربية املعاصرة، 
ووضع األمر يف سياق 

دراسات التدافع الحضاري 
يف ظل ما تتعرض له املنطقة 

العربية من تحديات راهنة 
صعبة، تشمل أهمية تحديد 
موقفها من العامل ودراسة 

أنماط التدافع الحضاري 
فيه يف العموم، وأنماط 
التدافع املحيطة بالذات 

العربية ومستودع هويتها 
يف الخصوص، لتضع عىل 

أساسها استراتيجية أو 
سياسة للترجمة تخدم 
مشروعها الحضاري، 

وتستشرف الطريق نحو 
املستقبل واحتماالته.

من هنا وعند النظر للترجمة 
يف هذا السياق وبهدف 
تغيير الصورة النمطية 

للذات العربية، يمكن القول 
إن الترجمة يف األساس هي 
فعل مزدوج يعكس تصور 

املترجم عن ذاته وعن اآلخر 
يف الوقت نفسه، سواء يف 
أثناء الترجمة املستهِدفة 

لجمهور الذات، أو الترجمة 
املستهِدفة لجمهور اآلخر، 
ففي كل سطر عىل املترجم 
أن يتخذ قراًرا يف تصوره 

للجماعة البشرية التي ينتمي 
إليها، ويف تصوره للجماعة 

البشرية التي تمثل اآلخر.
فهنا الترجمة هي موقف 
من املترجم تجاه النص 
الذي يتعامل معه، بما 

املعابر التاريخية للصورة 
النمطية بين الجماعات 
واألمم لتلك املجاالت 

الحديثة، كما يمكن القول 
إن الصورة النمطية للذات 
العربية املشوهة يف الغرب 
والعامل قبل القرن التاسع 

عشر، اعتمدت عىل الترجمة 
والدراسات اإلنسانية 

التي قام بها علماء الغرب 
وباحثوهم، يف إطار توجه 
نظري وفكري عام عرف 

باالستشراق أو دراسة 
الشرق، واملفهوم هنا واضح 
باعتبار الغرب مركًزا للعامل.
ومن دراسات املستشرقين 

وتراجمهم كوَّن العامل الغربي 
صورة نمطية مشوهة عن 
العربي/ الشرقي/ املسلم، 

تسللت مع تحول املعابر 
وظهور املجاالت الستة 
الحديثة التي أبرزهم: 

اإلعالم، والسينما، والخطاب 
السياسي املباشر. فقد 

كان من ضمن االتجاهات 
الرئيسية لالستشراق )عىل 
سبيل املثال يف دول املنطقة 

اللغوية األملانية(، أن قام 
دور »االستشراق العميل 
بهدف تكوين مترجمين 
ودبلوماسيين من أبناء 
املنطقة ]األملانية[ للعمل 

لخدمة تلك الدول، ولتويل 
مهام العالقات الدبلوماسية 

مع الدول العثمانية ومع 
األقاليم العربية، ثم مع الدول 

العربية«)٢(.
من هنا تأتي أهمية موضوع 
االنتقال من قضايا التعريب 
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ودال التحضر )ربما هنا 
بوضع فكرة االستالب 

لآلخر يف االعتبار(، حتى 
إن القانون املؤسس للمركز 
القومي للترجمة الذي صدر 

يف العقد األول من القرن 
الحادي العشرين عام 

٢006م؛ نص بشكل ضمني 
ويف تعريف نشاط املركز 

وأهدافه عىل قيامه بالترجمة 
من اللغات األجنبية إىل اللغة 

العربية، وعىل »فتح نوافذ 
املعرفة أمام القارئ العربي 
يف كل مجاالتها ولغاتها«)6(، 
ومل تشمل األهداف التسعة 

املنصوص عليها إلنشاء 
املركز »الترجمة لآلخر«، 

أو التعريف عامليًّا بالثقافة 
العربية وتقديم وجهة نظرها 

لآلخر!
بما يدل عىل أن القائمين 
عليه؛ مل يكونوا يف حالة 

اهتمام بوجود الذات العربية 
وعرض وجهة نظرها عىل 

العامل، رغم أنه تم تأسيسه 
يف فترة حرجة للغاية 

تلت أحداث 11 سبتمبر 
واالنتفاضة الفلسطينية 

الثانية وغزو العراق، ويف 
مقال ملؤسسه د.جابر 

عصفور ذكر منجز املركز 
اإلجمايل وأجمله يف الترجمة 

عن اللغات األخرى، ومل 
يشر أبًدا لـ«الترجمة لآلخر« 

وكأنها بالفعل خارج نطاق 
اهتمام املركز، حيث قال: 

»هكذا نجح املركز القومى 
للترجمة ىف أن يصدر إىل 

أن تركته لكي أصبح وزيًرا 

أخرى.
هنا سنجد أن الواقع 

يقول بأن معظم ُمخرجات 
عملية »الترجمة لآلخر« 

عن العربية التي يقوم بها 
العرب بأنفسهم؛ تنحصر 

يف ثالث وهي: الترجمة 
البروتوكولية )يف النطاق 
الدبلوماسي ومؤسسات 

الرئاسة وما يتعلق بمستوى 
لقاءات القمة(، والعقيدي 

)فيما يتعلق باملجال الديني 
والتعريف باإلسالم والدعوة 
له أو تقديم املزيد للمسلمين 

غير املتحدثين بالعربية(، 
واألدبي )فيما يتعلق بنقل 

الشعر أو الروايات أو 
القصص املعاصر باإلضافة 

لبعض النماذج التراثية(.
لكنها تفتقد لألهم وهو 

الترجمة عىل مستوى نقاط 
التدافع الفكري و«أنماط 
التدافع« الحضاري مع 

اآلخر يف القضايا املفصلية 
التي سُتعنى بتغيير صورة 
الذات العربية، ونقل وجهة 

نظر الذات العربية إىل اآلخر 
يف خطاب يتجاوز فخاخ 
الصورة النمطية السابقة 
املوجودة عند اآلخر، لهذا 

يمكن القول إنه »تمثل 
الترجمة يف إطار هذا التطور 

مؤشًرا عىل طبيعة الحراك 
االجتماعي واتجاهه وقوة 
الدفع، ابتغاء النهوض أو 
اطراد التقدم، ودالة عىل 

الوعي بالذات يف إطار 
املنافسة أو الصراع عىل 

الوجود«)4(.

فيصح اعتبار عملية الترجمة 
يف العموم -والترجمة عن 

الذات إىل اآلخر املتعدد 
خصوًصا- دالة ومقياًسا، 

للتعرف عىل مدى الوعي 
بأهمية حضور الذات يف 
مجال التعريف بنفسها 
لآلخر وتغيير صورته 

النمطية عنده، وتقديم وجهة 
نظرها له خاصة يف ظل 

وجود العديد من القضايا 
التي ترتبط بأنماط التدافع 
الحضاري املختلفة فكريًّا 

وسياسيًّا واقتصاديًّا، وكذلك 
اختيار ما يناسبها للتعرف 

عىل اآلخر عند الترجمة منه، 
من هنا يعقد البعض عالقة 

بين الترجمة )من وإىل( وبين 
التفوق والتقدم الحضاري 

عموًما، حيث »يذكرك 
أنصار الترجمة بحقيقة أن 

املجتمعات املتقدمة واملتفوقة 
يف عامل اليوم، هي مجتمعات 
تشهد لغاتها نشاًطا ترجميًّا 

كبيًرا، باعتبارها هدًفا يترجم 
إليها، أو مصدًرا يترجم عنها، 

أما املجتمعات املتأخرة فإن 
النشاطات الترجمية التي 
تشهدها لغاتها نشاطات 

محدودة«)5(.
من ثم ال بد من التأكيد 

عىل أن العديد من التجارب 
العربية -مثل التجربة 

املصرية يف املركز القومي 
للترجمة- أهملت اعتبار 

الترجمة يف االتجاهين 
بوصفهما دالة حضارية، 
واعتبرت أن الترجمة عن 
اآلخر هي مقياس النجاح 
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ترك الساحة لآلخر 

لكي يترجم ما 
يتعلق بالذات 

العربية إلى اللغات 
األخرى هو بمثابة 

استسلم لما 
يروجه من خلل 

تلك الترجمات 
التي ستؤكد على 
الصورة النمطية، 

ألن حضور اآلخر 
هنا سيكون 

بأهدافه النمطية 
فيما يتعلق بمجال 
الترجمة عن الذات 

العربية، في ظل ما 
تقوله اإلحصائيات 

والدراسات من 
كبر حجم المنتج 

المقدم عن الذات 
العربية في 

سياقات غير مراعية 
لظرفها الحضاري 

الخاص.

أن دور الترجمة يف الثقافة 
ليس طريًقا وحيد االتجاه، بل 
ينبغي أن يكون طريًقا مؤدًيا 

إىل اتجاهين: من لغات أجنبية 
إىل العربية وبالعكس«)8(، 

وذلك بوصف الترجمة فعاًل 
حضاريًّا ووجوديًّا أساسيًّا 
يف عامل متشابك يعتمد عىل 

املعرفة وإتاحتها، وعىل 
مواجهة األنماط الحضارية 
التي تحاول فرض هيمنتها 
وتذويب كل املغاير، خاصة 

وأن تلك الفترة شهدت 
صعوًدا متزايًدا ملشروع 

العوملة وفرض النمط 
األمريكي، بما كان يستوجب 

فهم دور الترجمة يف تلك 
الفترة التاريخية باعتبار 

أولوية »الترجمة يف عصر 
العوملة أو عصر ثورة املعرفة 

أو ثورة االتصاالت.. وكذا 
الترجمة يف إطار صراع 

الوجود تأسيًسا عىل املعرفة 
فيما بين املجتمعات، ضماًنا 

للسبق الحضاري واملنعة 
الحضارية وليس مجرد 

البقاء«)9(.
املشكلة هنا أن من يقوم 

بعملية الترجمة ويضطلع 
بمهامها يجب أن يكون عىل 

صلة بـ«مستودع هوية« 
الذات العربية، ومؤمن بما 

تحمله مستوياته الثقافية من 
طبقات ومكونات متراكمة 
قادرة ألن تصبح أساًسا 
لالنطالق الحضاري، ال 
أن تكون فكرة الترجمة 

األساسية هي تحول الذات 
وخضوعها ملشروع اآلخر 

للثقافة ىف ٣1 يناير عام 
٢011م للمرة األوىل، ثالثة 
آالف كتاٍب تضم صفحاتها 
كنوز املعرفة اإلنسانية ىف 

عصورها القديمة والحديثة 
واملعاصرة، بل القادمة ىف 
املستقبل فيما ُيسَمّى بــ: 

علوم املستقبليات. ومل 
يقتصر األمر عىل ذلك، فقد 

بلغ عدد اللغات التى ترجمنا 
عنها ما يزيد عىل خمس 
عة ما  وثالثين لغة، موَزّ

بين شرق الكوكب األرضى 
وغربه وشماله وجنوبه«)7(.

يف حين أن العديد من 
األصوات كانت قد تعالت 

مراًرا وتكراًرا تطالب 
باالهتمام بالترجمة لآلخر، 
يف خضم األحداث املتعاقبة 

التي تعرضت لها املنطقة 
العربية، خاصة من خالل 

املركز العلمي للترجمة 
بوصفه جزًءا مؤسسيًّا من 

الهيئة املصرية العامة للكتاب، 
حيث حاول املركز -يف 

ظل إشرايف عليه والسعي 
لتفعيله- تقديم مشروع 

لتغيير الصورة النمطية للذات 
العربية/ املصرية/ الشرقية، 
والترجمة لآلخر ليكمل نطاق 
عمل املركز القومي للترجمة 

ويعالج القصور فيه، لكنه 
ألسباب غير معلومة مل يلق 
االهتمام الكايف واالستجابة 
والحماس الجاد من البعض.
إنما ال يسعنا سوى القول 

بأن الترجمة يجب أن تكون 
طريًقا يف اتجاهين فـ«ال 

يجب أن يغيب عن أذهاننا 
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أن »األهداف االستراتيجية 

لألمة العربية.. تتمثل يف 
التنمية الشاملة، ومقاومة 

الهيمنة األجنبية، ودمقرطة 
النظام السياسي العربي، 

ومن هذه األهداف.. تنطلق 
أي محاولة لتحديد الحاجات 

الثقافية العربية ولوضع 
الخطوط العامة الستراتيجية 
أو خطة عربية للترجمة«)1٢(.
وعادة يف كل العصور يبقى 
هناك متن صامد يف األدب 

والفنون يرتبط بحالة املجتمع 
ومحاولة دفعها نحو األفضل 

ومواجهة ظروفه غير 
املواتية، حيث تكون »الترجمة 

عنصًرا من عناصر الثقافة 
تدخل يف إطار تنمية املجتمع 

وتندرج يف الحل التكاميل 
 ،The integral solution

الذي يستلزم مراعاة التنسيق 
والشمول والتفاعل والتوازن 

بين األجهزة املختصة، 
واألجهزة املعنية بالتنمية 

املجتمعية والقائمين عليها من 
الحكومة واألهايل«)1٣(.
من هنا تكون الترجمة 

بوصفها فعاًل ثقافيًّا –أو كما 
يجب أن تكون– عىل صلة 

باملشروع الوجودي الخاص 
بالجماعة البشرية التي 

تنتمي إليها، وتهتم بمشروع 
نهضتها والبحث فيما 

ينفعه ويفيد موقفه اآلني 
يف العامل، ووفق التدافعات 
الحضارية وأنماطها التي 

تشتبك معها هذه الجماعة، 
فاملحدد الرئيسي ملسار 

الترجمة وسياساتها لجماعة 

حول العالم

واألخذ عنها حتى ال يصبح 
هناك مكان لشيء آخر سوى 

الوافد من اآلخر/ األجنبي، 
ألنه »من خالل الترجمة 

يتعرف األنا عىل اآلخر كما 
يكشف له أيًضا عن ثقافته 

الخاصة«)10(.
إن فلسفة الترجمة أو نظرية 
الترجمة أو سياسة الترجمة 

هنا حاكمة؛ تقوم عىل أنه 
يجب اعتبار الترجمة هنا 

وسيلة يف التدافع الحضاري 
تصبح قيمة مضافة لوجود 
الذات العربية، ال أن تصبح 
قيمة بالخصم منها لصالح 

اآلخر واالستالب له، وأعتقد 
أن هذه هى األزمة الحقيقية 

يف سياسات الترجمة يف 
العديد من تجارب العامل 
العربي، وفهمها ملحددات 

التدافع بين الذات واآلخر من 
خالل الترجمة، فالترجمة هي 
عملية »عن طريقها يمكن نقل 
أحدث ما توصل إليه العلم.. 
وكذلك نقل تراثنا العربي إىل 
البالد التي ال تعرف العربية، 

بل تتكلم لغات أخرى«)11(.

3- الترجمة لآلخر 

كبنية ثقافية عربية

هناك وجهة نظر عضوية 
ترى التواشج والتواصل بين 

معظم أبنية الثقافة الخاصة 
بجماعة بشرية ما، بحيث 

يكون لكل منها دور خاص 
يف مشروع الوجود الخاص 
بهذه الجماعة وما يواجهه 

من تحديات آنية أو مستقبلية 

أو موروثة من املاضي، من 
وجهة النظر هذه ال يمكن 

اعتبار الترجمة والسياسات 
الحاكمة لها فعاًل عشوائيًّا 

يخضع للمصادفة أو الهوى، 
أو فعاًل ترفيهيًّا اختياريًّا 
يكمل به بعض املنشغلين 

باألدب أو الفنون وجاهتهم 
أو ادعائهم بالتحضر الفردي 

ومواكبة آخر املستجدات، 
األدب نفسه يف أصله كان 

عىل عالقة عضوية باملجتمع 
والجماعة البشرية التي 

ينتمي إليها، قبل أن تظهر 
تيارات »رد الفعل« لألزمات 

تجاه املجتمع يف أوقات 
الضعف واالنحدار والهزيمة، 
وقبل أن يطور هؤالء نظريات 
معاكسة للمجتمع تتمرد عليه 

كنوع من رد الفعل السلبي.
 من هنا يجب أن تكون 

سياسات الترجمة يف العامل 
العربي والنظريات املرتبطة 

بها نابعة من التصور الثقايف 
العربي الشامل يف املرحلة 

الراهنة وتقوم عىل خدمتها، 
وأعتقد أننا يف مرحلة 

تاريخية شديدة التدافع مع 
اآلخر اإلقليمي والدويل، 

تتطلب ضبط املشروع 
الثقايف وسياسة الترجمة 

يف سياق دعم الوجود 
العربي ومواجهة التحديات 
الحضارية التي تحيط به، 

وهناك الكثيرون ممن يدعون 
وجهة النظر هذه يف عضوية 
العالقة بين املشروع الثقايف 

ككل وبين أبنيته الفرعية 
املكونة له، فيرى البعض مثاًل 
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يف أي مجتمع، وتظل معظم 

اإلشكاليات الخاصة بها 
أقرب ملسائل لغوية تتعلق 

بعضها بالصياغة أو املقابلة 
والبحث عن املناظر يف لغة 

املستقبل.
من زاوية أخرى سنجد أن 

األمر يف الدراسات اإلنسانية 
وفعل الترجمة والسياسات 
املرتبطة بها –مثل سياسات 
الترجمة يف العامل العربي- 
قد يعمل عىل جهة ويهمل 
جهة أخرى، والتي ربما 
تكون هي األهم واألكثر 
فاعلية يف سياقه الثقايف 

الظاهر واملضمر، بمعنى أنه 
قد تهتم السياسة الثقافية 

املتعلقة بالترجمة بالنقل عن 
اآلخر، لكن فعل النقل عن 
اآلخر مهما بلغت جودته 

وفاعليته ربما سيظل دوره 
يف سياق التدافع الحضاري 
الخاص بجماعة بشرية ما، 
بعيًدا عن التأثير يف معادلة 

وجودها الحضاري، ألن 
املشكلة قد تكون عند اآلخر 

ويف فهمه للذات الخاصة 
بجماعة بشرية ما والصورة 

النمطية الخاصة )كما هي 
الحالة العربية(، بما يتطلب 

أن تتحول سياسات الترجمة 
إىل بحث إشكاليات »الترجمة 

لآلخر« وسبلها ومحدداتها 
وليس الترجمة عنه فقط، 
وذلك بهدف تغيير ميزان 

التدافع الحضاري بين 
الطرفين، والعمل عىل تغيير 

الصورة النمطية السائدة عن 
الذات عند اآلخر باعتبارها 

بشرية ما كالجماعة العربية، 
يجب أال يكون اعتباطيًّا 

بل يجب أن يكون املحدد 
لتلك السياسات واملسارات 

املتعلقة بالترجمة هو املسار 
الوجودي التاريخي لتلك 
الجماعة، وما قد يحتاجه 

باملقارنة باملسارات الوجودية 
للجماعات البشرية األخرى 
ذات الصلة به أو التي يمكن 
أن تفيد وجوده وترتقي به.
فإذا كان املسار الوجودي 
التاريخي العربي قد وطأ 

عىل عدة قضايا ال تزال 
ساخنة ومل يحسم أمرها بعد 

كي يستشرف الطريق من 
خاللها إىل املستقبل، فإن تلك 

القضايا بالطبع تكون هي 
املحدد ملسارات الترجمة عن 

اآلخر وكذلك إليه، من هنا 
يكون فعل الترجمة الحديث 

فعاًل مزدوًجا يقوم به إما 
مترجمين باحثين علماء، 

أو يقع ضمن فريق مهمته 
توزيع األدوار يف اختيار 

مسارات الترجمة من اآلخر 
وكذلك اختيار محددات 
الترجمة إليه، وفق نقاط 

التدافع واالحتكاك الحضاري 
التي يعبر عنها »مستودع 
الهوية« التي ينتمي إليه، 

بما يقول بضرورة توسعة 
مساحة الفرز من املرشحين 

للقيام باملشاركة يف 
عملية الترجمة يف سياقها 

الحضاري، لكي يتم اختيار 
العناصر املمكن أن تقوم 

بفعل الترجمة املزدوج ما بين 
النقل عن اآلخر والنقل إليه، 

وفق املحددات الحضارية 
ذات الصلة.

كما أن الترجمة هي فعل 
بينيٌّ باألساس يتطلب 

حضوره طرفين أحدهما 
منتج واآلخر مستقبل، 

وال بد لكل جماعة بشرية 
أن تمتلك قنوات اإلنتاج 

وقنوات االستقبال، ال يمكنها 
أن تكتفي بوجود قناة يف 

اتجاه واحد خاصة يف اتجاه 
املستقبل، حيث تظل املعضلة 
األكبر عند الطرف املستقبل 

وقدرة القائمين عىل فعل 
الترجمة عىل نقل املحتوى 
إىل ثقافتهم الخاصة وفهم 
إشكاليات هذا النقل، وإذا 
اعتبرنا املنتج البشري يف 

العلوم ينقسم لقسمين، 
األول هو علوم ودراسات 

طبيعية علمية بحتة، والثاني 
هو علوم ودراسات إنسانية 

واجتماعية، سنجد أن املشكلة 
األكبر عند نقل املحتوى بين 

أطراف متعددة ستكمن يف 
العلوم والدراسات اإلنسانية، 

ألنها تعتمد يف الغالب عند 
إنتاجها ويف بيئاتها عىل 

الظروف الخاصة بكل مجتمع 
وموقفه تجاه العامل والحياة، 

الذي قد يختلف عن موقف 
الطرف اآلخر الذي مفترض 

أن يستقبل ذلك املنتج عند 
عملية الترجمة.

يف حين ال تحضر هذه 
اإلشكالية بالكيفية ذاتها يف 
العلوم الطبيعية البحتة، ألن 

العلوم الطبيعية يف النهاية 
يمكن لها أن تثبت نتائجها 
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جزًءا من مشروع ثقايف 
عربي عام وشامل.

ثانًيا: إشكاليات 

الترجمة لآلخر 

في سياق التدافع 

الحضاري

1- اإلشكالية الحضارية 

لترجمة اآلخر بنفسه عن 

الذات العربية

هناك خطورة كبيرة لترك 
التعريف بالذات من خالل 

الترجمة كي يقوم بها 
اآلخر منفرًدا يف ظل التدافع 
الحضاري الراهن الذي تمر 

به الذات العربية، ذلك ألن 
اآلخر يمارس عملية تكييف 

وتنميط للنصوص املتعلقة بنا 
كي تنطبق عليها مواصفات 
الصورة النمطية التاريخية 

الخاصة به، بما يخدم 
مشروعه الحضاري ويبرره 
ويخلق له املصوغات والبيئة 
املعرفية الحاضنة، ويف هذا 
الصدد قد »أشار املنظران 
 Antoine أنطوان برمان

Berman وفيما بعد لورانس 
 Lawrence Venuti فينوتي
إىل النزعات التخريبية التي 

تطال النصوص األجنبية عند 
ترجمتها إىل اللغة الفرنسة 

واإلنجليزية وعموًما إىل 
اللغات الغربية. يصف برمان 
هذه الترجمات بأنها متركزة 

 Ethnocentrique عرقيًّا
أي تلحق اآلخر إىل الذات، 

وأنها ترجمات تحويلية 

الترجمة عن الذات العربية، 
خصوًصا يف ظل ما تقوله 

اإلحصائيات والدراسات من 
كبر حجم املنتج املقدم عن 

الذات العربية يف سياقات غير 
مراعية لظرفها الحضاري 

الخاص، وربما تكون قادمة 
من ظرف صاحب مجموعة 

أهداف سالبة ملشروع الذات 
العربية التاريخي.

حيث سنجد مثاًل أن »قدًرا 
كبيًرا من الترجمات صادر 

عن دور نشر لحساب هيئات 
ومراكز دبلوماسية أجنبية؛ 
ولذلك فإنها تعكس رؤاها 

ومصلحتها. ومن هنا جاءت 
دعوتنا إىل تعريب الترجمة، 

بمعنى أن تصدر انطالًقا 
من رؤية عربية نهضوية 

خالصة«)15(، ويكفينا القول يف 
منطق صناعة صورة الذات 

Hypertextuelle أي تعمل 
عىل إلحاق الخصائص 

الشكلية للنصوص 
األجنبية إىل معايير الثقافة 
املستقبلة وإعادة كتابتها، 

بالنسبة لفينوتي، فوصف 
الترجمات الغربية لنصوص 

بأنها ترجمات تدجينية 
Domesticating وفيها 

يتم إعادة كتابة للنص 
األصيل«)14(.

وهنا يصبح ترك الساحة 
لآلخر لكي يقوم بنفسه 
بترجمة ما يتعلق بالذات 

العربية إىل اللغات األخرى 
هو بمثابة تأكيد أو استسالم 

ملا يروجه من خالل تلك 
الترجمات التي ستؤكد عىل 

الصورة النمطية، ألن حضور 
اآلخر هنا سيكون بأهدافه 
النمطية فيما يتعلق بمجال 

لورانس فينوتيجابر عصفور
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يف املجتمعات الغربية، خاصة 

يف مواجهة منصات إنتاج 
الخطاب السياسي اإلعالمي 

هناك؛ ألن له الدور األكبر يف 
االتصال اليومي واملستمر 

باملواطن الغربي.
من هنا تأتي أهمية رصد تلك 
املنصات واملؤسسات املتعلقة 

بإنتاج الصورة النمطية 
للعربي ومتابعتها، وكذلك 

»تحديد االستراتيجيات 
واملمارسات التي تجري 
يف املؤسسات اإلعالمية 
الغربية.. كذلك دور هذه 

املمارسات وما يتبعها من 
سياسات داخلية تمارس 

أثناء عملية إنتاج النصوص 
اإلخبارية، ولذلك فإن 

الدراسة تسهم يف الوصول 
لفهم أكثر شمواًل وعمًقا 

لدور الترجمة واملترجم يف 
اإلعالم السياسي«)18(.

كما أن األمر هنا سيتعلق 
باالنتقائية التي سيمارسها 
الغرب عند اختيار نصوص 
املصدر لتتم ترجمتها إليه، 

حيث سيختار النصوص التي 
تؤكد عىل الصورة النمطية، 
بما يجعل املهمة امللقاة عىل 

العاتق العربي ثقيلة يف 
مشروع الترجمة لآلخر، 
لوضع اليد عىل أولويات 

الترجمة لآلخر، وهنا يكرر 
البعض »أن هناك حاجة 

ملحة لخطة علمية للترجمة 
من وإىل اللغة العربية تقوم 

عىل حصر ملا تم ترجمته 
وما يجب ترجمته من تراثنا 

حتى نحقق إثبات ذاتيتنا 

مكمن خطورة قيام اآلخر 
بالدراسات والترجمة عن 

الذات العربية.
هذا وقد »انتقد مثقفون 

مصريون كثيرون النمو 
الهائل للبحوث األمريكية 
داخل مصر منذ منتصف 

السبعينيات، خاصة البحوث 
االقتصادية واالجتماعية 

التي يجرى االضطالع بها 
وتمويلها من جانب وكالة 

التنمية الدولية األمريكية«)17(، 
وتستمر خطورة غياب 

الترجمة عن طريق الذات 
العربية لآلخر عىل املستوى 

اإلعالمي، الذي يتمثل يف 
األخبار والتقارير املباشرة، 
باإلضافة للفنون والسينما 

التي أيًضا ال بد ستعود 
لتلك الحواضن الثقافية 

املتخصصة )يف الغرب( التي 
تؤكد عىل الصورة النمطية.

فمثاًل يف فيلم تاريخي أجنبي 
يتضمن شخصية عربية ما 

قد يلجأ املخرج ملتخصصين 
يف الدراسات العربية 

)مستشرقون ووفق مفاهيم 
االستشراق(، الستكمال 

تصور ما يف ذهنه عن 
الشخصية، ِمن َثمَّ سيعطونه 
انطباًعا نمطيًّا مكرًرا أيًضا، 

ويستمر الغرب يف إنتاج 
الصورة النمطية الخاصة 

بالعربي لغياب البديل القادر 
عىل تقديم نفسه، من خالل 

خطاب ومؤسسات يحترمها 
اآلخر وال يستطيع تشويهها 
أو تنميطها بسهولة، ويكون 
وجودها ملحوًظا وحاضًرا 

وأزمته من خالل الترجمة 
إن معظم ما يترجم عن 

العربية يف مصر، يخرج من 
إحدى حواضن وقالع الذات 

الغربية متمثلة يف الجامعة 
األمريكية ومناهجها املعروفة 

واملشهورة بوعيها بفكرة 
التدافع الحضاري وأنماطه، 
والبحث عن السيناريوهات 

والسيناريوهات البديلة، 
والوقوف عىل مفاصل 

األشياء ومحددات عملها 
والبحث عن أنماط السلوك 

الحضاري، فعىل سبيل 
املثال »الجامعة األمريكية يف 
القاهرة أصدرت عام ٢001 

عدد ٢6 عنواًنا وتأليًفا 
وترجمة، وأصدرت عام 

٢00٢م عدد ٣0 عنواًنا و 
تأليًفا وترجمة«)16(.

خصوًصا ألن املدرسة 
األمريكية يف الدراسات 
اإلنسانية تحديًدا تعتمد 

عىل دراسة »األنماط« 
واستكشافها، لتوقع 
املسارات املستقبلية 

للسيناريوهات والتدافعات 
الحضارية اإلقليمية والدولية 

وموقف دول العامل منها، 
كما أنها تستخدم تلك 

الدراسات إعالميًّا وسياسيًّا 
لتأكيد الصورة النمطية 

للعربي بما يخدم سياساتها 
الدولية، وهو دافع أكثر 

إلحاًحا ملتابعة ما تقوم به 
املنظمات األمريكية من 

دراسات وأبحاث وترجمتها 
للمتلقي الغربي واألمريكي 

يف الخصوص، وهنا 
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األفريقي يف درجة أخرى(.
وربما يكون عندنا ثالث 

مستويات رئيسة من 
الخطاب املوجه لآلخر، أول 
املستويات قد يكون اآلخر 
داخل »مستودع الهوية« 

العربي الذي يشترك يف أحد 
املكونات أو الطبقات، مثل 
اآلخر التركي أو اإليراني 

)عىل املستوى الديني(، وهنا 
رغم تفجر التناقضات معهما 

حاليًّا إال أنه يجب أن يكون 
قصد الخطاب، هو الوعي 

بأنماط التدافع فيما بينهما 
والذات العربية، وتسكين 

الشكل املستقبيل عند مساحة 
التدافع غير الصدامي، 

والحراك أكثر عىل مستوى 
املشتركات.

كذلك هناك مساحات اآلخر 
خارج مستودع الهوية 

العربي التي تنقسم بدورها 
لشقين، آخر حليف مثل 

اآلخر األفريقي أو الحليف 
النسبي الصيني أو الروسي، 

واآلخر/ الخصم الذي 
يتمثل يف اآلخر الغربي/ 

الصهيوني بشكل رئيس،، 
مع الوضع يف االعتبار أنه 

عند أحد مستويات التحالف 
مع اآلخر الحضاري قد 
توجد بعض تناقضات 

الهيمنة بما يستوجب الوعي 
بها، مثل الحليف الروسي 
النسبي مثاًل، حيث تقول 
أنماط التدافع الحضاري 

معه بوجود نمط قديم 
للتدافع يف طبقة من الطبقات 
التاريخية املضمرة، وهو ما 

العربية بخطاب جديد من 
خالل مشروع الترجمة 

لآلخر، بهدف واضح 
وصريح وهو تغيير الصورة 
النمطية للعربي، والدفاع عن 

وجهة نظرها ومصالحها، 
وخاصة يف امللفات السياسية 

والثقافية والدولية ذات 
الصلة النشطة بأنماط التدافع 

القائمة التي تشهدها مصر 
واملنطقة العربية يف العموم.

2- إشكالية الوعي 

بمستويات اآلخر 

خارج الذات العربية

سترتبط »الترجمة لآلخر« 
هنا بالهوية وكذلك 

بالتوصيف املتراكم للذات 
الجمعية العربية وفق 

اختيارات ما من مستودع 
هويتها التاريخي والتزاماته، 

فتوصيف الذات وتقديمه 
لآلخر )يف الترجمة من اللغة 

العربية لآلخر( يستلزم 
بالتبعية تحمل مسئوليات 

هذا التوصيف تجاه اآلخر، 
من هنا تكون الترجمة فعاًل 
سياسيًّا وثقافيًّا وحضاريًّا، 

يف اآلن ذاته يجب أن تنضبط 
تحت مفاهيم نظرية تخدم 
مشروعها الجمعي، خاصة 
يف ظل تقاطعات الشخصية 

العربية التاريخية الزخمة 
والعامرة، وعالقتها بالطبقات 

املتعددة تجاه اآلخر املنتمي 
ملستودع هويتها يف طبقة ما 
)كالتركي واإليراني، وكذلك 

الثقافية من ناحية، ونسهم 
يف إثراء أو إنماء الثقافة 

العاملية من ناحية أخرى«)19(، 
حيث مهارة االختيار من 

متعدد بسبب ضيق املوارد 
املستمر الذي يدفع لضرورة 

االهتمام بكل مخرج، وما 
هي الفرصة الثقافية البديلة 

املمكن تحقيقها لو ظهر للنور 
ُمخرج/ عمل مترجم غيره.

كما يمكن هنا بسهولة 
عقد مقارنة مفاهيمية 
بين املصطلحات التي 

سيستخدمها الغرب يف 
النصوص التي سيعدها عن 

العرب ويترجمها بنفسه 
للغات األوربية، وبين املفاهيم 
العربية املطروحة يف السياق 

الحضاري العربي خاصة 
يف القضايا ذات الصلة، 

والتي منها عىل سبيل املثال: 
التواجد والنفوذ املصري 

التاريخي يف أفريقيا وكيف 
تصوره الدراسات األمريكية 

من منظور كولنيايل!
وكذلك التعاون املصري 

الصيني يف مشروع طريق 
الحرير الجديد وكيف يقدمه 

اإلعالم األمريكي للمتلقي 
هناك! والتعاون املصري 

الروسي والخطاب الخاص 
به يف ظل وجود أمريكا يف 

املنطقة وتدافع املصالح بينها 
وبين الروس، باإلضافة إىل 

املفاهيم التقليدية املتعلقة 
بالدين اإلسالمي واملجتمع 
الشرقي والعادات الشعبية 

يف العموم.. من هنا سيتبين 
مدى أهمية حضور الثقافة 
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لغوي يتمثل يف اللغة العبرية 
يف مستوى إقليمي قريب، 

وأهم اإلشكاليات هنا ستكون 
القدرة عىل تمثل اآلخر لكن 
وفق تصور الذات للصراع 
ووجهة نظرها، حيث »إن 
الترجمة أيًّا ما تكون هي 

فعل تمثيل، كما أن أي تمثيل 
هو فعل ترجمة، كذلك هي 
ترجمة األدب من العربية 

للعبرية فعل تمثيل لآلخر، 
غير أن الترجمة يف الحالة 

الثقافية اليهودية الفلسطينية 
تجري بشروط غير متكافئة 

بسبب العالقات الالهوتية 
والكولونيالية ما بين العربية 

والعبرية«)٢0(.
وتتدافع اللغة العربية مع 

اللغات الغربية أيًضا )تبدأ 
باإلنجليزية والفرنسية 
وتمر عىل معظم اللغات 

يتمثل يف مساحات الهيمنة 
األيديولوجية من خالل 

املاركسية، بوصف روسيا 
كما يعتبرها البعض وريثة 

إلرث االتحاد لسوفييتي 
السابق، وباعتبار أن البعض 
ما زال خاضًعا ألثر الهيمنة 
األيديولوجية تلك مع الحلف 

الروسي.
إنما سيكون مصدر تغيير 
الصورة النمطية األساسي 
حيث الغرب منشأ الصورة 
النمطية السلبي عن العربي، 

من خالل دراسة أنماط 
التدافع التاريخي بيننا وبينه، 

لتوقع املسارات واملآالت، 
فأهمية وضع فعل الترجمة 

يف إطار »دراسات التدافع 
الحضاري« يرجع إىل أننا قد 
نعطيها مفهوًما يقوم عىل أن 

الوجود يف العامل ليس وجوًدا 
فرديًّا، بل هو وجود مزدوج 

يقوم عىل إدراك لطبيعة 
الذات وهويتها، يف عالقتها 

بإدراك طبيعة اآلخر وهويته، 
وأن احتماالت املستقبل 

بالنسبة لجماعة بشرية ما.. 
بقدر ما ترتبط بظروفها 
الذاتية وتاريخ تطورها 

الخاص، فهي ترتبط بالقدر 
ذاته بالظروف املوضوعية 

خارجها وبموقف اآلخر 
وتاريخ تطوره.

خاصة يف املناطق ذات 
الصراع اللغوي املزدوج 

)بين لغتين( أو أكثر، كما 
هو الحال يف صراعات 

وتدافعات الذات العربية، 
التي تشهد تدافًعا مع آخر 

األوروبية املشتبكة مع 
تدافعات الصراع( وذلك يف 

مستوى دويل داعم للمستوى 
اإلقليمي األول.

وعند النظر للعالقة مع اآلخر 
الغربي يف تمثله األمريكي 

تحديًدا، أو اآلخر الصهيوني 
ببعده اليهودي واألوروبي، 
سنجد أن اللحظة التاريخية 

الراهنة مركزها هو مشروع 
تفكيك الذات العربية الذي 

قاده الغرب منذ الحرب 
العاملية األوىل مروًرا بالحرب 
العاملية الثانية ثم إقامة دولة 
للصهيونية ويهود أوروبا يف 
فلسطين، فالتدافع مع اآلخر 
الغربي/ الصهيوني هو املتن 
ومصدر أزمة الذات العربية، 
وخلق صورة نمطية سلبية 

عنها للغاية بين مواطنيه، 
وهو ما سيتطلب اعتبار 

المركز القومي للترجمة
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َنْت  من االزدهار قد َسكَّ
العديد من التناقضات 

التاريخية وأنماط التدافع 
واملشكالت الخاصة بها، 

فلقد سكنت مثاًل: الصراع 
الديني العلماني بشكل 

ما، وسكنت الصراع بين 
اإلنجليز والفرنسيين، 

وكذلك األملان والروس، 
يف مقابل أن أبقت معظم 

مناطق التدافع الحضاري 
خارجها مع اآلخر، وطورت 

نظريات معرفية خاصة 
باآلخر والتدافع معه، تقوم 
عىل املركزية والسيطرة يف 

العموم.

3- إشكالية الوعي 

بمستويات اآلخر 

داخل الذات العربية

هناك اآلخر القريب من 
الذات العربية ومستودع 

هويتها كاآلخر التركي 
واآلخر اإليراني )رغم 

تفجر تناقضات مستودع 
الهوية املشترك معهم يف 
الفترة الحالية(، واآلخر 

خارج الذات العربية بوصفه 
حليًفا حضاريًّا مثل اآلخر 
األفريقي، واآلخر الحليف 

النسبي كما يف البعد الصيني 
أو الروسي مثاًل، فالخطاب 

املوجه لآلخر من خالل 
الترجمة يجب أن يكون عىل 

وعي بالسياق الحضاري 
الخاص بكل حاضنة بشرية 

يتوجه إليها، ما بين بناء 

الصورة النمطية والتأسيس 
لها عند اآلخر غير املعادي أو 
الحليف الحضاري، الذي قد 
ال يكون مشحوًنا بالعدوانية 
الغربية مثاًل، وبين الخطاب 
املوجه للدفاع عن تصورات 
نمطية جاهزة ومقولبة عند 

الغربي.
هنا ال بد من الوعي بأهداف 
خطاب الترجمة لآلخر وفق 

الجمهور املستهدف منه 
»Target Audience«، وهل 
هو حليف يف سياق التدافع 

الحضاري أم يقع داخل 
نطاقات التدافع الحضاري 
املتفاوتة وأنماطه النشطة 

مع الذات العربية ومستودع 
هويتها؟ ففي تصورات 

معينة قد ينظر البعض لآلخر 
اإليراني )يف بعده الشيعي 

تحديًدا( عىل أنه مناط 
للتدافع خاصة يف منطقة 

الخليج والشام والعراق، ويف 
تصورات أخرى قد يكون 

اآلخر التركي )يف طبقة 
هويته العثمانية( هو مصدر 

التدافع وذلك يف منطقة الشام 
والعراق ومصر والخليج 

نوًعا أيًضا.
يف هذه الحالة يمكن وضع 
تصور لعملية الترجمة من 

اآلخر ولآلخر، أو وضع 
مزيج عملياتي يحدد مسار 

عملية الترجمة، وفق أولويات 
زمنية -ولتكن وحدة تتألف 

من خمس سنوات- يمكن 
بعدها مراجعتها بالحذف 

أو اإلضافة أو تبديل ترتيب 
األولويات. ولكن هناك 

اآلخر الغربي/ الصهيوني 
هو الهدف الرئيسي بشكل ما 

من مشروع تغيير الصورة 
النمطية للعربي، من خالل 

الترجمة إىل اآلخر.
وهنا سيكون عىل مشروع 
»الترجمة لآلخر« أن ينظر 

يف مكونات الصورة النمطية 
للعرب يف الغرب وعند 

الصهيونية، وسيكون عليه 
أن يطور خطاًبا قادًرا عىل 

املواجهة املنطقية لهذه 
الصورة النمطية، من خالل 
دراسة أسباب ادعاء تفوق 

الذات الغربية يف بعدها 
العرقي والديني والتاريخي 
والعلمي، وكذلك يف أسباب 

دعم الغرب للصهيونية 
ومصادره ومدارسه، بحيث 
يتم التفكيك املنطقي لخطاب 

تفوق الذات الغربية وتعاليها 
بأبعاده املتعددة، وتفكيك 

خطاب نصرة املشروع 
الصهيوني من داخل بنية 

املكون الغربي، كذلك يجب 
العمل عىل تغيير الصورة 
النمطية التي استقرت يف 
ذهن املواطن الغربي، عن 
شخصية العربي املتكيف 
السلبية الكسول الذي ال 

تشغله سوى غرائزه.
وتبقى اإلشارة املهمة هنا 

للنموذج األوروبي يف قدرته 
عىل فهم مكونات »مستودع 

هويته« وقدرته عىل تسكينها، 
وموقفه العام من االحتشاد 

ضد اآلخر يف مناطق التدافع 
الحضاري، فالحاضنة 

األوربية يف دورتها الحالية 
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داخل نطاق السيطرة؛ من 

هنا ستكون سياسة الترجمة 
ومحدداتها عن الفارسية 

والتركية يف نطاق هذا الهدف 
الحضاري.

 ذلك ما يجعل أمر »الترجمة 
لآلخر« )وكذلك عنه( يجب 

أن يرتبط بوجود مراكز 
بحثية تهتم بصورة الذات 
عند نفسها كما عند اآلخر، 

مراكز بحث/ ترجمة ينقسم 
عملها باختصار لشقين؛ 

أواًل: شق بحثي تحت عنوان 
أبحاث استعادة صورة الذات 

العربية )تغيير الصورة 
السلبية للذات وفق واقع 
دراسات الحالة ومنهجه 

يف مختلف الدول العربية(، 
وثانيًا شق ترجمة الخطاب 

الناتج لآلخر )وفق واقع 
دراسة الحالة للمكونات 

الرئيسية للصورة النمطية 
للعرب عند اآلخر(، ويف 

مرحلة تالية العمل يف السبل 
املختلفة آلليات عرض 

مخرجات/ خطاب هذه 
املراكز وتنفيذها بشتى 

سبل العرض العام وفنونه 
املختلفة؛ أي من خالل 

املجاالت الستة الحديثة ملعابر 
الصورة النمطية كما سبق 

تحديدها واإلشارة إليها.
ألن مشروع الترجمة يف 
العامل العربي يف سياق 

التدافع بين الذات واآلخر، 
ال بد أن يكون عىل بينة 
ودراية جادة بمكونات 

»مستودع الهوية« العربي، 
ومتطلبات تفعيله وتفوقه 

مشترك حضاري عام يجب 
أن يحدد مسار تدافع الذات 
العربية يف لحظتها الراهنة، 

وهذا املسار يقوم عىل 
اختيارات معينة ومحددات 

بعينها أهمها تفكيك مساحات 
التناقض التي قد تكون 

عىل صلة بمستودع الهوية 
العربي وتسكينها، لصالح 

االلتفات ملا هو آخر حضاري 
صرف غرضه تفكيك الوجود 

العربي يف جوهره.
فمثاًل قد يكون التناقض 

العربي/ اإليراني/ التركي 
تناقًضا داخل مستودع 

الهوية األوسع وفق املعيار 
الديني )باعتبار اإلسالم 

مشترك يف مستودع الهوية 
هذا(، وقد يكمن مساره يف 

فكرة التنافس عىل قيادة 
املنطقة العربية/ اإلسالمية 
جغرافيًّا باعتبار الدين هو 

عامل أبرز وأكثر قدرة عىل 
الفرز، لكن عىل مستوى 

أكثر وضوًحا وجذرية يكون 
تفجير تناقضات املنطقة 

العربية يف البعد الديني داخل 
مستودع هويتها من خالل 

إيران وتركيا، يعد فشاًل 
من جانب الذات العربية يف 

فهم أنماط التدافع التاريخية 
وإدارتها داخل مستودعها 
يف وجود اآلخر اإليراني 

والتركي وعالقته بمشروع 
الوجود العربي تاريخيًّا، 
وسيكون محدد مشروع 

الترجمة هنا هو حسن إدارة 
أنماط التدافع معهما لتسكين 

التناقضات وإبقاء التدافع 

يف حالة االزدهار والتمدد، 
أو مستلزمات الدفاع عنه 
وسبل الصمود يف حالة 

الضعف واالنكماش، وذلك يف 
عالقة ذلك املستودع العربي 

باآلخر الذي قد يشتبك أو 
يتدافع معه، وكذلك تبين 

أنماط التدافع مع ذلك اآلخر 
تاريخيًّا ودراستها؛ من أجل 

استشراف أنماط ذلك التدافع 
يف املستقبل وتخيلها ومعرفة 

سبل التعامل معها.
ونالحظ أن ذلك اآلخر 
يتغير من زمن إىل آخر 

وأن أنماط التدافع تتبدل 
من زمن إىل آخر؛ وإن مل 

يحدث ذلك من خالل سياسة 
عامة للترجمة أو للترجمة 
لآلخر هنا تحديًدا؛ سنجد 

أنه ستخضع معظم -إن مل 
يكن كل- مخرجات عملية 

الترجمة لآلخر ملفاهيم 
التمثل الثقايف والخضوع 

للمعايير الغربية، للحصول 
عىل اعتراف منهم، أو للمرور 
من عتبات شائعة ومعروفة 

مثل منصات الجوائز الغربية 
التي تمنح جوائزها لكتابات 

الهامش والشاذ عن املتن 
العربي ومستودع هويته، 

سيحدث أن يتم تنميط 
املتن العربي وفق الصورة 
النمطية التاريخية املستقرة 
يف األقلية األوربية، مع فتح 

الطريق لهامش ثقايف منسلخ 
عن الذات العربية يف مقابل 
تمثل هؤالء لقيم الحضارة 
األوربية يف عصر ما بعد 

الحداثة بتنوعاته.
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إضافة لألمن القومي العربي 
ال شكاًل لتفجير التناقضات 

واالستقطابات السياسية 
كما تعامل البعض معها 

طوال الفترة املاضية، ويف 
ظل هذا التصور يكون للذات 

العربية سردية كبرى مضادة 
ألوهام الصورة النمطية، 
التي تطرحها »االتفاقيات 

اإلبراهيمية« أبرز مخلفات 
»صفقة القرن«، تلك الصفقة 

التي كانت تتمركز حول 
العجز والسلبية والتكيف 

والخضوع للقهر واالحتالل 
األجنبي واالنغماس يف 

الشهوات.
فلقد خلقت الثورات العربية 
سردية كبرى أو مشروًعا 

جماعيًّا الستعادة »مستودع 
هوية« الذات العربية والدفاع 
عنه والسعي لنبوغه وتفوقه، 

رغم وقوعها يف دائرة 
االستقطابات والتناقضات 

السياسية، إال أن هناك 
بالفعل صورة جديدة غير 

نمطية للذات العربية ارتبطت 
بها وحاولت العديد من 

دول العامل محاكاتها والنظر 
إليها بإعجاب، وكل ما 

علينا هو التأكيد عىل فكرة 
الذات القوية الحاضرة التي 

قدمتها الشعوب العربية، 
بعيًدا عن استقطابات اليمين 
واليسار وتوظيفها، والتأكيد 

عىل الجذور التاريخية 
لفكرة معارضة االحتالل 

-والهيمنة األجنبية الناعمة 
والثقافية- ونماذجها يف 

العامل العربي، وعرض ذلك 

ثالًثا: أطر الترجمة 

لآلخر من اللغوي إلى 

الخطاب والتلقي

1- الترجمة كمشروع 

سردية كبرى مضادة 

للصورة النمطية الغربية

»الترجمة لآلخر« يف سياق 
فكرة التدافع الحضاري 
ال بد أن تفترض لنفسها 

فكرة ثقافية مركزية جديدة 
يف مواجهة اآلخر الغربي 

تحديًدا، تضم تحتها معظم 
تفاصيل تغيير الصورة 

النمطية، ويف السياق 
التاريخي الحايل يف العقد 
الثالث من القرن الحادي 

والعشرين، تحديًدا يف ظل 
وجود سردية كبرى جديدة 

مضادة للذات العربية، لها 
خطابها واملروجين لها أيًضا، 
وهي مشرع صفقة »القرن« 

ومخلفاتها الثقافية ذات البعد 
الديني املتمثلة يف »االتفاقيات 

اإلبراهيمية«، فهنا الترجمة 
لآلخر عن الذات العرية، إذا 
مل ترتبط بالوعي بسردية 

كبرى مضادة كفلسفة لها، 
ستظل تحرث يف املاء.

وقد يبدو جليًّا أن الحالة 
العربية تمتلك أفضلية 

إنسانية بطبيعتها تصلح 
للتمركز حولها، وهى 
إرهاصات بحث الذات 

العربية عن مجتمع أفضل يف 
ظل ما عرف بالثورة العربية 

الكبرى أو ثورات الربيع 
العربي، ويف ظل اعتبارها 

يف خطاب الترجمة املباشر، 
ويف تمثالت املعابر الحديثة 

الستة للصورة النمطية 
أيًضا، إذ يبدو أن ظرفية 
السردية العربية الكبرى 

يمكنها أن تحدث تغييًرا يف 
النسق األوروبي/ املستقبل، 

بقدر ما هي أحدثته يف 
النسق العربي/ املرسل لتحل 

معادلة الظرفية التاريخية، 
وأزمة االختيار بين تأكيد 
الصورة النمطية، أو تلبس 

املعايير الغربية )التمثل 
الثقايف لها(.

حيث هنا »هل نكتفي بالقول 
إن حركة الترجمة من العربية 

حركة جنينية تحتاج إىل 
مزيد من الجهد والوقت لكي 

تؤثر يف العالقات األدبية 
العربية األوروبية؟ أم أن 

هناك أسباب أخرى تتعلق 
بنوعية كثير من النصوص 
املختارة للترجمة، وبطبيعة 
النص املترجم، وبالشروط 
والظروف املحيطة بعملية 

الترجمة من العربية الحديثة 
إىل لغة غربية يف النسقين 

مًعا، العربي/ املرسل، 
والغربي/ املستقبل؟«)٢1(.

األفضلية يف التمركز حول 
فكرة السردية العربية 

الكبرى يف مشروع »الترجمة 
لآلخر«، ستحقق االنطالق 

من نقطة متقدمة للغاية 
وتبدأ من فكرة الند للند، 
وتستخدم املنطق العقيل 
نفسه دون ادعاء الغرب 

احتكاره، فمثاًل عند ترجمتي 
لكتاب الفيلسوف الفرنسي 
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بعض امللفات، وانطالًقا من 
فكرة وجود سردية عربية 

كبرى، تحقق منطق الند للند، 
ويف امللتقى الثقايف لتطوير 
العالقات املصرية الصينية 

الذي دعى له الجانب الصيني 
)األكاديمية املركزية لإلدارة 

الثقافية ببكين(، وكنت 
واحًدا من )15( دعوة فقط 

وجهت للمشاركين املصريين 
الذين زاروا األكاديمية 

الصينية عىل مدى أكثر من 
10 سنوات، ويف حين قدم 

معظم املشاركين مالحظات 
عىل البرامج الثقافية التي 
قدمت يف األكاديمية، قمت 
بتقديم خطاب يعتمد عىل 

مبادرة شاملة تضم عموم 
املشـتركين يف مشروع 
طريق الحرير الجديد، 

وأسميتها »مبادرة تبادل 
املزيج الثقايف«)٢٣(، وقمت 
بترجمتها للغة اإلنجليزية 

التي اخترت أن أتحدث بها 
للوفد الصيني، وأال أستخدم 

مترجمة اللغة الصينية 
الحاضرة من العربية، 

وجاءت املبادرة يف ثالث 
صفحات تقريبًا وترجمتها 

تحت عنوان:
Initiative of ”Cultural 
Mix Exchange“
on the New Silk 
Road)24(

ويف موضع آخر عند 
ترجمتي لديوان رائد 

الرومانتيكية اإلنجليزي وليم 
بليك للعربية )أغنيات البراءة 

والتجربة(، ويف الترجمة التي 

الشهير جان بول سارتر 
 Réflexions“ « املعنون

 sur la Question Juive
أو »تأمالت يف املسألة 

اليهودية«، الذي ترجمته 
عن النسخة اإلنجليزية 

 Anti-Semite and املعنونة
Jew)٢٢(، اخترت أن أقدم له 
بدراسة نقدية تقدم سردية 

كبرى مضادة لفلسفة سارتر 
السياسية يف الكتاب، بعنوان: 

سارتر بين الصهيونية 
وسلب الحق الوجودي 

للفلسطينيين«.
وهى دراسة نقدية راعيت 

فيها الرجوع للمصادر 
الغربية والصهيونية وليس 

العربية فقط، وراعيت 
استخدام الخطاب العقيل 

املنطقي للرد عىل البناء 
النظري الذي قدمه سارتر 
لدعم الصهيونية وتوطين 
يهود أوروبا يف فلسطين، 

وهنا مثاًل أرى أن هذه 
الدراسة تصلح للترجمة 

لآلخر وتكوين خطاب مضاد 
للصورة النمطية للعربي عند 

اآلخر الغربي املعادي لنا 
باسم الحرية والديمقراطية 

وقيم املسألة األوروبية كلها، 
ولقد اقترحت لها عنواًنا يف 

مسودة لترجمتها بعنوان:
Sartre between Zionism
and Denying the Ex-
istential Right of the 
Palestinians

ويف مثال آخر عند بناء 
الخطاب املوجه لآلخر/ 

الحليف/ الصيني نسبيًّا يف 

صدرت له مصحوبة بدراسة 
نقدية أيًضا، قابلني يف أحد 
املواضع إشارة وردت يف 
النص األصيل، لو مل أكن 

عىل خلفية تاريخية بالنص 
والسياق الحضاري الخاص 
به، ملا استطعت اتخاذ القرار 
الخاص بترجمتها وفق املراد 
منها، كان النص اإلنجليزي 

يقول:
And all must love the 
human form,
In heathen, Turk, or 
Jew.
Where Mercy, Love, 
and Pity dwell,
There God is dwelling 
too)25(.

وكانت املشكلة أن كلمة 
Turk هنا ليس املقصود منها 

مجرد التركي وفقط، إنما 
كانت داللة أو إشارة للمسلم 

عموًما يف التصور النمطي 
األوربي يف ذلك الحين، من 

هنا اخترت الحفاظ عىل البنية 
التاريخية واآلنية يف الوقت 
نفسه، عن طريق ترجمتها 

يف املتن باملعنى املباشر، 
ويف الحاشية بيان املقصود 

بالسياق التاريخي منها، 
هكذا:

وال بد للجميع أن يحب 
الشكل اإلنساني،

ىف الوثنية، التركية، أو 
اليهودية.

أينما تكمن الرحمة، الحب، 
والشفقة،

يكمن إلههم أيًضا.
وأضفت يف الهامش إشارة 
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الحديث عن السرديات 
الكبرى.

 فاملسألة »أن الثقافة 
املهيمنة ال تترجم من الثقافة 

الخاضعة سوى األعمال 
التي تالئم ما تحمله عنها 
من تصورات سابقة، أي 

تمتثل إىل ما لديها من صور 
نمطية مهيمنة؛ يف حين 

تختار الثقافة الخاضعة عادة 
ما تترجمه ملجرد أنه قادم 

من ثقافة مهيمنة«)٢6(.
ويف ترجمة أخرى عن 

العبرية )مختارات شعرية( 
قدمُت دراسة بعنوان: 

»الصمود: الصورة غير 
النمطية للعربي يف األدب 

الصهيوني«)٢7(، وفيها 
مارسُت اختياًرا بالحفاظ عىل 

األصل كما هو لشيوعه يف 
الثقافة العربية، فالنص يقول 

يف العبرية:
ִלְהיֹות אֹו לֹא ִלְהיֹות
ַּגם ַּבִּׁשיָטה ַהֶּׁשְקְסִּפיִרית
ְוַגם ְּבִׁשיטֹות ֲאֵחרֹות.

للكلمة تقول: »يقصد هنا 
اإلسالم واملسلمين، حيث 

كانت »تركيا« ترمز يف ذلك 
الوقت للدولة العثمانية 

والشرق والعامل اإلسالمي«، 
واملقصود من املثال هو 

الوعي بالسياق الحضاري 
والقدرة عىل تصويره ونقله 
للذات أو لآلخر أيًضا، حيث 
جاءت الدراسة تحت عنوان: 
»سيد الرومانتيكية«؛ وأهمية 

هذه الدراسات التقديمية 
أن تصلح كي تكون لبنة 
أساسية للخطاب النقدي 
املوجه للغرب أو للحليف 
الحضاري لتقديم صورة 

إيجابية للذات العربية، 
وتقدم خطاًبا فكريًّا جديًدا 

يخرج من املنطق ذاته 
الذي يستخدمه الغرب، من 

هنا ال نقع تحت تروس 
ماكينة التنميط األوروبية 
يف اختياراتها ملا تترجمه؛ 

لكونها ترى يف نفسها ثقافة 
مهيمنة، تمتلك وحدها حق 

وترجمته:
يكون أو ال يكون

أيًضا يف املنهج الشكسبيري
وىف مناهج أخرى كذلك.

وكان القرار يف كلمة 
ַהֶּׁשְקְסִּפיִרית أو 

الشكسبيري، حيث وجدت 
أنها تعني املفهوم الشائع 
نفسه يف الثقافة العربية، 

والغرض القول إن الوعي 
بالتدافع الحضاري مع اآلخر 

وسياقات النصوص، الزم 
يف الترجمة إىل اآلخر ومنه 
كذلك، وإن كانت إىل اآلخر 

لها األولوية هنا وفق مفهوم 
السردية العربية الكبرى كما 

طرحت يف املثالين األولين 
يف الخطاب الخاص املوجه 
لسارتر وللحليف الصيني 
أيًضا، ألن الخطاب املوجه 

لآلخر هو مناط تغيير 
الصورة النمطية، حيث »من 

خالل النشطات الترجمية 
التعجيمية تستطيع األمة 

العربية أن تقدم نفسها للعامل 
ثقافيًّا.. ألن للعرب خصوًما 

تاريخيين 
معروفين 

يحرصون 
عىل تشديد 

الحصار، 
ليتمكنوا من 

تشويه صورة 
األمة العربية.. 
وتأليب الرأي 
العام العاملي 
ضدها وضد 

قضاياها 
العادلة«)٢8(.
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2- من محتوى 

الترجمة إلى خطاب 

الترجمة

يف نطاق مشروع الترجمة 
لآلخر )ويف مجال الترجمة 

يف العموم( يجب التعامل 
مع إنتاج النص املصدر، ثم 
تحويله من خالل الترجمة 

إىل إنتاج النص الهدف، يجب 
اعتبار التعامل مع إنتاج 
النصين املصدر والهدف 

باعتبارهما مهمة إنتاج خطاب 
وليس نقل معنى مجرد، أي 
ال بد من االلتفات عند إنتاج 
النص املصدر وإنتاج النص 

الهدف من خالل الترجمة 
ألدوات تحليل الخطاب وفق 
النظريات الحديثة بما تشمله 

من عالقات كلية وثقافية 
وعالقات جزئية تفكيكية، 

واضعين يف االعتبار معابر 
الصورة النمطية الحديثة 

الستة وكذلك مكونات 
الصورة النمطية ومصادرها 
الدينية والسياسية والعرقية 

عند اآلخر الغربي.
حيث ستصبح مهمة فريق 

»الترجمة لآلخر« هي 
التوجيه بإنتاج نصوص 

مصدر يف العربية )والقيام 
مباشرة بانتاجها( ترد عىل ما 
يشغل امللفات املتعلقة بالدول 

العربية حاليًّا ويف سياق 
ملفات التدافع الحضاري 

النشطة، ثم القيام بترجمة 
هذه النصوص وفق مفاهيم 

إنتاج الخطاب والتحليل 

الثقايف للغات األجنبية، 
سواء لآلخر الذي تفجرت 
تناقضاته داخل مستودع 

هوية الذات العربية )اإليراني 
والتركي عىل املستوى 

الديني(، أو اآلخر الحليف 
خارج مستودع هوية 

الذات العربية )األفريقي 
والصيني والروسي عىل 

سبيل املثال(، أو اآلخر خارج 
مستودع الهوية العربي مناط 

العداوة التاريخية والتدافع 
الحضاري القائم واملستمر 
)اآلخر الغربي واألمريكي 
والصهيوني(؛ وهنا تأكيد 
عىل أن مشروع الترجمة 

لآلخر سيقوم من زاوية ما 
بإنتاج الخطاب وليس مجرد 

ترجمته ونقله للغات األخرى، 
وسيكون ذلك من منظور 

معريف بامتالك مهارات إنتاج 
الخطاب الثقايف والحضاري.

وتدلياًل عىل أهمية الوعي 
بالسياق الثقايف للنص الهدف 

والنص املصدر )حتى يف 
الترجمة للعربية(؛ سأضرب 

مثاًل لترجمة صاحبت أحد 
األفالم األمريكية، حيث 

يف موقف جاءت الترجمة 
املكتوبة عىل الشاشة كالتايل:
أنا ال أريد طعاًما يأتي معه 

لعبة
يف حين كانت الجملة 

األصلية يف الفيلم عىل لسان 
أحد املهاجرين الروس 

املوجودين يف أمريكا ويف 
سياق موقف ساخر، هنا 

املترجم أخطأ يف فهم السياق 
الثقايف للحوار ومل يضع 

المترجم ال بد أن 
يكون على وعي 

بدوره الثقافي أو 
الحضاري كمنتج 

لخطاب له سياقاته 
االجتماعية 
والثقافية 

والسياسية 
الموروثة أو 

التاريخية في 
العموم، من 

هنا يشترط في 
المترجم منتج 

الخطاب في 
سياق عملية 

الترجمة وتدافعها 
الحضاري، أن يكون 
على معرفة بأنماط 

التدافع الحضاري 
وأشكاله في 

الظاهرة اإلنسانية 
في العموم وفي 

نطاق الجماعة 
البشرية الخاصة به 

في الخصوص.
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يصلح أساًسا للمحاججة 
يف القضايا ذات الصلة يف 

التدافع فيما بينهما.
من هنا تكمن أهمية أو 
مرجعية مفهوم إنتاج 

الخطاب واشتراطاته يف 
مسألة الترجمة بين الذات 

واآلخر والتدافع الحضاري 
بينهما، ألن املترجم ال بد أن 

يكون عىل وعي بدوره الثقايف 
أو الحضاري كمنتج لخطاب 

له سياقاته االجتماعية 
والثقافية والسياسية 

املوروثة أو التاريخية يف 
العموم، من هنا يشترط 

يف املترجم منتج الخطاب 
يف سياق عملية الترجمة 
وتدافعها الحضاري، أن 
يكون عىل معرفة بأنماط 

التدافع الحضاري وأشكاله 
يف الظاهرة اإلنسانية يف 

العموم ويف نطاق الجماعة 
البشرية الخاصة به يف 

الخصوص.
ألن الترجمة ليست يف 

الحقيقة مجرد وعاء لغوي، 
إنما هي عملية إنتاج خطاب 

ثقايف، ال بد أن تخضع أو 
ال بد أن يخضع القائم بها 

لعملية امتالك لشروط إنتاج 
الخطاب املوجه للذات عند 

الترجمة من اآلخر، وكذلك 
الخطاب املوجه لآلخر عند 

الترجمة نقاًل عن الذات 
بما يتضمنه من قدرة عىل 

تحليل الخطاب ونقد النقاط 
غير املفهومة والقدرة عىل 
إكمالها من الخلفية العامة 

املضمرة والكامنة للنصوص، 

عدة عوامل يف الحسبان، هي 
منطق الشخص املهاجر، وما 

املقصود بجملة:
 I don’t want food that

comes with a toy
يف حين كان األصوب ترجمة 

الجملة كالتايل:
أريد طعاًما حقيقيًّا وليس 

وجبة من املطاعم السريعة.
ألن يف ثقافة املصدر -أي 

اللغة اإلنجليزية األمريكية- 
الطعام الذي يأتي معه لعبة 
هدية، املقصود به وجبات 
مطاعم املأكوالت السريعة 

مثل »ماكدونالدز« أو 
»كنتاكي«، التي عىل سبيل 
الترويج والجذب لألطفال 

قد تطرح وجبات مصحوبة 
بلعبة هدية، هنا سقط املترجم 

يف التعامل مع الخطاب 
الثقايف وفهمه، وتعامل مع 

مفهوم نقل املحتوى املجرد، 
هنا تظهر أهمية التعامل مع 

محتوى الترجمة بوصفه 
خطاًبا ثقافيًّا يتضمن 

اشتراطات الوعي به يف 
الترجمة من اآلخر وإليه.

فال بد سترتبط عملية 
الترجمة لآلخر بضرورة 
إنتاج خطاب جديد، يقوم 

عليه باحثون مهتمون بمجال 
التدافع الحضاري القائم عىل 
فهم الذات وفهم اآلخر وفهم 
مساحات االشتباك والتدافع 

فيما بينهما، لتقديم خطاب 
يقوم عىل عرض وجهة نظر 

الذات )العربية بالتحديد( 
بمنطق يقبله أو حتى يحترمه 

اآلخر )الغربي بالتحديد(، 

فمثاًل »قدمت يامي تشن 
دراسة تتحدث عن ممارسات 

الترجمة بين الصحف 
اإلنجليزية والصينية، 

تستخدم فيها التحليل النقدي 
للخطاب وأيًضا تبحث 

الترجمة يف إطار سياسي 
اجتماعي«)٢9(.

هنا ال بد أن يتحول فعل 
الترجمة إىل عملية ثقافية 

مزدوجة متعددة املستويات، 
أي ال بد أن يكون عىل 

دراسة بالبنية العقلية لثقافة 
اآلخر ومحددات تطورها 

ونقاط ضعفها ونقاط 
قوتها، واملنطق االجتماعي 

والتاريخي الذي تتحرك من 
خالله؛ بحيث يمكنه أن ينظر 
يف الصورة النمطية السائدة 

عن الذات عند اآلخر ويدرس 
مسبباتها وسياق نشأتها 

ودوافعها، من ثم يبحث يف 
سبل تغيير تلك الصورة 

استناًدا لتقديم خطاب جديد 
له القدرة عىل التأثير يف 
عقلية اآلخر وفق منطقه 

مفكًكا أسباب وجود الصورة 
النمطية التاريخية.

وذلك ما يتطلب عدة أشياء 
منها: تحديد طبقات ذلك 
اآلخر وهل هو واحد أم 

متعدد، وهل يمكن التوجه 
له بخطاب واحد عام، أم 

سيحتاج األمر لبعض التنويع 
ومراعاة اعتبارات خاصة يف 
كل خطاب، وكذلك سيتطلب 

األمر تحديد املحكات 
الحضارية النشطة مع ذلك 
اآلخر وسبل عرض وجهة 
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الحضارية/ الثقافية، بما 

تطلبه من ذهنية وفهم ملنطق 
ومفهوم الوجود عىل »املنبر 
العام« وأثره عىل الناس يف 
تشكيل الصورة للذات أو 
الصورة العكسية لآلخر.

 وذلك ما ناقشه وتوصل 
له العديد من الباحثين يف 

الغرب تحديًدا يف مجال 
الترجمة للمنابر اإلعالمية، 
وأن الذي يقوم بالترجمة 
ليسوا مترجمين عاديين 

وإنما يتم فرزهم وفق 
مهارات تحريرية وصحفية 

تحمل االختيارات والتوجهات 
الفكرية والسياسية لتلك 

املؤسسات وشبكة عالقاتها 
املمتدة يف املجتمع الغربي«، 

فمثاًل يف هذا السياق 
»تناقش بليزا وباسنيت 

دور الترجمة يف وكاالت 
األنباء وكانت مالحظتهما 

األساسية هي أن ممارسات 
عملية الترجمة تتم بواسطة 
صحافيين ومحررين وليس 

مترجمين«)٣0(.

نظر الذات العربية فيها، 
وكذلك سيتطلب األمر تحديد 

»الجمهور املستهدف« من 
الخطاب الذي سيترجم لآلخر 

بين العموم والخصوص.
فهناك الخطاب املباشر 

املمكن التوجه به مباشرة 
نحو النخب والقارئ 

الغربي، وهناك وسائل أكثر 
اتساًعا قد تحمل خطاب 

الذات العربية يف مشروع 
متكامل قد يرتبط بالفنون 
والسينما، وتقديم املجتمع 

العربي من خالل تصورات 
ومداخل يستطيع املواطن 

الغربي التواصل معها، لكن 
ما يعنينا هنا يف املقام األول 

هو الخطاب املباشر لفعل 
الترجمة إىل اآلخر، وما 

سيرتبط به من إشكاليات 
وقضايا ومسارات عليه أن 

يسير من خاللها.
 من ثم أصبح لزاًما علينا 

االعتراف باالنتقال من 
عملية الترجمة واعتبارها 

مجرد فعل لغوي مهاري يف 
األساس، إىل اعتبارها فعاًل 

حضاريًّا ثقافيًّا يتطلب الوعي 
بالذات ومستودع هويتها 
باألساس، وأنماط التدافع 
الحضاري التي تواجهها 
إقليميًّا ودوليًّا، فلم يعد 

املترجم يف العصر الحايل -أو 
يجب أن يكون- مجرد ناقل 
للمحتوى اللغوي؛ إنما يجب 
أن تتطور مصفاة االختيار 

ليصبح أحد االشتراطات هو 
توفر مهارات إنتاج الخطاب 
التحريرية وفق االشتراطات 

ومن ضمن اشتراطات 
خطاب الترجمة وإشكالياته 
مراعاة السياق الحضاري 
للذات أو اآلخر، والقدرة 

عىل ضبط الخطاب وتحريره 
ليحقق الوظيفة املطلوبة 
عند الجمهور املستهدف 
)أو اآلخر( من الترجمة، 
فهناك دائما »آخر« عند 

عملية الترجمة، عند الترجمة 
للغة املترجم األصلية يكون 

النص األصيل بالنسبة 
للمتحدثين بلغة املترجم هو 

آخر، وال بد من فهم سياقات 
التدافع وأنماطه وإشكاليات 

الخطاب فيما بينهما، وأقصد 
بإشكاليات الخطاب القدرة 

عىل استخدام تعبيرات جديدة 
تكون قادرة عىل تجاوز األثر 
النفسي ملفردات أو تعبيرات 

بعينها.
وكذلك األمر عند القيام 

بترجمة نص أصيل موجه 
لآلخر أو إنتاجه يف غير 

لغة املترجم األصلية، 
فهنا النص األصيل يكون 
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عند إنتاج الخطاب املوجه 
للترجمة لآلخر.

فمثاًل يمكن اعتبار أن 
مصادر رئيسية مثل 

البعد الديني والسياسي 
الصهيوني، وكذلك البعد 

الفكري/ األيديولوجي 
اليميني أو اليساري تشكل 

موضًعا لبناء وترسيخ 
للصورة النمطية التقليدية 

عن العربي يف الغرب، 
وتحتاج للوعي بمكونات 

هذه الصورة النمطية عىل 
تلك املستويات لخلخلة 

رسوخها قدر املستطاع، 
ألن ذلك هو ما عىل أساسه 
يتم ترويج الخطاب املعادي 
للذات العربية يف الغرب، يف 

حين قد يعتبر ما هو إنساني 
قادر عىل النفاذ يف عموم 

املجتمعات -أو أوساطها غير 
السياسية البحتة-، مدخاًل 
جيًدا لحد ما إلذابة الجليد 

وكسر الصورة السابقة عند 
املتلقي الغربي مثاًل، من هنا 
تكون املداخل املعاصرة التي 
تعتمد عىل لحظات مفصلية 
وما يحيط بها مدخاًل جيًدا 

للذات العربية لتغيير الصورة 
النمطية.

ومثاًل يف النطاق غير 
السياسي البحت، هناك بحث 

قدمته رصدت فيه نشأة 
علم االجتماع االفتراضي 

وظهوره، وسياقه يف دراسة 
الحالة العربية بعنوان: »من 

الفيس بوك إىل علم االجتماع 
االفتراضي«)٣٢(، وحرصت 

عىل أن أكتب عنه مقالة باللغة 

»آخر« لذلك املستهدف من 
عملية الترجمة إليه، بما 
يستلزم حضور الوعي 
باشتراطات وإشكاليات 

التدافع الحضاري وأنماطه 
التاريخية دائًما بين الذات 

واآلخر والظرفيات املصاحبة 
لذلك، ويف هذا السياق »تورد 
ستينج ثالث أسباب جوهرية 

تستدعي تحرير الترجمة 
وهي: أواًل.. وثانيًا أقلمة 

النص ألداء وظيفة مقصودة 
يف سياق اجتماعي جديد 

وهو ما يعرف يف دراستها 
بتحرير الترجمة الظريف«)٣1(.

3- الترجمة والتلقي 

بين تمثل اآلخر 

والذات

عند »الترجمة لآلخر« 
سيكون من املهم كذلك وعي 
فريق الترجمة الذي سيعمل 

عىل هذا امللف بنظريات 
التلقي، وتوقع استجابة 
القارئ )املتلقي( لخطاب 

الترجمة ووضع محددات 
إنتاج خطاب الترجمة أو 
مسارات له بما يتفق مع 
الهدف العربي منها، ويف 
الوقت نفسه األسلوب أو 

املداخل التي سيتلقاها اآلخر 
منها، وأهمية نظرية التلقي 
هنا أنها تقوم عىل دراسة 

محركات ودوافع الجمهور 
أو املتلقي املستهَدف، وتضع 
هذه املؤشرات يف الحسبان 

 From :اإلنجليزية بعنوان
Facebook to Virtu-

al Sociology)33(، يف هذه 
املقالة التعريفية بالبحث 

استخدمت مدخل علم 
االجتماع والخطاب الخاص 

به باعتباره مقبواًل عند الذات 
الغربية، لكنه يؤسس لوجود 

حالة عربية ظهرت ارتباًطا 
بحركة الثورات العربية 

يف العقد الثاني من القرن 
العشرين، مع حضور فكرة 
النقد الذاتي والسعي لضبط 

الظاهرة والعلم الجديد.
وكانت هناك فقرة أرى لها 
أهميتها يف توقع أفق التلقي 
عند الجمهور الغربي )دون 

سعي لتتماثل معه أيًضا 
أو التكيف وفق معاييره(، 

وهى فقرة تؤكد عىل اختيار 
حضور الذاتي املوروث يف 
ضبط اآلني واملستقبيل مع 
وجود العقالنية والترشيد، 
يف مثال تطبيقي ملا يجب أن 
يكون عليه خطاب الترجمة 

املوجه لآلخر:
Third, in way to ad-
just and theory, which 
consists of: rational-
ization and function-
alism – from criticism 
to construction – from 
instantaneous cleansing 
to purposeful activi-
ty- re-characterization 
of ethics- employing 
heritage in the virtual 
community- the emer-
gence of a new system 
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تمثل ثقايف تجاه اآلخر ومن 
ثم املقارنة بالذات أيًضا، من 
هنا ال بد أن يكون من يقوم 

بالترجمة إىل اآلخر بصفة 
رئيسية )وعنه أيًضا(، عىل 

دراية كبيرة ووعي بمستودع 
هوية الذات العربية، أو 

يكون عىل وعي بداية بفكرة 
مستودع الهوية يف العموم 

وإال كيف سيتمثل مستودع 
هوية اآلخر وثقافته، ثم كيف 

سينجو من فخ االستالب 
لذلك اآلخر، واألزمة أن 

كثيًرا من عمليات الترجمة 
التي تمت يف الفترة املاضية 

كانت تتم من وجهة نظر 
االستالب لآلخر، فيحسب 

الخطاب الذي تقدمه بالخصم 
من رصيد الذات العربية يف 

تدافعها الحضاري.
وأحياًنا كانت تقف تلك 

الترجمات عند حدود اللغوي 
واملستوى السطحي األول 
للمحتوى، فتخرج عاجزة 

ومستلبة يف اآلن ذاته، من 
هنا يكون التأكيد عىل القدرة 
الفكرية للمترجم باعتبارها 
شرًطا لعملية الترجمة من 
اآلخر وإليه، حيث »إن أول 

صعوبات املجموعة فوق 
الفنية- التقنية هو التعامل 

مع فكر الكاتب لتمثله 
وإدراكه ويستدعي هذا قبل 
اإلمساك بالقلم للشروع يف 

الترجمة قراءة العديد من 
أعماله األخرى، واالطالع عىل 

سيرته وعصره حتى تنجيل 
روح القضايا التي يطرحها، 

ويتقمص املترجم ولو إىل حد 

of virtual values- evo-
lution of virtual social 
forms)34(.
من هنا تتبدى أهمية الوعي 

بنظريات التلقي وأثر 
الخطاب واحتماالت التباديل 
والتوافيق الخاصة بهما عند 

املستقبل أو الجمهور أو 
املتلقي اآلخر، فهنا »نقول من 

الصعب فصل الترجمة عن 
التلقي، وعن تاريخ التلقي، 
خاصة وأن املترجم وسيط 

لغوي وثقايف ال يعمل يف 
فراغ، ولكنه يعيش ضمن 
جماعة يعرف مسبًقا أن 
الجمهور الذي يترجم له 

سيحكم عىل الترجمة.. وحتى 
عىل األخالقية للثقافة التي 
جاء منها النص املترجم)٣5(.
 مع اإلشارة لوجود فرق 
كبير بين القدرة عىل فهم 
مساحات التلقي والقدرة 

عىل تمثل وعي اآلخر، وبين 
االستالب له الوقوع يف حبال 

التماثل أو التكيف الثقايف 
معه، األمر أشبه بالقدرة عىل 

تمثل سياق اآلخر ثم الخروج 
منه، وهو يتطلب أن يكون 
املشاركين يف املشروع عىل 
وعي شديد بمكونات الذات 

ومكونات اآلخر، والقدرة عىل 
حسم االختيارات فيما بينهما 

باالنتماء ملستودع هوية 
الذات، وهم أشبه بكتيبة 

استطالع تعمل خارج أرض 
الذات لكنها متشبعة بها 

وتحملها يف قرارة نفسها.
ففي مشروع »الترجمة 

لآلخر« يقوم املترجم بعملية 

ما شخصية هذا الكاتب أثناء 
قيامه بعملية الترجمة«)٣6(.

وهنا يمكن اإلشارة إىل 
تجربة املركز العلمي للكتاب 
يف »الترجمة لآلخر« بالهيئة 

املصرية العامة للكتاب، 
والتي نشطْت يف الفترة 

األخيرة وقدمْت عدة نماذج 
لآلخر املتعدد، عىل املستوى: 

األفريقي، والصيني، 
واألوروبي، وأخيًرا التعاون 

يف هذا السياق مع وزارة 
األوقاف، رغم أن كل نماذج 

الترجمة لآلخر هذه مل 
تنضبط تماًما وفق منهج 
إنتاج الخطاب وحجيته، 

والوعي بمحددات التلقي 
عند اآلخر، إال أنها خطوة 
يف االتجاه الصحيح، حتى 
لو تعثرت أو مل تنل الدعم 

والحرية الكافيين بسبب 
البيروقراطية وما يتعلق بها 
من عراقيل ومعوقات إدارية 

تقليدية.
ويمكن يف هذا السياق 

الرجوع ملجموعة مقاالت 
كتبها الباحث ونشرها يف 
نسختين بالتزامن، واحدة 

بالعربية وأخرى باإلنجليزية، 
وتتصدى كلها للدفاع عن 
وجهة نظر مصر -كجزء 

من الذات العربية- يف قضية 
»سد النهضة« األثيوبي، مع 
األخذ يف االعتبار أن يراعي 

خطاب هذه املقاالت محددات 
إنتاج الخطاب الحجاجي، 

والوعي بمعايير التلقي 
وذهنية اآلخر األثيوبي 

ومنطلقاتها)٣7(.
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ومجالها ضرورة التفرقة بين 
املترجم باشتراطاته املهنية 
وتمكنه من أدواته اللغوية، 

وبين »املترجم الباحث« 
باعتبار صفة الباحث هنا 

صفة جامعة لعدة مهارات 
ثقافية يف العموم قد تكون 
أقرب ملفهوم الناقد الثقايف 

الذي يبحث يف األنساق 
املضمرة للنصوص ودوافعها 
الحقيقة، التي قد تكون كامنة 
يف مستوى أبعد من املستوى 

اللغوي، وكذلك أعقد من 
مستوى املضمون واملحتوى 

املباشر.
كما سنضيف ملهارات الناقد 

الثقايف هنا يف سياق الترجمة 
إىل اآلخر ومنه، ضرورة 
معرفة األنساق املضمرة 

للذات يف عالقتها مع اآلخر، 
فقد يكون هناك مسكوت 

عنه يف األنساق القائمة 
بين الذات واآلخر، ومن ثم 

سيكون عىل الباحث املترجم 
معرفة تلك األنساق والوعي 
بها أيًضا؛ تفرقًة عن املترجم 

العادي، ويف هذا السياق 
يضع البعض معادلة تقول 

إنه »ومن ثم فإن باحث 
الترجمة الحديث -واملترجم- 

ال يدرس العينات اللغوية 
يف ظروف مختبرية، إن 

صح هذا التعبير، بل ينظر 
إىل النص كأنما يطل عليه 
من طائرة عمودية فيبصر 

السياق الثقايف أواًل، ثم 
سياق املوقف، ثم النص آخر 

األمر«)٣8(.

من هنا ربما قد يظهر عندنا 
اشتراط جديد ملن يقوم 

بعملية »الترجمة لآلخر« 
وهو أن يتصف بوجود 

قدرات بحثية، ربما سنتحدث 
عن نخبة وعينة مختارة 

بدقة شديدة لكي تمارس 
فعل الترجمة لآلخر وإنتاج 
الخطاب الخاص به يف اللغة 

العربية األم يف البداية، 
فمن سيشاركون يف عملية 

الترجمة لآلخر وإنتاج 
الخطاب الخاص بها يف اللغة 
األم بداية سيخضعون لعدة 
شروط مجتمعة، من ضمنها 

القدرات املهنية املعتادة 
للمترجم وتمكنه من أدواته 
يف اللغتين املصدر والهدف، 

لكن ذلك لن يكون شرًطا 
كافيًا أبًدا.

إنما يجب ان يرافقه املعرفة 
بمفاهيم واشتراطات نظريات 
التلقي وإنتاج الخطاب الفعال، 

ومفاهيم الصورة النمطية 
وآليات تغييرها، وتراث 

الذات ومستودع هويتها، 
وأنماط التدافع الحضاري يف 
العموم والخاص بالحاضنة 

الخاصة بالذات )العربية( 
يف الخصوص، وكذلك تراث 

اآلخر املتعدد واملتباين، 
باإلضافة للقدرة عىل تقديم 
الخطاب املترجم لآلخر يف 

شكل مخرجات متنوعة عند 
الحاجة )مادة مصورة- مادة 

درامية- مادة تفاوضية 
سياسية.. إلخ(.

ولقد ظهر عند الكثير من 
الباحثين يف دراسات الترجمة 

خاتمة

قدمْت هذه الدراسة فلسفة 
ملشروع »الترجمة لآلخر«؛ 
تربطه بسياسات الخطاب 
وإنتاجه والوعي بمعايير 

التلقي، بحيث جعلت مركز 
علمية الترجمة لآلخر ينتقل 
لعملية إنتاج الخطاب نفسه 

وليس عملية الترجمة اللغوية 
وفقط، واهتمت ببيان أن 
اآلخر ليس كالًّ واحًدا بل 
هو متعدد ومن ثم يجب 

عىل الخطاب املوجه للترجمة 
لآلخر أن يتعدد، وفق تعدد 

السياقات ومعايير التلقي 
الخاصة بهذا اآلخر املتعدد.

واعتبرت فلسفة الدراسة أن 
مشروع الترجمة عن الذات 
العربية لآلخر يف فترة »ما 
بعد املسألة األوروبية«، هو 

يف حقيقة األمر مشروع 
لتقديم سردية عربية كبرى 

مضادة للصورة النمطية 
الغربية، تتصدى لها يف 

فترة حضارية حرجة 
للغاية تبرز فيها سردية 

غربية كبرى مضادة للذات 
العربية، ويحقق خطابها 
الرواج واالنتشار، وهي 

سردية »صفقة القرن« وأبرز 
مخلفاتها الحالية املتمثلة يف 

»االتفاقيات اإلبراهيمية«، 
وخطابها الثقايف/ الديني/ 
السياسي الناعم للسيطرة 

والهيمنة واالحتواء.
إذ أكدت الدراسة عىل 

االهتمام بقضايا وإشكاليات 
»الترجمة لآلخر«، وباألخص 
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الدراسة يف مشروع »املركز 

العلمي للترجمة« بالهيئة 
املصرية العامة للكتاب مجااًل 

لتنفيذ مشروع »الترجمة 
لآلخر« يف مصر وتغيير 
الصورة النمطية العربية 
)وربما التكامل فيستمر 
القومي يف الترجمة من 

اآلخر ويتخصص العلمي 
يف الترجمة إىل اآلخر(، بما 
يخدم االتجاهات التنموية 

واملواقف السياسية 
والحضارية العربية 

واملصرية ملخاطبة اآلخر 
الحضاري الحليف النسبي، 

وكذلك اآلخر الحضاري 
مناط التدافع بدرحات 

التدافع املتفاوتة، وذلك 
يف لحظة حرجة يف القرن 
الحادي والعشرين تتطلب 

إعادة النظر يف التوصيفات 
الوظيفية للمؤسسات 

الثقافية، وضبطها مجدًدا.
 وربما باعتبار الترجمة 
لآلخر هنا من متطلبات 

»التنمية املستدامة« والبقاء 
دائًما يف حالة حراك ووعي 

باآلخر، فالتأخر سواء يف 
النقل عنه أو إليه سيؤدي 
بالتبعية إىل تجميد صورة 

الذات العربية وتجميد 
حضورها وفعاليتها، بما 

يضعها يف موقف »السلب 
الوجودي« نتيجة حركة 

اآلخر املستمرة، ووقوعها 
يف دائرة الجمود والثبات، 

والبقاء يف الجانب املظلم من 
حجرة املعرفة.

وَتخلُص الدراسة إىل أن 

يف سياق التدافع الحضاري 
الراهن ومحاولة تغيير 

الصورة النمطية السلبية 
للعرب التي يتخذها البعض 

مبرًرا للهيمنة والعدوانية 
والتعايل تجاهه، ويف هذا 

السياق يجب أن يقوم 
املشروع بانتاج املعرفة 

وليس مجرد نقلها لآلخر 
املتعدد سواء داخل »مستودع 

هوية« الذات العربية 
بتناقضاته الراهنة أو خارج 
املستودع، سواء مع اآلخر 
الحليف الحضاري النسبي 

أو الخصم املتفاوت يف 
درجة الخصومة، بما يتطلب 
التعامل مع الترجمة بوصفها 

خطاًبا وليست مجرد نقل 
محتوى لغوي بحت، وكذلك 
الوعي بمحددات تلقي اآلخر 

لها ومدى استجابته لها.
 فاألمر أن فعل الترجمة 
يف هذا النطاق ال بد أن 

يقوم به باحثون معرفيون 
مدركون ملنهج دراسات 

التدافع الحضاري الذي يربط 
الظاهرة اإلنسانية باحتماالت 
وجود اآلخر ودراسة أنماط 

التدافع التاريخي معه، يف 
سعي الستشراف مستقبل 

تلك األنماط وسيناريوهاتها.
وقد نقدْت الدراسة مجال 

عمل »املركز القومي 
للترجمة« يف مصر )كنموذج 

لدراسة الحالة العربية(، 
بتعريفه الذي نص عىل 
عملية الترجمة إىل اللغة 

العربية وقصرها قانوًنا يف 
هذا االتجاه، يف حين ترى 

»الترجمة لآلخر« هى 
مشروع لسردية عربية 

كبرى جديدة مضادة 
للصورة النمطية التاريخية 

السلبية عند الغرب عن 
العرب، باعتبار الترجمة 
لآلخر سوف تتم وفق 
مفاهيم إنتاج الخطاب 

واشتراطاته، والوعي بأنماط 
التدافع الحضاري التاريخية 
معه واستشراف مساراتها 

املستقبلية بما يخدم الوجود 
العربي ويدعم وجهة نظره 

عىل الصعيد العاملي، عبر 
مختلف معابر الصورة 

النمطية وتمثالتها يف اإلعالم 
والسياسة والسينما والدوائر 

العلمية والثقافية.
ويبقى القول يف الختام إن 

نقل الذات ومحدداتها لآلخر 
خاصة يف ظل فكرة التدافع 

ووجود صورة نمطية مسبقة 
عند اآلخر الغربي، سيتطلب 

فعاًل ومشروًعا للترجمة 
مركبًا لينجح يف مهمته 

ويضاف للرصيد الحضاري 
الخاص بالذات العربية، يف 

مواجهة القضايا الخاصة بها 
التي تثار يف املحكات الدولية 

ذات الصلة، لذا ال بد أن يقوم 
ذلك املشروع عىل عدة أسس 
متوازية ومتجاورة تعمل مًعا 
ويف اآلن ذاته، وهذه األسس 
أو االشتراطات التي توصي 

بها الدراسة هي:
- دراسة الصورة النمطية 
املستقرة عند اآلخر الغربي 

التي شكلها االستشراق 
للذات العربية، واستهداف 
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مع التأكيد عىل عدم صدور 
ترجمة من اللغات األخرى 
دون أن تصحبها دراسة 
تبرز سياقها يف ثقافتها 

وحضارتها األم، وأهميتها 
وعالقتها بالثقافة العربية 

واملصرية )من خالل مدخل 
التدافع الحضاري(، ويف 

مرحلة متقدمة من الوعي أو 
العمل الذكي الفعال، يمكن 

اعتبار الخطاب الذي ستقدمه 
تلك املقدمات لألعمال الغربية 
املترجمة، لبنة أخرى تضاف 

ملهمة التعريف بالذات العربية 
وتصورها للمشروع الغربي 

وفق سياقها الذاتي، حينما 
يصل ذلك الخطاب للحظة 

ومساحة التفوق لكي ُيقدم 
للذات ثم يتم ترجمته لآلخر 

يف الوقت ذاته.
- االنفتاح نحو وجهات 

حضارية جديدة خاصة يف 
الثقافة واألدب واملقاربات 

الفكرية واملعرفية األفريقية 
والالتينية واآلسيوية، 
الستكشاف احتماالت 

املشترك الحضاري والبناء 
عليها، والخروج من هيمنة 

املركز األوروبي فكريًّا وأدبيًّا 
التي سيطرت عىل العقلية 

العربية يف القرن العشرين، 
وخلقت أصناًما أيديولوجية 

ومعرفية وثقافية يصعب 

تغييرها من خالل مشروع 
الترجمة إىل اآلخر، علًما بأن 

هذا الخطاب الجديد الذي 
سيتم ترجمته لن يقوم عىل 

ترجمة األدب وبعض أمهات 
الكتب أو كالسيكيات املكتبة 
العربية كاملحاوالت السابقة، 
إنما سيقوم عىل اختيار نقاط 

ومحكات بعينها لها ثقلها عند 
املوازنة الحضارية، وعمل 

دراسات جديدة وفق خطاب 
علمي موضوعي جديد يعي 

خطاب اآلخر ويدركه من 
منظور التدافع الحضاري، 

ثم ترجمتها إىل اللغات املعنية 
باآلخر.

- تحويل مراكز الترجمة 
العربية )املركز العلمي لهيئة 

الكتاب نموذًجا( إىل مركز 
أبحاث متكاملة تتصف 

بالفاعلية والحركية، فمثاًل 
عند الترجمة عن اآلخر 

يجب أن يرتبط ذلك بمصفاة 
وهدف ربط خطة الترجمة 

من اللغات األخرى بأهداف 
بحث سبل نهضة الذات 

العربية، بالتحديد األعمال 
الغربية التي تتعلق بمجاالت: 

الدراسات االستشرافية، 
والدراسات املستقبلية 

والحضارية، والنظريات 
اإلنسانية واالجتماعية 

الجديدة يف األلفية الجديدة، 

عليها يف األساس فهم فكرة 
تدافع الذات مع اآلخر، ويمر 
العديد منها بمتالزمة نفسية 

وفكرية يمكن أن نطلق 
عليها متالزمة »االستالب 
الحضاري« لآلخر والتي 
ارتبطت بمرحلة النهضة 

األوروبية وما خرج عنها 
من منتجات حضارية 

وأيديولوجية، رأى بعض 
العرب فيها االشتراطات 

املطلقة القابلة للتعميم عىل 
كل زمان ومكان، بغض 

النظر عن السياق الخاص 
بالجماعات اإلنسانية 

املوجودة خارج املركز 
األوروبي.

- وضع استراتيجية جديدة 
للترجمة العربية وضبطها 

داخل إطار مراكز الترجمة/ 
البحث املقترحة بما يواكب 

االحتياج الحضاري التنموي 
الجديد للبالد العربية ومصر 
يف ظل استشرافها ملستقبلها 

وبحثها عن سبل رصف 
الطريق إليه، واستكشافها 

إرهاصات النهضة ونماذجها 
املعرفية التي تصلح 

للتطبيق عىل الحالة العربية، 
والسيناريوهات املمكنة 

يف هذا االتجاه الذي يربط 
املعرفة باالحتياج الحضاري 

اآلني للبالد العربية
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أم كلثوم هي أعظم 

وأشهر املُغنين يف العامل 
العربي يف القرن العشرين، 

وعىل الرغم من مرور خمسة 
عشر عاًما عىل وفاتها، إال 

أن اسطواناتها وأشرطتها ال 
تزال متوفرة يف كل مكان. 

وهي معروفة أيًضا لدى 
عدد كبير من غير العرب، 
نظًرا ملا لغنائها من تأثير 

منوِّم وُمحزن من جهة أوىل، 
ولكونها وجًها بارًزا يف ذلك 

الضرب عامليِّ النطاق من 
إعادة اكتشاف الفن الشعبيِّ 
األصيل من جهة ثانية. بيد 

أن أم كلثوم لعبت أيًضا دوًرا 
ا يف الحركة النسائية  ُمهمًّ
الصاعدة يف العامل الثالث 
بوصفها »كوكب الشرق« 

التقيِّ الذي مثَّل ظهوره عىل 
املأل نموذًجا، ليس للوعي 

األنثوي وحسب، بل للياقة 
االجتماعية املحلية أيًضا. 

وكانت أم كلثوم يف مصر 
رمًزا وطنيًّا حظي باالحترام 
سواء يف عهد امللكية أم بعد 

الثورة التي قادها جمال عبد 
الناصر.

ومسيرة أم كلثوم الفنية 
مسيرة استثنائية من حيث 

الطول، وقد حظيت عند 
معظم العرب باحتراٍم رفيع 
عىل الرغم من انطوائها عىل 

تلك النفحة الرومانسية 
القوية من اإليروسية 

التي نجدها لدى الراقصة 
الشرقية. فالراقصات 

الشرقيات، شأن املُغنية 
العظيمة نفسها، عادة ما ُكنَّ 

ُيؤدِّين رقصاتهن يف األفالم، 
وعىل املسارح، والكاباريهات، 

واألعراس وسواها من 
االحتفاالت يف القاهرة 

واإلسكندرية. ويف حين مل 
يكن بمقدور املرء أن يستمتع 

حق االستمتاع بالنظر إىل 
أم كلثوم البدينة الصارمة، 

فإنه مل يكن بوسعه أال 
ُيمتِّع ناظريه بالراقصات 
الجميالت، اللواتي كانت 

بديعة مصابني لبنانية 
األصل نجمتهن األوىل، 
فضاًل عن كونها ُممثلة، 

وصاحبة كباريه، وُمعلِّمة 
للمواهب الفنيَّة. ولقد انتهت 

مسيرة مصابني كراقصة مع 
الحرب العاملية الثانية، وكانت 

وريثتها وتلميذتها الحقيقية 
تحية كاريوكا، التي هي، يف 

نظري، أروع راقصة شرقية 
عىل اإلطالق. وعىل الرغم من 

أن كاريوكا قد بلغت اليوم 
الخامسة والسبعين من 

عمرها، إال أنها ال تزال فاعلة 
كممثلة ومناضلة سياسية 

فضاًل عن بقائها، شأن 
أم كلثوم، رمًزا بارًزا من 

رموز الثقافة الوطنية. فأم 
كلثوم غنت يف حفل زفاف 

امللك فاروق يف العام 1936، 
وكانت تلك الحفلة الباذخة 

ذاتها أول ظهور لتحية. وقد 
جلبت لها شهرة مل تفقدها 

بعد ذلك أبًدا.
ويف عزِّها كراقصة فريدة، 

كانت تحية كاريوكا تجسيًدا 
لضرٍب من اإلثارة بالغ 
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املشاهد. لكنها مل تكن أكثر 

من مسودَّات ُمختصرة وغير 
مصقولة ملا كانت ُتقدِّمه يف 

الكاباريهات من عروٍض 
كاملة، كنُت قد شاهدُت 

واحًدا منها وسيظلُّ حيًّا 
ُيجفل ذاكرتي ما حييت. 

كان ذلك يف العام 1950. 
وكان زميٌل يل ُمغامر من 

زمالء املدرسة قد اكتشف 
أنَّها ترقص يف كازينو 

بديعة املكشوف يف الجيزة 
عىل النيل )حيث يقوم 

فندق الشيراتون الشاهق(، 
واشترينا البطاقات، ووصلنا 

إىل هناك يف املساء املُحدَّد 
قبل ساعتين عىل األقلِّ من 

الوقت الذي ُيفترض أن تبدأ 
به، أربعة فتيان ُمرتبكين يف 
الرابعة عشرة من عمرهم. 

كان حرُّ النهار يف ذلك اليوم 
الحزيراني قد تحوَّل إىل 

عشيَّة ُمنعشة عليلة النسمات. 
وحين أُطفئت األنوار إشارة 
إىل دور النجمة، كان كازينو 
بديعة ُممتلئًا تماًما، وكانت 
طاوالته التي يزيد عددها 
عىل األربعين قد ازدحمت 
بجمهوٍر مصري من غواة 

الطبقة الوسطى. أما شريك 
تحية يف تلك األمسية فكان 
املُطرب عبد العزيز محمود، 
أصلع، بليد املالمح بسترة 

بيضاء، جاء وانغرس يف 
كرسي من القش وسط 

املنصة البدائية، وطفق ُيغنِّي 
برفقة تخت موسيقي صغير 

جلس أفراده إىل جانب 
املنصة. كانت األغنية »منديل 

أنعم الراقصات وأبعدهن 
عن التصريح، كما جعلها 

يف األفالم املصرية نموذًجا 
واضحا أشّد الوضوح 

لـ«Femme Fatal”. وحين 
ُعدت إىل عدد من األفالم التي 
مثّلتها بين أوائل األربعينات 

وعام 1980 وجدُت 190 
فيلًما، وحين سألتها يف 
القاهرة ربيع 1989 عن 

هذه األفالم، مل تستطع أن 
تتذكر الرقم الفعيل لكنَّها 

قدرت أن يكون املجموع أكثر 
من 200. وال يكاد يخلو 

فيلم من أفالمها األوىل من 
رقصة عىل األقل، فجميع 

األفالم املصرية التي مل ُتِرد 
أن ُتصنَّف ضمن »الدراما 

الراقية« )حفنة وحسب هي 
التي أرادت ذلك( كان ال 

بد أن تشتمل عىل نمرة من 
الرقص املُرافق للغناء. فهذه 

كانت صيغة أشبه براقصات 
الباليه التي كانت ترافق 

الفصل الثاني يف عروض 
األوبرا الباريسية يف القرن 
التاسع عشر: حيث كانت 

رقصات الباليه هذه ُتؤدَّى 
سواء الءمت القصة أم ال. 

ويف األفالم املصرية كان من 
املُمكن ملذيٍع أن يظهر فجأة 

عىل الشاشة وُيعلن عن ُمغنٍّ 
ف املشهد  وراقصة، ليتكشَّ
)دونما مسوِّغ يف الغالب( 

عن ناٍد لييل أو قاعة واسعة، 
ثم ال تلبث فرقة موسيقيَّة 

أن تعزف ألحانها، ويبدأ 
العرض.

لقد قدَّمت تحية مثل هذه 

الملف الثقـافي
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كأنَّه قد انفصل عن بقية 

جسدها. كان رقص تحية 
أشبه بأرابيسك متطاول 

ُتحكم صنعه من حول 
شريكها الجالس. مل تنطتط، 
أو تهزهز نهديها، أو تتقدَّم 

من أحد لتدفعه أو تحتكَّ به. 
كان ثمَّة تروٍّ مهيب يف كلِّ 
شيء بما يف ذلك املقاطع 

السريعة. وَعلَِم كلٌّ منَّا أنه 
يعيش تجربة إيروسية هائلة 
اإلثارة، نظًرا إلرجائها الذي 
ال ينتهي، تجربة ما كان لنا 
أن نحلم بأن نصادف مثلها 

أبًدا يف حياتنا الواقعيَّة. وتلك 
عىل وجه الدقَّة هي النقطة 

ة: فقد كان ذلك ضرًبا  املُهمَّ
من الجنس بوصفه حدًثا 

ا، ُمخّطًطا وُمنّفًذا ببراعة،  عامًّ
لكنه مستعٍص تماًما عىل 

االكتمال أو التحقُّق.
قد تلجأ بعض الراقصات إىل 
الحركة البهلوانية، أو التزلق 

عىل األرض، أو التعرِّي 
الخفيف، أما تحية فال. 

فرشاقتها وأناقتها توحيان 
بما هو كالسيكي تماًما بل 

ومهيب. واملفارقة أنَّها كانت 
ملموسة وقريبة كما كانت 

نائية، ال ُتطال، وال ُتنال 
يف آٍن مًعا. ويف عامل الكبت 

الشديد الذي كنَّا نعيشه 
كانت تلكم الصفات تعزِّز 

االنطباع الذي خلَّفته تحية. 
وأذكر عىل وجه الخصوص 

أنَّها ما إن بدأت ترقص 
حتَّى ارتسم عىل وجهها ما 

بدا وكأنه بسمة صغيرة 
مستغرقة يف ذاتها الزمتها 

بعبد العزيز محمود الذي 
كان غافًل عنها إىل حدٍّ بعيد. 
فكانت تنزلق من ورائه، فيما 

هو يدندن برتابة، فتبدو 
كما لو أنَّها ستقع بين يديه، 
ُمقلِّدة إياه وهازئة منه، كل 

ذلك من غير أن تلمسه البتَّة 
أو تستثير ردَّة فعله.

كانت أُحجيتها الشفَّافة تتدىلَّ 
فوق البكيني املحوَّر الذي 
ُيشكِّل جزًءا أساسيًّا من 
بدلتها دون أن يكون أبًدا 

مصدر جاذبيتها األساسي. 
فجمال رقصها يكمن يف 
تكامله: يف ما ُتخلِّفه من 

شعوٍر بجسٍد ُمذهل يف لدانته 
وُحسنه يتماوج من خلف 

عدَّة معقدة من الزينة املؤلفة 
من الشرائط، واألحجية 

والعقود، وسلسل الذهب 
ة، التي تبعث حركاُت  والفضَّ

تحية فيها الحياة عىل نحٍو 
ُمتعمَّد وعىل نحٍو ُمفترض يف 

بعض األحيان. إنَّها لتقف، 
مثًل، وتبدأ بتحريك وركها 
األبيض ببطء، األمر الذي 
يبعث الحركة يف طماقيها 

الفضيين، ويف الخرز املتدلِّ 
عىل الجانب األيمن من 

خصرها. وإذ تفعل كل هذا، 
فإنَّها ترنو إىل هذه األجزاء 

املتحركة وُتثبِّت نظراتنا 
املُحدِّقة إليها نحن أيًضا، 

كأّننا جميًعا إزاء مسرحيَّة 
صغيرة مستقلة، مضبوط 
اإليقاع كلَّ الضبط، ُنعيد 
فيها تكوين جسدها عىل 

النحو الذي يسلِّط الضوء 
عىل جانبها األيمن الذي يبدو 

الحلو«، التي تتغنَّى مقاطعها 
التي ال حصر لها، مرَّة بعد 

مرَّة وطوال ما ُيقارب الساعة 
الكاملة، باملرأة التي طوت 
ذلك املنديل، ومسحت به 
دموعها، وزيَّنت شعرها.

تواصلت هذه األغنية 
خمسين دقيقة عىل األقل 
قبل أن تظهر تحية فجأًة 

عىل بعد بضعة أقدام خلف 
كرسي املطرب. كنَّا جالسين 
ة،  يف أبعد األماكن عن املنصَّ
لكن البدلة الزرقاء الوامضة 
املتأللئة التي كانت ترتديها 
خطفت أبصارنا، فيا لذلك 

اللمعان يف التِّرِتر، ويا 
لوقفتها الهادئة املضبوطة 

وهي تقُف هناك واثقة 
تماًما. إنَّ جوهر فن الرقص 

العربي التقليدي، شأن 
مصارعة الثيران، ليس يف 

كثرة حركات الراقصة وإنَّما 
يف قلَّتها: وحدهن املبتدئات، 

أو املُقلِّدات البائسات من 
يونانيَّات وأمريكيَّات، من 

ُيواصلن الهزهزة والنطنطة 
الفظيعة هنا وهنا ما ُيحسب 

»إثارة« وإغراًء حريميًّا. 
فالهدف يتمثّل يف إحداث أثر 

عن طريق اإليحاء أساًسا 
)إنما ليس حصًرا عىل 

اإلطالق(، وذلك عبر سلسلة 
من الحوادث املُترابطة مًعا 

بصيٍغ ُمتعاقبة، أو موتيفات 
متكرِّرة، عىل ذلك النحو من 
التوليف الكامل الذي قدَّمته 
تحيَّة يف تلك الليلة. فموتيف 

تحيَّة األساسي، بالنسبة 
لـ«منديل الحلو«، هو عالقتها 
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طوال العرض، وكان فمها 
مفتوًحا أوسع مما تكون 

عليه البسمة يف العادة، كما 
ل  لو أنَّها مختلية بنفسها تتأمَّ
جسدها وتستمتع بحركاته. 

لقد طغت تلك البسمة عىل 
كلِّ بهرجة مسرحيَّة ُمتكلِّفة 

يف املشهد أو يف رقصها، 
فنقَّتهما بما انطوت عليه من 
تركيز مفروض عىل أفكارها 
العميقة والشاردة. بل إنَّني 

ما من مرأة رأيتها ترقص يف 
األفالم الخمسة والعشرين 
أو الثالثين التي شاهدتها 

لها، إال وكنُت أعثر عىل تلك 
البسمة، مضيئة الخلفيَّة 

التي عادة ما تكون سخيفة 
ُمتكلِّفة. بسمتها نقطٌة ثابتٌة 

يف عامٍل ُقلِّب.
لقد بدت يل تلك البسمة رمًزا 

لتميُّز تحية يف ثقافة طلعت 
علينا بعشرات الراقصات 

اللواتي يحملن اسم زوزو 
أو فيفي، معظمهن يوضعن 
يف مرتبة ال تعلو بأكثر من 
درجة عىل مرتبة العاهرات. 

كان هذا واضًحا عىل 
الدوام يف مرال االزدهار 

املصري، كآخر أيَّام فاروق 
مثاًل، أو حين أتت فورة 

النفط بالخليجيين األثرياء 
إىل مصر، وهذا ما يصحُّ 
أيًضا عىل لبنان حين كان 

ملعب العامل العربي، بآالف 
الفتيات الجاهزات للعرض 

واإليجار. وبدا يف مثل 
هذه الظروف أن معظم 

الراقصات كنَّ عىل استعداد 
ألن ينتهين إىل املُزايد الذي 

الفتيات الرخيصات أو 
النساء الساقطات التي 

َيسهُل تعريفها، بل إىل عامل 
النساء التقدميَّات اللواتي 

يتفادين الحواجز االجتماعيَّة 
أو ُيِزلنها. فقد ظلَّت تحيَّة 

مرتبطة بمجتمع بالدها ذلك 
االرتباط العضوي، نظًرا ملا 
اكتشفته لنفسها كراقصة 
ومحييٍة للحفالت من دور 
آخر أكثر أهميَّة. إنَّه دور 
العاملة الذي كاد أن ُينسى 

والذي تحدَّث عنه زوار 
الشرق األوروبيُّون يف القرن 
التاسع عشر مثل إدوارد لين 

وفلوبير. فقد كانت العاملة 
محظيَّة من املحظيات، إنَّما 

امرأة ذات مآثر بارزة. ومل 
يكن الرقص سوى واحدة 

من مواهبها الكثيرة: كالقدرة 
عىل الغناء وتالوة القصائد، 

يدفع أعىل األسعار، حيث 
كان النادي اللييل مجرَّد 
واجهة مؤقتة للعرض. 

وامللوم يف هذا هو ضغوط 
ثقافة إسالميَّة محافظة، 

هات التي  وكذلك تلك التشوُّ
ر ُمتفاوت. فاملرأة  أحدثها تطوُّ

املُحترمة الصالحة للزواج 
هي تلك التي ُيكتب لها 

الزواج قبل أن تبتعد كثيًرا 
عن فترة املراهقة، ولذا مل 

يكن الصبا أو الجمال ليمنح 
الفتاة ميزة عىل الدوام، ألنَّ 

والدها التقليدي قد يرتِّب لها 
بسبٍب من ذلك تحديًدا زيجة 

من رجل »ناضج« حسن 
األحوال. أما من يخرجن من 

دائرة تلك الترتيبات فكنَّ 
عرضة لكل صنوف الخزي 

والتحقير.
ال تنتمي تحية إىل ثقافة 

الملف الثقـافي

جوستاف فلوبيرأم كلثوم إدوارد لين
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وطالوة الحديث، وسعي 
رجال القانون والسياسة 

واألدب إىل رفقتها.
ولقد أُشير إىل تحية باسم 
العاملة يف أفضل فيلم لها، 

أال وهو لعبة الست )1946( 
الذي كان أيضا من بطولة 

نجيب الريحاني، أعظم 
املمثلين والكوميديين العرب 

يف القرن العشرين، ذلك 
املزيج املُذهل من شابلن 

وموليير. ففي ذلك الفيلم 
تلعُب تحية دور راقصة شابة 

موهوبة وذكية، يستخدمها 
أهلها األنذال لإليقاع بالرجال 
األغنياء. أما الريحاني، الذي 

يلعب دور معلم عاطل عن 
العمل، فُمغرٌم بها وهي تحبه 

عىل غراره يف رسم صورة 
املرأة- الشيطان. ففي شباب 

امرأة، الذي ُيعتبر فيلًما 
ًرا، تلعب تحية  كالسيكيًّا متأخِّ

دور أرملة قاسية تتضوَّر 
ر غرفة  جوًعا للجنس وتؤجِّ

لقروي جميل وساذج وصل 
من القاهرة حديثًا طلبًا للعلم 
يف األزهر، فتغويه وتتزوجه، 
غير أنَّه يفيق من سحر تحية 

الشبيه بسحر سيرسي، ما 
إن يلتقي ابنة صديٍق للعائلة 

شبيهة باملالك، فيتنكَّر لتحية، 
ويهجرها سعيًا وراء الصبية 

املأمونة اململة. غير أنَّ هذه 
الحكاية العادية تشتمل عىل 

مشهد عظيم تسحب فيه 
تحية زوجها الشاب من 

احتفال يف الشارع ترقص 
فيه راقصة فتيَّة خلبت لبَّ 

الطالب الغرِّ. تأخذه تحية إىل 
البيت، وُتجلسه، وتقول له 

إنَّها سُتريه اآلن كيف يكون 
الرقص عىل أصوله. وهكذا 
ا ُملتهبا  تقدِّم عرًضا خاصًّ

حقًّا، ُمثبتة أنها ال تزال –ولو 
صارت يف أواسط عمرها- 
الراقصة األبرع، واألذكى، 
واملوضوع الجنسي األشدُّ 

إثارة للرغبة.
مثل كثير من املُغتربين 
الذين مثَّلت تحية واحًدا 

من رموز شبابهم الجنسيَّة 
العظيمة، كنت أفترض 

أنَّها ستظلُّ ترقص ربما 
إىل األبد. فتصور الصدمة 

العنيفة حين ُعدُت إىل هناك 
صيف العام 1975، بعد 
غياب عن مصر لخمس 

بدورها، لكنها ُتدفع من قبل 
والديها إىل مكيدة تجلب لها 
الثراء باإليقاع بثريِّ لبنان. 
ويف النهاية تعود تحية إىل 

الريحاني يف خاتمة عاطفية 
كثيًرا قلَّ أن سمحت بها بقيَّة 
أفالمها األخرى. وهي تؤدِّي 
يف هذا الفيلم رقصة قصيرة 

ومثيرة إىل حدِّ اإلدهاش، غير 
أنَّ املراد لهذه الرقصة هو 

أن تكون أمًرا ثانويًّا تقريبًا 
بالقياس إىل فطنة تحية، 

وذكائها، وجمالها.
ويبدو أنَّ املُخرجين قد دأبوا 

بعد ذلك الفيلم عىل تثبيت 
تحية يف نسخة أشد رداءة 
من هذا الدور، الذي راحت 
تعيده فيلًما بعد فيلم. فهي 

املرأة األخرى، نقيض البطلة 
الفاضلة، املقبولة محليًّا، 

واألقل إثارة بكثير. 
غير أنَّ مواهب تحية 
ُتشعُّ حتى ضمن تلك 
الحدود. فهي تدفعك 

لالعتقاد بأنَّها أشد 
إثارة كرفيقة وعشيقة 
ج  من املرأة التي تتزوَّ
البطل، فتبدأ بالتفكير 
بأنَّ ذكاءها وإغراءها 

الشديدين هما ما يفرض 
تصويرها يف صورة 
املرأة الخطيرة، العاملة 
التي هي أعلم، وأذكى، 

وأشدُّ انفتاًحا من أن 
يحتملها أي رجل يف مصر 

املعاصرة. وما إن جاءت 
الخمسينيات حتى غدت 

تحية النموذج الذي تنسج 
عشرات األفالم املصرية 



النكات القصيرة، وأضيق 
التوريات وأسهلها، بأسلوٍب 

رخيص ال يكاد أن يكون 
أهًل للمشاهدة، كلُّ ذلك يف 

خدمة ما بدا عىل أنَّه أردأ 
أنواع السياسات االنتهازيَّة 
املوالية للسادات، واملعادية 

لعبد الناصر. كانت تلك 
مرحلة راحت فيها السياسة 

املصريَّة تحاول إرضاء 
هنري كيسنجر، ُمتخلية 
عن التزاماتها التقدميَّة، 

والعربيَّة، والعاملثالثيَّة التي 
طبعت تاريخها بعد 1954 

تحت حكم عبد الناصر. 
ولقد أحزنني أن أرى تحيَّة 
وزوجها الصغير املهزول 
متورطين يف شيء هكذا.
خلل األربعة عشر عاًما 
التي تلت تلك الزيارة إىل 

مصر، كان ثمة نتف وأجزاء 
من املعلومات التي أضفت 

مزيًدا من التعقيد عىل 
صورة تحية. وعىل سبيل 

ن ملُخططاتهم. وقد بدأت  الُفطَّ
املسرحيَّة حوايل الساعة 
التاسعة والنصف، لكنِّي 

ل أكثر من  مل أستطع التحمُّ
ساعتين ونصف الساعة )أي 

النصف( من هزلها األحمق.
لقد شكَّل ما آلت إليه تحية 

خيبة كبيرة بالنسبة يل. 
كانت ُتؤدِّي دور الفالحة 

األشد زعيًقا وفظاظة، والتي 
رت كبشها الفحل ليقوم  أجَّ

بالتعشير واإللقاح )مع قدٍر 
كبير من النكات السمجة عن 

الفحولة الجنسيَّة(. غير أنَّ ما 
فاجأني وأذهلني هو مظهر 
تحية وأسلوبها. فلقد غابت 

املُغرية السمراء الضاربة إىل 
الصفرة، والراقصة الرشيقة 

بالغة األناقة بإيماءاتها 
اة عىل النحو األكمل.  املُؤدَّ

وتحوَّلت إىل قبضاي ُمتبجح 
يزن 220 رطاًل، وكانت 

تقف، ويداها عىل وركيها، 
وتكرُّ الشتائم، وتقذف بأغلظ 

عشرين سنة، وقيل يل إن 
خبطة القاهرة املسرحيَّة 

التي فاقت كل خبطة أخرى 
يف عرضها املستمر هي من 
بطولة تحيَّة كاريوكا وآخر 
أزواجها، فايز حالوة، الذي 
قام أيًضا بكتابة املسرحية، 

يحيا الوفد. ويف الليلة الثانية 
لوصويل إىل القاهرة، ذهبت 

إىل سينما ميامي القديمة، 
التي غدت اآلن مسرًحا يف 
الهواء الطلق، وكلِّ حماس 

وترقُّب ألن أستعيد يف هذه 
الفرصة النادرة شيئًا من 

شبابي الذي كاد أن ُيدفن. 
كانت املسرحيَّة هزلية شديدة 

الطول واالبتذال عن جماعة 
من القرويين املصريين 

الذين ُفرض عليهم وفد من 
الخبراء الزراعيِّين السوفييت. 

وقد َعَرضت املسرحيَّة بال 
هوادة سماجة هؤالء الروس 
وصرامتهم )كان السادات قد 

طرد جميع الخبراء الروس 
يف عام 1972( وراحت 
تتغنَّى بفضح املصريين 

ت تحية نفسها -محّقة، كما أرى-  لقد عدَّ
جزًءا من نهضة ثقافية كبرى، من حركة 
إحياء وطني في الفنون قامت على حركة 
سعد زغلول االستقللية الليبرالية وثورته 

ت الوجوه  في العام 1919، حيث ضمَّ
الفنيَّة لهذه النهضة ُكتاًبا مثل نجيب 
محفوظ، وتوفيق الحكيم، وطه حسين، 
ومغنيين مثل أم كلثوم وعبد الوهاب، 
وممثلين مثل سليمان نجيب والريحاني.

محمد عبد الوهاب
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وهو النعت اإلسالمي الذي 
ُيطلق عىل النساء الكهالت 
اللواتي حججن إىل مكَّة، 

وما عزَّز هذه التسمية مل 
يقتصر عىل مظهر تحية 

الوقور إىل أبعد الحدود بل 
تعدَّاه إىل صور مكَّة الكثيرة 

املعلَّقة عىل الجدار واملصحف 
الذي تسهل رؤيته عىل 

الطاولة القريبة. وإذ جلسنا 
نتجاذب أطراف الحديث، 

راحت حياتها تمرُّ أمامنا يف 
استعراٍض مهيب.

فهي تنحدر من عائلة من 
اإلسماعيليَّة لها باٌع طويل يف 

السياسة، واسمها الحقيقي 
هو تحية محمد كريم. وكان 
البريطانيُّون قد قتلوا عمَّها، 

كما حمل ثالثة عىل األقل من 
أفراد عائلتها اسم نضال، 
كما قالت تحية بافتخار. 

أما أبوها فقد اعُتقل لبعض 
الوقت. وبدا يف تحية شيٌء 
من طرطوف وهي تصف 

مشاعرها حيال الرقص 
-قالت إنِّها تحسُّ كأنَّها يف 

معبد- غير أن ذلك تبدَّد 
وهي تحكي عن قناعاتها بأن 

ى إثارة  رقصها كان يتخطَّ
الرجال كما تفعل بعض 
الفنانات، وقالت باقتناع 

مطلق: »حياتي، كراقصة، 
كانت حلوة، وأنا أحبُّها«. 

ولقد عدَّت تحية نفسها 
-محّقة، كما أرى- جزًءا 

من نهضة ثقافية كبرى، من 
حركة إحياء وطني يف الفنون 
قامت عىل حركة سعد زغلول 
االستقاللية الليبرالية وثورته 

أن تحية قد برزت أيًضا 
كواحدة من قادة نقابة 

ممثِّيل السينما ومخرجيها 
ومصوِّريها، وهي نقابة 

متقدِّمة كثيًرا من الناحية 
السياسيَّة وشديدة الجهر 
بآرائها. فما هي إًذا حقيقة 

هذه الراقصة التي بلغت 
اآلن الخامسة والسبعين 
من عمرها والتي تبوأت 

موقًعا رفيًعا يكاد أن يكون 
مؤسساتيًّا يف ثقافة مرحلة 

ما بعد السادات يف مصر 
أواخر القرن العشرين؟
لقد ضربُت موعًدا مع 

تحية من خالل صديقتها 
نبيهة لطفي مخرجة األفالم 

التسجيلية. فإذا بها تعيش يف 
شقة صغيرة عىل بعد شارٍع 

من املكان الذي رأيتها ترقص 
فيه منذ أربعين عاًما. 
بت بي وبنبيهة  ورحَّ

بُنبٍل مهيب مل أتوقعه. 
كانت ترتدي ثوًبا أسود 

قاتًما، وتضع ماكياًجا 
حسنًا، لكنها كانت 

ُتغظي ذراعيها وساقيها 
بكمين طويلين وجوربين 

غامقين مثل أيِّ مسلمة 
تقية. كانت أقلَّ ضخامة 

ا رأيتها يف السابق،  ممَّ
ومل يبُد عليها أيُّ ابتذال. 
ولقد أوحت بثقٍل وسلطة 

ينبعان من كونها أكثر 
بكثير من مجرَّد راقصة 

سابقة. لعلَّها أسطورة حيَّة، 
أو حكيٌم شهير: العاملة 
شبه املتقاعدة. وراحت 

نبيهة تناديها بـ«الحاجة« 

املثال، فقد أخبرني عامل 
اجتماع مصري مشهور 
أن تحية كانت عىل صلة 

وثيقة بالحزب الشيوعي يف 
األربعينيات والخمسينيات. 
كانت تلك، كما قال، »فترة 

تجذُّر الراقصات الشرقيَّات«. 
ويف عام 1988 علمُت أنها 
كانت يف أثينا مع مجموعة 

من الفنانين واملثقفين 
املصريين والعرب الذين 

عزموا عىل ركوب »سفينة 
العودة« يف رحلة إياب رمزيَّة 
إىل األراضي املقدسة. وبعد 

أسبوعين من الحظوظ 
رت  العاثرة املتوالية فجَّ

املخابرات اإلسرائيليَّة السريَّة 
ذلك القارب وتمَّ التخلِّ عن 
املشروع. وسمعت بعد ذلك 
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حكومتهم«.
كان الحديث مع هذه املرأة 
املسنَّة الجليلة أمًرا ُمبهجا 
بالنسبة لشخٍص ترعرع 

عىل األفالم املصرية دون أن 
يعرف الكثير عن خلفيتها، 

ومثَّل له رقص تحية ذكرى 
غنية مل يسبق أن استكشفها 

بما فيه الكفاية. ولقد كانت 
تحية مصدر معلومات يف 
عدد هائل من املوضوعات 
تحدثت عنها جميًعا بدفٍء 
وظرف، وسخرية شديدة 
الجاذبيَّة. ويف لحظة قطع 

حديثها أذان العشاء ُمنبعثًا 
من مئذنة جامٍع قريب هداًرا 

يشقُّ األذن. ويف الحال 
صمتت تحية، وأغمضت 

عينيها، ومدَّت يديها براحتيها 
املفتوحتين، وراحت ُترافق 

املؤذن يف تالوة اآليات. 

»أفضل منا«. وهذا التبرير 
غير املُقنع ملا واصلُت اعتباره 

مسرحية انتهازية مؤيدة 
للسادات ساق تحية إىل نقد 
عنيف لزوجها السابق، فايز 
حالوة، الذي جرجرها، كما 
قالت، من كارثة إىل أخرى. 

وسألتني: »ما الذي يجعلني، 
برأيك، أعيش هنا وليس يف 

بيتي؟ لقد أخذه بكل ما فيه، 
بما يف ذلك صوري وأفالمي، 

ومل يترك يل أي شيء«. 
وسرعان ما عادت الحيوية 

لتحلَّ محل املراثي حين 
سألتها عن الواليات املتحدة، 

التي سبق لها أن زارتها عدًدا 
من املرات. وكانت يف إحدى 

هذه الزيارات قد قطعت 
أمريكا بالسيارة، يف رحلة 

قالت إنها رائعة. »لقد أحببُت 
الناس، لكنَّني أكره سياسة 

يف العام 1919، حيث ضمَّت 
الوجوه الفنيَّة لهذه النهضة 

ُكتاًبا مثل نجيب محفوظ، 
وتوفيق الحكيم، وطه حسين، 

ومغنيين مثل أم كلثوم 
وعبد الوهاب، وممثلين مثل 
سليمان نجيب والريحاني. 

وكانت تحية الفتاة الصغيرة 
قد تعلَّمت الرقص عىل 

يدي بديعة مصابني، التي 
نصحتها بألَّ تتسكَّع يف 

النوادي الليليَّة والبارات حين 
تنتهي من تقديم وصلتها. 
وأضافت تحية بحزن أنها 
وجدت صعوبة كبيرة يف 
استعمال الصنوج، لكنها 
أفلحت يف ذلك آخر األمر 
بفضل بديعة، املرأة التي 

يأتي ذكرها عىل لسان تحية 
مقرونا بالحب والتبجيل.

ومع مجيء الشاي 
والبسكويت طلبُت منها 
أن تحكي لنا عن حياتها 

السياسية. وكان ما قالته 
مفاجئًا بالنسبة يل، إذ علمُت 

ألول مرة أنها كانت عىل 
الدوام منتمية إىل اليسار 

الوطني )حيث سجنها عبد 
الناصر يف الخمسينيات، كما 

قالت، لنتسابها إىل عصبة 
السالم، وهي منظمة موالية 

ملوسكو(، وأنها تستصغر 
شأن قادة مصر الحاليين. 

وسألتها عن يحيا الوفد 
الشنيعة. فقالت لقد ُنظر إىل 
املسرحية عىل أنها ساداتية، 

إل أنها اعتبرتها مسرحية 
عن استعداد املصريين 

الدائم لالعتقاد بأنَّ األجانب 

الملف الثقـافي

نجيب الريحانيعبد العزيز محمود فايز حالوة
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مثل هذه الطاقات. فبمقدورك 
أن تحسَّ بتلك الشجاعة التي 

تبديها يف عالقتها بمراكز 
السلطة، وبالتحدي الذي لدى 
امرأة حرَّة. وحين ذهبُت إىل 
أرشيف السينما املركزي يف 

القاهرة يف اليوم التايل للبحث 
عن صوٍر لها ومواد مكتوبة 
عنها، مل أجد سوى مسلخ، 

شقَّة صغيرة يف وسط املدينة 
التجاري، فيها من العمَّال 

ما يفوق الحاجة، وفيها من 
التصاميم الغامضة لكتابة 
تاريخ مصر الفنِّي الغني 
ا فيها من الخطط  أكثر ممَّ

الرامية لتنفيذ ذلك. ووجدُت 
حينئٍذ أن تحية هي تاريخها 

ذاته، تاريٌخ غير موثَّق إىل 
حّد بعيد لكنَّه ال يزال مهيب 

امًا الحضور، بل وهدَّ

----------
* نقاًل عن جريدة “املصري 

اليوم” 21/ 9/ 2020.
* النص منشور يف جريدة 
“األهرام” عام 1990 وأعيد 
نشره يف كتاب “تأمالت يف 

املنفى” الصادر عن دار اآلداب 
البيروتيّة عام 2004 بترجمة 

ثائر ديب.

عن استقالة الشيخوخة 
الورعة وعزلتها، فقد كشف 
هذا الجيشان عن شخصيَّة 
فردانيَّة وُمقاتلة. غير أنَّني 
شعرُت أيًضا بتلك الروح 
الرومانسيَّة لدى شخٍص 

ُخدع مراًرا لكنَّه عىل استعداد 
أن يقع يف الحب من جديد 
إذا ما واتته الفرصة. لقد 
أرَّخت لنا تحية بتفصيل 

ال رحمة فيه آخر املتاعب 
التي عاشتها مع رجل، هو 

ذلك فايز حالوة. غير أنَّ 
تعاطفنا معها كان كاماًل، 

شأنه حين راحت مع نبيهة 
تطاردان موزِّع أفالم ثريًّا 

كان ُيحاول التالعب بأمور 
النقابة. وتنهدت تحية قائلة: 
»آه من الرجال«، فيما عيناها 

تتطلَّعان إيلَّ بفضول.
لقد عرفت تحية تقاليد عاملها 

وقوالبه، وكانت تحترمها 
إىل حدٍّ بعيد. فقد كانت ابنة 
مطيعة يف املاضي، وها هي 

اآلن عجوز مسلمة تقيَّة. 
غير أنَّ تحية كانت أيًضا 

رمًزا لكل ما هو غير ُمدار، 
وغير مضبوط، وغير ُمختار 

يف ثقافتها: لقد كانت حياة 
العاملة، والراقصة، واملمثلة 
الفذَّة حالًّ مثاليًّا لتصريف 

وما إن أنهت دعاءها حتى 
انفجرُت بسؤال ُمحدَّد تماًما 
ويائس كنت قد كتمته طويًل 

يف داخيل، ربما منذ رأيتها 
ترقُص عام 1950: »كم مرة 
تزوجِت يا تحية؟« كان هذا 
أقرُب ما استطعُت التوصل 
إليه يف سؤالها عن الصلة 

بين حسيَّة رقصها )وبسمتها 
املُدهشة تلك( وحياتها 

ة. الخاصَّ
تبدَّلت ملمحها تبدًُّل صاعًقا. 

ومل تكد تنهي صلتها 
حتَّى استقامت يف جلستها 
ا عىل سؤايل، وانتصب  ردًّ

مرفقها عىل نحٍو مستفزٍّ يف 
وجهي، فيما راحت ذراعها 
األخرى تلوِّح يف الهواء عىل 
نحٍو خطابي. »كثيًرا«، ردَّت 

بحسم، وبصوٍت ينمُّ عىل 
الصفاقة التي يقرنها املرء 

بفتيات الليل. وبدت عيناها 
ونبرتها كأنَّها ُتضيف: 

»ومالو؟ لقد عرفت الكثير 
من الرجال«. ولكي ُتخرجنا 
نبيهة، املدقِّقة أبًدا، من هذا 

املأزق الصغير، سأَلتها عمَّن 
أحبَّت أو أثَّر فيها من هؤلء 
الرجال. فردَّت بقسوة: »ول 
واحد«. وأعقبت إعلنها هذا 
بسلسلة من الحشو. وبعيًدا 
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باستخدام الرسم التجريدي 

الذي اكُتِشف عىل الكثير 
من جدران الكهوف، والذي 
أخذ يف التعقيد شيئًا فشيئًا 

ليظهر لنا عىل حوائط املعابد 
والبرديات واملخطوطات 

التي اكتشفت يف العصور 
الالحقة. ثم تاله الرسم 
عىل املنسوجات بأنواعها 
وأحجامها املختلفة، ولن 

نغفل أيًضا الرسم والحفر 
عىل األدوات املستعملة سواًء 

يوميًّا أو يف االحتفاالت 
العامة والخاصة، حيث نجد 
يف معظم هذه الرسومات ما 
يمكن تسميته شرح للشكل 

الحركي ولكن ليس تفصيليًّا، 
مما أضفي بعًضا من 

الغموض يف معرفة املضمون 
وراء أشكال الخطوات 

الحركية كاماًل.
وعند استخدام الشرح 

التفصييل للشكل الحركي 
كتابيًّا، والذي أخذ مصطلح 

السرد قد أعطى أثًرا 
إيجابيًّا، نظًرا لشرح الشكل 

الحركي من خالل األبعاد 
يف الفضاء املكاني مع 

شرح تحرك كل عضو من 
أعضاء الجسد. ورغم أن 

هذا الشرح التفصييل ما زال 
مستخدًما حتى اآلن فإنه 

مل يعِط تكاماًل واضًحا لهذه 
األشكال الحركية وخاصة 
املركبة منها، مما أدى إىل 

محاوالت إليجاد لغات ذات 
طابع خاص يف حروفها 

الكتابية تساعد عىل توضيح 
الشكل األدائي الحركي 

تعددت محاوالت تحليل 
خطوات الرقص الشعبي 

للوصول إىل املضمون 
واملعنى املفهوم منها ومدى 

أهميتها وارتباطها للفئات 
املؤدية لها. هذا باإلضافة 

إىل محاوالت توضيح كيفية 
تكوين هذه الخطوات من 

ِقبل فئاتها. ولن ننسى يف 
هذا الصدد مدى ارتباط هذه 

الخطوات التعبيرية بثقافة 
أهلها ومدى اإلعجاب املتبادل 

بين مؤديها ومشاهديها 
ومريديها إن شئنا القول. 
إن أشكال التعبير الحركي 

هي خطوات مؤداه عىل إيقاع 
ما يف الفضاء املكاني داخل 
زمن محدد. كما أنها ليست 
بالسهولة يف تدوينها كتابيًّا 

عىل الورق مثل الكلمات 
والجمل اللغوية، مما أدى إىل 

ضياع الكثير من أشكالها 
الحركية بسبب حفظها 

ذهنيًّا وتوارثها عىل مدار 
أجيال متعددة وليس كتابيًّا، 

مما جعل حدوث تغيير يف 
أشكال الحركة املؤداه بمرور 
الزمن أمر وارد الحدوث، إما 
بسبب النسيان أو التغيرات 
االجتماعية أو عدم الحفاظ 
عىل تدريب الجسد تدريبًا 
صحيًحا عىل أشكال األداء 
الحركية. لذلك كان هناك 

شديد االحتياج إىل لغة 
جديدة لها حروفها الخاصة 

لتدوين أشكال الخطوات 
الحركية.

وقد كانت البدايات األوىل 
يف تدوين الخطوات الحركية 

الملف الثقـافي
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البيئة املنتجة له، نجد أننا 
أمام ثالث عوامل رئيسة 

مؤثرة عىل شكل هذا األداء 
أال وهي:

1- العامل الجغرايف:

وهو املحدد للشكل العام 
للتعبير الحركي الجمايل. 
فاملناطق املفتوحة، ذات 

الطبيعة املمتدة باإلضافة إىل 
الزرع وألوانه املختلفة يضفي 

البهجة والفرح مع الحركة 
الواسعة اململوءة بالحياة. 

فنكاد نشعر بأن املؤدي يمأل 
كامل املكان بحركاته الواسعة 

املختلفة، فتمتلئ خطواته 
بالوثب والجري مع الحركات 

التماوجية السريعة وتغيير 
االتجاهات أثناء الحركة، 

والتقاف األدوات يف الهواء أو 
التقاطها يف خفة وسرعة من 

عىل سطح األرض.
 أما املناطق الرملية، فهي 

تؤثر عىل حركات القدمين، 
حيث تجد املؤدي قلَّما يقف 

عىل مشطي قدميه. فحركات 
املؤدي تكون دائًما عىل كامل 

القدم لتساعده يف الحركة 
مع عدم غرس مشط القدم 
يف الرمال، وثني الركبتين 

قلياًل والتي تؤدي إىل 
ثبوت واتزان الجسد مع 

تماسك الحركة ضد الهواء، 
واستخدام الجذع يف أشكال 
أدائية حركية تعبر يف الكثير 

من األحيان عن مضمون 
جغرافية املكان. ونجد أن 
من يقومون بأداء التعبير 

والشق الثاني وهو ارتباط 
األشكال الحركية بمدلول 

تعبيري. وعىل سبيل املثال 
يجب وضع الكلمة داخل 
جملة لغوية لتأكيد املعني 

وتوصيلة صحيًحا للقارئ 
أو املستمع. وهذا ما يحدث 

بالفعل مع أشكال التعبير 
الحركي األدائي املعروفة 

بمصطلح الرقص بأنواعه 
املختلفة يف توصيل املعني 

للمشاهد.
وعند تحليل خطوات الرقص 
الشعبي نجد أن لكل خطوة 

حركية معنى ومدلول يف 
ثقافة مؤديها، والذى يقودنا 

إىل ضرورة معرفة وفهم 
)شفرة  Code( الخطوات 

من خالل ثقافتها. وال يتأتى 
ذلك إال من خالل معرفة 

داللة ومدلول الخطوة 
الحركية ذاتها. وهنا نجد 
أننا أمام مشهد مكون من 

خطوات تعبيرية حركية 
تؤدى من ِقبل مؤديها 

ملجموعة من املشاهدين. 
وبمعنى آخر هذه الخطوات 

التعبيرية الحركية هي شفرة 
حركية -سواء بسيطة أو 

مركبة- ُترسل من ِقبل 
املرِسل وهو املؤدي لهذه 

الخطوات إىل مجموعة 
من املستقبلين الذين هم 

املشاهدين. وأما املشاهدين 
فلديهم طريقة )فك الشفرة– 

decoding( املتمحورة يف 
ثقافتهم. ولكي نصل إىل 

كيفية فك رموز هذا األداء 
التعبيري الحركي من خالل 

داخل اإليقاع الزمكاني. 
ذكرت »شهرزاد بن يونس 

يف مقارنة سيميولوجيا 
لحركتي العين واليد، مجلة 
العلوم اإلنسانية، إن اللغة 

املنطوقة ال تعد الوسيلة 
الرئيسة يف تواصل اإلنسان 
مع اآلخرين، ألنه بحاجة إىل 

وسيلة أخرى يعبر بها عن 
أفكاره ومشاعره ورغباته 

كالرضا، واملحبة، والبغض، 
والتحية واملعاداة. ولعل لغة 

اإلشارة بأنواعها املختلفة 
املتعددة يّسرت له سبل 

التواصل يف كل األماكن، فقد 
أصبح التواصل يصل بها 

إىل 70% خالًفا للغة املنطوقة 
التي نسبتها إىل 30%«، ولقد 

ساعد الرسم التجريدي 
مرة أخرى يف اكتشاف هذه 
الحروف الخاصة. ولكن ظل 

هناك عنصر ناقص ينقسم 
إىل شقين:

الشق األول وهو ارتباط 
الشكل الحركي بشيء دال 

عليه. وعىل سبيل املثال 
إذا نظرنا إىل أي حرف 

من حروف اللغة املكتوبة، 
لن نصل للمعنى منه إال 

إذا ربطناه بحرف أو عدة 
حروف إما قبله أو بعده أو 

وضعه بينهم كي تتكون كلمة 
تعطي املعني املراد توصيله 

للقارئ. فمجرد تحريك 
الكوع بحركة بسيطة ألعىل 

أو أسفل ليس له معني إال إذا 
استخدم معها باقي الذراع، 

ويقاس عىل ذلك معظم 
أعضاء الجسد.
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شارلز بال دوشين

املتوارثة بين األجيال.
* املعتقدات: وهي كل ما 

يعتقده اإلنسان، وتنقسم إىل:
أ- املعتقدات الداخلية: 

وهي كل ما يعتقده ويصدقه 
الفرد دون اإلفصاح عنه. 

مثال: االعتقاد يف األرواح، أو 
الجن.. إلخ.

ب- املعتقدات الخارجية: 

وهي كل ما يعتقده الفرد 
ويمارسه مع اآلخرين. مثال 

االعتقاد يف اإلله.
وهذا العامل األخير له تأثير 
عظيم عىل ماهية املعنى من 

التعبير الحركي الجمايل 
ومضمونه.

والتعبير الحركي الجمايل 
هو »استخدام األداء الحركي 

الجمايل يف شرح درامي 
لالنفعاالت، سواء الداخلية 
أو الخارجية وتفاعلها مع 

3- العادات والتقاليد 

واملعتقدات:

كلما كان ارتباط املجتمع 
شديًدا بمعتقداته، تأثرت 
أشكال خطواته الحركية 
الراقصة من ناحية املدة 

الزمنية ألداء الخطوة 
الحركية، وشكلها االنسيابي 
أثناء األداء، والعكس صحيح.
وهذا العامل ينقسم إىل ثالثة 

أقسام رئيسة:
* العادات: وهي كل ما 

ارتبط داخل الفئة أو الجماعة 
يف املجتمع من ممارسات 
حياتية اتفق عليها أفراد 

الجماعة اتفاًقا ضمنيًّا 
ملمارستها يف وقتها وحينها. 

ويدخل نوع العمل تحت 
العادات.

* التقاليد: وهي العادات 

الحركي يف املناطق الجبلية 
دائًما ما تكون حركاتهم عىل 
أصابع القدم، نظًرا ألشكال 

الحركة املستخدمة يف الحياة 
ألهل هذه املناطق سواء 

كانت حركات وثب أو نط أو 
صعود أو هبوط أو تسلق.
 وأما من يقومون باألداء 

التعبيري الحركي يف املناطق 
الساحلية دائًما ما يفتحون 

أذرعتهم عىل الجانبين 
أثناء أدائهم، ونجد السرعة 

والجدية يف معظم أشكال 
أدائهم الحركي نظًرا لتقلبات 

البحر وتأثيره عىل مشاعر 
وأحاسيس أهل هذه املناطق.

 2- العامل املناخي:

يتأثر التعبير الحركي الجمايل 
بالحرارة والرطوبة بشكل 
كبير. ففي املناطق الحارة 
نجد حركات املؤدي بطيئة 

مستخدًما -عىل أقصى 
تقدير- الجذع وبعًضا من 
الحركات الرئيسة لألرجل. 

فبفقدان الجسم للمياه 
الداخلية من خالل العَرق 
يفقد معها الجسم توازنه 

الحركي مما يؤدى إىل فقدان 
الحركة املنتظمة، وبالتبعية 

التعبير الحركي أثناء الرقص 
مع الشعور باإلعياء الشديد 
سريًعا. عكس مؤدي املناطق 

الباردة فنجد حركاتهم 
تملؤها السرعة، كما تتميز 
بالعنف يف بعض األحيان 

نتيجة احتياج الجسم للدفء 
املتوالد أثناء الحركة.

الملف الثقـافي



فبراير  ٢٠٢٢

العـدد 38 1 7 8
وبالعين، وبالحاجب واملنكب، 
إذا تباعد الشخصان، والثوب 

والسيف والسوط، فيكون 
ذلك زاجًرا، ومانًعا وطارًدا، 

ويكون وعيًدا وتحذيًرا. 
واإلشارة واللفظ شريكان 
ونعم العون هي له، ونعم 

الترجمان هي عنه، وما أكثر 
ما تنوب عن اللفظ وما تغنى 
عن الخط.. ولوال اإلشارة مل 

يتفاهم الناس معنى خاص 
الخاص”.

وعند تحليل األشكال 
الحركية للرقص الشعبي 

نجد أنها تتكون من خطوات 
حركية يف حد ذاتها هي: 

عالمات = دالالت + 
مدلوالت.

ومن هنا يتضح لنا أن 
الدال يف الرقص الشعبي 

هو الحركة التي تتقابل مع 
مدلول داخل الذهن فتؤدى 
إىل املعنى املؤثر يف النفس. 

وكلما أنتجت الحركة عالمة 
واضحة، أثرت عىل النفس. 

وما خطوات الرقص الشعبي 
إال صور مخزنة ألحداث إما 
ثابتة أو متحركة قد حدثت 
يف حياة الجماعة الشعبية، 

تسترجعها دوًما لتعيش 
اللحظة التي استمتعت بها 

أثناء حدوث الحدث، أو 
لتأكيد حدوث الحدث ذاته، 

أو لسادية ما يف النفس 
البشرية، ويف هذه الحالة 
األخيرة نجد أن املجتمع 

يفرض عىل الفرد أذية 
نفسه أو الغير إلثبات مدى 

ارتباطه بمجتمعه، مثال 

الصوت املسموع، أي 
الجانب املادي البحت منه، 
ولكنه هو )األثر النفسي( 

الذي يتركه فينا، أو بعبارة 
أخرى التصور الذي تنقله 
حواسنا للصوت. وبالتايل: 
فالصورة السمعية صورة 

حسية. وتقترن الصورة 
السمعية الحسية بأثيرها 

النفسي مع الصورة البصرية 
املترجمة من خالل العين يف 

الرقص الشعبي وتأثيرها 
النفسي عىل املؤدي واملشاهد. 

ولقد كان للجاحظ السبق 
يف التنويه لعلم الحركة، 

حيث شرح يف كتاب البيان 
والتبيين يف باب البيان، 

إذ يقول »وجميع أصناف 
الدالالت عىل املعاني من 

لفظ خمسة أشياء ال تنقص 
وال تزيد: أولها اللفظ، ثم 

اإلشارة، ثم العقد، ثم الحال 
التي تسمى نصبة.. فأما 

اإلشارة فباليد، وبالرأس، 

حدث ما يف وقت معين دون 
استخدام الكلمات«.

إن كل األشكال الحركية 
ما هي إال عالمات 

حركية معروفة معانيها، 
ومتفق عليها بين مؤديها 

ومشاهديها، وهذه العالمات 
ما هي إال صور بصرية 

مخزنة داخل ذهن الفرد. 
فهي سيميائيات تفيد معاٍن 

متفق عليها ضمنيًّا لدى 
املجتمع. حيث إنه كلما انطبع 

كم من التصورات داخل 
العقل البشرى، ازداد الفرد 

معرفة. إن كل ما نراه أمامنا 
من أشياء تتجرد داخل 

عقولنا عىل شكل صور ُتحفظ 
يف أذهاننا، ونسترجعها 

عندما نود الحديث عنها مرة 
أخرى. إن هذه الصور هي 
عالمات تفيد املعنى منها. 
أما ما ال نعرفه ال يوجد 
له صورة داخل أذهاننا، 

وبالتبعية ال توجد له عالمة. 
ونجد وضوح هذا املعنى 
أيًضا يف التعبير الحركي 

-لغة الجسد-، حيث 
حركات الرأس واأليدي 

واألرجل من ِقبل املرسل 
)املؤدي( أثناء الرقص 

الشعبي مما يفيد أشكااًل 
تعبيرية حركية يفسرها 
عقل املستقبل )املشاهد( 
ملعنى متفق عليه ضمنيًّا 

ومعروف يف املجتمع. وألن 
العالمة ال تقارن شيئًا 

باسم، وإنما تقارن مفهومها 
بصورة سمعية، واملقصود 

بالصورة السمعية ليس 



واإلشارة الودية كالعناق 
واملصافحة، وهي تسهم يف 
تكوين حكم عن مدى حبنا 
واهتمامنا بشخص ما، أو 
العكس من خالل إشارات 

الغضب، كتقطيب الحاجبين 
والوضعية العدائية.

- السيطرة )القوة(: مثل 
تفخيم الصوت، وبعض 
اإلشارات الجسدية التي 

تعبر عن القوة يف التبليغ، 
وإحكام السيطرة عىل املتلقين 
وتوجيههم نحو الفكرة التي 

يبغى املتكلم إقناع املتلقي 
بها.

ولقد أطلق عىل هذا الشكل 
األدائي الحركي علم الحركة 

الجسدية أو علم الكينات 
)Kinesics( كما يطلق عليه 

أحياًنا اسم لغة الجسد.
ويعرف معجم علم اللغة 
التطبيقي مصطلح كاين 
Kine بأنه: »حركة ذات 

اللغوي، فقد اهتم به 
الدارسون مع بداية القرن 
التاسع عشر عند مجموعة 

من الباحثين عىل رأسهم 
)دشين Duchenne( و 

 ،)Charles Bell شارلز بال(
اللذين انصب اهتمامهما عىل 

االستجابة العاطفية التي 
تظهر عىل قسمات الوجه. 

ويؤكد هذان الدارسان عىل 
أن هذا النوع من االتصال 
يستعمل لتبليغ ثالثة أبعاد 

من املعنى من خالل العالقات 
بين الناس، وهي االستجابة 
واملحبة والسيطرة، ويمكن 

توضيحهما يف اآلتي:
- االستجابة: تتمثل يف 

االتصال بالعين والتعبيرات 
الوجهية اإليحائية، 

والوضعيات الجسدية 
املناسبة إلبداء االهتمام 

باآلخرين.
- املحبة: تتمثل يف االبتسامة 

الرقصات ذات استخدام 
السوط وغيرها. إن الخطوات 

الحركية للرقصات الشعبية 
هذه ما هي إال تجريد لفعل 

الحدث ذاته، وكلما كانت 
الخطوات قريبة يف شكلها 

التجريدي داخل ذهن 
املتلقي من حقيقة الحدث 

يف تسلسله، أكد الفرد مدى 
تواصلها بين أفراد مجتمعه 

مثلها مثل كلمات اللغة 
وجملها. إن مفهوم الشكل 
الحركي لدى الفرد ما هو 

إال ترجمة لصورة موجودة 
داخل ذهنه تتطابق مع 

صورة داخل ذهن املشاهد. 
وتترجم إىل مفهوم ومعنى 
عىل حسب البيئة التي نشأ 

فيها سواء املؤدي واملشاهد، 
أو املؤدي أو املشاهد. كما 
أن هذه الصورة ال تترجم 
حرفيًّا يف معظم األحوال 

ولكن تترجم تجريديًّا للمعنى 
النفسي منها.

ونظًرا لهذه األهمية التي 
يحظى بها التواصل غير 

ذكرت "شهرزاد بن يونس في مقارنة 
سيميولوجيا لحركتي العين واليد، مجلة 
العلوم اإلنسانية، إن اللغة المنطوقة ال 

تعد الوسيلة الرئيسة في تواصل اإلنسان 
مع اآلخرين، ألنه بحاجة إلى وسيلة أخرى 
يعبر بها عن أفكاره ومشاعره ورغباته 

كالرضا، والمحبة، والبغض، والتحية 
والمعاداة. ولعل لغة اإلشارة بأنواعها 

المختلفة المتعددة يّسرت له سبل 
التواصل في كل األماكن..

شهرزاد بن يونس
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داخل املجتمع وانتمائها 
الجغرايف أو الفئوي أو 

الطبقي.
- اليد: وهي كثيرة 

النصوص، منها البسيط 
ومنها املركب، كما تستطيع 
االنتقال بين النصوص يف 
سهولة ويسر، فهي تدل 
عىل التهديد، وعىل املنع، 

وعىل القمع، وعىل املصادرة، 
وعىل الحمل، وعىل املداعبة، 

وعىل العناق، وعىل اإلشارات 
الرامزة للفعل الجنسي.. 

إلخ. ونجد أن اليد لها أولوية 
قصوى يف الثقافة وحضور 
ال يوازيه إال حضور العين، 

ذلك لوجود تواطؤ ثقايف 
بينهما ال يظهر إال من خالل 

تحديد النصوص املتولدة 
عنهما. إذ نجد أن اليد 

تحجب الضوء عن العين 
وتصد العدوان، وهي السند 

يف الرقص الشعبي، وهي 
كالتايل:

- األرجل: وهي أعضاء 

محايدة، وأما النصوص 
املتولدة عنها فهي نصوص 

ضعيفة ومحدودة. وتختلف 
تسمياتها حسب قيمها 

الثقافية، فالرجل للمشي 
والوقوف والجري والسند. 

والساق واجهة جمالية، 
فالِرجل للمرأة والرُجل عىل 

السواء، وأما الساق فهي 
ساق املرأة وحدها.

- القدم: وأما النصوص 

املتولدة عنها فهي أيًضا 
ضعيفة ومحدودة ولكن 

معانيها صريحة يف الثقافة. 
فمجرد رفع أسفل القدم 

أمام وجه املشاهد يف بعض 
الثقافات يدل عىل عدم 

االحترام والعكس صحيح، 
كما يدل عىل جماعة بعينها 

معنى يقوم بها عضو واحد 
يف جسم اإلنسان أو أكثر من 
أجل االتصال غير اللغوي أو 
تكون غير مصاحبة لالتصال 

اللغوي.
ولقد كان أول من ابتكر علم 

الكينات هو )بيرد ويسل( 
وهو من كبار الباحثين يف 

معهد إيسترن يف بنسلفانيا 
للتحليل النفسي ومدير 

أبحاث مشروع االتصال. 
وقد عرف علم الكينات 

بأنه »علم يختص بوصف 
أوضاع الجسد وحركاته، 
تلك األوضاع والحركات 

التي تحدث وفق نمط معين 
كما أنها تحدث نتيجة 

للتعلم«. وقد حلل خصائص 
هذه الحركات وأرجعها إىل 
جذورها العميقة يف املجتمع 
الذي يعيش الفرد فيه، وهي 

ترتبط بثقافة هذا املجتمع.
ولطاملا أكدت العروض 
املسرحية، سواء أكانت 

تتمحور حول الرقص أو 
الدراما أو األوبرا أو التمثيل 
الصامت، عىل دور اإليماءة، 

وال سيما يف صورتها 
النمطية أو التقليدية، حيث 

نجد أن هناك أطراف خاصة 
باإليماءات وأخرى خاصة 
باإلشارات كالعين واليدين 

والرأس. وتستعين األطراف 
ببعضها البعض للداللة عىل 
هذه اإليماءات واإلشارات 
والصور الرمزية وحسب 

موقعها من النصوص الفنية 
مثال األرجل يف الباليه، 

والكتفين واألرجل والخصر 
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األساس للجسد من خالل 

توجيه العين لها.
- الرسغ وأصابع اليد: 

يستعين الرسغ باألصابع يف 
توليد الكثير من اإلشارات 
مثال إشارات النداء والنفي 
واإليجاب واملنع والتحذير 

والتكرار ورموز األرقام 
والرموز العددية وبعًضا من 

الرموز الحركية.. وغيرها 
الكثير، ولها تواطؤ خاص مع 

العين يف الثقافة.
- منطقة األرداف والوسط: 

والتي تختلف معانى 
حركاتها حسب ثقافة كل 
جماعة داخل املجتمع. وال 
تظهر أشكال حركاتهما إال 

بمساعدة األرجل.
- منطقة الصدر: وهي 

من األعضاء التي تستجيب 
للغايات العملية والغايات 
الغريزية، وأحيانا أخرى 

أعضاء الجسد، نظًرا ألن 
النقطة الصفرية للبداية 

الحركية تبدأ عند اإلدراك 
الحركي من خالل العين، 

والتي ربما يأتي شرحها يف 
مقالة أخرى.

- الحواجب: وهي محدودة 

النصوص، كما أنها مرتبطة 
بنصوص العين، وتختلف 

قراءة نصوصها من مجتمع 
آلخر.

- الشعر: وهو يرتبط بشكل 

خاص بحركات رأس املرأة، 
ليولد منها حركات ثقافية لها 

دالالتها يف الثقافة الشعبية 
مثال الخوف والجزع وطلب 

املساعدة والفرح.. إلخ. 
كما أن دالالتها تشير إىل 

جماعة بعينها داخل املجتمع 
وانتمائها الجغرايف.

كما نالحظ أن كل هذه 
األطراف ال تستخدم مجتمعة 

يف رقصة شعبية واحدة، 
ولكن لكل مجتمع الحق 
يف استخدامها من خالل 

ثقافته داخل أشكاله الحركية 
التعبيرية التي يستخدم 
خاللها بعًضا من هذه 

األطراف الجسدية سواء 
كثرت أو قلت.

وهنا يتضح لنا أن الرقص 
الشعبي هو لغة شعرية 

حركية ذات حروف خاصة، 
تكتب يف الهواء باستخدام 

الجسد وال يفهمها إال 
مجتمعها الذي ابتكرها.

وللحديث بقية.

ترتبط بالعوامل الجمالية 
التي يرتبط بها العضو 

كعنصر رئيس يف بناء املعمار 
الجسدي، مثال جسد املرأة.

- منطقة الكتف: والتي 

تستخدم يف بعض اإلشارات 
الدالة عىل النفي أو اإليجاب 

أو الفرح والسرور.
- الرأس: والتي تؤكد 

إيماءات وإشارات النفي أو 
اإليجاب مع الكتف. كما أنها 

حاملة لألعضاء األساسية 
املولدة لإليماءات وتعبيرات 

الرغبة.
- الفم: وهو العضو الذى 

يحوى اللسان، ولكن بعيًدا 
عن اللغة املنطوقة املسموعة، 

هناك إيماءات خاصة بالفم 
عن طريق استخدام الشفاه 

لرسم أوضاع إيمائية مختلفة 
مثال االمتعاض والخوف 

والبكاء واالبتسام والضحك 
والفرح والسرور والتساؤل 

واالندهاش والرعب.. إلخ. 
ولكل ثقافة دالالتها الخاصة 

باستخدام أشكال حركات 
الفم.

- اللسان: عىل الرغم من 

أن اللسان يستخدم يف اللغة 
املنطوقة، فإن له نصوًصا 

حركية، إذ يستخدم يف بعض 
من اإليماءات مثل االمتعاض، 

عدم االكتراث، اإلشارة إىل 
الظمأ، اإلشارة إىل التعب. 
ويف بعض من املجتمعات 
يستخدم يف اإلشارة إىل 

أشياء بعينها.
- العين: وهي العضو 

األساس املتواطئ مع معظم 

الملف الثقـافي
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بمعنى الطاعة واالنكسار 

األنثويين، وإنما بمعنى 
أنها جسدت أفكار الذكورة 

السلبية عن شخصية 
املرأة املتمردة، أي أنها 

كانت أدواًرا عىل النقيض 
مما تعكسه سيرة حياة 

وشخصية »بدوية« -وهو 
االسم الحقيقي لـ«تحية«- 

من تمرد نسوي نبيل، 
عاصف ومتحدٍّ ومنتصر 
يف آن واحد. مجمل أدوار 

»كاريوكا« عىل شاشة 
السينما تبدو بالفعل كما 
لو كانت تجسيًما متعدد 

األبعاد لتمثالت الذكر 
الشرقي السلبية لصورة 

املرأة الشريرة )املتمردة(، 
وهو تناقض فني مثير 

انطوت وقائع حياة »تحية« 
املثيرة أيًضا عىل تناقض 

آخر عميق شبيه به.
من ثم تبقى مساحة 

الرقص -التي اشتهرت 
»تحية« بأداءها الساحر 

واملغناطيسي له يف مساحة 
ال تزيد عن متر مربع 

واحد- هي املساحة األكثر 
صالحية للكشف عن 

األعماق الفنية واألبعاد 
السحرية للفنانة األسطورة، 

كما الحظ الكثيرون 
رقصت »كاريوكا« يف تلك 
املساحة الصغيرة لنفسها 

أكثر مما كانت ترقص 
لجمهورها، وعبرت بسحر 

ورشاقة وليونة تعبيرية 
مثيرة عن كل ما مل تتمكن 

الكلمات من التعبير عنه 

املدهش يف حياة الفنانة 
الرائدة »تحية كاريوكا« أن 
سيرتها الصاخبة بإثارتها 

ودراميتها وامتالئها 
باألحداث قد تزيد صخبًا 

وعمًقا عن كل ما امتألت به 
أفالمها املئتين ومسرحياتها 

الثالثين -عىل وجه 
التقريب- من أحداث. سيرة 
»كاريوكا« الفنية والحياتية 
)بدون فصل وال انفصال( 

تبقي »املشاهد« مبهوًرا 
ملتصًقا بظهر مقعده متلهًفا 

ومخطوف األنفاس من 
اإلثارة، متماهيًا بشكل ال 

يصدق مع تداخل األحداث 
وتسارعها وتوترها، 

بصورة توازي -وربما 
تفوق- حال مشاهد 

أدوارها السينمائية الخالدة 
يف تاريخ السينما املصرية.
لكن التعقيد املخبأ هنا هو 

أن مجمل أدوار »الست 
تحية« السينمائية قد تؤدي 
بجمهور عشاق فنها نفسه 
إىل إدانتها بطريقة ظاهرة 
أو خفية، أدوارها الخالدة 

يف »سمارة« و«أهل الهوى« 
و«لعبة الست« و«شباب 

امرأة« و«حبيبي األسمر« 
و«الناصر صالح الدين« 
و.. و.. و..، أمثلة يف بحر 

من األدوار صنعت من 
تحية أسطورة من أساطير 

السينما يف القرن العشرين، 
لكنها كانت أدواًرا أقرب ما 

تكون لتجسيم شخصية 
»فنانة ممتثلة« عىل الشاشة 
ال يف الواقع، ليس االمتثال 

ا«
وك

ري
كا

ة 
حي

»ت
ن 

ه
سم

ء ا
سا

ة ن
زم

ح

عصام الزهيري



1 8 3

وال تفعل ذلك إال يف كثير 
من البطء والتثاقل، إىل أن 

تصادف وجودها أمام 
مرآة حجرة النوم، عندها 
انتبهت »تحية« لجسدها، 
رأت نفسها للمرة األوىل 

وهي ترقص يف املرآة 
لنفسها. حركاتها الهادئة 
املحنكة بدت لها شبيهة 
بعض الشيء بحركات 

»املحترفات« الالئي راقبتهن 
يف أفراح الجيران ومل 

يعجبها رقصهن، لكنه كان 
يف نظرها أبرع وأحفل بما 

ال يضاهى برقصهن. يف 
هذه اللحظة تحول إكراهها 

عىل الرقص باألمر إىل 
شغف مشبوب بمعناه 

الغامض، وراحت تواصل 
الرقص بعيًدا عن زوجة 

األخ املتسلطة، وعندما 

تحرص الفنانة عىل تأكيده 
باستمرار فيما يتعلق 

بتجاربها الزوجية، ورغم 
أن دور املحقق أو صائد 

األسرار أو املحلل النفسي 
ال يبدو مالئًما لكاتب هذه 
السطور، إال أن هذا املعنى 
ال يبدو مخفيًّا أو دفينًا إىل 

درجة تضطرني إىل تقمص 
أدوار كتلك، فاملعنى الفريد 

يف حياة »فنانة الشرق« 
مخبَّأ يف أظهر مكان يمكِّن 

الكلَّ من رؤيته، إنما ال 
يتعرف عليه -وربما ال 

يعترف به غالبًا- كثيرون.

الرقص/ السحر 

النفيس

ظلت الطفلة »بدوية« تقاوم 
تلبية إلحاح زوجة شقيقها 

عىل تسليتها بالرقص، 

من تجربة حياتها املُرَّة 
والبهيجة والعاصفة. قد 

يكون لإلطالة يف سرد 
التحديات التي تعرضت 

لها الطفلة »بدوية« أسبابها 
الوجيهة، منذ والدتها ألب 

تاجر غني ومزواج مل 
يعتن بحملها عىل ذراعيه 

وهي رضيعة، وأهملها مع 
أمها التي كانت تصغره 

يف العمر بعشرات السنين 
قبل أن يتوىف سريًعا، وما 

القته من تعذيب نفسي 
وجسدي من قبل أخيها 
من األب وقادها للتمرد 

عليه والهرب لعامل الرقص 
الساحر، وصواًل ملواقف 

عنادها املنتصر ضد رغبة 
امللك اللعوب »فاروق األول« 
-ملك مصر والسودان- يف 

ضمها لحريمه، ثم وقائع 
تمردها الدائم عىل سلطان 

قادة وملوك ورؤساء 
جمهوريات، ومن قبل 
ذلك طريقها املحفوف 

باملشقة واملتاعب إىل مقعد 
التتويج عىل عرش الرقص 
والتمثيل، تلك السير تبدو 
كما لو كانت تخص حزمة 
من النساء وليست المرأة 

واحدة، ال تكفي الكتب 
لتوثيق جوانبها وأبعادها 

املتداخلة، لكنها تظهر كذلك 
كما لو كانت تخفي وراء 

تشابكها معنًى عميًقا، معنى 
مل يتبينه الكثيرون ممن 

وا بحياة »تحية« مرور  مرُّ
الكرام أو مرور اللئام، هذه 

املجهولية يف املعنى كانت 

الملف الثقـافي

صالح أبو سيفبيرم التونسي سليمان نجيب
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فنها املنتشي، رقصة 

»الكاريوكا« 
البرازيلية 
التي كانت 

بتعبير مدربها 
اإلسباني »قنبلة 

تحية«.
مل تكن القنبلة 

الراقصة إال بداية 
انفجار هائل لشهرة 
وملكات »كاريوكا«، 

فتواصل ومضها االنفجاري 
يف تفاعل تسلسل بلهيب 
موهبتها وفتنتها بالفن، 

بفضل ذلك تمكنت »الطفلة 
املتمردة« من االستفادة من 

سلسلة نادرة من الرعاة 
العظماء، عىل رأسهم الفنان 
»سليمان بك نجيب« مدير 

دار األوبرا امللكية الذي 
رأى فيها »فنانة الشرق« 
املنتظرة، وكان أول من 

وجهها لتعلم رقص الباليه، 
واملقامات املوسيقية، 

واللغات األجنبية، وضبط 
مخارج الحروف، وتقاليد 

الطبقات االرستقراطية. 
من بينهم الفنان »نجيب 
الريحاني« الذي ألهمها 
بخبراته العملية يف فن 
التمثيل واملسرح. ومن 

قبلهما كانت »بديعة 
مصابني« التي لقبت يف 

أزمنة مجدها بـ«امللكة«. مل 
يكن هؤالء سوى نجوم 

بارزة التمعت يف أفق 
»كاريوكا« املسحور بالفن، 
ومل يكونوا نجوًما يف الفن 

فقط، وإنما يف الفكر واألدب 

القاهرة. مل تكن »بدوية« 
تدري أنها ستخوض غمار 
هذا السفر الخطير بعد أقل 

من ثالثة أيام فقط، هرًبا 
من عقاب أخيها الوحشي 

لها.
كسمكة سقطت يف املاء 

وصلت »تحية« بسرعة من 
صحبة »سعاد محاسن« 

إىل فرقة امللكة »بديعة 
مصابني«، وكانت فرقتها 

يف حقيقتها أكبر معاهد الفن 
املصري -رقًصا وغناًء 

وتمثياًل- يف الحقبة التي 
تلت ثورة 1919 ومن قبلها. 
سرعان ما أصبحت »تحية« 

نجمة الفرقة الثانية، يتلو 
اسمها عىل لوحة الدعاية 

البراقة اسم الراقصة 
األوىل الالمعة آنئذ »حكمت 

فهمي«، لكن هذا الوضع 
املتقدم -وإن أرضى 

طموحها املادي- مل يكن 
مرضيًا لتطلعات موهبتها 
الصارخة، أخذت »تحية« 

تعترض باستمرار عىل 
مدرب الفرقة اإلسباني وهو 

يدربها بأسلوب »حكمت 
فهمي«، كان طموح الفتاة 
أن تكون هي وليس أحًدا 

آخر، طموح أن تمتلك ذاتها 
بالوصول بموهبتها إىل 

أسلوب خاص ومميز يف 
التعبير بالجسد ال تشبه 
فيه سواها، وال تشبهها 
فيه راقصة غيرها، وهو 
ما وقع عند العثور عىل 

رقصتها التي كسبت منها 
اسمها ولقَّبها به جمهور 

علمت األخيرة بوقوعها 
يف غرام رقصها، اتخذت 
منه نقطة ضعف تهددها 
بها يف حال أخبرت أخيها 

املنغلق، فكانت الطفلة تنفذ 
ما يطلب منها من األعمال 

املنزلية نظير أن تترك حرة 
يف غرامها، بالرغم من أنها 
مل تسلم من ضرب أخيها 

املبرح واصلت ممارسة 
الرقص حتى تلك الليلة التي 

حلق لها شعرها وقيدها 
فوق السطوح بال طعام 

لتقلع عنه نهائيًّا.
تلك الليلة يف اإلسماعيلية 

-حيث ولدت ونشأت 
وتربت- حاولت »بدوية« 

الرقص عىل عادتها من 
زاوية ضيقة، الرقص 

بهدوء تام، ولو من دون 
أن تهز جسدها، حتى ال 
يالحظها أحد من معزايم 

عرس يف الجوار، لكنها 
نسيت حذرها ملا انتظمت 

حركتها بإيقاع املوسيقى، 
اجتذب رقصها أنظار اثنين: 

األول أحد أصدقاء أخيها 
الذي تسببت مالحظته لها 

يف عقوبة مهلكة، الثانية 
مغنية ممن يحيين العرس، 

الحظت بدهشة أن أداء 
الطفلة الراقص يفوق أداء 
املحترفات الالئي صاحبن 

غناءها، مل تملك املغنية 
»سعاد محاسن« نفسها من 

إطراء موهبة الطفلة، ومن 
أن تطلب منها زيارتها يف 
»املرسح« الذي تعمل فيه 
بشارع »عماد الدين« يف 



في السياسة كاد تمرد "تحية" يتحول 
في مواقف كثيرة إلى نزق، لكنه كان 

نزًقا -رغم المجازفة- محسوًبا بطريقة أو 
بأخرى أو بصيًرا بالنتائج. وكما كان تمردها 

ا على مبدأ استقللها  في الواقع مبنيًّ
الشخصي وغرامها العارم بالفن، كان 

ا على مبدأ  تمردها في السياسة مبنيًّ
االستقلل الوطني وغرامها العارم بمصر. 

كانت السلطة التي واجهتها في الحالتين 
متقاربة أو متوحدة..

السحرية الفاعلة غير رموز 
تلقائية لتعبير نقي عن ذاتها 

وموهبتها، تعبير يستخدم 
إيقاعات صافية وعميقة 

وبراقة، متحررة من 
األقنعة، بال زيف وال افتعال 

وال تصنع، بدون صور 
مختلقة، وبال ماكياج داخيل. 

عندما ترقص تستطيع 
»كاريوكا« أن تصطاد 

فراشات االنبهار بشباك 
غرامها بالرقص، تستطيع 
أن تجعل الجميع يراقبون 

ذاتها وهي تكتمل.

النزق يف السياسة

يف السياسة كاد تمرد 
»تحية« يتحول يف مواقف 
كثيرة إىل نزق، لكنه كان 

نزًقا -رغم املجازفة- 
محسوًبا بطريقة أو 

بأخرى أو بصيًرا بالنتائج. 

والسياسة، فكان ممن 
وقعوا يف غوايتها ووقعت 

يف غوايتهم نجوم مثل 
»سالمة موسى« و«بيرم 

التونسي« واملوسيقار 
»محمد عبد الوهاب« الذي 

قال عنها: »كاريوكا حررت 
الرقص الشرقي من تأثير 

األجنبيات، مثلها يف ذلك 
مثل سيد درويش الذي 

حرر املوسيقى املصرية من 
تأثير األتراك«.

شخصية »كاريوكا« 
الطاغية وتعبيرها الفذ 

بأدائها الجسدي الفريد 
يف الرقص تحالفا عىل 

تقديم ترجمة عميقة 
العذوبة والخصوصية 

للغة املوسيقى، ربما ألول 
مرة بكل هذا اإلبهار يف 
تاريخ الرقص املصري، 

مل تكن أبجدية »كاريوكا« 

تحية كاريوكا
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التحررية، رمًزا مخيًفا 

يف نظر غيره، كما كانت 
أفكاره مخيفة يف نظر 
نبالء األسرة الحاكمة 

التي ينتمي إليها، وبكل 
تأكيد بسبب أفكارهما 
املشتركة يف مناهضة 

االحتالل. لذلك يدعوها 
األمير لصحبته كلما 
الحت فرصة دعاها 

األمير، يف إحدى الليايل 
أمسك يدها فجأة شاب 

كان يجلس إىل مائدة 
مرت عليها يف طريقها 

ملائدة األمير، دعاها 
الشاب »يا بنت« وطلب 
منها »مجالسته«، ردت 
عليه »تحية« بطريقتها 
الفصيحة: »البنت دي 

تبقى أمك مش أنا أوعى 
إيدك قطع إيدك«! الشاب 
كان األمير »عكا حسن« 

وأمه البرنسيس »عين 
الحياة«، رفع يده عىل 

الفور ليصفعها، ورنت 

مل يكن مفروًضا عىل 
»كاريوكا« تحدي نظرة 
املجتمع املصري املتدنية 
للفن وقيمة الفنان فقط، 

وهي نظرة جوهرها 
التعامل مع الراقصة 
كـ«عاملة« ومع املمثل 

كـ«مشخصاتي«، إنما كان 
عليها أيًضا تحدي كتلة 
من العوامل املتضافرة 

يف كل املجاالت عىل بقاء 
مصر قيد التخلف، رازحة 
تحت وطأة استبداد ملكي 

وفساد حزبي واحتالل 
أجنبي.

األمير »عباس حلمي« 
من األسرة العلوية املالكة 

ومؤسس أول حزب 
للعمَّال يف مصر، كان 
يكنُّ للراقصة العظيمة 
مشاعر تقدير فياضة، 

كان يمكن لـ«تحية« يف 
بواكير مسيرتها الفنية أن 
تمثل رمًزا تحرريًّا قريبًا 

لحد بعيد من أفكار األمير 

وكما كان تمردها يف 
الواقع مبنيًّا عىل مبدأ 
استقاللها الشخصي 

وغرامها العارم بالفن، 
كان تمردها يف السياسة 
مبنيًّا عىل مبدأ االستقالل 
الوطني وغرامها العارم 

بمصر. كانت السلطة 
التي واجهتها يف الحالتين 

متقاربة أو متوحدة، سلطة 
األخ األكبر كما تظهر 

اجتماعيًّا ودينيًّا يف هيئة 
أخيها »أحمد«، ونفس 

السلطة كما ظهرت لها 
سياسيًّا وطبقيًّا يف هيئة 
مليكها »فاروق«، سلطة 

الذكر الظافر املهيمن 
بغرائز تسلطه يف اصطياد 

فريسة كسيرة مقدًما 
وضمها لجناح حريمه 

الخاص. يف الحالتين كانت 
الفنانة باسلة وبارعة يف 

تحدي السلطتين الئذة 
يف كل مرة بسطوة فنها 
املتمرد، غير أن تجاربها 
املتنوعة يف السياسة ال 

تسمح باختصارها يف بعد 
واحد، كانت »تحية« من 
الفنانين الذين يشعرون 

بحتمية أن يكون لهم دور 
سياسي ال يكتمل معنى 

الفن بدونه، قد يكون هذا 
الشعور من وحي تمرد 

الطفلة املبكر عىل ظلم 
اجتماعي مفرط يف قسوته، 
قد يكون من وحي اللحظة 

التاريخية التي عاشتها 
كفنانة متحررة يف بلد 

شباب امرأةأسير يمور بالثورة. بذلك 
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يف بيروت كانت تقدم 
يف حفالتها بلقب »تحية 
املصرية« ملكة الرقص 
الشرقي، ويف حفل لها 
هناك جرى يف أعقاب 
الحرب العاملية الثانية 

حضره الزعيم التركي 
»عصمت إينونو«، كان 

يشهده السفير املصري، 
وانهال عليه »إينونو« 

بالكلمات الجارحة بسبب 
املوقف املصري من دول 
الحلفاء خالل الحرب، رد 

السفير املصري اإلهانة 
وانصرف، لكن »تحية« 

مل يكفها رد السفير 
الدبلوماسي، رأت أن 

من الواجب عليها الثأر 
لكرامة مصر، غادرت 

خشبة املسرح وقررت 
عدم الرقص يف وجود 

الصفعة مدوية وسط ذهول 
الحاضرين لكن بيد »تحية« 

عىل وجهه هو، حين أفاق 
من شلل الصدمة انطلق 

بسباب األتراك للمصريين 
فعاجلته: »الفالحين دول 

هم اليل بيلبسوك البدل اليل 
بتتعايق بها«! كاد املوقف 

يتطور لألسوأ لوال مسارعة 
األمير »عباس حلمي« 

باالعتذار لـ«تحية«: »تقبيل 
اعتذاري بالنيابة عن األسرة 

املالكة اليل بيتكلم باسمها 
سمو األمير بعد ما تصرف 

معاكي بسوء أدب ال 
يتناسب مع أخالق األسرة 

املالكة«!
عىل هذا النحو املثير كانت 

تتتابع وتتواصل وقائع 
انتصارات »راقصة الشرق« 

السياسية واالجتماعية 
النضالية وتناقلها 

املصريون، مثيرة بها 
حفيظة أصحاب السلطان 

وإعجاب األغلبية التي 
نطقت »كاريوكا« بلسانها، 

حتى وصلت بنضالها 
إىل تهريب املواد الطبية 
والسالح للفدائيين يف 

القناة لتنفيذ عملياتهم ضد 
معسكرات اإلنجليز، ثم إىل 

سجنها ثالثة أشهر يف زمن 
الرئيس عبد الناصر بتهمة 

انتمائها ملنظمة شيوعية 
وحيازة منشورات معادية 
لثورة يوليو، ووصواًل إىل 

اعتراضها بشجاعة عىل 
ممارسات وقرارات عديدة 

خالل حكم الرئيسين 

السادات ومبارك. املالحظة 
املهمة يف أدوار »تحية« 

السياسية -التي قد تعد 
يف نظر الكثيرين سلوًكا 
نزًقا- أنها كانت تتجاوز 

موقع الفنان الوطني عندما 
يميل عليه واجبه وشعوره 

بمسئوليته أن يكون له 
موقف حاسم ومعلن يف 
قضايا مصيرية، لتصل 

يف أحيان كثيرة إىل أدوار 
السياسيين النضاليين 

املحترفين. مل يكن مثل هذا 
التجاوز مفاجئًا ومستبعًدا 

بالنظر لجرأة فنانة 
اشتهرت دائًما بتمردها 

الفاتن. أما التجاوز اآلخر 
ألدوارها يف السياسة 

فكان تجاوز حدود 
السياسة املصرية الداخلية 
للخارج اإلقليمي والدويل.

الملف الثقـافي

داني كايسعاد محاسن سوزان هيوارد
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املثير إلعجابها، لكن املمثلة 

األمريكية صعقت بالرد 
املصري عىل طريقة »املعلمه 

شفاعات« يف فيلم »شباب 
امرأة«، وعندما تطوع النجم 
األمريكي »داني كاي« ليرد 
عن »هيوارد« اإلهانة التي 
لحقت بها عاجلته »تحية« 

بصفعة عىل وجهه.
عندما يقف املرء أمام سيرة 
فنانة رفيعة املوهبة عظيمة 
الوطنية إىل حد ال يجعلها 
بعيدة بأدنى قدر عن لقب 

الـ«مناضلة«، مناضلة 
وصلت نضالها الوطني 

بين الفدائيين عىل شاطيء 
القناة بنضالها السياسي 

من أجل الديموقراطية الذي 
أوصلها للسجن، ووصلت 

نضالها الوطني والسياسي 
بنضالها النقابي مما أدى 
بها إىل الفوز بمقعد نقيبة 
السينمائيين باالنتخاب، 
كما وصل بها ذات مرة 

إىل سرير املستشفى بعد 
تدهور حالتها الصحية 

خالل اعتصام ضد بنود 
قانون يتعلق بالشأن 

السينمائي. أقول: عندما 
يقف الكاتب أمام سيرة 

فنانة أسطورية مثل »تحية 
كاريوكا«، ال يملك نفسه من 
الذهول الشديد أمام حقيقة 
الوجه اآلخر الذي يبرز يف 
حياتها الزوجية املضطربة، 
ليس بسبب تعدد زيجاتها 
التي وصلت يف الروايات 
املختلفة إىل 1٣ و17 و19 

زيجة )تحية نفسها ربما ال 

رجل أهان مصر يف شخص 
سفيرها، واُتخذ قرار فوري 

بمنع »تحية املصرية« من 
دخول تركيا، ومل تسمح لها 

السلطات اللبنانية بالسفر 
إىل حلب الستكمال جولتها 

الفنية املقررة! بسبب موقف 
مصر خالل الحرب العاملية 
الثانية أيًضا ذهبت الفنانة 

لحدود أبعد خالل مهرجان 
»كان« السينمائي يف فرنسا 

يف الخمسينيات.
مناسبة وجود »تحية« يف 
املهرجان العاملي الشهير 
كان عرض فيلم »شباب 
امرأة« بصحبة مخرجه 

الكبير »صالح أبو سيف« 
وعدد من نجوم الفيلم. 
منذ اللحظة األوىل شعر 
الوفد املصري بالبرود 

والتعتيم املفروضين 
عليهم، ما دفع »كاريوكا« 
للتحدي بالظهور مرتدية 

زي املصرية الشعبية 
املعروف مع »املاليه اللف«. 
حاصرتها الكاميرات وأثار 
ظهورها الالفت -حرفيًّا- 

جنون االهتمام الفني 
واإلعالمي يف العاصمة 

الفرنسية، ترتب عىل ذلك 
دعوة الوفد املصري لحفلة 

غداء صحبة وفود فنية 
أخرى، وأثناء الحفل تعمدت 
النجمة األمريكية »سوزان 
هيوارد« أثناء جلوسها عىل 
طاولة قريبة إهانة العرب 

بوصفهم بأنهم مجتمع 
من الوحوش والحيوانات 
مقارنة بمجتمع إسرائيل 

الملك فاروق
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الظاهر املخبأ يف حياة 
فنانة بعظمة وخلود »تحية 

كاريوكا«.
نفس املفارقة تقريبًا تكمن 
فيما بين تمرد »تحية« عىل 

سلطة الذكورة املهيمنة 
مهما اتخذت من هيئة 
اجتماعية أو دينية أو 

سياسية، وبين استسالمها 
لوجهها املغوي خالل رحلة 

بحثها عن الرجل شريك 
السعادة الزوجية. مل 

يكن املعنى وراء تجاربها 
الزوجية الكثيرة يتصل 

بالبحث عن املتعة، ولو كان 
بحثًا عن املتعة ملا كانت 

»تحية« بقيت مصرة عىل 
»الحالل«، وما كان الزواج 

الشرعي مبدأ ظلت وفية 
له. ولو صح أن للمصلحة 
دوًرا لكان األقرب للواقع 

الذاتي طغياًنا نزًقا 
واستبداًدا شريًرا. قدمت 

»كاريوكا« يف أفالمها أنماًطا 
نسائية سلبية يف املجمل 
كالغانية املغوية واملعلمة 

القاسية والزوجة الخائنة 
واملرأة املتجبرة والراقصة 

»خطافة الرجالة«. تلك 
األنماط يمكن القول 

-ببعض التجاوز ملنطق 
الواقع- أن »كاريوكا« 

مثَّلت فيها سينمائيًّا 
ضد نفسها، ألن تقييمها 
للمرأة كانت نابعة غالبًا 
من نفس الدوافع التي 

تسجنها وتعذبها وتصنع 
مرارتها نفسيًّا ومجتمعيًّا. 

نفس الدوافع التي ربما 
تدفع املحافظين إىل اليوم 
-ولألسف الشديد- إىل 

إساءة فهم وتفسير املعنى 

تتذكر الرقم الدقيق!(، إنما 
ألن زيجات الفنانة الكثيرة 
كانت ناتجة عن اضطراب 

يبدو أن ما يقف وراءه 
كان هو ذات السبب القديم 
املؤدي إىل تمردها، مل تكن 
زيجات »كاريوكا« زيجات 

للمتعة أو للمصلحة كما 
يعتقد البعض مخطئين كل 

الخطأ، لكنها كانت بجملتها 
مغامرات طاردت فيها ذلك 

الوحش الذي عانت وأجادت 
وتألقت يف تحديه والتمرد 
عليه بحياتها وفنها، كأنها 
صنعت بزيجاتها املتعددة 

مساًرا عكسيًّا، حاولت من 
خالله العثور عىل وجه 

الوحش الخرايف املتوهم، 
وجه قد تمارس االختباء 
الناعم يف أوهامه غرائز 

وسلطات الذكورة الشرقية، 
وجه األخ األكبر واألب 

املسيطر، وقد تكون أزمة 
الفنانة املتمردة أنها كانت 
مسحورة بالحصول عىل 

هذا القناع، ربما تعزية عن 
كشفها له بالتمرد!

قائمة فشل زواجي

املفارقة املحيرة تكمن فيما 
بين رقص »كاريوكا« 

النفيس وموهبتها الصارخة 
وتمردها الريادي، وبين 
أدوارها السينمائية التي 
كرست معظمها للنظرة 

الذكرية الظاملة الستقالل 
املرأة، تلك النظرة التي ترى 

يف تحررها واستقاللها 

حكمت فهميبديعة مصابني تحية كاريوكا

الملف الثقـافي
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نسبة هذا الدافع لألطراف 
األخرى يف معظم زيجاتها، 

وملا فسرت املصلحة 
-التي مل تتحقق لها يف 

زيجاتها- طالقها السريع 
الذي ترتب عليها. وليس 

من املنطقي بالطبع أن 
لهفة األمومة كانت دافعها 

للدخول املتواصل يف 
زيجات مجهضة. لكن 

األبعد عن التصديق من 
كل تلك االفتراضات 

الظاملة كان سهولة انقياد 
»كاريوكا« للزواج، يف 

معظم زيجاتها كان يكفي 
الخاطب الزوج املوعود أن 

يلح عليها لينال بسرعة 
مقعده يف مواجهتها أمام 
مأذون شرعي. مل تكن 

الفنانة تبدي موافقتها يف 
كل زيجاتها إال بعد تردد، 

كالبللور الناصع، وتبرق 
صراحتها بنقاء يفيض 

باألضواء ال يكتمها. 
مل تكن الفنانة العظيمة 
الراحلة نفسها لتحجم 

عن اإلجابة الحاسمة عن 
أي أسئلة ولو خاضت يف 
تفاصيل حياتها الخاصة، 

كانت ستدرك بأفقها 
الواسع ولع العشاق 
بأسطورتها، ودوافع 

شغفهم بفهم واكتشاف 
شخصية فنها الساحرة 
وتجربة حياتها العميقة. 

الحقت »كاريوكا« صورة 
الذكر الشرقي املهيمن 

إىل آخر ذرة يف كيانها، 
لكنها مل تتمكن من كسر 

أسطورته ومهابتها 
املوروثة املترسبة يف 

أعماق نفسها، الصورة 
التي طاردتها يف أزواجها 
الكثيرين دون أن تجدها، 

ومن غير أن تظفر من 
معظمهم سوى بمرارة 

التهميش. وال يسعني هنا 
سوى تذكر هذه الصورة 

الشعرية التي وصف بها 
املفكر »إدوارد سعيد« 
أيقونة الثقافة املصرية 

وهو يضاهيها بكبار صناع 
الثقافة يف العامل، فقال 

عنها: »كانت شعاًرا لكل 
ما كان غير محكوم وغير 
مضبوط وغير موظف ىف 

ثقافة عصرها«

وكان مصدر ترددها 
الوحيد قلقها من أن يؤثر 

زواجها عىل عالقتها بالفن، 
وأن يطلب منها الزوج 
املحتمل اعتزال الرقص 

والتمثيل مستقباًل، ورغم 
الوعود والتعهدات طلب 
منها أزواجها يف أحوال 

كثيرة اعتزال الفن، وكان 
ذلك هو السبب املباشر 

لالنفصال عنهم لعدة 
مرات، ال ينافسه إال 

سبب آخر مهم هو خيانة 
بعضهم لها!

ملاذا كانت »فنانة الشرق« 
سهلة االنقياد ملطلب 

الزواج منها إىل حد يحتاج 
للتفسير؟! وملاذا حرصت 

عىل تكرار الدخول يف 
سلسلة مدهشة من 

الزيجات سريعة اإلخفاق؟! 
سؤاالن رئيسيان تعطي 

اإلجابة عنهما تفسيًرا 
مرجًحا، لكن التفسير لن 
ا إال لو أضفنا  يكون تامًّ

ا هو: ملاذا  سؤااًل ثالثًا مهمًّ
كانت »تحية« هي الطرف 

السلبي )املتلقي( يف كل 
عروض الزواج التي 

خاضتها تقريبا؟! رغم 
أن املساحة املحدودة هنا 
ال تتسع للتوغل بعيًدا يف 
تفاصيل عالقات الفنانة 
الزوجية، وهي تفاصيل 
لن يكون الخوض فيها 

-لو حدث- من قبيل 
االعتداء عىل حياتها 

الخاصة، ألنها تخص 
فنانة يشف كيانها الكيل 

سالمة موسىعصمت إينونو
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د.أشرف الصباغ

االجتماعية يف هذا املجال 
ومسألة االرتقاء املادي 
واالجتماعي. ولكن هذا 

موضوع آخر أكثر اتساًعا 
يمكن استخدامه كأداة 

لتحليل العالقة بين أجيال 
الرقص الشرقي، وقيمة 

الجسد، وفهم هذه القيمة 
لدى كل راقصة، ولدى كل 

جيل.
يف ضوء هذه املقدمة 

املختصرة تماًما، يصبح 
تناول الراقصة املصرية 
نجوى فؤاد أمًرا شائًكا، 
وبالذات يف ظل حاالت 
العمى الثقايف والفني، 
وعمليات االستقطاب 

املرتبطة بفرض الغيبيات 
وتسييد اإليمان الكاذب، 
وتدني الوعي إىل أوطأ 
درجات يمكن أن يصل 

إليها مجتمع كاذب وشكيل 
وفاقد للذاكرة وللمعايير 

اإلنسانية والقيمية.
منذ بداياتها األوىل، لفتت 

نجوى فؤاد )عواطف 
محمد العجمي، مواليد 

اإلسكندرية يف 17 يناير 
19٣9( األنظار لتكوينها 

الجسدي من جهة، 
وملالمحها الضاحكة 

وخفتها من جهة أخرى، 
حتى أن البعض شبه 

ابتسامتها بشروق 
الشمس. وهي ال تستطيع 

أن ترقص من دون أن 
تستخدم تعبيرات وجهها 

وابتسامتها املرافقة لإليقاع 
الخارجي، وإليقاعها 

قد يكون عنوان املوضوع 
بسيًطا وساذًجا أو ربما 
مخاطبًا الغرائز بدرجة 

أو بأخرى. وبالطبع، فال 
ضرر وال ضرار، ألن 

مخاطبة الغرائز شيء رائع 
وإنساني ويتوافق مع 

فطرة اإلنسان الطبيعي. 
ومع ذلك فاملوضوع ينحو 

بدرجة أو بأخرى إىل 
مسألة جدية بعض الشيء. 

فعندما يقترب الحديث 
من الرقص الشرقي، 

فإن غالبية سكان مناطق 
ودول »الغبار البشري« 
تتحسس »سيوفها« يف 

العلن، وتمتشق »أعضائها« 
يف السر. هكذا شاءت 

األقدار والتاريخ والجغرافيا 
والظروف أن نولد وننشأ 
ونتربى يف مناطق الغبار 

البشري. ولكن ال بأس، فقد 
أثبت الفن أنه دائم ومستمر 

ومتواصل، وأكد الرقص 
عموًما، والرقص الشرقي 
عىل وجه الخصوص أنه 

أحد فنون الحركة واإليقاع 
من جهة، وأحد محركات 
وبواعث الطاقة الروحية 

والجسدية لدى اإلنسان من 
جهة أخرى. وهنا ال يمكن 

أن نتجاهل أو نغفل الجسد 
البشري الذي يلعب دور 
البطل الرئيسي إىل جوار 
املوسيقى واإليقاع. ويف 

الوقت نفسه فهذا الجسد 
يمثل »رأسمااًل رمزيًّا« 

بتعبير »بورديو« ووفًقا 
لتفسيراته االقتصادية- 

الملف الثقـافي
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حياتهن الشخصية 

والخاصة، وعدد زيجاتهن، 
والقضايا التي تورطن 

فيها. أي أن هناك موقًفا 
مسبًقا من »الرقصات« 

كما أشرنا يف البداية إىل 
»رفع السيوف يف العلن« 

و«امتشاق األعضاء 
الذكرية يف السر(، 

األمر الذي يوضح جيًدا 
املعامل اإليمانية الشكلية 
للمجتمع، وفشل الثقافة 

والفن والنخب العاملة 
بهما يف تمرير الرقص 

الشرقي كنوع من الفنون 
الراقية مثل الرقص 

الشعبي ورقص الباليه 
والرقص االستعراضي، 

ووضع الراقصة الشرقية 
»الرقَّاصة« يف وضع ال 

يختلف وال يتعارض وال 
يتمايز عن أي راقصة يف 

أي نوع من أنواع الرقص 
األخرى.

يف الحقيقة، كانت، وما 
زالت، حياة نجوى فؤاد 
خليًطا من الفن والعمل 

األهيل والنشاط االجتماعي. 
وعادة ما تقترن كل هذه 

النشاطات بدور له مالمح 
سياسية، وربما بدور 

سياسي أو »وطني« يتعلق 
بمصالح الدولة نفسها. هنا 
ال يمكن أن نغفل مثاًل دور 

نجوى فؤاد يف تأسيس 
وإقامة مهرجان القاهرة 
السينمائي الدويل. فهي 
واحدة من ثالثة فنانين 

كبار )اثنان توفاهما 

حاالت الطيران والتحليق 
الفنيين. أي ببساطة تقترح 
علينا صيغة للرقص خاصة 

بها وبتكوينها الجسدي: 
تعتمد عىل حركة الجسد 

ومالمح الوجه وابتسامات 
الشفاه، وخفة روح َوَرَثْتها 

من يوالندا كريستينا 
جيجليوتي املعروفة 

بـ«داليدا« التي ولدت يف 
حي شبرا القاهري العريق 
)17 يناير 19٣٣- ٣ مايو 
1987(. وذلك عىل الرغم 
من أن داليدا ليست أكبر 

سنًّا بكثير من نجوى. 
فكلتاهما ولدت يف نفس 

يوم السابع عشر من يناير 
ولكن بفارق ست سنوات 

فقط. واملدهش أن جزًءا 
من تلك الخفة واملالمح 

و«عجبة« العين تم توريثها 
لراقصة الفنون الشعبية 
عايدة رياض )٢٣ يناير 

1954(. وقد ال يكون وجه 
الشبه بين الثالثة أنماط أو 

نماذج كبيًرا، لكن فلسفة 
حركة الجسد، و«عجبة« 
العين، واالبتسامة التي 
تعكس اإليقاع الداخيل؛ 

هي عوامل مشتركة تعطى 
العين انطباًعا بوجود شبه 

كبير بين الثالثة: داليدا 
)املغنية واملمثلة( ونجوى 

)الراقصة واملمثلة( وعايدة 
)الراقصة واملمثلة(.

عادة، عندما يتم تناول 
حياة الراقصات الشرقيات، 
أو باألحرى »الَرقَّاَصات«، 

يفضل البعض تناول 

الداخيل. وهي يف هذا املقام 
تتميز بخصائص استعراضية 

ربما تكون قد ساعدتها 
عىل أداء رقصات شعبية 
وفلكلورية مثل »ساملة يا 

سالمة«، أو رقصة »العصا«، 
و«يا نواعم يا خوخ« لبليغ 

حمدي، أو رقصات عىل أنغام 
موسيقى وإيقاعات خفيفة 

مثل موسيقى منير مراد مثاًل 
يف أغنية »كعب الغزال« التي 

غناها محمد رشدي.
قبيل بدء فعاليات مهرجان 
القاهرة السينمائي الدويل 

يف دورته الـ4٣، بحثت عن 
اسم السيدة »نجوى فؤاد« 

عىل محرك بحث جوجل، 
فوجدت أنها السابعة من 

حيث الترتيب بعد أكثر من 
نجوى.. رأيت أن ذلك مسألة 
عادية، إذ من املمكن أن يكون 

البحث مرتبًطا باملكان الذي 
أتواجد فيه. ومع ذلك ظل 
شيء ما بداخيل يمنحني 

انطباًعا، وربما رغبة، بأنه 
كان من املفروض أن يظهر 
اسم نجوى فؤاد عىل رأس 

القائمة.
إن نجوى فؤاد تصلح ألن 

تكون قصة ملجتمع ولشعب 
ولحياة، ألن نجوى فؤاد 

»َرقَّاَصة« من الدرجة األوىل، 
وترقص بكل خلية يف 

مشاعرها وجسمها وعقلها. 
وهي يف الحقيقة عندما 

ترقص، ال تحكي فقط تاريخ 
وحضارة شعب، بل أيضا 
تنقل إلينا حالة من الخفة 

وتطرح علينا إحدى صيغ أو 
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عىل الجاذبية األرضية 
والتحليق نحو السماء. 

بينما ُصممت أدوات 
الراقصة الشرقية، بما 
يف ذلك جسدها أيًضا، 
لاللتحام باألرض. قد 
يرى البعض أن الباليه 
والرقص الشرقي فنَّان 

يختلفان يف كل شيء عن 
بعضهما البعض، بما يف 
ذلك التكنيك. ويختلفان 
أيًضا من حيث الجوهر 
واملنطلق. وقد يبدو هذا 

الكالم منطقيًّا. وهو كذلك 
بالفعل. ولكن ال ينبغي أن 
نمد الفكرة عىل استقامتها 

لندخل إىل إشكاليات تتعلق 
بالشرق والغرب، وإىل 

إسقاطات ُتَحمِّل األمور 
أكثر مما تحتمل.

إن الباليه والرقص 

األسرية يف تأسيس وإنشاء 
أحد أهم الصروح الفنية 
املصرية- العاملية. لكن 

األمور ال تتوقف عند هذا 
الدور األهيل الذي يميِّز 
الفنان الحقيقي ويضعه 
عىل حدود مسؤوليات 

خاصة وعامة واجتماعية، 
وأخالقية باملعنيين الفلسفي 
واالجتماعي، وإنما ينسحب 

أيًضا عىل نوع مواز من 
العمل الفني وهو السينما. 

ولكن قبل أن نتطرق 
إىل مسارها السينمائي، 

سننعطف قلياًل إىل طبيعة 
فن الرقص الشرقي 
وعالقته بفن الباليه.

***
لقد ُصممت أدوات 

راقصة البالية، بما يف ذلك 
جسدها، من أجل التغلب 

األجل: وردة الجزائرية وعبد 
الحليم حافظ(، كان لهم 

دور غير عادي يف تأسيس 
هذا املهرجان الدويل الذي 

يقف بشموخ بين أقرانه يف 
فرنسا وإيطاليا وغيرهما. 

ففي سنة 1976 كان مؤسس 
املهرجان الصحفي والكاتب 
الراحل كمال املالخ ال يملك 

يف خزينة جمعية كتاب ونقاد 
السينما، التي كان يترأسها، 

إال ٢0 ألف جنيه فقط من 
وزارة الشؤون االجتماعية. 
مل تكن لديه أي حيلة أخرى 

أو أي منفذ للحصول عىل 
املبلغ الالزم لعقد أوىل 

دورات هذا املهرجان. فأقامت 
نجوى فؤاد حفاًل خيريًّا 
ضخًما بمشاركة كل من 

وردة الجزائرية وعبد الحليم 
حافظ، وخصصوا ريعه 

بالكامل إلقامة الدورة األوىل 
ملهرجان القاهرة السينمائي 

الدويل. بل وطلبت نجوى 
من زوجها سامي الزغبي 

مدير فندق »شيراتون 
القاهرة« آنذاك أن يتصرف 
بحيث تكون إقامة الضيوف 
ومعيشتهم عىل نفقة الفندق. 

وسارت األمور عىل هذا 
النحو طوال الدورات الثالث 
األوىل للمهرجان إىل أن لفت 
األنظار وبدأت الدولة نفسها 
تنظر إليه باهتمام كأداة من 

أدوات قوتها الناعمة.
لقد لعبت نجوى فؤاد دوًرا 

ا من خالل مهنتها  مهمًّ
)الرقص( وباستخدام 

مواردها الخاصة وعالقاتها 

الملف الثقـافي

كمال المالخبليغ حمدي بيار بورديو
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وعمل الدماغ، ورؤيتان 
جماليتان تبدوان أيًضا 
عكس بعضهما البعض، 

ولكنها تلتقي جميًعا عىل 
أرضية اإلرث الجمايل 
–الروحي- الجسدي 
والخيال واالنطالق. 

وعىل الرغم من التكوين 
الجسدي املختلف تماًما 
لكل من راقصة الباليه 

والراقصة الشرقية، إال أن 
كال الجسدين هو بالنسبة 

للراقصتين ليس إال أداة 
لنقل تلك الشحنة الهائلة 

من الطاقة الفنية– الروحية، 
بعيًدا عن التصريح 

واعتماد الجسد كوسيلة 
أوىل لإلغراء، أو االعتماد 

عليه كأداة إغواء.
إننا هنا أمام معادلة 

جمالية متزنة يف كل من 
الفنَّْين. جسد راقصة 

الباليه ذو املعايير الخاصة 
التي ُتَمكِّنه من التحليق، 

والذي تظهر تفاصيله 
بالكامل من خالل 

املالبس –أيًّا كانت هذه 
املالبس-، وجسد الراقصة 

)الرقَّاصة( الشرقية 
املمتلئ واملتناسق الذي 

ُيَمكِّنها من الرسوخ بثبات 
عىل األرض، ويمنحها 

القدرة عىل الحفاظ عىل 
تلك املسافة الصغيرة 

للغاية بين قدميها وبين 
سطح األرض، بينما 

الجسد املمتلئ املتناسق 
يتحرك بدقة وإحساس 

رفيع، وتظهر أيًضا بعض 

عاكف أو تحية كاريوكا 
أو سهير زكي أو سامية 

جمال مربوطات باألرض، 
يف محاولة للتأكيد عىل 

وجود الجسد وسطوته عىل 
هذه األرض، ورغم ذلك ال 
يمكننا سماع وقع أقدامهن 
عىل نفس هذه األرض، ما 
يعني -شئنا أم أبينا- أن 

هناك مراوغة ومناورة من 
أجل التأكيد عىل الشيء 

ونقيضه: االرتباط باألرض 
عبر الوجود املادي والخفة 

التي تصنع مسافة بين 
القدمين وهذه األرض. 

ومع ذلك ال يمكن أن 
نتصور أن أيًّا منهن تسعى 

للطيران أو التحليق. إنها 
ببساطة تسعى إىل انتزاع 
هذه األرض بجاذبيتها، أو 

باألحرى السيطرة عليها 
وعىل حركتها.

إنهما فلسفتان للجمال 
والخفة والقدرة والطاقة 
تبدوان عكس بعضهما 

البعض، وطريقتان للتفكير 

الشرقي فنَّان اثنان نابعان 
من بهجة التحليق نفسها، 

ومن الرغبة يف التعامل مع 
الجاذبية األرضية بفلسفتين 
تبدوان متعارضتين. األول 
يريد التغلب عليها بوضوح 

ومباشرة وإصرار عبر 
جماليات وتقنيات وقدرات 
وطاقات تجعلنا نعيد النظر 

يف قدرة الروح/ الجسد 
الجبارة. والثاني يخضع لها 

تكتيكيًّا من أجل ليس فقط 
إلغاؤها تماًما، بل وتغيير 

وظيفة مصدرها عبر تقنيات 
وقدرات وجماليات تجعلنا 

نراجع أفكارنا عن قدرة 
الجسد/ الروح.

االثنان: الباليه والرقص 
الشرقي، ينطلقان من مبدأ 
الحركة والخفة. األول نحو 

األعىل، والثاني نحو األسفل. 
ومسألة األعىل واألسفل هنا، 

ال عالقة لها باالتجاهات 
أو حتى بقيمة أي منهما، 

بقدر عالقتها بمبدأ الحركة 
بمفهومه النيوتيني )نسبة 

إىل قوانين الحركة إلسحاق 
نيوتن( وبجوهر الوحدة 

الفنية ومهمة الفن ووظيفته 
يف عالقتهم جميعا باملُشاهد– 

املتفرج، وبحالته الروحية، 
وبردود أفعاله.

عن راقصة البالية تحلم 
بالطيران. وهي تطير بالفعل. 

ُتَحلِّق وكأنها سابحة يف 
الفضاء، وكأنها تحررت من 
الجاذبية األرضية أو تحاول 

ذلك. عىل الجانب اآلخر 
نجد نجوى فؤاد أو نعيمة 



تفاصيله، بينما يمكن أن 
نتخيل بقية التفاصيل ليس 
من زاوية اإلحساس املادي 

من حيث التصريح والكشف، 
وإنما من زاوية التناسق 

الجسدي الجمايل، وربما عن 
طريق البوح املراوغ الذي 
يضفي عىل الجسد روعته 

واكتماله ودفئه.
مالمح وجه راقصة الباليه 
تتحرك بتناسق مع حركات 
جسدها يف مساحة تعبيرية 

ُرنا بوظيفة املالمح  تذكِّ
وتعبيرات الوجه يف السينما 
كوسيلة للتعبير. بينما بسمة 

الشفتين والعينين الدائمة 
واملميزة للراقصة الشرقية 

ُتَعدُّ مقاباًل موضوعيًّا لوظيفة 
الصوت يف املسرح كأداة 

للتعبير. من الصعب أن يكون 
هناك أي انفصال بين تلك 

البسمة وبين وجه الراقصة 
الشرقية، وال يمكن أصاًل 

أن تكتمل الصورة الجمالية 

بإحساس كلتا الراقصتين 
بجسديهما، والطاقة 

الجبارة التي تبذلها كل 
منهما من أجل تطويع هذا 
الجسد وضبط حركته يف 

حالة راقصة الباليه، أو 
ضبط إيقاعاته يف حالة 

الراقصة الشرقية.
إن عقل كل من الراقصتين 
أثناء الرقص يعمل بكامل 

قدرته ويف كل االتجاهات. 
غير أن األهم هنا هو أن 
الجسدين يفكران أيًضا. 

أي أن وظيفة التفكير لدى 
راقصة الباليه والراقصة 

الشرقية ال تقتصر عىل 
العقل، بل تنسحب أيًضا 
عىل الجسد. وربما يكون 

ذلك أحد العوامل التي 
تميِّز الراقصة الجيدة 

عن الراقصة املتوسطة 
أو الرديئة. فاملسألة ليس 

لها أي عالقة بالجمال 

للرقص الشرقي بدون تلك 
البسمة التي نراها حتى عىل 

شفاه ويف عيون الفتيات 
الصغيرات غير املحترفات 

وهن يرقصن يف القرى 
والنجوع، ويف أفراح املدن، 

أو حتى بمفردهن أمام 
املرآة، أو بين الصديقات.

هناك مهابة روحية 
وجسدية لكلتا الراقصتين. 
أي حضور جسدي محاط 

بهالة شفافة للغاية من 
»القداسة«. هذا الحضور 
يسحب املشاهد- املتفرج 

تدريجيًّا إىل مساحة جمالية 
روحية تتسع وتضيق 

وفًقا لوعيه وثقافته ومدى 
إحساسه بالجمال وقدرته 

عىل التذوق. ولكن األساس 
هنا يف هذه املهابة وهذا 
الحضور ليس له عالقة 

إطالًقا باملشاهد- املتفرج، 
بقدر عالقته الوثيقة 

ا بكثير من نجوى.  داليدا ليست أكبر سنًّ
فكلتاهما ولدت في نفس يوم السابع 

عشر من يناير ولكن بفارق ست سنوات. 
والمدهش أن جزًءا من تلك الخفة والملمح 
و"عجبة" العين تم توريثها لراقصة الفنون 

الشعبية عايدة رياض، وقد ال يكون وجه 
الشبه بين الثلثة أنماط كبيًرا، لكن فلسفة 
حركة الجسد، و"عجبة" العين، واالبتسامة؛ 

هي عوامل مشتركة تعطى انطباًعا بوجود 
شبه كبير بينهن. عايدة رياض
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أن هذا كان أول ظهور 
لها. إال أنها ظهرت قبل 

ذلك بعام يف فيلم بعنوان 
»إغراء« من إخراج حسن 

اإلمام وبطولة صباح 
وشكري سرحان وزكي 

رستم )1957(. وبعد ذلك 
يف عدة أفالم مثل »مع 

األيام« و«قلوب العذارى« 
و«غلطة حبيبي« كانت 

كلها يف عام )1958(، ثم 
جاء دور فيلم »شارع 
الحب«. وقامت بأول 
بطولة مطلقة لها يف 

فيلم »مالك وشيطان« 
من إخراج كمال الشيخ 

وبطولة رشدي أباظة 
وزكي رستم وصالح 
ذو الفقار ومريم فخر 

الدين. ومل تقتصر أدوار 
نجوى فؤاد عىل اإلغراء أو 
الرقص فقط، بل تجاوزتها 

إىل أداء أدوار مساعدة 

الذي يمنح الجمال قيمته، 
ويعطي الجسد حقيقة 

وجوده. وإذا شئنا الدقة، 
فراقصة البالية يجب أن 

تشعر بقوة جسدها وقدرته 
وتناسقه من أجل تنفيذ 

مهمتها الفنية- الجمالية. 
أما الراقصة الشرقية فعليها 
أن تشعر بجمال تفاصيلها 

الجسدية ودفئها لكي 
تتمكن من إرسال هذا الكم 
الهائل من الطاقة والجمال 

يف شكل موجات جاذبة 
تتسع تدريجيًّا لتشمل 

الفضاء املحيط.
***

إن نجوى فؤاد صاحبة 
حضور سينمائي خاص 
جدًّا منذ أن ظهرت عىل 

الشاشة، راقصة، يف فيلم 
شارع الحب عام )1958( 

عىل أغنية عبد الحليم حافظ. 
ويف الحقيقة فالبعض يرى 

يف حد ذاته، ألنه يف حد 
ذاته ال يعني أي شيء، 
وال يمكنه أن يؤدي أي 
وظيفة ذات قيمة. ولكن 

اإلحساس بهذا الجمال هو 

نجوى 
فؤاد 
ترقص 
أمام 
الرئيس 
األمريكي 
جيمي 
كارتر

نجوى 
فؤاد 
ترقص 
عىل 
ايقاعات 
عبد 
الحليم 
حافظ

نجوى فؤاد ترقص أمام الرئيس نيكسون ووزير الخارجية ومستشار 
األمن القومى األمريكى هنرى كيسنجر
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أهمية الدور األهيل 
واالجتماعي للفنان، وعدم 
ارتباط ذلك بأيديولوجية 
أو بفكرة سياسية، بقدر 
ارتباطه برؤية اجتماعية 

مرتبطة بدورها برؤية 
الفنان لدوره يف الفن ويف 

املجتمع يف آن مًعا. ونجوى 
فؤاد من هذا »العيار« 

الكبير. لكن وقوع التأريخ 
الفني والثقايف يف فخ 

االستقطابات السياسية 
واأليديولوجية والدينية، 

والفساد السياسي 
واإلداري، والسيولة 

اإلعالمية وخفة النقد 
والعقل، ُيْفِقد تاريخ الفن 

ومسيرة الثقافة الكثير 
من الفرسان النساء قبل 

الرجال، ويدمر العديد 
من أذرع القوى الناعمة، 

فنانات الرقص الشرقي 
الالئي حولن هذا الفن 
من »هز بطن« إىل فن 

استعراضي اكتسب مع 
الوقت العديد من التعبيرات 
الدرامية التي كانت تجيدها 

نجوى فؤاد وتبرع يف 
أدائها. وهي أيًضا مزجت 

بين الرقص والتمثيل 
واألداء اإلذاعي. وانخرطت 

يف مجال اإلنتاج السينمائي، 
فكانت تصرف ما تحصل 

عليه من التمثيل عىل ما 
تنتجه من أفالم. األمر 

الذي يعكس أيًضا إحساًسا 
باملسؤولية وفهًما أوسع 

لدور الفنان وتداخل األدوار 
باألساس إلنتاج رؤى 

اجتماعية رائدة وخالقة 
ومحفزة.

يبقى فقط اإلشارة إىل 

وهامشية تنوعت بين الخير 
والشر والكوميديا والنماذج 

النسائية املختلفة. وكان 
حضورها واضًحا وملموًسا 

يف نحو ٢00 فيلم و50 
مسلساًل تلفزيونيًّا و6 
مسرحيات، ومسلسل 

إذاعي واحد.
إن نجوى فؤاد واحدة من 
الفنانات االستعراضيات 

الالئي حولن الرقص 
الشرقي إىل فن استعراضي 

له خصوصيته املرتبطة 
بخصوصية األداء، والتفاعل 

بين عناصر الجسد 
وعناصر الوجه واستخدام 
العيون. وحسب الكثير من 

املتخصصين فإن نجوى 
فؤاد وسامية جمال تنتميان 

إىل خط معين يف الرقص 
الشرقي يمنح األولوية 

لالستعراض والخفة 
ومحاولة التحليق والقيام 
بدورات واسعة مع تمايل 
الجسد وانثنائه، وإشاعة 
حالة من البهجة املرتبطة 

باألداء الحركي، بينما خط 
تحية كاريوكا وسهير زكي 
يطلق عليه الرقص الشرقي 

»البلدي« الذي يمنح 
األولوية للهيبة والرسوخ 

واملناورة »العاقلة الحكيمة«، 
والحوار الهادئ مع 

الجاذبية األرضية، والقيام 
بدورات ضيقة لكنها أكثر 

ثقة وثقاًل ومهابة.
سيظل اسم نجوى فؤاد 

منقوًشا يف لوحة الشرف 
التي تضم الكثيرات من 

منير مرادوردة الجزائرية داليدا
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ألن البعض ضد أنور 

السادات، والبعض ضد 
األمريكان، والبعض 

اآلخر ضد معاهدة كامب 
ديفيد. وبالتايل، يتم رفض 
وتشويه كل من ارتبط من 
بعيد أو قريب بأي شيء 

يف هذا العهد بالكامل. 
هكذا تسير األمور املتعلقة 

بعمليات االستقطاب 
السياسي واأليديولوجي 
والديني الحاد التي تلعب 

دوًرا تدميريًّا حقيقيًّا 
للعقل وألي جهود مبذولة 

من أجل تحديد القيم 
الحقيقية للفن والثقافة، 

وتنقية السير الذاتية 
للمبدعين وملسيراتهم 
الفنية واإلبداعية. وال 

شك أن مثل هذا العمليات 
واملمارسات موجودة 

بدرجات أو بأخرى يف 
مجتمعات مختلفة. ولكنها 

يف الحقيقة ليست بهذا 
القدر من العشوائية 

والسذاجة واالستسهال، 
وإنما تسير وفق قواعد 

ومعايير ومنهج، وبشكل 
ال يتعارض مع منظومة 
قيم قانونية، ومع وعي 

عام ناضج ومدرك ألهمية 
الفن والثقافة والفكر، 

والنشاط اإلنساني العام

واألسطرة إىل تحويلها هي 
شخصيًّا إىل صنم. ولكن 

عندما يصل الكالم إىل 
دورها يف مساعدة أنور 

السادات أثناء هروبه من 
تنفيذ أحكام قضائية قبل 

الثورة، وبالتايل يجري 
الحديث -شئنا أم أبينا- 

عن عالقتها بأنور السادات 
وحصولها عىل جوائز 

وخدمات شخصية وغير 
شخصية منه بعد أن أصبح 

رئيًسا، نجد أن البعض 
يتهرب أو يتململ عىل 

اعتبار أن هذا حدًثا تافًها 
وليس مؤثًرا يف التاريخ. 
بينما يمعن البعض اآلخر 

يف التركيز عىل هذا الحدث، 
ال لشيء إال ليربطها بنظام 

سياسي ما.
عىل الجانب اآلخر يركز 
قطاع غير قليل عىل أن 

نجوى فؤاد رقصت أمام 
الرئيس األمريكي جيمي 

كارتر، وأن السادات 
استخدمها أثناء مفاوضات 

السالم واالحتفاالت بتوقيع 
معاهدة كامب ديفيد، حيث 

أحيت حفالت كان فيها 
أمريكيون وإسرائيليون، 

وأنها رقصت أمام كيسنجر 
الذي كان معجبًا بها 

وطلبها للزواج. هنا أيضا 
يتكرر سيناريو األساطير 

والحكايات واملبالغات 
املصرية التقليدية، وصناعة 

الصور الذهنية الفقيرة 
والبليدة واملتواضعة للغاية، 

وأحياًنا الخبيثة واملاكرة، 

بل ويعزز أجنحة التضليل 
والتزييف والخداع 

اإلعالمي واالجتماعي، 
ويعيل قيمة الغث والرديء 
من جهة، ويمجد أشخاًصا 

وعناصر ألسباب غير 
مهنية وغير منطقية 

وملعايير مزدوجة وفساد 
إداري وثقايف وفني من 

جهة أخرى.
إن االستقطاب السياسي 
والعقائدي ال يدمر فقط 
التأريخ الفني والثقايف 

ووعي املجتمع وذاكرته 
الفنية- الثقافية، بل 

يقضي عىل معايير النقد 
الفني واألدبي والثقايف، 

ويفسح املجال للعشوائية 
واالستسهال. ففي املقارنات 
بين تحية كاريوكا ونجوى 

فؤاد، نجد أن تحية كاريوكا 
تكاد تصبح بطلة قومية 

مصرية وشخصية تاريخية 
يجب إقامة تمثال لها إىل 

جوار سعد زغلول وأحمد 
عرابي وجمال عبد الناصر 
وكارل ماركس وفالديمير 
لينين. وذلك ألن الصحافة 

واإلعالم ومجموعات ثقافية 
معينة ركزت عىل أنها كانت 
»تساعد الفدائيين املصريين 

إبان مواجهة االحتالل 
البريطاني«، و«أنها كانت 

تساعد الشيوعيين«، و«أنها 
كانت عضوا يف الحزب 

الشيوعي املصري«. وكعادة 
املصريين يف أسطرة البشر 

وتحويلهم إىل أصنام، 
تتجه عملية التقديس 
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نقرأ يف اإلنجيل: »فإن 

هيرودس كان قد أمسك 
يوحنا وأوثقه وطرحه يف 
سجن من أجل هيروديا 
امرأة فيلُُبس أخيه. ألن 

يوحنا كان يقول له ال يحل 
أن تكون لك. وملا أراد أن 
يقتله خاف من الشعب. 

ألنه كان عندهم مثل نبي. 
ثم ملا صار مولد هيرودس 
رقصت له ابنة هيروديا يف 
الوسط َفَسرَّت هيرودس. 

من ثم وعد بقسم أنه مهما 
طلبت يعطيها. فهي إذا 

كانت قد تلقنت من أمها 
قالت أعطني ههنا عىل 

طبق رأس يوحنا املعمدان. 
فاغتم امللك. ولكن من أجل 
األقسام واملتكئين معه أمر 

أن ُيعطى. فأرسل وقطع 
رأس يوحنا يف السجن. 
فُأحضر رأسه عىل طبق 

وُدفع إىل الصبية« )متى: 
.)14 ،1٣

األم لقَّنت ابنتها الطلب، 
وهيرودس استجاب طبًقا 

لخطة مسبقة، رغم ذلك 
تعمل القصة عملها يف 

الالشعور الديني وتجعل 
من الرقص فسًقا تسبب يف 

جريمة القتل الشنعاء!
»ألف ليلة وليلة« النص 

الذي تفرعت عنه لذة 
القص يف كثير من آداب 

العامل، يذكر الرقص 
نادًرا، ويرتبط التهتك 

يف الليايل باللعب يف املاء 
وليس بالرقص. زوجتا 
امللكين يف القصة اإلطار 

ليس هناك من فن يعاني 
سوء التقدير الذي يعانيه 
الرقص الشرقي. يصفه 
املتشددون واملستخفون 
بأنه »هز بطن« ويعتبره 
الكثيرون ابتذااًل جنسيًّا 

يثير الغرائز.
تعود هذه النظرة التحقيرية 
للرقص يف جزء منها إىل ما 
يجري يف املالهي الرخيصة 
من خروج عىل تقاليد الفن، 
لكن سوء الفهم التاريخي 
للرقص كامن يف الالوعي 

الديني بسبب الرواية التي 
ُتعلِّق دم يوحنا املعمدان يف 

خصر املراهقة سالومي.
والقصة يف أشد صورها 

عمومية وانتشاًرا أن 
املراهقة سالومي رقصت 

أمام هيرودس. وملا أطاشت 
عقله سألها أن تطلب ما 
تريد، فطلبت أن يأتيها 

برأس يوحنا املعمدان عىل 
طبق من ذهب.

القراءة املتأنية للقصة 
تكشف عن حجم سوء 

الفهم الذي وقع عىل 
سالومي والرقص يف تلك 

الواقعة، ألن هيرودس 
وهيروديا هما من قررا قتل 

املعمدان، قتاله يف قلبيهما 
مثلما قتل إيفان كارامازوف 

أباه يف قلبه وكان بحاجة 
إىل سمردياكوف لتنفيذ 

الجريمة. ومثل إيفان 
كان هيرودس وعشيقته 
بحاجة إىل الزج بالفتاة 
الصغيرة يف الجريمة، 
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Lancers الكثير عن تاريخ 
هذا الفن وتقاليده. من 

حيث املبدأ كان فنًّا تسيطر 
عليه النساء. وتكشف 
رسوم الراقصات عىل 

جدران املقابر عن عاريات 
إال من نطاق عىل الوسط 
كما تكشف عن راقصات 

بمالبس شفافة، وربما 
كانت مالبس الرقص 

الشرقي الشفافة اليوم 
جزًءا من تراث مالبس 

الرقص الفرعونية.
وتصف مصادر يونانية 

ورومانية حركات 
الراقصات اآلسيويات بما 

يتطابق مع حركات الرقص 
الشرقي اليوم: »الحركة 

املتموجة، االنسياب 
إىل األرض، وارتعاش 

الفخذين«. 
إذا جردناها من مراميها 
األخالقية، تصف مقولة 
»هز البطن« الرقص فنيًّا 

حيث يعتمد عىل حركة 

املتوسط. وقد عرفت 
مصر الرقص منذ ما 
قبل األسرات، وكان 

منه الطقوسي الجنائزي 
والترفيهي. وتكشف 

دراسة إيرينا ليكسوفا 
الرائدة عن مالبس الرقص 
 Costumes of الفرعونية
 the Ancient Egyptian

 Women and Men

مل ترقصا مع العبيد. خيانة 
زوجة شاه زمان وقعت 

يف الفراش، بينما ارتكبت 
زوجة شهريار خيانتها 
االستعراضية يف مشهد 

للجنس الجماعي ببحرة املاء 
بين عشرين عبًدا وعبدة. 
إذا طلبنا من قارئ »ألف 
ليلة وليلة« أن يتذكر ذلك 

املشهد فسوف يضيف 
إليه الرقص، ألنه كامن يف 

الالوعي بوصفه مظهًرا من 
مظاهر الخالعة والتهتك!

خت كتابات  وقد رسَّ
ورسوم املستشرقين 

ارتباط الرقص بالتهتك، 
واعتبرته سمة للشرق. 

تنزع كتابات الرحلة نحو 
املبالغة إلرضاء جمهورها 

بكل غريب ومثير، دون أن 
تخلو من الصدق؛ فشأن 

كل فن ال يستطيع الرقص 
الشرقي الحفاظ عىل 

مستواه يف كل األوقات، 
لكنه يرتبط بالحالة 

االجتماعية والثقافية دائًما. 
وقد كان العامل العربي 

يعاني من االنحطاط الثقايف 
واالجتماعي يف الفترة التي 
واكبت حركة املستشرقين 

يف القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر.

ليس هناك تاريخ محدد 
للرقص الشرقي املعروف 
اآلن، لكن من الواضح أن 

صالته ممتدة فيما كان 
سائًدا أثناء اإلمبراطورية 

الرومانية التي بسطت 
نفوذها عىل ضفتي 

الرقص الفرعوني

لوحة سالومي ترقص أمام هيرودس للفنان 

الفرنسي جوستاف مورو
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الجذع بخالف الرقص 

التعبيري الذي يعتمد عىل 
حركة األطراف. وهناك 

قواعد عامة تحكم حركة 
الجسد وإيقاعاته، مع 
إمكانية واسعة إلبراز 

املهارة الشخصية للراقصة. 
وتأتي الحركة عىل ثالثة 

أشكال أساسية:
الطْرق: وهو الحركات 
املتقطعة ملواكبة النص 

املوسيقي وتمثيل إيقاعات 
الصوت جسديًّا يف ضربات 
الوركين والصدر والقفص 

الصدري والكتفين.
االنسياب: حركة الجسد 

اللينة التي تحاكي انسياب 
املوج الهادئ يف جداول 

املاء، ويتطلب هذا االنسياب 
مرونة شديدة يف عضالت 

البطن، وليونة يف تكوين 
الجسد، ربما تفتقدها 

الراقصات األجنبيات. بينهن 
من يتقنَّ قواعد الحركة، 

ولكن يظل هناك ما يفتقدنه 
هو ليونة الجسد تكوينًا 

وابتعاده عن العصبية 
مزاًجا. هذه الرخاوة التي 
تجعل حركة املوج مقنعة 
ليست مما يمكن اكتسابه 
بسهولة ألنها خصيصة 

اجتماعية.
االنعطاف: يعتمد هذا 

الشكل قدًرا من الحركة، يف 
شكل خطوات وانعطافات 

ودوران، مع استخدام 
الذراعين بشكل أكبر لتأطير 

حركات الجذع والوركين، 
واالنحناء إىل الخلف يف 

مسارح الباليه ويف 
كواليسها آالف املآسي، 

حيث يمكن لحركة واحدة 
خاطئة أن تعصف بتاريخ 

راقصة مجيدة، وحيث 
ُتجبر الراقصة عىل الوقوف 
عىل أطراف أصابعها دون 

فرصة واحدة إلظهار 
األمل من نزيف الدم الذي 
يصبغ باألحمر حذاءها، 
فالباليه هو ابن القواعد 
الصارمة، بينما يتميز 

الرقص الشرقي بمساحة 
من التسامح تحقق املتعة 

للراقصة ذاتها مثلما 
يوفرها للجمهور. ويف هذا 

اإلطار يمكن أن نستقبل 
ملحوظة إدوارد سعيد 

عن رقص تحية كاريوكا 
»كانت تتأمل جسدها 
بإعجاب يماثل إعجاب 

اآلخرين به«.
قد نستمع إىل مدرب 

الرقص الشرقي ينصح 
املتدربة الجديدة بمثل ما 
ينصح به مدرب الباليه، 
من قبيل »ارفعي رأسك، 
اجذبي كتفيك إىل الوراء، 

اثني أعىل فخذيك إىل 
الداخل، أديري قدميك إىل 
الخارج، حاويل أن تجعيل 
لوحي كتفيك يلتقيان«.. 

إال أنه سرعان ما يقلع عن 
هذه التعليمات األولية.
ورغم أن هناك عدًدا 

معلوًما من الحركات يف 
كل رقصة، إال أن امتياز 

الراقصة يتحدد طبًقا 
ملا يمتاز به جسدها من 

شكل قوس وإلقاء الرأس 
إىل الوراء.

ينظر العامل إىل الرقص 
املصري باعتباره النموذج 
العاملي للرقص الشرقي، 

وقد كان الرقص املصري 
محظوًظا بالسينما التي 
ساهمت يف نهضته من 

خالل راقصات مجيدات 
مثل تحية كاريوكا وسامية 
جمال ونعيمة عاكف الالئي 
أبرزن الجانب اإلبداعي فيه.
بعد املصري يأتي النموذج 

التركي الذي يختلف عن 
املصري باستعراض القوة 
الخارجية للجسد مع ملسة 

من املرح يف اإليقاع، ثم 
اللبناني الذي يجمع خطوًطا 

من املدرستين.
املوسيقى التي تصاحب 

الرقص الشرقي تخدم حالة 
الطرب التي توحد بينهما، 

وهذا اختالف آخر مع 
الباليه الذي يضع املوسيقى 

والرقص يف خدمة القصة.
وقد وقعت عىل خشبات 
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صراحة ويتركه مكشوًفا، 
بل يخايل العين بالكشف 
واإلخفاء مع تغير الحركة 
وأحياًنا مع تغير الضوء؛ 

فتوفر متعة إيروتيكية تعلو 
عىل الجنس، مثلما يعلو 
الشعر عىل اللغة العادية.

ويهدف الكشف الخاطف 
عن الجسد إىل السماح 

بمراقبة املهارة يف الحركة، 
ألنها حركة داخلية ال 

تبدو بسهولة من خالل 
األطراف، كما يف الرقص 

التعبيري.
وربما تأخذنا األصول 
األوىل لعري الجسد يف 
الرقص إىل تفسير أكثر 

عمًقا يتعلق بفلسفة التجرد 
من املخيط يف طقوس 

العبادة، كحالة من حاالت 
االرتداد لألصل.

وال ينفصل املجاز يف الزي 
عن مجاز الحركة، ما يرفع 

الرقص الشرقي عاليًا 
فوق إثارة عروض التعري 
»االستربتيز« وسطحيتها 

ودون اضطهاد للجسد 
إىل حد الغياب كما يف 

عروض الباليه، وإنما واعًدا 
بطيف املتعة عبر كثير من 

الطرق الجانبية والكثير 
من الوعود وحيل التأجيل، 

مرتفًعا باملتعة اللحظية 
شديدة الضيق وسريعة 

الزوال إىل رحابة وديمومة 
»املؤانسة« وهي كلمة 

تشبة »الطرب« يف صعوبة 
تفسيرها

اضطهاد التنحيف إىل حد 
الغياب من أجل التعبير عن 

أفكار من خارجه.
ولو تسنى لنا أن نقرأ 

سيًرا صريحة لراقصات 
باليه لطالعنا تاريًخا من 

الحرمان؛ كيف اضطررن 
للتخيل مجبرات عن األكالت 
التي يفضلنها وعن التدخين 

والسهر وكثير من املتع 
التي لن تجد الراقصة 

الشرقية نفسها مجبرة عىل 
التخيل عنها.

للمالبس نصيبها يف لعبة 
املجاز التي يلعبها الرقص 

الشرقي. زي الراقصة 
التقليدي ال يعرض الجسد 

ليونة وقدرة عىل االنسياب 
والتداعي الحر. وكما يف 

الكتابة وكل الفنون، تكون 
القدرة عىل إخفاء الصنعة 

أحد أسباب تميز الراقصة. 
وتقترب الراقصة من 

هدفها عندما تدرك ما يميز 
الرقص الشرقي بوصفه فنًّا 
للدعة والرفاه املوجب لنعمة 

الكسل.
يف الرقص الشرقي مجاز 
يخفي معاني أبعد. يمكن 
النظر إىل تثنِّي الراقصة 

باعتباره مماثلة مع الحية 
التي تتلوى وتوسوس 
لتخرج الرجل من جنة 
اطمئنانه، أو يف تماثلها 
مع مراوغة الدنيا التي 

ال تقترب إال لتبتعد، وال 
تشرف عىل االكتمال إال 

لتقع يف النقص، وقد نرى 
معنى البحث عن الجسد 
األخر املرغوب. الراقصة 

تمثيل ملعنى األنوثة؛ الضلع 
القلق الذي يحن للعودة إىل 

مكانه من صدر الرجل. 
سعي يبدأ ناعًما بطيئًا 

ويتدرج يف تصاعد يشبه 
التصعيد الجنسي وصواًل 

إىل االتحاد الكامل أو 
الذروة.

 وال يمكن فصل الرقص 
الشرقي عن النظرة إىل 

الجسد كجوهر للذات وليس 
بيتًا للروح ودلياًل عىل 

وجودها؛ فهو يقوم عىل 
حضور الجسد الواقعي 

بكل رفاهيته وليس الجسد 
الخادم الرازح تحت 

الملف الثقـافي

تحية كاريوكا 

وسامية جمال
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بدا جسدها »متخشبًا« 
ال يسيل وال يلين مع 

املوسيقى؛ فلجأت سامية 
إىل مدرب رقص أجنبي 
خصصت له جزًءا من 
دخلها املحدود، كي ال 

تخذل نفسها وليس 
أستاذتها.

الخروج من أكاديمية 
بديعة، يعني أنها لن 
تجد لها مأوى بعد 

اليوم، وستغدو فريسة 
لذئاب الشارع. فالرقص 

-بالنسبة لها- حياة 
أو موت، قضية وجود، 
وفرصة أخيرة وليس 

مجرد عمل.
تجاوزت سامية تحدي 

البدايات، لتجد نفسها يف 
تحدٍّ آخر، فمع نجاحها 

أثارت غيرة زميالتها 
األكثر شهرة، واللواتي 

سبقنها إىل الكازينو. 
لذلك تعرضت لـ«مقالب« 

بغرض إزاحتها.
كوَّنت هذه املرحلة 

املبكرة يف مسيرتها أهم 
سمتين يف شخصيتها: 
األوىل: بفضل املدرب 

عت مفهوم  األجنبي وسَّ
»الرقص الشرقي«، فلم 

يعد مجرد »هز بطن« 
وال »هز وسط«. لقد 

خلصته من تلك »الحسية 
املبتذلة«، نقلته من إثارة 

الشهوة، ليكون فنًّا، 
ومزجته باألداء التعبيري 

والدرامي اآلتي من 
فلسفة الرقص الغربي، 

-1

هربت تحية كاريوكا 
من أهلها يف اإلسماعيلية 

واتجهت إىل كازينو بديعة 
مصابني.

هربت سامية جمال من 
قسوة زوجة أبيها، يف 

إحدى قرى بني سويف، 
فانتهى بها املطاف يف 

كازينو بديعة، رفيقة درب 
لتحية التي تكبرها ببضع 

سنوات.
مل تحمل حقيبة مليئة 
باألحالم، وال خططت 

أن تصبح راقصة مصر 
»الرسمية«. فقط كانت 

محاولة هروب من بؤس 
وتعاسة الفالحين.

ال بد أن الست بديعة 
وهي خبيرة تحف بشرية، 

كانت تعرف كيف تغذي 
الكازينو الخاص بها، 

بفتيات صغيرات، لن يفتقد 
غيابهن أحد.

ماتت الفالحة الصغيرة 
»زينب خليل محفوظ« 

لحظة دخول كازينو 
بديعة، وولدت »سامية 
جمال« لتكتب شهادة 

ميالدها وأبجدية وجودها، 
برقة جسدها.

كانت خجواًل ومرتبكة، 
لدرجة أن بديعة بدأت 

تصرف النظر عنها. رغم 
أنها معتادة عىل انتقاء 

الفتيات والصبر عليهن، 
وتعليمهن كيف يلبسن 

ويتكلمن ويرقصن.
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عىل التصور الكالسيكي، 

وتلك االرتدادات العمودية 
من الرأس نزواًل إىل 

القدم، دون أن تتحرك 
خطوة واحدة يف الحيز، 
ونجد امتداده مع سهير 

زكي.
كان وعي سامية بالرقص 
أنه فن يشتبك فيه الجسد 

مع الفضاء املحيط. فلم 
يعد »جسد الراقصة« هو 
الفضاء نفسه، بل مجرد 
عنصر من »تابلوه« يتم 

تشكيله من ديكور وأزياء 
وإضاءة، وقد يضاف إليه 

قصة درامية ومجموعة 
راقصين محيطين بها.
باملقارنة بين االثنتين: 

ثمة مشتركات كثيرة بين 
تحية وسامية، فكلتاهما 

تخرجتا من مدرسة 
بديعة، وأبدعتا عىل 

موسيقى فريد األطرش، 
وتزوجتا الدنجوان نفسه: 

رشدي أباظة، وتعرضتا 
للخيانة منه. وتوفيت 

االثنتان وحيدتين، عىل 
الستر والكفاف، دون 
إنجاب أطفال، إضافة 
إىل االعتزال وارتداء 

الحجاب.
أما أكبر فارق بينهما؛ 
فتمثل يف خجل سامية 
فهي دبلوماسية جدًّا، 

كأنها خائفة من أن تشيل 
ذنب العامل كله لو ارتكبت 
غلطة صغيرة. بينما تحية 

عصبية صريحة حد 
القسوة، ومستعدة لرفع 

مستفيدة من تقنياته.
األخرى: خجلها الريفي 

الذي دفعها دائًما لتجنب 
املعارك، ومواجهة الحياة 

بجرأة، فمن املستبعد 
أن ترد عىل »مقالب« 

زميالتها، وال أن ترد ألحد 
الصاع صاعين.

حافظت سامية عىل 
رقتها، وروح »البنوتة«، 

والبعد قدر اإلمكان 
عن صفحات الفضائح 

والنميمة.

-2

انتهت زعامة الرقص 
الشرقي مناصفة بين 

سامية وكاريوكا. األوىل 
قدمته بمزاج عصري، 

نعثر عىل امتداده 
يف تجربة نعيمة 
عاكف، بينما 

الثانية حافظت 

الملف الثقـافي

سامية جمال
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أكثر ما يميز رقص 
سامية حركة ذراعيها، 
فهي -غالبًا- ما تدخل 

إىل الفضاء فاردة ذراعيها 
كأنها يمامة نشوانة، 

فراشة سكرانة، تحلق 
وترقص طرًبا بجناحيها.

قد تدور حول نفسها 
يمينًا ويساًرا، يف شبه 

دائرة، عىل طريقة رقصة 
املولوية الصوفية -مع 

فرد الذراعين وليس 
ضمهما إىل القلب-، 

كأنها تمنح بهذه الدائرية 
ا  الصاعدة ألعىل، حسًّ

روحيًّا ساميًا.
ُيضاف إىل ذلك اختيارها 
ألثواب شفافة وهفهافة، 

بألوان زاهية، تذكرنا 
بمخيال الراقصات يف 

األندلس. هذا اللبس 
الشفاف الخفيف امللون، 

حقق لرقصها جمال 
الخفة، وحرر الجسد من 
ثقله األرضي وشهوانيته.

فمن الصعب متابعة 
حركة جسدها، 

واالنشغال بأجزائه 
-كموضوع اشتهاء-، 

ألنها حررته من حضوره 
الغريزي، لذلك كل ما 
يبقى يف ذاكرة التلقي، 

رفرفة جناحيها.
ثمة اتفاق ضمني بينها 

وبين جمهورها، عىل عدم 
استعراض الجسد، عدم 

تشهيه، فهي أواًل وأخيًرا، 

لفريد مقابل منح البطولة 
لسامية التي يكن لها 

اإلعجاب.
شاركت سامية مع فريد 

يف أكثر من خمسة أفالم، 
ووجدت نفسها يف تلك 

املساحة الواسعة بصحبة 
أغانيه، واالستعراضات 

السينمائية التي كانت تنفذ 
بحرفية عالية.

واملفارقة أن ألحان فريد 
شديدة الشرقية، يف 

حين أن رقص سامية 
»عصري« إىل حد ما. 

كذلك النغمة الطاغية ال 
تخلو من نبرة شجن 

وحزن، وحضور وجهها 
ينم عن بهجة وابتسام.
كأن كليهما كان يكمل 

شيئًا ينقص اآلخر: فريد 
جاء بالشجن والحس 

الشرقي، وسامية بالبهجة 
والروح العصرية األنيقة.

حذائها يف وجه البشرية 
كلها. لذلك جربت تحية 

حظوظها يف مسارات 
كثيرة، وزيجات متعددة، 

عىل عكس سامية التي 
ارتضت بـ«القليل« من كل 

شيء.

-3

شكلت سامية ثنائيًّا 
مهًما مع املوسيقار فريد 
األطرش، رفيقها السابق 

يف كازينو بديعة. ثمة 
كالم عن قصة حب جمعت 

بينهما، لكن تحفُّظ عائلة 
األطرش األرستقراطية 
عىل الزواج من راقصة 

)فالحة( أعاق إتمام األمر، 
وقيل إن السبب إعجاب 

امللك فاروق بها. كما قيل 
إن أحد األثرياء املعجبين 
بها وافق عىل تمويل فيلم 
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تقدم »رقصتها« وليس 

»جسدها«.

-5

اختيار اسمها »سامية 
جمال« كان ضربة حظ 
موفقة جدًّا. فهي كانت 

سامية بجمالها، وأدائها، 
وحضورها. كانت مثل 

الفراشات اللواتي ينجذبن 
إىل النور فيحترقن.

مل تكن محظوظة يف 
رجالها، فمن أمريكي 
نصب عليها وسرقها، 

إىل حب فاشل مع فريد 
األطرش، وانتهاًء بزيجة 
طويلة مع »دون جوان 
عصره« رشدي أباظة.

كانت تحلم باألمان 
كامرأة، وسرعان ما 

ضحت بمجدها كراقصة، 
مع اقترابها من األربعين. 
تراجعت خطواتها الفنية 
تدريجيًّا -عقب الزواج- 
وارتضت أن تكون »ست 
بيت« وتربي ابنة رشدي، 
تعويًضا عن عدم اإلنجاب.
صحيح أنها كانت تسعد 

جمهورها بالرقص، 
لكنها بحثت عن السعادة 

لنفسها. ولألسف مل 
تحسن التعامل مع 

خشونة وتقلبات الحياة، 
مثلما أحسنت وأبدعت يف 

الرقص.
فبينما استمرت منافستها 
الشرسة -تحية كاريوكا- 

يف تجريب حظها يف 

الرقص، ربما لحاجتها إىل 
املال. كانت عودة حزينة 
لفنانة كبيرة ثم سرعان 
ما اعتزلت نهائيًّا، وأدت 

مناسك الحج.

-6

توفيت سامية يف 
السبعين، وكانت تفرض 
عىل نفسها نظاًما صارًما 
لالحتفاظ برشاقتها، ما 
أضعف قدرة جسدها. 
كأنها كانت تخجل من 
الشيخوخة وتحوالتها.
ربما كانت تخجل من 
الحياة نفسها، التي مل 

تبادلها قط، تلك البهجة 
ذاتها املنبعثة من قلبها، 

وجسدها، ورقصها، 
وابتسامة وجهها

مجاالت عدة منها 
التمثيل وتكوين فرقة 

مسرحية، فإن سامية مل 
ا يف  تحقق حضوًرا مهمًّ
التمثيل، بل ظلت تؤدي 

-يف الغالب- دورها 
نفسه الذي تعرفه جيًدا: 
»الراقصة«، مع إضافات 
بسيطة عليه، كأن تكون 

عاشقة أو خائنة أو 
شريرة.

حظوظها املتواضعة 
يف التمثيل، وتقدمها 

يف العمر، ثم انشغالها 
بالزواج والبيت، كل هذا 
جعلها تتوارى بعيًدا عن 
األضواء، إىل أن اتخذت 

قرارها باالعتزال يف سن 
الخمسين.

ويف الستين كان لها 
محاولة للعودة إىل حلبة 

الملف الثقـافي

نعيمة عاكفتحية كاريوكا فريد األطرش
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»الرقص هو الشعر الخاص 
الذي تنظمه أقدامنا«
)جون درايدن(

»أرقص كما لو مل يكن أحد 
يراقبك«
)مارك توين(

يف كتابه »املرأة ليست 
لعبة الرجل« كتب املفكر 

املعدود تقدميًّا جدًّا يف 
عصره وأحد أعمدة الثقافة 
املصرية املعاصرة الكاتب 

الكبير سالمة موسى؛ 
واصًفا الرقص الشرقي 

بأنه »شناعة من الشناعات 
حتى اضطرت الحكومة إىل 
إلغائه، إذ مل تكن الراقصة 

تمثل الشهوة الجنسية، 
وكانت تمثلها يف إسراف 

وقح، ومن هنا كانت 
نظرتها وهي ترقص إىل 

أسفل كي تبرز محاسنها، 
بل مقابحها السفىل«. وال 
تخرج كتابات موسى عن 

الرقص يف عمومها -ويتفق 
معه أغلب الكتاب العرب 

واملصريين- عن هذه 
الرؤية، بل ربما مل يجمع 

مثقفو العربية عىل رأي مثل 
إجماعهم عىل الحكم العام 
بأنه مكروه عىل اإلطالق، 
ألنه عىل حد ذكر موسى 

»قد انحط وسفل حتى صار 
حركات جنسية يشمئز 

منها الرجل السامي واملرأة 
السامية«.

فعل تمارسه امرأة متمردة 
عىل القيم واألخالق، 
متوحشة قادمة من 

عصور الرق والجواري، 
خارجة عىل أعراف وتقاليد 
الحشمة، فاسدة ومفسدة 

ابة  مرشحة دائمة كخرَّ
للبيوت العامرة واألخالق 
الشريفة، يلفظها املجتمع 

الحر الشريف الذي يزدري 
مهنتها املنبوذة وتنفر 

منها البيوتات املحترمة، 
وتأبى التعامل معها، وال 

يخفف من هذه النظرة أن 
راقصات كثيرات -يأتي 

عىل رأسهن بديعة مصابني 
وتحية كاريوكا وسامية 
جمال.. إلخ- قد أسدين 

ملجتمعهن، يف مجاالت 
الفن والثقافة والخدمات 
االجتماعية والعمل العام 

وتمثيل وطنهن يف املحافل 
الدولية كمبدعات مقدرات؛ 

الكثير، وال أيًضا أن كل 
طفلة وفتاة وامرأة يف بلدنا 

رقصت يوًما يف مناسبة 
سعيدة، ما يدل عىل أنه فعل 

إنساني وثقايف متجذر يف 
حضارتنا ووجداننا منذ 

ألوف السنين، حتى سالمة 
موسى نفسه مل يملك إال 

أن يعجب بتحية كاريوكا، 
الراقصة، ويستثنيها من 

تصنيفه للرقص الشرقي، 
بل أن يقول صراحة: 

»جعلتني ألقبه باالحترام«.
ورغم ممارسته يف املحافل 

الخاصة حتى يومنا هذا، 
فإن الرقص الشرقي ما 

زال ُيعتبر وصمة ومخالفة 
للعرف يف مجتمعه، رغم أن 

الدعوات تتصاعد من كل 
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أرجاء الدنيا لحفظ وتسجيل 
الرقص املصري -املعروف 

عامليًّا باسم الرقص الشرقي 
)Raqs Sharqi(- كتراث 
إنساني غير مادي من قبل 

منظمة اليونسكو، ألنه تعدَّى 
املمارسة يف موطنه األصيل 

ليصبح ممارسة عاملية 
»تخطت جذورها املصرية 

والشرق أوسطية وتعدتها إىل 
العاملية«، لتصبح تراًثا حيًّا 
أخذ وأعطى وما زال يأخذ 

ويعطي -يف جوانبه املؤثرة- 
ثقافات األداء الحركي 

للشعوب األخرى، ليصبح 
ظاهرة عابرة للثقافات 

متجاوزة ملوطنها األصيل.
فالرقص الشرقي هو ظاهرة 
إنسانية طافت العامل وربطت 

الشرق بالغرب يف عالقة 
تبادل ثقايف ديالكتيكي 
ما زالت مستمرة حتى 

يومنا هذا، مما دفع الكثير 
من معاهد الفن يف العامل 
إلخضاعه للدراسة منذ 

النشأة يف موطنه األصيل، 
وحتى تحوله لظاهرة عوملية، 
وللوقوف عىل هذا التطور ال 

بد من تعريف ملعنى مصطلح 
الرقص الشرقي، فالرقص 

الشرقي موضع الحديث »هو 
نوع من الرقص اشتهرت به 
مصر ومناطق شمال أفريقيا 
والشرق األوسط، يقوم عىل 
حركات تعبيرية بالخاصرة 

واألذرع والسيقان، له 
زيٌّ خاص به هو البدلة«، 
تعريف آخر صكه علماء 
أنثربولوجيون أنه عادًة 

الملف الثقـافي

الرقص على جدران المعابد الفرعونية

الرقص في اآلثار القبطية القديمة

الرقص في الدولة العثمانية
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فالراقصات مصورات 
يف الزخارف والحليات 

وأخشاب أسقف القصور 
التي مل تخلو من مشاهد 

الرقص.
أما يف العصر العثماني 

فقد كان البغاء والرقص 
ِمهنًا مصرًحا ومعترًفا 

بها يف مصر، ومن األدلة 
عىل ذلك أن التزام مقاطعه 
خردة وتوابعها املؤسس 

يف العام )15٢8- 15٢9( 
كان يختص فيما يختص 

بتحصيل رسوم من 
املغنيات والعوامل والبغايا، 
هنا ال بد من اإلشارة إىل 
أنه عىل مر العصور طرأ 

تغير كبير جدًّا عىل حركات 
الرقص، فبينما تميزت 

الرقصات املصرية البدائية 
بنوع من الخطوات املحددة 

حسب وظيفة الرقصة، 
فإن الرقص اليوم يعتمد 

بدرجة كبيرة عىل حركات 
حرة وأوضاع تختلف 

نقادة والبداري، مستمًرا 
يف عصور ما بعد األسرات، 

لضرورات طقسية 
وسحرية وكجزء من 

املراسم يف املعابد الدينية 
إلثارة الرهبة والخشوع، 

َر يف رسوم معابد  كما ُصوِّ
بني حسن وسقارة، كما 

مورس -وكان ما زال 
يمارس إىل وقت قريب- 

يف املواكب الجنائزية 
ويف األفراح واملناسبات 

السعيدة، وأيًضا يف مواسم 
الزرع والحصاد والحرب، 
أي أنه بالتقريب َصاَحَب 
كل املناسبات االجتماعية 

املصرية يف ذلك العهد، 
أيًضا استمر الرقص 

موجوًدا بقوة يف العادات 
املصرية يف العهد القبطي، 

كما تشهد بذلك القطع 
املتبقية من النسيج القباطي 
واألواني الخزفية القبطية، 
كما كان له نفس الحضور 

يف العصر اإلسالمي، 

ما ُيمارس يف املناسبات 
االجتماعية واالحتفاالت، 

وتعود جذوره إىل رقصات 
طقسية كانت تقام يف 

معابد اإللهات اإلناث، وعىل 
األخص حتحور وعشتار 

وإنانا، يعتمد بالدرجة 
األوىل عىل حركة الجذع 

والبطن واهتزاز األرداف«، 
هناك تعريف أكثر دقه 
صاغه الباحثان أنتوني 

شاي وباربرا سيللر يونج 
وهو »أنه يتمثل يف منظومة 

من الرقصات يعود منشؤها 
يف األساس إىل شمال 

أفريقيا والشرق األوسط، 
لها أصول وجذور يف 

وسط آسيا، وتم تهجينها 
وتطويرها يف الواليات 

املتحدة وأماكن أخرى من 
العامل، وأصبحت جزًءا من 

األداءات الراقصة العامة 
والخاصة يف القرى واملدن 

والحواضر واملجتمعات 
املدينية واملالهي واملسارح 

واإلنترنت عىل مستوى 
العامل«.

رحلة الرقص 
من مصر إىل 

العامل بدأت منذ 
فجر الحضارة 
املصرية وفجر 
ضمير العامل، 
كطقس ديني 

َر عىل  ُصوِّ
جدران كهوف 

الحمامات، 
مروًرا 

بحضارات 
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املنزلية التي ترتديها نساء 
الطبقة الراقية، وهي عبارة 

عن تنورة أو سروال 
يسمى شنتيان، وقميص 

حريري وصدرية، ومنهن 
من ترتدي قميص من 

التيل وطرحة من الكريب 
واملوسلين مع الكثير من 

الحيل.
وقد استمر الفرق الواضح 

بين العوامل والغوازي 
حتى أصدر وايل مصر 
محمد عيل باشا فرماًنا 
يف العام 18٣4 يقضي 

بمنع الدعارة والرقص يف 
األماكن العامة، وعقاب 

من يقوم بمثل هذه 
األعمال فيما يعد أول قرار 

رقابي عىل مهنة إبداعية 
يف تاريخ مصر، وكانت 
أسباب القرار تتلخص 

والعروض لنساء األعيان، 
والعوامل الفقيرات الالتي 

يترددن عىل أواسط الناس 
أيًضا يف الحريم إلحياء 

املناسبات السعيدة، وهن 
يصنفن من أصحاب 

املهن البسيطة كالحوذية 
والسقايين.

- الثاني: غوازي.. وهن 
نساء ينتمين لقبيلة تحمل 

اسم الغازي، وأحياًنا يطلق 
عليهن البرامكة، وال يسمح 

لهن بدخول املنازل بل 
يرقصن سافرات الوجوه 

يف الشوارع لتسلية الرعاع، 
عىل حد وصف لين، وال 

يتسم رقصهن بأية لباقة 
أو أناقة، ويتسمن بالخالعة 

والتهتك، ومثلهن مثل 
العوامل يرقصن بثياب 

بسيطة هي أقرب للثياب 

كثيًرا عن تلك املوجودة عىل 
جدران املعابد أو املرسومة 
عىل األواني واملنسوجات، 

وقد أرجعها الكثير من 
الباحثين إىل أصول رقصات 
الخصوبة التي كانت تخص 

إلهات آسيوية، بينما رأت 
أيرينا لكسوفا مؤلفة كتاب 

الرقص املصري القديم 
أنها أتروسكانية عىل 

األغلب، ويف جميع األحوال 
-وكأي ظاهرة ثقافية 

حية- فإن الرقص تأثر 
بالزمن والهجرات والغزوات 

والتفاعل الحضاري بين 
األمم املختلفة التي تعامل 

معها املصريون. مثال أول 
ذكر واضح للراقصات 

املحترفات وأصول مهنتهن 
والفرق بينهن جاء يف 

تاريخ الجبرتي الذي ذكر 
أن عوامل الطبقات العليا قد 

هجرن القاهرة طوال سنوات 
االحتالل الفرنسي لفرط 

احتقارهن للفرنسيين.
فيما بعد قسم إدوارد لين 
يف كتابه عادات املصريين 

املحدثين وتقاليدهم 
الراقصات والعامالت يف مهن 

الغناء والتخت إىل نوعين:
- األول: عوامل.. وهؤالء 
بدورهن ينقسمن لعوامل 

الطبقة العليا، وهن ال 
ينكشفن عىل الرجال، 

ويدخلن إىل أرقى البيوت 
ويرتدن مدرسة لتأهيلهن 

للعمل بالرقص والغناء 
والعزف، وتعليم فنون 

الذوق والتعامل واملوسيقى 

الملف الثقـافي

إدوارد وليم الينأحمد أمين أنتوني شاي
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املرأة الوحيدة املتاح لها 

التعامل مع األجانب، بعد 
املرسوم أصبحت مغامرة 
السفر إليها وركوب النيل 

وإثارة املمنوع والحلم 
والكتابة عن ليايل يعيشها 
السائح كسالطين الشرق 

يف الحريم، دافًعا أكبر 
لألجانب للبحث عن 

الراقصات.
كتب شارلز.ج.ليالند 

واصًفا هذه الظاهرة قائاًل: 
»إن أعظم رغبات السادة 

الذين يزورون مصر دائًما 
هي الراقصة. فإذا قمنا 

بعمل استفتاء فإن أغلبهم 
سيفضلون هذه الراقصة 

عىل األهرامات، إذا مل 
يفضلوها عىل النيل ذاته، 

حتى األكثر ورًعا وأخالًقا 
األكبر سنًّا وأشد برودة 

ال يمكنهم مقاومة هذا 
اإلغراء«.

حلم إتاحة املمنوع 
واملحجوب جعل من 

الراقصة أيقونة غربية 
ميزت األعمال الفنية 
واألدبية التي تتناول 
الشرق، وكما يقول 

الباحث األنثربولوجي 
كالياني فإن »الخطوات 

املتناغمة للراقصة الشرقية 
هي التي شكلت الرؤية 

الغربية للشرق، فانتشرت 
أسامي مشاهير الراقصات 

كالنجوم بين الرحالة: 
كوتشك هانم حلم فلوبير، 

وصفية راقصة إسنا، 
وحسنة الطويلة محبوبة 

ببعضهن ملمارسة الدعارة 
ألنها مهنة تتم يف الخفاء 
وبال صخب وال صوت 
كالذي ينجم عن الغناء 

والرقص، ذابت الطبقات 
واختلطت الغوازي بالعوامل، 

وفيما بعد سيطلق عىل أي 
امرأة ترقص لقب »عاملة« 

يف املدن و«غازية« إن كانت 
تعمل يف املوالد واألرياف، 
كذلك ازداد الولع الغربي 

بالرقص والراقصات، 
فقبل مرسوم الوايل كان 

سحر الغازية يكمن يف أنها 

يف أن الراقصات والنساء 
العاريات يف شوارع القاهرة 

يسئن إىل مصر بسبب ما 
يكتبه عنهن األجانب يف 

الكتب اإلرشادية والصحف 
وكتابات الرحاله، إضافة 
إىل املشاحنات واملشاكل 

التي تتسبب فيها الراقصات 
والبغايا يف الشوارع، وبين 

الجنود، لذلك مل يتشدد 
القرار يف البداية مع العوامل 
ولكن مع الحرية التي تتمتع 

بها العوامل يف دخول البيوت، 
وقلق الباشا الدائم من 

املؤامرات والتجسس فإن 
القرار شملهن أيًضا، وكان 
أهم بند يف قرار الوايل هو 
إبعاد كل العامالت بمهن 

الرقص والغناء والبغاء إىل 
إسنا وقنا واألقصر وما 
تحتها، وبهذا النفي كتب 

الوايل السطر األول يف قصة 
ما عرف فيما بعد بالرقص 

الشرقي وعالقاته املتشابكة 
مع السلطة ومع العامل، 

فكأي قرار سلطوي قمعي 
نتائجه أسفرت عن مشاكل 

أكبر بكثير من أسبابه، 
أول هذه النتائج كانت أن 

السبل تقطعت بالنساء 
العامالت يف مهنة العاملة، 
مما اضطرهن للنزول من 
عليائهن وممارسة ما كنَّ 
يأنفن منه يف السابق من 
الترفيه عن الرجال، وعىل 

األخص األجانب، ألنهم 
أصبحوا جل زبائنهن يف 

الصعيد من إسنا وصواًل إىل 
الخرطوم، أيًضا دفع الجوع 

بديعة مصابني
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البحارة يف األقصر، أيًضا 
كان هناك تغيير آخر، إذ 

شهدت الخرطوم -وللمرة 
األوىل- قيام العوامل بأداء 

عروض للعامة أدخلوا فيها 
أنواًعا من املوسيقى والرقص 
التركي واملصري واألسباني 

والسوداني والحبشي 
إلرضاء أذواق الجماهير 

املتعددة املشارب، أما التغيير 
األخير الذي نتج عن قرار 
النفي فهو الذي تسبب يف 

إلغائه، فإرضاًء لرغبات 
الزبائن وإلحياء األفراح 

واملناسبات ازدهرت مهنة 
الراقصين الرجال املتشبهين 
بالنساء )الخوال(، وامتألت 
بهم املدن الكبرى كالقاهرة 
واإلسكندرية وطنطا، مما 
شكَّل حرًجا كبيًرا للسلطة 
أكثر بكثير من الذي كانت 

تتسبب فيه الراقصات، 
ونتيجة لهذا بدأ رفع الحظر 

تدريجيًّا عن الراقصات 
يف بداية عهد عباس األول 

)1884- 1854(، وعاد 
النساء ليمارسن الرقص 
يف القاهرة لكن هذه املرة 

عىل املأل بدون فروقات وال 
طبقات، فقط عوامل األفراح 

واملناسبات يف شارع 
محمد عيل )الذي انشأ يف 

العام187٣ وضم حارة 
العوامل، ومل تكن كلمة هز 

البطن تعني لهن الكثير، فهو 
مصطلح صدر من الغرب 

وليس الشرق، وارتبط بذوق 
الزبون األجنبي ورغباته(، 

وراقصات املقاهي واملحالت 

الجمهور األجنبي غير 
املصري بالدرجة األوىل، 

لذلك اهتمت بمحاولة 
محاكاة خياالت األجانب 

عن الرقص، وقد كان 
كازينو اإللدرادو 

وراقصتيه بولينا وسيدة 
الالوندية هو املؤسس 

لهذه الفكرة، ومل ينافسه 
إال مقهى محمد فرج يف 
بير حمص الذي كانت 

تغني فيه منيرة املهدية، ثم 
جاء مقهى ألف ليلة وليلة 
لصاحبه مانويل يوانيدس 

براقصات تونسيات 
ليعلمن املصريات حركات 
وطرق جديدة من الرقص، 
وينتج جيل من الراقصات 

أهمهن شفيقة القبطية 
برقصتها الشمعدان، 

وزهرة العربية وشوق 

العامة يف األزبكية الالتي 
بدأن نشاطهن يف منتصف 

ستينيات القرن التاسع 
عشر، بعد رفع الحظر 

رسميًا وفرض ضريبة عىل 
الرقص يف األماكن العامة، 
واشتهرت أسماء مثل بمبة 
كشر وأمينة شخلع، وبدأت 

ظاهرة تسمى بالكافية 
 Café Chantant شانتان
أو مقاهي الغناء، وقد ذكر 

أحمد أمين يف كتابه قاموس 
العادات والتقاليد والتعابير 

املصرية »كانت جنينة 
األزبكية مراد أصحاب 

الشهوات.. ولكل تخت فيه 
جمع من اآلالتية تتوسطه 
امرأة تسمى عاملة، تظهر 

داللها وفجورها كل بحسب 
طريقته«، هذه املقاهي 

والكافيهات كانت تستهدف 

شارلز.ج.ليالندإيرينا لكسوفا

الملف الثقـافي
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وأمينة الزياته وزكية الفقية 

وعزيزة الجربانة.
وقد شهد الرقص نقلة 

أخرى بعد االحتالل 
البريطاني 188٢، فقد وضع 

االحتالل الئحة تنظم املهن 
الترفيهية وتوسعت سلطاته 

يف ترخيص املقاهي التي 
تخصصت يف تقديم رقصة 

النحلة وهز البطن، التي كانت 
قد القت شهرة عاملية بعد أن 

أقيمت لها عروض خاصة 
يف مسارح شوارع القاهرة، 
باملعرض العاملي الذي أقيم 

يف باريس العام 1889، 
والذي أقيم يف شيكاغو العام 
189٣، حيث حرصت الدولة 
املصرية يف كل أجنحتها منذ 

معرض باريس -السالف 
ذكره- عىل تضمين الرقص 

إضافة للمعبد الفرعوني 
واملسجد، مل يكن شكل رقص 

البطن يف تلك الفترة مرضيًا 
لألجانب ولكنه كان مثيًرا 

لفضولهم بشكل ال يصدق.
انتشرت بعد هذه املعارض 

محالت اتخذت شكل الكباريه 
كما عرف يف القرن العشرين 

فيما بعد، ويف العام 1910 
أصدرت السلطات املصرية 

هذه املرة أول الئحة واضحة 
تنظم العمل يف محالت 

الرقص، وأما الراقصات فقد 
أصبحن يتشبهن يف أزيائهن 
بالراقصة الفرنسية الشهيرة 
»الجولو« التي كانت ترقص 

يف الوالن روج، فارتدين 
أحذية فرنسية ذات كعوب 

عالية وقبعات غربية أو 

ألول مرة الراقصة صاحبة 
الصالة، وكان أولهن بديعة 

مصابني العام 19٢6، ثم 
الشقيقتان رتيبة وإنصاف 

رشدي، وماري منصور 
وببا عز الدين.. وغيرهن، 

وكما كانت فترة ما بين 
الحربين طفرة هائلة 
يف الفنون والحريات 

والحركات النسائية يف 
العامل، فقد كانت هكذا يف 

مصر أيًضا، ومل تكن مهنة 
الرقص الشرقي ببعيدة 

عن هذا، فالراقصات 
صاحبات الصاالت -وعىل 

األخص بديعه- الحظن 
التطور يف تصور املرأة 
والراقصة الشرقية عىل 

مستوى العامل، فكان 
أول ثمار هذه املالحظات 

التغير يف شكل بدلة 
الرقص، فاستيحاء من 

تصميمات ليون باكست 
لفرقة البالية الروسي يف 

باليه شهرزاد وأزياء بول 

طرابيش ملونة مع الكثير 
من املساحيق، وأطلقن 

عىل أنفسهن لقب أرتيست 
عوًضا عن عاملة أو غازية، 
وكانت الراقصات يف هذا 

الزمن يجالسن الزبائن 
مقابل نسبة من األرباح 

باملخالفة للقانون، مما 
أسهم يف احتراف الكثير من 
النساء للمهنة خصوًصا مع 
الظروف السيئة التي كانت 

تمر بها مصر يف الحرب 
العاملية األوىل، كما دفعت 
نفس الظروف الكثير من 

النساء األجنبيات ملمارسة 
املهنة داخل وخارج مصر.

ويف بدايات العشرينيات 
بدأ فصل جديد من القصة، 

حين انتقلت مراكز اللهو 
يف القاهرة تدريجيًّا من 

األزبكية وأجوارها لشارع 
عماد الدين، وتنافس أغنياء 
الحرب الجدد مع الضباط 
اإلنجليز عىل محالت اللهو 

والصاالت، فشهد هذا العقد 
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بواريه الباريسية وتصورات 
مجالت مثل هاربار بازار 

ولوباريسيان لشكل 
الراقصة ونساء الحريم 

وزيهن، ظهرت للمرة األوىل 
بدلة الرقص الشرقي ذات 
القطعتين، وأدخلت عليها 

تعديالت مستوحاة من البيئة 
الشعبية املصرية، وأيًضا 
من أفالم حريم هوليوود 

األمريكية وتصورات الفنانين 
األمريكيين ألزياء ألف ليلة، 

إضافة لهذا فإن بديعة 
أقامت يف صالتها عرًضا 

اسمه ماتينيه حريمي يوم 
الخميس من كل أسبوع، 

كما لجأت إىل استقدام 
مطربين كعبد الوهاب 

وفريد األطرش، واستغلت 
حرص سلطات االحتالل 

عىل الحصول عىل أكبر 
قدر من الترفيه لجنودها، 

وبالتايل الحرص عىل إزدهار 
حياة الليل يف القاهرة رغم 
أنف البوليس املصري، إىل 
ابتكار حركات جديدة أكثر 
جرأة يف الرقص واستيحاء 
حركات من رقصات ترجع 

أصولها ألمريكا الالتينية 
وآسيا وأوروبا، لكن رغم كل 

الضغوط اإلنجليزية حاول 
البوليس يف العام 19٣٣ 

منع رقص البطن ومجالسة 
الزبائن استناًدا إىل قانون 

1910، فقامت الصاالت 
باالستعانة بالراقصات 

األجنبيات استغالاًل لقانون 
حماية األجانب، وهو ما 

دفع الكثيرات من الراقصات 

الذهن الشعبي لحياة الليل 
املحرمة وسيئة السمعة يف 

القاهرة.
مع كل هذا التاريخ 

والتحوالت واملراحل مل 
تختلف الصورة الذهنية 

الشعبية عن الراقصة، 
املرأة الفاسدة اللعوب رمز 

كل املوبقات، وساهمت 
أفالم السينما التي 

شاركت فيها الراقصات 
يف ترسيخ الصورة أكثر، 

كما جاء التلفزيون فيما 
بعد ليدعم هذه الفكرة 

أكثر يف أعين أناس ربما 
مل يشاهدوا يف حياتهم 

راقصة عىل الطبيعة، 
وبحلول السبعينيات، ومع 
التطورات التي طرأت عىل 

املجتمع املصري جراء 
االنفتاح واملد التديني، 

بدأت مهنة الرقص 
الشرقي يف االضمحالل 

تدريجيًّا، بداية من انقراض 
ما تبقى من مجتمع 

العوامل يف شارع محمد 
عيل واألقاليم، ثم انحسار 
مهنة راقصات الصاالت 

نتيجة لعلو النزعة الدينية 
والتضييق املستمر من 

قبل السلطات عىل املالهي 
وأماكن الرقص، وأيًضا 

انحسار السياحة وظهور 
اتجاهات يف الرقص 

تبعده كثيًرا عن أصوله 
املصرية، ما تبقى هو مهنة 

تكاد األجنبيات تسيطرن 
عليها بعد انتهاء أصولها 

وقواعدها األصلية

املصريات للذهاب إىل 
أوروبا، وقد تضامنت 
صحف تلك الفترة مع 
الراقصات وأصحاب 

الصاالت من منطلق مبدأ 
القومية، حتى ألغي العمل 

بالقانون وعادت الراقصات 
املصريات للصاالت، رغم 
ذلك مل تبتعد الراقصات 
عن السياسة، فرقصت 

شوشو أمين رقصة الحرية 
والديمقراطية النتصار 

الحلفاء، ورقصت حكمت 
فهمي لهتلر وموسوليني 

وتورطت يف التجسس 
لحساب املحور، وأمينة 

محمد رقصت لجورنج يف 
ليبيا، كما شاركت تحية 

كاريوكا يف املجهود الحربي 
واألعمال اإلنسانية.

ومواكبة للعصر اقتحمت 
الراقصات السينما 

باالستعراضات والتمثيل 
وبرزت أسماء كتحية 

كاريوكا وسامية جمال 
ونعيمة عاكف كأهم 

عالمات السينما املصرية 
اإلستعراضية يف األربعينات 

والخمسينات، وأصبح 
لهن جمهور من املحيط 

إىل الخليج، وحاولن 
-وإن كانت محاولتهن 

باءت بالفشل- غزو 
السينما العاملية، وبنهاية 
الخمسينيات خفت نجم 
شارع عماد الدين، وبدأ 

صعود نجم شارع الهرم 
الذي سيصبح فيما بعد 

-ولفترة طويلة- عالمة يف 
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العمل كمقدمة برامج 

تلفزيونية، لكنها انتقلت 
لتصبح واحدة من أشهر 
الراقصات يف الستينيات 
والسبعينيات، سواء يف 
السينما أو عىل خشبة 

املسرح. كما نالت أوسمة 
وميداليات ذهبية من 

الرئيس التونسي، وشاه 
إيران، ومن جمال عبد 
الناصر الرئيس الثاني 

ثورة 195٢ التي أنهت 
السيطرة االستعمارية 

عىل مصر أخيًرا، أصبحت 
املوالد )االحتفاالت باألولياء 

والقديسين( بمثابة منصة 
للمواهب املسرحية والفنية.
يف عام 195٣، كانت سهير 

زكي تبلغ من العمر تسع 
سنوات، وانتقلت حينئذ 
هي وعائلتها إىل مدينة 

اإلسكندرية. وقعت سهير 
زكي يف حب املوسيقى 

والرقص وأظهرت موهبة 
فطرية، وعلَّمت نفسها 

الرقص من خالل االستماع 
إىل الراديو، كما تأثرت 

برقصات تحية كاريوكا 
وسامية جمال. يف سن 

الحادية عشرة، بدأ نجمها 
يف البزوغ من 
خالل حفالت 
أعياد امليالد 

والزفاف 
لألصدقاء 

والعائلة، وبدأت 
الرقص بشكل 

احترايف يف النوادي الليلية 
اليونانية يف اإلسكندرية.
فيما بعد، انتقلت سهير 

زكي إىل القاهرة، عاصمة 
عامل الترفيه املصري. 

رقصت هناك يف أماكن 
متنوعة، من النوادي الليلية 

املليئة بالدخان إىل قاعات 
االحتفاالت الكبرى إىل 
حفالت زفاف األغنياء 
واملوسرين. تماًما مثل 

العديد من أقرانها، فشلت 
سهير زكي يف تجربة 

ُولدت سهير زكي يف 
مدينة املنصورة عام 1944، 
يف زمن تغير مجتمعي تميز 

بشيوع حفالت الزفاف 
يف املناطق الحضرية وقلة 
تكلفتها. كان زمن العوامل 

)الراقصات الشعبيات( 
مزدهًرا ال يزال، حيث كان 

يتم االتفاق معهن إلحياء 
حفالت الزفاف لدى الطبقة 
الدنيا. بينما حرصت الطبقة 

األرستقراطية املصرية، 
والنخبة الغربية، عىل االتفاق 
مع راقصات شهيرات إلحياء 
الحفالت يف النوادي الليلية. 

حدث ذلك يف الوقت الذي 
عادت فيه نبرة املساواه بين 

الجنسين يف االرتفاع مرة 
أخرى يف مصر، وازدهرت 

التسجيالت املسموعة 
وصناعة األفالم عىل أيدي 

بعض املخرجات املصريات، 
ومن ثم ظهرت عىل الشاشة 
أشهر الراقصات املصريات 
يف ذلك الوقت مثل »بديعة 

مصبني« و«تحية كاريوكا« 
و«سامية جمال« و«نعيمة 

عاكف«.
بحلول أواخر األربعينيات 
من القرن املاضي، تالشى 

تقليد »العوامل«. ومع اختفاء 
»األسطى« -قائدة مجموعة 

من العوامل- اضطرت 
الراقصات يف شارع »محمد 

عيل« إىل تويل زمام مسيرتهن 
املهنية وإدارة أعمالهن مع 
الرجال، ومن ذلك الشارع 

 )Boss( ظهرت املعلمة
والراقصة )Artist(. وبعد 

فاليريا لو إياكونو

ترجمة: 

طارق فراج

سهير زكي            ُسلطانة الرقص الشرقي
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املطربات قدًرا يف تاريخ 
املوسيقى العربية. كان 

القيام بذلك مجازفة، ألن 
سهير زكي كانت ال تزال 

شابة وغير معروفة يف 
ذلك الوقت. لكن أم كلثوم 

نفسها قالت إن سهير زكي 
ترجمت املوسيقى رقًصا 
بشكل جميل. كما أطلق 
عليها »أنور السادات«، 

ثالث رئيس ملصر، اسم »أم 
كلثوم الرقص«. قائاًل لها: 
»أم كلثوم تغني بصوتها، 

وأنت تغني بجسدك«.
اسُتخدمت صورة سهير 

زكي كثيًرا عىل أغلفة 
شرائط الكاسيت الخاصة 

بموسيقى الرقص الشرقي، 
كمؤشر عىل أسلوب 

املوسيقى 
فقط، وليس 
لالستدالل 

عىل إنتاجها. 
امتلكت سهير 

زكي أذًنا 
موسيقية 

شديدة 
الرهافة، وحصلت عىل 
احترام جميع أعضاء 

األوركسترا التي رافقتها.
كانت سهير زكي راقصة 

جميلة وانيقة للغاية، 
اشتهرت بأسلوبها »الناعم« 

الفريد. كانت شبيهة 
بـ«تحية كاريوكا« من 
حيث أنها كانت تتمتع 

بفخذين ناعمين، وتستطيع 
أن تتحرك بحرية كبيرة 

بانسيابية ومهارة، يف 

مساحة صغيرة جدًّا عىل 
املسرح. وكانت معروفة 
بتعبيرات وجهها البريئة 
والخجولة. تعتبر سهير 
زكي مثااًل رائًعا يلخص 
»الرقص البلدي«، وغالبًا 

ما ُيشار إليها باسم »بنت 
البلد«.

 كان أسلوبها نقيًّا وراقيًا، 
وال يتطلب مساحة كبيرة 
عىل حلبة الرقص من أجل 

التواصل مع املوسيقى. 
كانت دقيقة يف أدائها، 
أنثوية للغاية، ورشيقة 
بشكل مثير لإلعجاب، 

ومحتشمة أيًضا. مل تكن 
هناك حاجة إىل البهرجة أو 
الزينة الزائدة عن الحد، ألن 

أسلوبها يف الرقص وفنها 
وحدهما تركا جمهورها 

يف حالة غير مسبوقة 
من األعجاب ألن تأثيرها 

العاطفي كان مذهاًل.
كانت عروض سهير زكي 

املسرحية بسيطة مثل 
بساطة وجمال أزيائها. 

تؤدي دائًما رقصات 
منفردة بال »كورس« خلفيٍّ 

من الراقصات أو املغنين. 
كانت خلفيتها الوحيدة 

هي األوركسترا املمتازة 
الخاصة بها. وكانت 

املوسيقى، مثل »شيك شاك 
شوك«، تؤلف خصيًصا لها 

كل ستة أشهر، مع خلفية 
من املوسيقيين يتراوح 
عددهم ما بين 15: ٣0 

عازًفا، كانوا عىل تواصل 
وتوافق معها بشكل جيد، 

ملصر. ومن طريف القول أن 
الرئيس األمريكي نيكسون 
أطلق عليها اسم »زغروتة«، 

عندما علم أن الكلمة التي 
تشير إىل ذلك الصوت الحاد 

املرتفع ُتعبِّر عن الفرح.
كانت سهير زكي أول 

راقصة شرقية شجاعة بما 
يكفي لتقديم رقصة عىل 

إيقاع موسيقى أغنية »ليلة 
ُحب« ألم   كلثوم، إحدى أكثر 

الملف الثقـافي

سهير زكي

سهير زكي            ُسلطانة الرقص الشرقي
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اختارت سهير زكي 

االعتزال وهي يف ذروة 
مسيرتها املهنية، رغم 

تراجع فرص األداء الفني 
للراقصات عموًما، نهاييك 

عن انتقاد الرأي العام 
للراقصات الشرقيات يف 

هذه الفترة. ومع ذلك، 
ثمة تكهنات بأن سهير 

زكي استمرت يف الرقص، 
من حين آلخر، خالل 

التسعينيات.
خرجت سهير زكي 

رسميًّا من ُعزلتها يف مايو 
٢001 من أجل تدريس 
الرقص لبضع مئات من 

الراقصات، جئن من 
جميع أنحاء العامل يف 

مهرجان »رقية حسن« 
السنوي الذي يقام يف 

القاهرة. ومنذ ذلك الحين 
كانت تظهر سنويًّا يف 

هذا الحدث، حيث قامت 
بتدريس ورش العمل 
واالستمتاع بمشاهدة 

العروض الراقصة.

يف ملهى »الغروب«، الذي 
كان يفتح أبوابه لسهير 
كل ليلة لعدة أشهر. لقد 
كان وجودي معها هدية 
رائعة، عىل الرغم من أننا 
كنا أصدقاء لبعض الوقت 

قبل ذلك. وكان األمر 
األكثر حزًنا هو رؤيتها يف 
نهاية حياتها املهنية، حيث 
بدأ االقتصاد يف التدهور، 
وموت والدها الذي كانت 
تحبه جدًّا، إضافة إىل أن 

الحكومة كانت تضايقها من 
أجل الضرائب املتأخرة. قبل 

أسابيع من تقاعدها، كانت 
ترقص والدموع يف عينيها. 

انطفأت تلك الشرارة 
املبهجة وانتابنا حزن شديد 

لرؤية ما آل إليه حالها«.
أدت حرب الخليج يف عامي 

1990، 1991 إىل زيادة 
مناخ التشدد، واالنكماش 
االقتصادي يف مصر. مل 

يعد بإمكان مالكي النوادي 
الليلية العمل بشكل طبيعي 

كما كانوا يف السابق. 

مما حقق سحًرا جديًدا عىل 
املسرح.

عىل عكس العديد من 
الراقصات يف القاهرة، 

مل تستخدم سهير زكي 
مصممي الرقصات 
للمساعدة يف تنفيذ 

عروضها عىل اإلطالق. 
بل كان رقصها نابًعا من 
إلهامها وشعورها، تاركة 
املوسيقى تتسرب داخلها 

وتحرك جسدها. وُنقل 
عنها قولها إنها تحتاج إىل 

الرقص مثلما يحتاج أي 
شخص إىل هواء للتنفس. 
إنها تعتقد أن الرقص فن، 
ويجب تكريمه واحترامه 

دائًما، وأن »كونك راقصة 
ال يعني الوقوف عىل خشبة 
املسرح والتباهي بجسدك«. 
لطاملا حافظت عىل كبريائها 
وكرامتها واحترمت نفسها 

كراقصة وكامرأة، ومل 
تتنازل أبًدا عن نزاهتها، 

حتى عندما فرضت 
االتجاهات تغيًرا عىل األزياء 

األكثر جاذبية والعروض 
املتنوعة األكثر بهرجة.

يف الثمانينيات، رقصت 
سهير زكي يف جميع أنحاء 

الشرق األوسط. وفتحت لها 
الراقصة األمريكية الشهيرة 
 Shareen( شارين الصايف
el Safy( ملهى »الغروب« 

ذي الخمس نجوم خالل 
ثالثة مواسم 1988، 

1989، 1991. وُنسب إىل 
شارين قولها:، »لقد عملُت 
ملدة ثالثة مواسم صيفية 
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لورنا جويريتشارد نيكسون جينيفر إسبوزيتو

الملف الثقـافي

واحدة فقط )عىل عكس 
معظم راقصات الرقص 
الشرقي الالئي تزوجن 

عدة مرات( منشغلة بحياة 
خاصة هادئة وُسمعة 

طيبة حافظت عليها عىل 
الدوام. قد تكون هالة 

االحترام هذه ناتجة عن 
شخصية سهير زكي، 
وقد يكون أيًضا قراًرا 

واعيًا لخلق حضور خاص 
لشخصيتها، وبالتايل 

ظهورها يف امليدان الفنّي 
بشكل متميز ومكانة 

خاصة.
أثناء مشاهدة أفالمها، من 
السهل معرفة سبب شهرة 

حركات فخذيها. فخذاها 
صغيرتان وناعمتان 

لتان. تستخدم  وُمفصَّ
ذراعيها ببساطة، قرًبا 

إىل سهير زكي باعتبارها 
راقصة محترمة، حتى 

عندما كانت فرق الرقص 
الشرقي يف أوج شهرتها 

يف مصر. ووفًقا إليفانوف 
)Evanoff(، عىل مر التاريخ 

الحديث، تعد سهير زكي 
واحدة من الراقصات 

املصريات القالئل، اللواتي 
يشار إليهن بـ«السيدة« 
أو »املحترمة«. قد يكون 

هذا بسبب أسلوب رقص 
سهير زكي ووضعها 

عىل خشبة املسرح، حيث 
»يبدو أنها تطفو، بال قلق 
أو ارتباك، فوق املوسيقى 
ومن خاللها بشكل ملكي. 

إنها تمتع العين بداًل من 
إثارة الحواس. أو قد 

يكون ذلك بسبب حياتها 
الخاصة ألنها تزوجت مرة 

أعرب بعض العرب 
واملصريين عن قلقهم 

من أن األجانب يشوهون 
األسلوب املصري املميز 

للرقص. وُنقل عن سهير 
زكي قولها عن الراقصات 

الجدد الوافدات من 
دول أخرى: »لن يصلن 

إىل معايير الراقصات 
الشرقيات املصريات.. ليس 

لديهن روح وال حيوية، 
ليس لديهن إحساس »خّفة 

الدم« وال يمتلكن أذًنا 
موسيقية.. يستطعن أداء 
الخطوات التي يتعلمونها 

فقط: 1، ٢، ٣، 4، لكنهن ال 
يتمتعن بالروح الشرقية، 
وال يستطعن مضاهاتنا 

أبًدا«. كما أجابت عىل سؤال 
ُوّجه لها -وأُدِرَج يف حوار 
لها بصحيفة كايرو تايمز- 

بكلمات أغنية شهيرة ألم 
كلثوم، وذلك عندما ُسئلت: 

هل تريدين العودة إىل األيام 
الخوايل؟ فأجابت: عايزنا 

نرجع زي زمان، قول 
للزمان ارجع يا زمان«. 

وأضافت: »تلك األيام لن 
تعود مرة أخرى أبًدا، ال 
املناخ العام وال الزبائن. 

كان الرقص الشرقي 
حياتي. لديَّ ابني وزوجي. 

لكن أفضل الذكريات عىل 
اإلطالق كانت يف الرقص«.

أسلوب سهير زكي يف 

الرقص

دائًما ما كان الجمهور ينظر 
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سهير زكي هي الراقصة 
التي تجسد روح الشرق 

الحقيقية.. لقد تركت 
بصمتها الخاصة عىل 
الرقص، وهو أسلوب 

يختلف عن أساليب كل 
اآلخريات، لكنه 

كان يف نفس 
الوقت محتفًظا 

بأساسيات 
وخصائص 

وقواعد الرقص 
الشرقي.

عمق أسلوب سهير 

زكي

نستطيع أن نستكشف، 
بطريقة أكثر ُعمًقا، ما 

يجعل أسلوب سهير زكي 
أصياًل جدًّا يف خطاب 

مجتمع الرقص الشرقي 
خاصة والدويل بشكل 

عام. يمكن العثور عىل أحد 
العناصر األوىل فيما تقوله 
سهير زكي نفسها عندما 
تقول إنها ترقص »دون 

توتر أو إثارة«.
يف خطاب الرقص الشرقي 

املصري، تتكرر فكرة 
وجود وْضع جسدي 

محدد وأصيل، وال سيما 
فكرة الوْضع الجسدي 
املريح. تنصح جينيفر 
 Jennifer( إسبوزيتو

Esposito( الراقصات 
بالليونة واالسترخاء: 

»ال ترقصن إلثارة 
اإلعجاب، فإن األسرع 

عرضها أشبه بعروض 
الس فيجاس الصاخبة 

واملثيرة. بينما كانت سهير 
زكي ذات أسلوب بسيط 

وأرادت املحافظة عىل 
الرقص الشرقي نقيًّا وقريبًا 

من أصوله. وقد ُنقل عن 
سهير زكي نفسها قولها يف 

مقابلة مع »مجلة الشبكة« 
عام 1976: ال أحب أضافة 

تعديالت عىل األسلوب 
الشرقي، خوًفا من أن 

أصبح نوًعا من الراقصات 
املعاصرات، وأفقد األسلوب 
الشرقي الذي أؤديه والذي 

يميزني عن الراقصات 
األخريات.. أقدم الرقص 
الشرقي القديم مع تغيير 

طفيف، وأرقص دون 
توتر أو إثارة.. أنا أشبه 
قطعة أثرية قديمة جدًّا، 

من املمكن تلميعها وإضافة 
القليل إليها، لكنني لن أفسد 

التراث الشرقي القديم.
يف خطاب الرقص الشرقي، 

تعتبر سهير زكي، يف 
واقع األمر، مثااًل للرقص 

الشرقي الشعبي. ويف 
العصر الذهبي، كانت تحية 

كاريوكا تجسيًدا للرقص 
الشعبي أيًضا، لذلك، ليس 

من املستغرب أن تكون 
سهير زكي راقصة تحية 

كاريوكا املفضلة، لدرجة أنه 
ُنقل عنها قولها إن »سهير 

زكي هي األفضل، إنها 
شرقية حقيقية«.

أي شخص مطلع عىل 
الرقص الشرقيِّ سيقول إن 

وُبعًدا عن الجسد، أو ترفعهما 
عاليًا يف تموجات ثعبانية 

قصيرة، مع تدوير الرسغين 
وإيماءات اليدين، والحركات 

السلسة لفخذيها تقود 
جسدها وذراعيها بشكل 
طبيعي. ترقص عادة عىل 

اإليقاع، وأحياًنا عىل اللحن، 
ويبدو جسدها مسترخيًا 

تماًما ومستسلما للموسيقى. 
كانت معروفة بتعبيرات 
وجهها اللطيفة، مبتسمة 

يف دالٍل أو ناظرة بعيًدا يف 
خجل، أو ُملقية نظرة للخلف 
من فوق كتفها. يف الكثير من 
لقطات األفالم كانت ترقص 
بعينيها مغلقتين، أو ُمسدلة 

أهدابها، كما لو كانت ترقص 
يف حلم، أو ترقص لنفسها.

حياتها املهنية املبكرة

كانت سهير زكي ترقص 
من أوائل الستينيات حتى 

أواخر الثمانينيات يف نفس 
الوقت الذي كانت ترقص فيه 

»نجوى فؤاد«، وكانتا من 
أبرز الراقصات الشرقيات يف 

تلك الحقبة.
ومع ذلك، فإن أسلوبيهما 
وشخصيتيهما وفلسفتهما 
يف الرقص مل تكن مختلفة 
كثيًرا. أرادت نجوى فؤاد 
إضفاء الشرعية عىل فرقة 

الرقص الشرقي بجعلها 
أكثر مسرحية، باالتجاه 
إىل األضواء، واستخدام 
موسيقى الجاز يف أدائها 

بشكل مبالغ فيه، حتى أصبح 



عروض سهير زكي المسرحية بسيطة 

مثل بساطة وجمال أزيائها. تؤدي 

دائًما رقصات منفردة بل "كورس" 

خلفيٍّ من الراقصات أو المغنين. كانت 

خلفيتها الوحيدة هي األوركسترا 

الممتازة الخاصة بها. وكانت 

الموسيقى، مثل "شيك شاك شوك"، 

تؤلف خصيًصا لها كل ستة أشهر، مع 

خلفية من الموسيقيين على تواصل 

وتوافق معها بشكل جيد..

شيء وتؤدي كل حركة 
بالقدر املناسب. بالنسبة 

للبعض، يكمن جوهر 
الرقص الشرقي املصري 

يف بساطته.
كما صرحت لينا بهوشان 

 )Leena Bhushan(
يف مقابلة لها: »يرتبط 

الرقص الشرقي بمدى 
اإلحساس بالجوهر. 

لست بحاجة إىل حيل 
أو أدوات براقة للتعبير 

عن الرسالة أو املشاعر.. 
الحركة القوية، الناعمة، 
املفعمة بالحيوية، اللينة، 

املسترخية واملركزة جيًدا«. 
بطريقة مماثلة، تقول 

إسبوزيتو إنه »يف الرقص 
الشرقي يمكنك التعبير عن 
نفسك بأن تكون »بارًعا«، 

يف أداء حركاتها ليست 
بالضرورة هي األفضل«. 

يرتبط الشعور بالليونة 
واالسترخاء بفكرة 

أن األسلوب الشرقي 
املصري األصيل ناعٌم 

وأن الحركات دقيقة 
دون مبالغة. فرانشيسكا 

 Francesca( كالوني
Calloni( التي ساهمت يف 
رسالة الدكتوراه الخاصة 

بـ«فاليريا لو إياكونو« 
حول الرقص الشرقّي 

٢019، تحدثت عن سهير 
زكي قائلًة: أنا حقًّا، أحببت 

نعومة رقصها، والجهد 
القليل الذي تبذله يف 

الرقص ونتائجه املبهرة، 
والذي ال يعني أنها مل تفعل 

الكثير، لكنها تفعل كل 

سهير زكي
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رقصها »مصريًّا أصياًل 
وممتًعا وُمدمًجا بشكل 

كامل بين املوسيقى 
واإليقاع واألساليب الفنية 

املصرية مًعا«.

روح الدعابة 

والحس املوسيقي

ذكرت سهير زكي نفسها 
أهمية روح الدعابة 

والحس املوسيقى عندما 
صرحت أن الراقصات 

األجنبيات لن يصبحن مثل 
املصريات ألن األجنبيات 
ال يتمتعن بروح الدعابة، 

وال األذن املوسيقية. 
يرتبط تعبير سهير زكي 

الخجول بالسلوك املصري 
والطريقة التي تتحرك بها 
املرأة املصرية عادة. عىل 
سبيل املثال، قالت لورنا 

 )Lorna Gow( جوي
الراقصة البريطانية، التي 
عاشت يف مصر ملدة عشر 

سنوات، يف مقابلة معها 
حول الطريقة التي تتحرك 

بها املرأة املصرية، إنها 
الحظت الطريقة التي تتدلل 

بها النساء املصريات يف 
حركتهن وسكونهن حتى 

وإن كن يلبسن النقاب 
فإنهن يعبثن به ويبدلن 

من وضعيته عىل أكتافهن. 
قد تتأثر مالحظات لورنا 

بفهمها الخاص للغة الجسد 
املصرية، القادمة من 

منظور غربي )بريطاني(. 
ومع ذلك، فإن مالحظات 

بالحفاظ عىل حركاتك 
قصيرة وداخلية وذات 

مغزى وليونة وتناغم مع 
املوسيقى«.

أساسيات الرقص 

البلدي

فكرة اقتران البلدي 
باألصالة هي موضوع 

متكرر وتعتبر الراقصات 
األكثر شعبية مثل تحية 

كاريوكا وسهير زكي 
»بنت البلد«. ُيعتبر الرقص 

الشرقي املصري حسيًّا 
وممتًعا واستبطانيًّا 

ومبهًجا يف نفس الوقت، 
وربما يرجع ذلك إىل 
جذوره البلدي. قالت 

 Angela( أنجيال كاستلينو
Castellano(، يف مقابلة 
لها، عىل سبيل املثال، إن 
الرقص الشرقي األصيل 
بالنسبة لها هو »رقٌص 

حسيٌّ -ليس بالضرورة أن 
يكون رقًصا جنسيًّا- لكنه 
. أنثوي، مرح أحياًنا،  حسيٌّ
وجريء يف بعض األحيان، 

ويعتمد عىل االجتهاد 
والتمرين الذاتي«. يستخدم 

»حسام رمزي« أيًضا 
كلمة »مرح« عند الحديث 

عن الراقصة »هاجر 
حمدي« من الثالثينيات 

واألربعينيات والتي كان 

الراقصة األمريكية 

شارين الصايف
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تشير »رقية حسن« 
إىل أن »سهير زكي 

تجسد الرقص الِفطريِّ 
ببساطته«. كانت جاذبيتها 

يف بساطتها.. مل تتصنَّع 
يوًما، ومل تكن إال نفسها 
نفسها أمام الجمهور، مل 

يكن التمثيل أبًدا جزًءا من 
أدائها. عالوة عىل ذلك، 

نظًرا ألن الرقص الشرقي 
ال يزال )عىل األقل يف 

مصر( قائًما عىل االرتجال 
بداًل من تصميم الرقصات، 
فإن عفوية التعبير تحظى 
بتقدير كبير أيًضا. وعلقت 

فرانشيسكا يف مقابلتها 
بأن »الجوهر الحقيقي 

للرقص الشرقي ينقسم 
بين البراعة يف االرتجال 
وبين شخصية الراقصة 
عىل املسرح وقدرتها عىل 

يف باب اإلطار املفاهيمي، 
ويف املبحث الذي يتعلق 

بـ«دور العواطف يف 
إطار التراث« أشرُت إىل 
فكرة الطرب )االنتشاء( 

بالنسبة للموسيقى العربية 
والرقص. يتضمن ذلك 

املوسيقيين الذين يعبرون 
عن املشاعر من خالل 

املوسيقى، بينما تترجم 
الراقصات هذه املشاعر 

بصريًّا وحركيًّا، من أجل 
نقلها إىل الجمهور بطريقة 
مجسدة. لكن هذا الشعور، 

بحسب خطاب الرقص 
املصري الشرقي، ال 

يتحقق بالتمثيل املسرحي، 
بل بااللتزام عىل املسرح 

وتواصل املشاعر والعاطفة 
مع املوسيقى وكلمات 

األغاني إن وجدت. وبالفعل 

لورنا تتطابق مع مالحظات 
»د.نجوى َعْدرا« فيما 

يتعلق بالرقص االجتماعي 
املصري. توضح عدرا أنه 

يف الثقافة الشعبية العربية، 
ال يتم تشجيع الناس عىل 
التعبير عن خصوصيتهم 
يف األماكن العامة، حيث 
من املفترض أن يكونوا 
متحفظين. ومع ذلك، يف 

املنزل وبين األصدقاء 
املقربين، يتم التخفف من 

القواعد االجتماعية. الرقص 
الشرقي الشعبي يشبه 
التمثيل املسرحي، حيث 

ُيسمح بالتخفف من وطأة 
القيود االجتماعية )إذا 

حدث الرقص يف السياق 
املناسب(. الحظت عدرا 

)فانتازيا الحريم، ٢005، 
ص4٢( أنه »عندما تتظاهر 

الراقصة بالخجل من 
خالل تغطية عينيها بظهر 

يدها أثناء تحريك حوضها 
لألمام، فإنها تقدم بياًنا 
وصفيًّا رائًعا حول هذه 

الرقصة التي قد تكون أي 
شيء آخر سوى أن تكون 

بريئة«.

التأثير العاطفي

ثمة عنصر آخر يف رقص 
سهير زكي، والذي غالبًا ما 

يرتبط بالرقص الشرقي، 
وهو التأثير العاطفي الذي 

يدل عىل أن سهير زكي كان 
لها »تأثير عاطفي يخطف 

األنفاس«.

الملف الثقـافي

هاجر حمدي لينا بهوشان
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التعبير عن املشاعر من خالل 

حركات الرقص«. الحظت 
إسبوزيتو أن »هذه الرقصة 

شخصية للغاية ]ويجب[ 
عىل الراقصة أن تكون عىل 

طبيعتها«. وأكدت عىل أهمية 
املشاعر بالنسبة للجمهور 

املصري من خالل مالحظة 
ما ييل: بالنسبة للمصريين 
أكثر من أي جمهور آخر، 

فإن العاطفة مهمة جدًّا. 
ال يتعلق ذلك باستعراض 

سرعة الحركة والتباهي عىل 
املسرح، لكن األهم هو كيفية 
توصيل مشاعرك للجمهور، 

الصدق والعاطفة وليس 
التمثيل. هذا شيء يقدره 
الجمهور املصري كثيًرا.

املوسيقى يف خطاب 

الرقص الشرقي 

األصيل

أخيًرا، يعد االرتباط 
باملوسيقى موضوًعا حيويًّا 
يف خطاب الرقص الشرقي 

األصيل. يف الواقع، اشتهرت 
سهير زكي بكونها »متجاوبة 
بشكل حدسي مع املوسيقى« 
وبامتالكها أذًنا مرهفة جدًّا، 

لدرجة أنه تم االستشهاد 
بقولها: »إذا قام شخص 
ما يف الفرقة بعزف نغمة 
ناشزة، فسأعرف من هو 
رغم أني أدير ظهري له. 
بعد ذلك، كنُت أنتحي به 
جانبًا وأذكره أين أخطأ 
يف املوسيقى بالضبط«. 

املوسيقى يف الرقص الشرقي 

جميع األوقات يف العامل 
العربي، والتي ُكتب لها 

العديد من األغاني الرائعة، 
ولحنها ملحنون من ذوي 

الكفاءات الكبيرة، مثل 
محمد عبد الوهاب. مل 

تكن أغانيها مكتوبة أصاًل 
للرقص. كانت سهير 

زكي الراقصة األوىل التي 
رقصت عىل أغانيها، ومنذ 

ذلك الحين، سار عىل 
نهجها راقصات يف جميع 
أنحاء العامل، رقصن عىل 

أغاني أم كلثوم املعدلة 
للرقص. قالت سهير يف 

مقابلة مع مجلة »الكاميرا« 
يف عام 1976 »مل يزعج 
أم كلثوم أنني رقصت 
كثيًرا عىل أغانيها. بل 

طلبت مني أن أرقص لها 
وفعلت، وبعد ذلك مل تمانع 

يف استخدام موسيقاها«. 
يتضح من هذا االقتباس 

كيف استغلت سهير 
زكي املوسيقى كمصدر 

لالبتكار، من خالل التغلب 
عىل القاعدة التي كانت 

سائدة حتى ذلك الحين، 
وهي أنه كان من املستحيل 

الرقص عىل أغاني أم 
كلثوم. ومع ذلك، تؤكد 

سهير أيًضا عىل مكانتها 
يف هذا املجال بقولها إن 

أم كلثوم )التي كانت وال 
تزال تحظى بتقدير كبير 

يف العامل العربي كمطربة( 
مل تمانع يف استخدام 

سهير موسيقاها.

مهمة للغاية، حتى أن عدًدا 
من الراقصات األجانب 
ينتقلن اآلن إىل القاهرة 
بشكل احترايف من أجل 

الحصول عىل فرصة 
للرقص عىل أنغام املوسيقى 
الحية. تعد املوسيقى أيًضا 

مورًدا يسمح للراقصات 
بالتعبير عن أنفسهن 

وزيادة رأسمالهن الثقايف 
والرمزي، فكلما زاد احتمال 

أن تقول الراقصة إنها 
ترقص مع فرقة موسيقية 

»اليف«، فإنها تكتسب 
مكانة أعىل، ألنه ليس من 

السهل العثور عىل فرق 
للرقص الشرقي خارج 

مصر أو الشرق األوسط.
كانت سهير زكي أول 

راقصة شرقية تستخدم 
موسيقى أم   كلثوم يف 
أدائها. كانت أم كلثوم 

)1904- 1975( وال تزال 
واحدة من أكثر املطربات 
املصريات املحبوبات يف 

فرانشيسكا كالوني



2 2 5 الملف الثقـافي

وكذلك يف العروض 
املباشرة الحديثة يف 

مصر. من خالل املعلومات 
واإلحصاءات، يتبين أن 
التواصل مع الجماهير 
أمر ضروري للراقصة 

الشرقية. عىل سبيل املثال، 
قالت »سامية جمال« ذات 

مرة إنها تفضل الرقص يف 
ملهى لييل بداًل من خشبة 

املسرح: »ألنني أكون أكثر 
قرًبا إىل الجمهور وأشعر 
بالتعايش معهم« وقالت 

»تيتو«: »عندما يستقبلني 
الناس بالحب أبذل أقصى 

جهدي يف إمتاعهم«. 
ظهرت مشاعر مماثلة 

يف مقابالت أخرى، حيث 
قالت »إلينديا«، عىل سبيل 

املثال، إن »الرقص الشرقي 
يتيح لشخصيتك أن تحرز 

تقدًما مستمًرا، إذا أنت 
تفاعلت مع الجمهور«، 
وذكرت أنه »ال يوجد 

أسوأ من مشاهدة راقصة 
ترقص فقط لنفسها«. من 
هذه االقتباسات، يتضح 

أن اتصال )الراقصة/ 
الجمهور( ُمهم من حيث 
قيمة التجربة، ومن حيث 

كيفية تقديم الراقصة 
لشخصيتها/ هويتها 

الذاتية

سهير زكي بتأثير هذه 
الوسيلة الجديدة يف حياتها 

املهنية قائلًة: »لقد قادني 
التليفزيون إىل شهرة 

ونجاح كبيرين«. وذكرت 
أنه يف الستينيات كانت 
هناك برامج تلفزيونية 

أسبوعية تضم راقصات 
مثل »عىل ضفاف النيل« 

و »أضواء املدينة« و 
»زووم«. تقول سهير: 
»كنت أرقص يف برامج 

التليفزيون بشكل منتظم، 
بمفردي أو يف تشكيل فني 

جماعي )tableaux( ملصمم 
الرقصات إبراهيم عاكف«.

 ترقص سهير زكي عىل 
خشبة املسرح مع فرقة 
كبيرة من املوسيقيين، 
لجمهور كبير جدًّا من 

الناس من جميع األعمار، 
بما يف ذلك العائالت 

املصرية التي لديها نساء 
وأطفال. ومن األشياء 

املمتعة التي يجب مالحظتها 
كيفية تفاعل سهير زكي 

مع الجمهور، حيث تخرج 
من املسرح يف وقت ما 
للتفاعل مع الناس يف 

الصف األول. يعتبر التفاعل 
بين »الجمهور/ الراقصة« 

جزًءا من تقليد الرقص 
الشرقي املصري ويمكن 

رؤيته يف األفالم القديمة، 

أوجه التشابه 

الوظيفي

باإلضافة إىل االختالفات 
بين سهير زكي ونجوى 

فؤاد )البداية الشعبية، 
االبتكار واالنتشار 

والشهرة(، هناك أيًضا 
أوجه تشابه يف طرق 

العمل ويف حياتهما املهنية. 
أواًل، رقصت كلتاهما مع 
أوركسترا كبيرة من ٣0 
إىل 50 موسيقيًّا، وثانيًا، 

كان لديهما موسيقى مؤلفة 
خصيًصا لهما )كلتاهما 

عالمة عىل قمة اجتماعية 
وثقافية مرتفعة، باإلضافة 

إىل تزويدهما بمصادر 
خاصة ومهمة للتعبير 
عن إبداعاتهما ومن ثم 

تميز هوية وشخصية كل 
منهما. عىل سبيل املثال، 

)يف إشارة إىل سهير 
زكي( ُذِكر أن »املوسيقى، 
مثل شيك شاك شوك، تم 
إنشاؤها خصيًصا لها كل 

ستة أشهر. عالوة عىل 
ذلك، استخدمت سهير 
ونجوى )باإلضافة إىل 

العمل يف النوادي والفنادق 
الرخيصة، والظهور يف 

العديد من األفالم( وسيلة 
التلفزيون لصالحهما 

)كمصدر مميز(، واعترفت 
 https://worlddanceheritage.org
- د. فاليريا لو إياكونو )Valeria Lo Iacono( حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف الرقص كشكل من أشكال التراث الحي. 

دكتوراه يف الرقص واملوروث الثقايف من جامعة »كارديف متروبوليتان«، كارديف، ويلز، اململكة املتحدة. ماجستير يف 
إدارة السياحة واالقتصاد من جامعة »كا فوسكاري«، البندقية، إيطاليا. امتياز مع مرتبة الشرف األوىل يف الحفاظ عىل 

التراث الثقايف من جامعة »دجيل استودي ديلالتوسيا«، فيتربو، إيطاليا.
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 رأي

 أدب رحالت
 كتب

موسيقى
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وضعيف.

لكن أهم ما يميز الحوار مع مؤمن 
م أنه سعى بنفسه لالنضمام  سالَّ

إىل جماعة اإلخوان املسلمين 
-بوازع الغيرة عىل الدين ضد 
من اعتقد أنهم يحاربونه- يف 
وقت مبكر، حين كان طالبًا يف 

املدرسة الثانوية، وأصبح بالفعل 
عضًوا عاماًل يف الجماعة، يحضر 
اجتماعت األسر واللجان ويتلقى 

تكليفات تنظيمية، لكنه سرعان ما 
اكتشف أنها جماعة ديكتاتورية 
من الداخل، تأتي قراراتها من 
سلطتها العليا دون أن ُيسمح 
ألحد بمناقشتها، مبدأ السمع 

والطاعة، وهو األمر الذي جعله 
ينشق -فكريًّا وتنظيميًّا- وهو يف 

الجامعة، ويسلك طريًقا ضديًّا، 
ليصبح أحد األصوات العلمانية 

املثقفة، هؤالء الذين يحاولون بناء 
»دولة جديدة« عىل أنقاض »شبه 

٢019، ومتحدث يف العديد من 
املؤتمرات والفاعليات الثقافية 

وبرامج اليوتيوب، وله قناة 
خاصة يتابعها اآلالف من محبي 

فكره.
م مثقف ليبرايل، يؤمن  مؤمن سالَّ

-مثلنا- بالديمقراطية والدولة 
املدنية التي تقف عىل مسافة 
واحدة من جميع مواطنيها 

بصرف النظر عن انتماءاتهم 
العرقية والدينية.. إلخ، واحترام 

اآلخر املختلف والدفاع عن 
حقوقه، وتقديس الحريات 

الخاصة والعامة، وأولها حرية 
التعبير دون أن يضار صاحب 
الرأي بأي صورة من الصور، 
وفتح املجال العام أمام الجميع 
بالتساوي للمشاركة السياسية 

واملجتمعية، واالحتكام إىل القانون 
الذي ال يفرق بين غني وفقير، 
بين رجل وامرأة، وبين قوي 

أسباب كثيرة تجعل الحوار 
م يف غاية األهمية،  مع مؤمن سالَّ

منها أنه خريج علوم سياسية 
من جامعة اإلسكندرية، وهذا 

ا يف ذاته ألن كثيرين  ليس مهمًّ
غيره درسوا العلوم السياسية، 
وإنما تأتي أهميته من أنه خرج 
من حيز »التنظير« إىل االلتحام 

بالناس يف الشارع من خالل 
مشاركته يف يناير ٢011 ويونيو 
٢01٣.. إضافة إىل كتاباته لعديد 

من املواقع واملجالت، مثل األقباط 
متحدون، ومصر املدنية، وأهل 
القرآن، ومجلة علمانية )وهي 

مجلة خاصة بطالب الجامعة(، 
وقد سعدنا بكتابته مليريت 

الثقافية، كما أنه ألف كتابين 
ونشرهما إليكترونيًّا “العلمانية 

ببساطة” و”الليبرالية ببساطة”، 
وهو مؤسس ومحرر موقع مصر 
املدنية من فبراير ٢011 إىل مايو 

م: مؤمن سلَّ

إذا تنازلت التنظيمات اإلسلمية 
عن الجهاد وآمنت بالمساواة 

بين الرجل والمرأة، وفي الحقوق 
والواجبات، وبحق المثليين في 

المواطنة.. فمرحًبا بهم!
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يأخذ الخروج من جماعة 

اإلخوان هذا الحجم 

الضخم؟

- االنشقاق عن جماعة اإلخوان 
املسلمين له ُبعدان: ُبعد تنظيمي 

وُبعد فكري. فهناك االنشقاق 
التنظيمي الذي يتوقف فيه العضو 

العامل عن حضور اأُلسرة أى 
الخلية باملصطلح الشيوعي، وعن 
حضور الكتائب وهى معسكرات 
تضم مجموعة أسر، وأيًضا عن 
ممارسة عمله التنظيمي وامللفات 
املسؤول عنها حسب موقعه يف 

التنظيم. وهذا االنشقاق ال يعني 
بالضرورة أن يتخىل الشخص 

عن أفكار اإلسالم السياسي 
ويف القلب منها أن اإلسالم دين 

ودولة. أما االنشقاق الفكري -أى 
التخيل عن فكرة اإلسالم دين 
ودولة- فهو يعني بالضرورة 
االنشقاق التنظيمي، هو تخيل 

عن العمل التنظيمي وعن األفكار 
أيًضا. ولذلك هناك إخوان التنظيم 
وإخوان األفكار. ولذلك يستغرب 

البعض أن َنِصَف شخًصا بأنه 
إخواني رغم أنه ترك التنظيم 

بل ربما مل يلتحق به أبًدا. 
فاالنشقاق بسبب الخالف حول 
طريقة إدارة التنظيم ال يعني أن 

 الشخص مل يعد إخوانيًّا.
ويشترك يف هذا االرتباط 

بالتنظيمات الناصرية واالرتباط 
بالفكرة الناصرية العروبية، فال 
يعني أن يغادر اإلنسان التنظيم 

الناصري أنه مل يعد ناصريًّا. 
لكن الفرق األساسي أن الفكر 
اإلخواني يرتبط بالدين بشكل 

رئيسي، فاالنشقاق عن اإلخوان 

الدولة«، دولة تقوم عىل العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار وطرح 
األسئلة دون خوف، ومراجعة 

األفكار الراسخة املنقولة إلينا عبر 
* ما معنى أن عضًوا التاريخ دون تمحيص أو مساءلة.

( عن جماعة  ما )ينشقُّ

اإلخوان املسلمين؟ أقصد: 

ما الذي كان يفعله 

ويتوقف عن فعله؟ 

وما الفرق بين 

اإلخواني الذي 

ترك الجماعة، 

والناصري -مثل 

حالتي- الذي 

توقف عن االتصال 

بالناصريين ومل 

يعد مقتنًعا بما 

يقولون؟ أقصد: ملاذا 

حاوره :

سمير درويش
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بالشيعة -بل وبإيران- عالقة 
ممتازة تصل إىل حد التحالف 

مع ماليل إيران ووكالئهم مثل 
حزب اهلل، أيًضا يف عالقتهم 

بالقوى العاملية، ستجدها محكومة 
بالبرجماتية السياسية املُغطاه 

بغطاء ديني لتبرير االزدواجية 
يف املواقف، فالعالقة باالتحاد 

السوفييتي السابق وروسيا حاليًا 
عالقة محرمة ألنها دولة كافرة، 
بينما العالقة بالواليات املتحدة 
وبريطانيا واملانيا حالل ألنها 

دول مؤمنة، يف حين أن الحقيقة 
تكمن يف مصلحة الجماعة، وليس 

لألمر عالقة بالكفر واإليمان، 
خاصة أن الدولة ككيان معنوي 

ال يسري عليه وصف الكفر 
واإليمان. ببساطة ليس لجماعة 
اإلخوان املسلمين فقه سياسي 

وال فقه ديني، فقط مصالح تسعى 
لتحقيقها وهدف تسعى للوصول 

له وهو الُحكم.
وهذا ينطبق عىل أفكار سيد قطب 

ذاتها، فهى أفكار ال تحمل من 
الفكر الديني إال التكفير، وال 

تحمل من الفكر السياسي إال 
اإلرهاب، بخالف ذلك فهو ال يقدم 
أى اجتهادات دينية وال سياسية، 
وال حتى يتبنى أى فكٍر ديني أو 

سياسي قديم، ولذلك كان من 
الطبيعي أن تخرج من عباءته 
التنظيمات التكفيرية اإلرهابية.

* هل الفقر الذي بدا 

واضًحا يف عام حكم 

جماعة اإلخوان ملصر؛ يف 

القيادة والفكر والتنظيم 

واإلدارة والعالقات 

خاصة لو كان انشقاق فكري، 
يجعل اإلنسان يف مرمى االتهام 
بالكفر، فالقول إن اإلسالم دين 

وليس دولة، هو كفر وإلحاد 
عند اإلسالميين جميًعا؛ سواء 
إسالميي التنظيمات اإلسالمية 

أو إسالميي الدولة وعىل رأسهم 
األزهر. وربما يكون ما حدث 

للشيخ عيل عبد الرازق بعد 
صدور كتابه »اإلسالم وأصول 

الحكم« توضيًحا لهذه الفكرة، 
فالشيخ يف هذا الكتاب قال ما 
يعني إن اإلسالم دين وليس 

دولة، فكانت النتيجة فصله من 
األزهر وسحب درجة العاملية منه. 
لهذا يحمل االنشقاق عن اإلخوان 

كل هذا اللغط، ألنه يحمل تهمة 
االنشقاق عن الدين ذاته.

* هل نستطيع القول إن 

جماعة اإلخوان تقوم عىل 

)فكٍر( ما.. سواء أكان 

دينيًّا أو سياسيًّا؟ هل 

تمتلك )رؤية( بخصوص 

األمور املهمة واملركزية 

يف العقيدة والتفسير 

والحكم؟ مع مالحظة 

أن سيد قطب وأفكاره 

جاءا بعد حوايل 40 عاًما 

من إنشاء الجماعة، وأن 

)تعاليم( حسن البنا 

إنشائية أكثر منها فكرية 

أو عقدية.

- بالطبع تقوم عىل فكرة سياسية 
تربط السياسة بالدين وتؤسس 

لحكم ديني قائم عىل شعار حسن 
البنا أن اإلسالم دين ودولة، 

مصحف وسيف، عقيدة وشريعة، 
فهو يربط الدين بالسياسة 

ربًطا مباشًرا، باعتبار السياسة 
والحكم والسلطة واالقتصاد 

هى جزء من الدين مثل الصالة 
والصيام والحج، ولكن ألنه ال 

يوجد فقه إسالمي سياسي فقد 
اعتمد التنظيم -وما زال- عىل 

شعار “اإلسالم هو الحل” دون 
تقديم أى محتوى حقيقي. ولذلك 

لن نجد جماعة اإلخوان تتبنى 
مذهبًا عقائديًّا أو فقهيًّا محدًدا، 

فستجد حسن البنا عضًوا يف 
لجنة التقريب بين السنة والشيعة، 

ولن تجد للحجاب أهمية لدى 
الجماعة حتى بداية السبعينيات 
عندما عادوا من الخليج بعد أن 

تحملوا بالفقه الحنبيل، وحتى بعد 
أن بدأوا يف االهتمام بالحجاب 
ستجد إخوانيًّا يقول إن النقاب 

فرض، وستجد من يقول إنه 
مستحب، بل ستجد من يحارب 
النقاب حرًبا شعواء مثل الشيخ 

محمد الغزايل، فليس للجماعة 
مذهب عقائدي أو فقهي محدد 

مثل السلفيين الذين ينتمون 
للمذهب السلفي عقائديًّا وللحنبيل 
فقهيًّا، بينما اإلخوان ستجد منهم 

األشعري واملاتريدي والسلفي 
عقائديًّا، وستجد منهم الحنفي 

والشافعي والحنبيل واملالكي 
فقهيًّا، وإذا كان السلفيون 

يعتبرون الصوفية عدًوا لهم تماًما 
مثل الشيعة، ستجد اإلخوان 

املسلمين متصالحين مع الصوفية 
ومنهم من يمارس الطقوس 

الصوفية، وستجد أن عالقتهم 
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ومصادرها املعتبرة، ىف مذاهب 
نة والجماعة”، فهنا نحن  أهل الُسّ

أمام تأسيس عميل لدولة دينية 
تعتمد عىل فقه وفكر القرون 

الوسطى، وليس أفكار حديثة 
تعمل عىل حل مشاكل القرن 

الواحد والعشرين.

* متى وملاذا وكيف قررَت 

االنضمام إىل الجماعة.. 

ومتى وملاذا وكيف قررَت 

)االنشقاق( عنها؟ وما 

الذي تفعله الجماعة 

يف حال )انشقاق( أحد 

أعضائها؟

- يف مرحلة الثانوي أهداني 
أحد األشخاص كتاب لروجية 

جارودي اقتنعت بسببه باملؤامرة 
الكونية الصهيوصليبية عىل 

ثقافات وفنون
حوار

اإلقليمية والدولية، هو 

صورتها الحقيقية عىل 

مرِّ تاريخها؟ أم تعتقد 

أنها -كما يقولون- سيئة 

الحظ ألن قيادات هذه 

الفترة كانت ضعيفة 

ومتصارعة؛ أو ألنها 

مل تأخذ فرصتها كاملة 

لتطبيق أفكارها؟ )هناك 

من يقول إن محمد مرسي 

أضعف وجوههم ولو 

كان خيرت الشاطر هو 

الرئيس الختلف األمر(.

- عندما توىل محمد مرسي 
السلطة توقعت انهيارهم وكنت 

أخبر أصدقائي بذلك ومنهم 
صديق كان من اإلخوان أيًضا، 

ومل يكن ذلك عن عبقرية أو 
تحليل سياسي عميق، ولكن ألني 

كنت جزًءا منهم وأعلم أنهم ال 
يملكون أى مشروع أو رؤية 

للحكم، بل أتذكر عندما كنت يف 
مرحلة املشاكل مع الجماعة؛ 

وكانوا يعقدون الجلسات معي 
ملحاولة اقناعي بسياساتها، 
كنت أطرح موضوع احتمال 

وصول الجماعة للسلطة وماذا 
سنفعل يف كذا أو كذا، كان 

الرد »يا أخ مؤمن مش عايزين 
نكون أرأيتيين«، واألرأيتيين هم 

أصحاب االفتراضات الوهمية 
يف مسائل الفقه اإلسالمي، فقد 

كانوا ينظرون الحتمالية وصولهم 
للسلطة باعتباره افتراًضا وهميٍّا 

ال يتطلب أن يشغلوا بالهم 

باالستعداد له بالفكر والبرامج، 
ولذلك ربما كان وصولهم 

للسلطة يف ٢01٢ مفاجأة، ليس 
فقط لنا ولكن للجماعة نفسها، 

فكانت النتيجة هذا التخبط، وهذا 
االهتمام بتوافه األمور مثل 

رفع األذان يف البرملان، وقضايا 
العصور الوسطى مثل تحديد سن 

الطفولة ومضاجعة الوداع.
فالقول بأن الجماعة كانت سيئة 

الحظ ومل تأخذ فرصتها هو قول 
متهافت، ألن هذه الجماعة ال 

تملك أى فكر أو رؤية سياسية 
أو اقتصادية، وتظن أنها تستطيع 

أن تدير دولة يف القرن الواحد 
والعشرين بأفكار وفقه القرن 
السابع، وهو ما تجىل بوضوح 

يف املادة ٢19 من دستورهم التي 
تنص عىل أن “مبادئ الشريعة 
اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية، 
وقواعدها األصولية والفقهية، 

محمد عبدهمحمد رشيد رضاحسن البنا
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اإلسالم واألمة اإلسالمية 

العظيمة!! وبما أنى كنت ال أزال 
ىف املدرسة يف سنة تانية ثانوي 
صدقت هذه األساطير واندفعت 

للمنافحة عن اإلسالم، وكانت 
النتيجة أنى دخلت اإلخوان آخر 

ثانوية عامة.
جاء االنشقاق عن الجماعة بعد 

أن بايعت وأصبحت عضًوا 
عاماًل وبدأت أطلع عىل املزيد من 

تفاصيل الجماعة وطريقة إدارتها، 
ووجدت أنها إدارة مستبدة 

متسلطة، ففي الوقت الذي كانت 
الجماعة تطالب السلطة الحاكمة 
بالديمقراطية والحريات، كانت 
الديمقراطية -أو الشورى كما 

ُيسموها- تغيب تماًما عن 
الجماعة، وقيادة الجماعة تستبد 
باألمر تماًما. وهذه كانت مرحلة 

االنشقاق التنظيمي مع بقائي 
عىل الفكر اإلخواني القائم عىل 

أن اإلسالم دين ودولة، ويف هذه 
املرحلة التقيت الكثير من الشيوخ 
واملفكرين اإلسالميين املستقليين 

وعىل رأسهم الشيخ يوسف 
القرضاوي والدكتور محمد 

عمارة، باعتبارهم قيادات ورموز 
التيار اإلسالمي املستنير، إال 

أنني وجدت أنه ال يوجد خالف 
جوهري بين هؤالء املستقلين 

وتنظيمات اإلسالم  السياسي. 
كذلك، يف هذه املرحلة انهمكت يف 
قراءة التراث اإلسالمي وأدبيات 

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 
واملهتم بأسلمة العلوم االجتماعية، 
مع التركيز عىل العلوم السياسية 
بحكم تخصصي وعىل االقتصاد 

باعتباره التخصص الثاني، 
فوجدت أن األمر ال يتعدى 

التدليس ويل النصوص واألفكار 
بل والعلوم من أجل إثبات ما 

ال يمكن إثباته، أي وجود علوم 
سياسية واقتصاد واجتماع 

وتربية بل وهندسة إسالمية. 
هنا انتهيت إىل أن املشكلة 

ليست مشكلة إدارة التنظيمات 
اإلسالمية، لكن املشكلة تكمن 

يف األفكار نفسها، فكان الطالق 
األخير بيني وبين الفكر 

اإلسالموي.
ولذلك يختلف رد فعل التنظيم 

عىل االنشقاق، فإذا كان انشقاًقا 
عىل التنظيم فقط تظل هناك روح 
من املودة الشخصية بين األفراد 

وبين املنشق باعتباره -وإن 
فارق التنظيم- ما زال ينتمي 
لنفس فكرة شمولية اإلسالم، 

لكن إذا وصل األمر إىل االنشقاق 
عن الفكرة ذاتها، يصبح هناك 
عداء مفتوح يصل إىل التكفير، 

واستخدامه كنموذج عىل أن 
االنشقاق عن التنظيم يؤدي إىل 

الضالل والفسق والفجور والكفر.

* هل ثمة تمايزات بين 

أعضاء الجماعة عىل 

املستوى الفكري؟ هل 

ا  نستطيع أن نضع خطًّ

فاصاًل بين )املتدينين( 

الُخلَّص والسياسيين 

الطامحين للحكم مثاًل؟ 

وهل هناك إخواني )طيب( 

يرفض العنف وآخر 

)شرِّير( يمارس العنف 

كلما واتته الفرصة؟ أم 

أن جميع أعضاء الجماعة 

لون واحد بال أي فرق؟

- ال يوجد أى تمايزات بين 
أعضاء الجماعة، فالكل يتم 
صبه يف قالب واحد ُيخرج 

أفراًدا يحملون أفكاًرا متطابقة. 
ما ُيحدث االختالف هو طبيعة 

الشخصيات ذاتها، فهناك 
شخص بطبيعته برجماتي عميل 

صارم وربما عنيف، وهؤالء 
توجههم الجماعة للعمل العام 

مثل النقابات واتحادات الطالب 
واملجالس النيابية ومجالس 

األندية الرياضية واالجتماعية. 
أما اآلخرين الذين تتصف 

شخصيتهم بالرومانسية واملثالية 
والهدوء فهؤالء يعملون يف مجال 

الدعوة سواء عامة )الخطابة 
والدروس الدينية( أو فردية 

)تجنيد األفراد للتنظيم(، ويف 
التربية، أى اإلشراف عىل األسر 

)الخاليا( اإلخوانية. لكنهم 
جميًعا يخدمون أجندة واحدة 

وهي انتشار التنظيم والتمكين 
له يف املجتمع وصواًل إىل السلطة 

والحكم. والعنف بالنسبة لهم 
جميًعا هو أحد الوسائل لتحقيق 
أهدافهم، االختالف فقط هو يف 

عالقة هؤالء األفراد بالعنف، 
ر له، ومن يمارسه،  فهناك من ُيَنظِّ

ومن ُيبرره، كلٌّ حسب موقعه 
ووظيفته يف الجماعة، لكنهم 

جميًعا يؤيدون العنف، فهو جهاد 
يف سبيل اهلل، ولهذا يعتبرون 

اإلرهابي خالد اإلسالمبويل قاتل 
السادات »شهيًدا”، ويف موجة 

إرهاب التسعينيات، رفضوا إدانته 
واعتبروه رد فعل عىل إرهاب 

الدولة.
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* أصبحَت ليبراليًّا بعد 

)االنشقاق( عن الجماعة، 

والليبرالية يف جوهرها 

تقبل كل األفكار وتدافع 

عن حرية املختلفين 

يف الرأي، وتدعو إىل 

التسامح والتجاور.. فهل 

-كليبرايل- تقبل الجماعة 

كآخر إن أعلنت التوقف 

عن ممارسة العنف؟ 

)الحظ أن الجماعة تنفي 

أنها تمارس العنف من 

األساس، ويف حاالت 

االعتراف تقول إنها ردة 

فعل(

- نعم الليبرالية تقبل كل 
األفكار وتحترم حرية األفراد 

يف االختالف حتى لو كان فرًدا 
واحًدا، ولكن هذا يتم يف إطار عام 

يتطلب أن يحترم الجميع حرية 
الجميع، ومنع استخدام العنف، 
ومنع خطابات الكراهية، ومنع 

الدعوة للتمييز ضد اآلخر، أى أنها 
قواعد تسري عىل الجميع. ولكن 
أن يلتزم فريق بهذه القواعد وال 

يلتزم آخر فهذا عين السذاجة. 
فأنا مع وجود التنظيمات 

اإلسالمية السلمية، إن كان 
هناك تنظيمات سلمية ال تؤمن 

بالجهاد وتغيير املنكر، ولكن يف 
ظل قوانين صارمة ضد العنف 

والتمييز والكراهية، وتطبق بشكل 
فعال. ونستطيع أن نرى نموذج 

النازية والفاشية يف أوروبا 
الغربية حاليًا، فهذه األفكار 

والتنظيمات مجرَّمة، ومحاولة 
الفصل بين اإلسالموية والنازية 
والفاشية هو نوع من السطحية 

والسذاجة. فإذا كانت النازية 
تقوم عىل أفضلية العرق اآلري 
عىل باقي األعراق وبالتايل حقه 
يف التمييز ضد األعراق األخرى 

والسيطرة عليها والتحكم فيها بل 
وإبادتها، فاإلسالموية ترى أن 

املسلمين أفضل من األخرين ومن 
حقهم التمييز ضد العقائد األخرى 
وضد املرأة، باعتبار الرجل أفضل 

من املرأة، وتسعى إىل أستاذية 
العامل التي هى نفس الحلم 

الهتلري يف السيطرة عىل العامل، 
وسنجد نفس التشابه يف املوقف 
من املثليين اللذين أرسلهم هتلر 

إىل املحرقة، فعند املقارنة بين 
النازية واإلسالموية سنجد ما 

يشبه التطابق، الفرق أن هذا ُيعيل 
شأن العرق وهذا شأن العقيدة. 

قد يتستر النازيون تحت أسماء 
أحزاب يمينية محافظة ولكنهم 
يظلون ممنوعين، وهو أيًضا ما 
فعله أردوجان عندما قدم نفسه 

كحزب محافظ وليس كحزب 
إسالمي. نعم تسمح الليبرالية 

بوجود جماعات اإلسالم 
السياسي، ولكن يف إطار من 

القوانين التي تحمي السلم األهيل 
فتجرم التكفير والتخوين، وتمنع 

التمييز بين مكونات املجتمع 
الواحد، وتدعم وتحمي الحريات 
الشخصية، وإال ستكون سذاجة 

سياسية أن نسمح لجماعات دينية 
فاشية تسعى لفرض قوانين 

القرون الوسطى عىل املجتمع اآلن 
وقد ظهر ذلك واضًحا يف املادة 
٢19 من دستور اإلخوان التي 

أشرنا لها سابًقا.
فإذا تنازلت التنظيمات اإلسالمية 

عن الجهاد، واألمر باملعروف 

ثقافات وفنون
حوار

روجية جاروديخالد اإلسالمبوليأودلف هتلر
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رجال الدين الرسميين يتحدثون 

عن املسيحيين -عىل سبيل 
املثال- ليس باعتبارهم مواطنين 
مثل املسلمين يف حماية القانون 

والدستور؛ ولكن باعتبارهم 
ذميين يف حماية املسلمين، فقد 
اتفق الطرفان عىل أنهم ليسوا 

مواطنين ولكن ذميين، واختلفوا 
يف طريقة التعامل معهم.

ولذلك، عندما ينشق إنسان ما 
عن أفكار هذا التنظيم، وليس عن 

التنظيم فقط، ال بد أن يكون له 
رؤية مختلفة للدين، فهناك من 

يرى أن كل هؤالء ال ُيمثلون الدين 
الصحيح، وأن الدين الصحيح هو 

هذه الروحانية الصوفية، فيتجه 
نحو الطرق الصوفية، وهناك من 

يراه يف الدين الشعبي القديم، 
دين الصالة والصيام واألمانة 

والنظافة وحقوق الجار دون أن 
يكون له أى عالقة بالشأن العام، 

وهناك من يرى املشكلة يف التراث 
نة فيتجه  الفقهي ومرويات السُّ

نحو القرآنية، وهناك من يرى أن 
املشكلة يف النسخة الحالية من 

اإلسالم فيصنع لنفسه نسخته 
الخاصة، وأخيًرا.. هناك من يرى 
أن املشكلة يف الدين نفسه وأنه ال 

يمكن إصالحه فيرفضه بالكلية 
ويتجه نحو الالدينية.

* قرأت -بالصدفة- 

مخطوط مذكرات أحد 

كبار قيادات جماعة 

اإلخوان، الذي انشقَّ 

عنها، وتفرد له السلطة 

الحالية مساحات واسعة 

يف وسائل اإلعالم والنشر 

والنهى عن املنكر، وآمنت 
باملساواة بين الرجل واملرأة، 

واملساواة يف الحقوق والواجبات 
بين كل املواطنين مهما كانت 

عقيدتهم، وبحق املثليين يف 
املواطنة الكاملة، فمرحبًا بهم.

* أعرف أن عمليات 

تجنيد األعضاء الجدد 

تتم معظمها يف املساجد، 

حيث يتم اختيار األكثر 

تردًدا عليها واملحافظين 

عىل أداء الشعائر.. فإذا 

كان )الدين( هو الحافز 

األول واألكبر لالنضمام 

للجماعة باعتبارها جماعة 

دينية، فكيف تكون رؤية 

)املنشق( لـ)الدين( وهو 

يقرر املغادرة؟

- تجنيد األعضاء ال يتم يف 
معظمه بالضرورة يف املساجد، 

ولكنها تحدث يف املدارس 
والجامعات وأماكن العمل ربما 
أكثر من املساجد، ويساعد عىل 

ذلك ما قامت به الدولة من تديين 
للمجال العام عىل مدار 70 سنة، 

جعلت ملن يتحدث باسم الدين 
مصداقية مزيفة، وجعلت للدين 

سلطة تتخطى حدود وظيفته 
الروحية، وبهذا مهدت الدولة 

الطريق لجماعات اإلسالم 
السياسي لكى ُتجند األعضاء 
وُتزيد من قوتها ونفوذها يف 

املجتمع.
ولذلك يستخدم اإلخوان وغيرهم 
من تنظيمات اإلسالم السياسي 

الدين يف غزو عقول وأفكار 
األفراد بإقناعهم بأن درجة 

تدينهم هذه ليست كافيه، وأنه 
عليهم أن يكونوا أكثر تدينًا من 

هذا، حتى أصبحت السياسة 
جزًءا من التدين، والتصويت 

يف االنتخابات مثل الشهادة يف 
املحكمة، وأن معيار الحكم الرشيد 

ليس تحقيق رفاهية املجتمع 
ولكن حراسة الدين وسياسة 

الدنيا، وأصبح وضع املدخرات 
يف البنوك اإلسالمية وشركات 

توظيف األموال هو نوع من 
الجهاد ضد البنوك الربوية التي 

ابتكرها اليهود ملحاربة املسلمين، 
وغيرها من القضايا التي تنتمي 

للسياسات العامة للمجتمع 
وأصبحت جزًءا من اإليمان.

وقد ساهمت الدولة يف ترسيخ 
هذه الرؤية الدينية من خالل 
الدخول يف جدال ديني حول 
قضايا املجال العام، فسنجد 

سيد قطب



وابن تيمية خصوًصا بشكل 
صحيح، ولهذا سنظل ندور 

يف دوائر مفرغة من اإلرهاب 
والتطرف، حتى تنكسر الحلقة، 

وتقتنع السلطة أن املشكلة يف 
الفكر ويف تديين املجال العام، 

وليس يف التنظيمات فقط.

* ما هي الفروق 

األساسية بين تيارات 

اإلسالم السياسي عىل 

صعيد الفكر والفقه 

والتنظيم والحركة 

والعالقة مع املجتمعات 

املسلمة وغير املسلمة: 

اإلخوان املسلمون 

والسلفيون والجماعات 

اإلسالمية بكل ألوانها 

من التكفير والهجرة 

إىل داعش؟ وكيف ترى 

أو أى تنظيم إسالمي أخر، 
لهذا ما زال اإلسالم سياسي 
موجوًدا بقوة داخل املجتمع 

املصري رغم الصدامات الكثيرة 
بين الدولة وبين اإلسالميين 

منذ 1954 وحتى اليوم، ألنها 
صدامات سياسية مسلحة 

وليست صدامات فكرية تعمل عىل 
تفكيك الفكر اإلسالموي، وتتبنى 
منهًجا علمانيًّا واضًحا يقوم عىل 
املواطنة ويحترم الحريات العامة 

والشخصية.
ولهذا تقدم الدولة -ويف مقدمتها 

اإلعالم الرسمي وشبه الرسمي-، 
هؤالء املنشقين تنظيميًّا وليس 

فكريًّا، باعتبارهم مفكرين ناقدين 
لإلسالم السياسي، وهم يف 

الحقيقة يقدمون نقًدا تنظيميًّا 
إداريًّا وليس نقًدا فكريًّا باستثناء 

ما يتعلق باالرهاب ضد الدولة، 
وحتى هذا ُيَقدَُّم باعتبار أنهم مل 
يفهموا التراث اإلسالمي عموًما 

باعتباره معارًضا لها، 

أتابع تصريحاته وأقرأ 

مقاالته، وأرى أنه مخلص 

للجماعة وألفكار سيد 

قطب.. ما تقييمك ألداء 

أجهزة الدولة حيال 

)املنشقين واملراجعين( يف 

السنوات األخيرة؟

- كما ذكرت هناك من ينشق 
عن التنظيم ولكن يظل متمسًكا 
باألفكار، مثل هذا القيادي الذي 

تتحدث عنه. مشكلة أجهزة 
الدولة أن أزمتها مع التنظيم فقط 
وليس مع األفكار، بل ربما نجد 
مسؤولين يف الدولة -وخاصة 

رجال الدين- يحملون نفس 
أفكار اإلسالم السياسي، وهو 

ما أدى إىل كل هؤالء اإلخوانجية 
داخل املجتمع املصري، رغم أنهم 

مل ينتموا أبًدا لتنظيم اإلخوان 

هذا يوضح لنا لماذا ال ُيدين السلفية 
واإلخوان عمليات القتل التي تمارسها 

التنظيمات الجهادية، فهم بشكل أو بآخر 
يتفقون معهم في ضرورة التخلص من 
هذا السياسي أو المفكر الذي يرى فيه 
هؤالء عدًوا لهم ولمشروعهم اإلسلمي، 
ولهذا لم يكن غريًبا أن يشهد الشيخ 

محمد الغزالي لصالح قتلة فرج فودة، ولم 
يكن مستغرًبا أننا في تنظيم اإلخوان 

فرحنا باغتياله.

فرج فودة
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لهذا من وجهة نظري أصنف 

األفرع الثالثة الرئيسية للتيار 
اإلسالمي كالتايل: اإلخوان 

املسلمون هم الحزب السياسي 
الذي يسعى لتحقيق األهداف 
الثالثة الرئيسية لإلسالميين 

باستخدام األدوات السياسية، 
والسلفية هى جماعة الضغط 

التي تقوم بالضغط عىل الدولة 
من خالل لعبة التوازنات 

واملواءمات التي تلعبها السلطة 
من أجل تحقيق مكاسب قانونية؛ 
مثل قوانين إزدراء األديان ومنع 

الديانات والطوائف األخرى 
من ممارسة شعائرهم، أيًضا 

لصالح األهداف الثالثة الكبرى، 
أما الجهاديون فهم مليشيات 

اإلسالم السياسي التي تعاقب 
كل من يعارض التيار اإلسالمي 

أو يقف يف وجه مشروعه بما 
يف ذلك الدولة، فما ال يستطيع 

اإلخوان تحقيقه بالسياسة 
تحققه السلفية بالضغط 

الشعبي، واالثنين يلوحان بعصا 
الجهادية.

أما الصوفية فهى بالرغم من 
ابتعادها عن العمل السياسي 

املباشر، فإنها أيًضا ُتمثل، مثل 
السلفية، نوًعا من جماعات 

الضغط التي تسعى إىل تحقيق 
أهداف دينية، ربما ال تكون نفس 
أهداف اإلسالم السياسي، لكنها 

أهداف تتعلق بمصالح الطرق 
الصوفية وممارستها التي 

ُتسبب أيًضا مشكالت للمجتمع، 
تتعلق بنشر الخرافة والتفكير 
الغيبي الذي يؤثر بالسلب عىل 

أى مجتمع متخلف ما زال قابًعا 
يف القرون الوسطى، ويتلمس 

الصوفيين يف هذا املشهد 

الواسع؟

- أوالً ُنحدد ما يتفق عليه هؤالء 
وهو أواًل الحكم بالشريعة 
اإلسالمية داخل كل دولة 

ذات أغلبية مسلمة، بالطبع مع 
االختالف حول معنى الشريعة 
التي سُتطبق، ثانيًا توحيد هذه 

الدول من طنجة إىل جاكرتا ومن 
غانا إىل فرغانة، كما يقولون، 
تحت راية الخالفة اإلسالمية، 
وأخيًرا السيطرة عىل العامل أو 
أستاذية العامل بكلمات حسن 

البنا، بداية باعادة احتالل شبة 
جزيرة أيبيريا أو األندلس، كما 

ُيسمونها، وصواًل لفتح روما.
بخالف ذلك هم يختلفون 

-تقريبًا- يف كل شيء، مع 
وجود عملية تباديل وتوافيق يف 

املتشابهات واالختالفات. فستجد 
مثاًل التنظيمات الجهادية خليًطا 
من السلفية العقائدية والحنبلية 
الفقهية مثل التنظيمات السلفية، 
والحركية اإلخوانية التي تصل 
إىل درجة العنف املسلح، ستجد 
السلفية واإلخوان يتشابهون يف 
املوقف من التكفير، فهم يكفرون 
األوصاف ال األعيان، عىل عكس 

التكفير والهجرة وداعش التى 
تكفر األعيان، بمعنى، السلفية 

واإلخوان يكفرون من ال يحكم 
بما أنزل اهلل، أى أن الحاكم الذي 
ال يطبق الشريعة فهو كافر، فإذا 

قلت لهم هل الرئيس الفالني 
كافر، يقولون ال نكفر شخًصا 

معينًا فربما له ظروفه التي 
تمنعه من الحكم بالشريعة، عىل 

عكس الجهاديين مثل الجماعة 
اإلسالمية والقاعدة وداعش، 

فهي تقول نعم هو كافر وبذلك 
تستحل قتله ومن معه من 

الجنود واملساعدين واملسؤولين، 
وهذا يوضح لنا ملاذا ال ُيدين 

السلفية واإلخوان عمليات 
القتل التي تمارسها التنظيمات 
الجهادية، فهم بشكل أو بآخر 

يتفقون معهم يف ضرورة 
التخلص من هذا السياسي أو 

املفكر الذي يرى فيه هؤالء 
عدًوا لهم وملشروعهم 
اإلسالمي، ولهذا مل 

يكن غريبًا أن يشهد 
الشيخ محمد الغزايل 

لصالح قتلة فرج 
فودة، ومل يكن 

مستغرًبا أننا يف 
تنظيم اإلخوان فرحنا 

باغتياله.
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الطريق للوصول إىل الحداثة 

والتنوير.

* كيف تفسر عمليات 

الخروج الواسعة عن 

)التدين( يف الفترة 

األخيرة، سواء يف 

اإلسالم أو املسيحية؟ 

لو دخلت تطبيق كلوب 

هاوس أو تصفحت 

برامج اليوتيوب ستجد 

أن املجاهرة باإللحاد 

أصبحت ظاهرة الفتة مل 

تكن ممكنة قبل سنوات 

عشر.. ما الذي حدث يف 

رأيك؟

- كما أقول دائًما: »السلطة 
هى التي تصنع الثورة وليس 

املعارضة«، وهذا ال ينطبق عىل 
السلطة السياسية فقط ولكن 

أيًضا عىل السلطة الدينية، فعندما 
يتحرك العامل ويتطور، بينما 

تظل السلطات الدينية اإلسالمية 
واألرثوذكسية محلك سر، 

بل إنها تفرض وصاياتها عىل 
األفراد وُتريد أن تجمد الواقع 

يف قوالب القرون الوسطى 
وعصور الظالم، حتى باتت هذه 
السلطات تتدخل حتى يف غرف 

نوم املؤمنين لتحدد لهم من 
ومتى وكيف يدخل معهم غرفة 
النوم، وكل هذا يتم وفًقا لروئ 
وأفكار القرن السابع امليالدي. 

ويزداد الطين بلة، عندما 
نجد بعض رجال الدين الذين 

يصفهم البعض باملستنيرين؛ أو 

لكل من كان يمنعهم اإلعالم 
الرسمي من الحديث لكى 

ُيعبروا عن أفكارهم ويعرضوا 
آراءهم، كما أن السوشيال 

ميديا قد عرفت الذين يحملون 
نفس األفكار عىل بعضهم رغم 

اختالف األماكن وتباعدها، 
فكثيًرا ما سمعت من يقول »أنا 
كنت فاكر إن أنا بس اليل بفكر 

كده«، أو »ده احنا طلعنا كتير«، 
فهذا اإلحساس بعدم الوحدة 

يعطي اإلنسان نوًعا من الثقة يف 
أفكاره والشجاعة يف طرحها بعد 
أن شعر أنه ليس حالة استثنائية 

يمكن سحقها.

* لسنوات طويلة كنا 

نتهم السعودية بتصدير 

الوهابية بتشددها 

وعنفها إىل وطننا 

التيارات التي صنعت لنفسها 
نسختها اإلسالمية الخاصة، 

تأخذ مواقف متشددة يف قضايا 
مصيرية مثل املساواة بين 

الرجل واملرأة، فنجد نموذًجا 
لذلك عندما أقرت تونس قانون 

املساواة بين الرجال والنساء 
يف امليراث، فترى املعتدل 

واإلصالحي وصاحب اإلسالم 
الخاص قد اصطف مع املتشدد 

والسلفي والتقليدي يف جبهة 
واحدة ضد تونس وضد 

القانون.
هنا سيجد اإلنسان نفسه 

بالضرورة يتهم النصوص 
والدين ذاته بأنه سبب املشكلة، 
فتكون الثورة عىل الدين وليس 

رجال الدين. وقد ساهم يف 
هذه الثورة عىل الدين، ثورة 

املعلومات والتواصل االجتماعي، 
فقد فتح اإلعالم البديل الباب 

يوسف القرضاويمحمد عمارةالشيخ محمد الغزالي

ثقافات وفنون
حوار
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أما السعوديون فكانوا مجرد 

ممولين بهدف نشر النفوذ 
والسيطرة عىل املنطقة. فالحقيقة 

لو كانت مصر حاربت هذا 
الفكر بشكل صحيح وفعال؛ 

فماذا كانت أموال الخليج عموًما 
-والسعودية خصوًصا- لتفعل؟
ولهذا رغم الخطوات االنفتاحية 

الصغيرة والشكلية التي تتخذها 
السعودية حاليًا، إال أن مصر 
ما زالت تقبع يف قاع التشدد 

اإلسالمي، أواًل، ألن الخطوات 
هذه هى مجرد خطوات يف اتجاه 
ما كانت عليه مصر أواخر القرن 

19، فهى ربما تكون كبيرة يف 
نظر السعودية ولكنها ال شيء 
بالنسبة ملصر، ثانيًا، هى تأكيد 

عىل وجهة نظري يف أن 
الدور األهم هو الفكر 

وليس املال، فدور 
املال هو التسريع 

يف نشر األفكار 
ليس أكثر، لكن 
األفكار تنتشر 
بمال أو بدون 

مال، فالتيار 
العلماني 

اآلن ينشر 
أفكاره -أكاد 
أقول- بدون 
أموال، مجرد 

أجهزة كمبيوتر 
واتصال باإلنترنت، 

ثالثًا، غياب اإلرادة السياسية يف 
مصر، ألن األمر يف مصر أكبر 

بكثير، فالفن والكثير من حقوق 
املرأة يف مصر متحقق بالفعل 

عىل العكس من السعودية، 
لذا، األمر يف مصر 

سيتعلق بقضايا كبرى، مثل 
حقوق املواطنة لغير املسلمين، 

التمكين للمرأة، الحريات العامة 
والشخصية، وهى قضايا تحتاج 

لتعديالت دستورية وقانونية، 
ال يرغب املسؤولون اآلن يف 

اتخاذها.
لهذا أرى فيما تفعله السعودية 

اآلن أنها تلحق بمصر، 
وستتوقف عند هذا الحد كما 
توقفت مصر، أى انها تتحول 

من التشدد الحنبيل إىل التشدد 
الشافعي، وال أظن أن مصر 

ستتقدم حاليًا يف اتجاه الدولة 
العلمانية، ولذلك سيظل التشدد 

املصري هو سيد املوقف يف 
مصر والسعودية

)الطيب املسامل(، واآلن 

نرى تغييًرا واسًعا يف 

السعودية نحو االنفتاح 

عىل الفنون، وإقامة 

مهرجان سينمائي 

ألول مرة، وانفتاح 

تجاه املرأة يف الزي 

وقيادة السيارات.. مع 

ما رافق ذلك من تغيير 

يف الفتاوى الرسمية، 

ومع ذلك ظل مجتمعنا 

عىل حاله.. كيف تقيم 

االنفتاح يف السعودية؟ 

وملاذا ظللنا عىل تشددنا؟

- الحقيقة أن القول بأن 
السعودية هى سبب تشددنا 

قول فيه تدليس بهدف الهروب 
من املسؤولية وعدم حل املشكلة 
بشكل صحيح. فالشيوخ محمد 

عبده ومحمد رشيد رضا 
ومحب الدين الخطيب ومحمود 
السبكي والقرضاوي والغزايل 

وكشك وعمر عبد الرحمن 
والشعراوي، وغير املشايخ 

حسن البنا وسيد قطب وشكري 
مصطفى ومحمد عبد السالم 

فرج؛ مل يكونوا سعوديين ولكن 
رون  مصريين وهؤالء منظِّ

وليسوا حركيين، كما أن من 
ساهم يف وضع مناهج التعليم 

السعودية بشكل كبير هو محمد 
قطب شقيق سيد قطب املصري، 

فالحقيقة أن منظري الصحوة 
اإلسالمية هم مصريون يف 
األساس وبعض السوريين، 
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فكر شواسول وزير العالقات 
الخارجية يف االنتقام من إنجلترا 
عندما خرجت فرنسا مهزومه يف 

كندا عىل يد اإلنجليز، ويف معاهدة 
باريس 176٣، أجبرت فرنسا 
عىل التنازل عن ممتلكاتها يف 

أمريكا باستثناء لويزيانا وجزر 
األرخبيل، وبذا انتهت أحالم 

فرنسا بالتوغل يف أمريكا، عىل 
الرغم من أن استقرار فرنسا 
يف أمريكا كان قويًّا كما ذكر 

بييرجاكسوت يف كتابه عن لويس 
الخامس عشر أن أمريكا إن مل 

تكن فرنسية فعىل األقل تظل 
ناطقة بالفرنسية، ولكي ينتقم 

الفرنسيون من ذل الهزيمة التي 
لحقت بهم عىل يد اإلنجليز، قررت 
أن تقطع الطريق التجاري املؤدي 
إىل الهند وذلك بداًل من استئناف 
القتال فيما بين إنجلترا وفرنسا. 

ولكي يتم ذلك تقوم فرنسا بغزو 
مصر لضرب مصالح إنجلترا 

الحيوية يف الهند عن طريق 
مصر، وبذا فقد انتصر مشروع 
غزو مصر ليحرم بريطانيا من 
الحصول عىل أسواق لتصريف 

منتجاتها وتقويض اإلمبراطورية 
البريطانية يف الشرق وإقامة 

إمبراطورية فرنسية هناك 
وتسهيل مرور التجارة الفرنسية 

إىل الشرق بداًل من طريق رأس 
الرجاء الصالح الذي يسيطر عليه 

األسطول البريطاني، ولذا فإن 
احتالل فرنسا ملصر يمثل جولة 

من عدة جوالت يف الصراع الدويل 
للسيطرة عىل مصر، وجاء خروج 
الفرنسيين إىل مصر ليكرس حدة 

الصراع ويمهد الطريق لتويل 
محمد عىل حكم مصر.

يف مصر العديد من املعطيات 
التاريخية التي هي يف ظاهرها 
تقدم الرخاء والخير لهذا البلد؛ 

ويف باطنها تحمل صراعات 
دولية مصر هي محورها، 

نرى هذا بوضوح يف الصراع 
اإلنجليزي الفرنسي عىل الصعيد 

الدويل يف السيطرة عىل العامل 
سياسيًّا ومن ثم اقتصاديًّا، لذا 

مثلت السيطرة عىل مصر أو 
استمالتها أو احتاللها محوًرا 

ا يف هذا الصراع الذي أخذ  مهمًّ
أبعاًدا متعددة، منها الصراع عىل 

تنفيذ مصر للسكك الحديدية 
وفًقا للرؤية البريطانية، أو تنفيذ 
حفر قناة السويس طبًقا للرؤية 

الفرنسية، هذا ما قاد فرنسا 
إىل التفكير يف احتالل مصر، 

ظهرت فكرة احتالل مصر منذ 
أيام لويس الخامس عشر عندما 

د.خالد عزب

مصر..
الحداثة والصراعات 
الدولية واالستقالل 

الوطني..
قراءة تاريخية

ثقافات وفنون
تاريخ
ثقافات وفنون
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مصر، لنرى مصاهرتهم لألتراك 

يف مصر أيًضا ليشكلوا طبقة 
حاكمة اخترقها تفوق املتعلمين 

املصريين ليشكلوا عنصًرا جديًدا 
يف تركيبة الحكم، هنا ال بد 

من أن نشير إىل تغلغل النفوذ 
األجنبي، إىل انتقاد عباس حلمي 
األول جده محمد عيل يف انحيازه 

لألجانب وتلبيته مطالبهم التي 
وصلت لحد الجشع واالستغالل 

املريب، وهو ما زاد يف عهد سعيد 
باشا الذي وقَّع عقًدا من أسوأ 

العقود التي استنفذت مصر وهو 
عقد قناة السويس، والذي جعل 

منطقة القناة تخضع لشركة قناة 
السويس الفرنسية، ولتعاني 

مصر من هذا حتي العام 1956 
مع العدوان الثالثي لفرنسا 

وبريطانيا وإسرائيل، يف حين كان 
العقد الذي وقع يف عهد عباس 

حلمي األول إلنشاء سكك حديد 

مصر أكثر فائدة ملصر، إذ جعل 
السكك الحديدية تنفذ لصالح 
مصر التي امتلكت املشروع 

وبالتايل عوائده، هنا ال بد حين 
نقيِّم العقدين -عقد السكك 

الحديد وعقد قناة السويس- أن 
نستحضر املشترك بينهما وهو 

عمل املصريين بالسخرة يف تنفيذ 
املشروعين، حتى أن الصحف 

البريطانية أثارت أن التلكفة املعلنة 
لتنفيذ سكك حديد مصر ال يمكن 
احتسابها بدقة نظًرا ألن العمالة 

مل تأخذ أجورها ومل تدرج ضمن 
املوازنة لعملها بنظام السخرة، يف 

حين أن منح سعيد باشا شركة 
قناة السويس املصريين ليعملوا 

سخرة يف حفر قناة السويس 
دون مقابل يف وقت كان يمكن 
أن تستخدم حفارات بخارية، 

ورأت املصريين سخرة أرخص 
وأوفر لها، يف حين كان تنفيذ 

قناة السويس فرنسيًّا مع بعض 
األوربيين، كان تنفيذ السكة 

الحديد بريطانيًّا مع مهندسين 
مصريين، هذا ما نقل الخبرات 

للمصريين فكان حضورهم مبكًرا 
وقويًّا يف هذا املرفق الحيوي.
هنا ال بد من إعادة النظر يف 

الكثير من املقوالت التاريخية 
التي شاعت يف كتب التاريخ 
املصرية حول عباس حلمي 

األول الذي حكم مصر بعد وفاة 
محمد عىل يف عام 1849، أشاع 

املؤرخون الفرنسيون ومن تبعهم 
من املصريين صورة لعباس 

م من  حلمي األول سيئة ألنه حجَّ
نفوذهم ومصالحهم يف مصر ومل 
يغرق مصر يف الديون وحافظ عىل 

مكاسبها يف ضوء معاهدة لندن 

محمد عيل

مثل صعود محمد عيل باشا 
إىل حكم مصر حدًثا غيَّر قواعد 
الحياة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية يف مصر، أعاد 
محمد عيل بناء الدولة املصرية 

فصارت أحدث وأقوى حتى 
صارت ندًّا للدولة العثمانية 

التي كانت مصر تحت سيادتها 
منذ االحتالل العثماني ملصر 

يف 1517، كان محمد عىل يحلم 
باالستقالل عن الدولة العثمانية 

حتى منح نفسه لقب خديو الدال 
عىل القوة والنفوذ يف نصي إنشاء 

مطبعة بوالق وجامع محمد عيل 
يف القلعة، وكالهما كتب باللغة 

التركية بالحرف العربي، لكن هنا 
لدينا عدة معطيات جديدة عىل 

األرض املصرية نبعت من:
تعليم جديد حديث وعصري 
مع بعثات أوجدت تكنوقراط 

عصريين وفنيين بمهارة عالية.
اقتصاد بمدخالت جديدة وإن 

كان االحتكار كان عنوانه، إال أن 
هذا تالشي مع خلفاء محمد عيل 

لتظهر طبقة رأسمالية مصرية 
جديدة يف ثوب جديد.

نخبة تفاعلت مع الجديد يف 
عصرها حتي رأينا الصحافة يف 

عصر الخديو إسماعيل تنادي 
بدولة عىل النموذج األوروبي 
حتى رأينا أصواًتا تعلو ناقدة 

للنفوذ واالستغالل األوربي 
الشرس ولسلطة الخديو املطلقة.

مل يكن مشروع محمد عىل 
مشروًعا تنمويًّا من أجل مصر 

بل من أجل سلطته وترسيخ نفوذ 
لويس الخامس عشرعائلته التي استدعى أفرادها إىل 
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لسيطرة األوربيين بعد ذلك عىل 
اقتصاد مصر عبر صندوق الدين 

ثم االحتالل البريطاني ملصر، 
ولذا مل يندفع يف مشاريع دون 

طاقة الدولة، بل قاد عملية تحديث 
محسوبة، ويف عهده أُرسل عدد 

من املبعوثين فهو مل يوقف 
البعثات نهائيًّا، وكان من املبعوثين 

محمود باشا الفلكي الذي ابتعث 
لفرنسا لدراسة الهندسة وأصبح 

أول عامل مصري يف الفلك، أما 
تقليص التعليم الذي ُرِمَي به فقد 

بدأ يف عهد محمد عيل كسياسة 
من الدولة، لقد كان الهدف من 

التعليم هو إعداد الكوادر للجيش 
وملشروعات التصنيع وكذلك 

إعداد املوظفين للجهاز االداري 
للدولة، لكن يف عام 18٣1 أرسل 
محمد عيل خطاًبا البنه إبراهيم 

يبدي فيه تخوفه من التوسع 
يف التعليم الحديث حتى ال 

1840، فمن هو عباس حلمي 
األول إًذا وماذا حقق ملصر؟

عباس حلمي األول

ولد عباس حلمي بن طوسون 
باشا بن محمد عىل سنة 1٢99 

هجرية/ 181٢ ميالدية، وتنقل يف 
عدد من الوظائف الحكومية أثناء 
حكم جدة محمد عىل مما أكسبه 
خبرات يف إدارة الدولة، اشترك 

يف حروب الدولة مع إبراهيم باشا 
بالشام، توىل مديرية الغربية سنة 

18٣٣، فمفتًشا لألقاليم البحرية 
سنة 18٣5، ثم كتخدا بك حتى 

ُعيِّن واليًا عىل مصر مع وفاة 
عمه إبراهيم باشا عام 1848 ثم 
وفاة جدة محمد عىل 1849 الذي 

كان يعاني من أمراض أعاقته 
عن ممارسة السلطة بعد وفاة 
ابنه األكبر، كان عباس حلمي 

مدرًكا أن وضع حكم مصر بعد 
محمد عىل سيكون تحت فكَّي 
كماشة أحد أضالعها الدولة 

العثمانية التي سعت النتقاص 
االستقالل النسبي الذي حصلت 

عليه مصر، ثم السيطرة عىل 
مصر مرة أخرى، والضلع اآلخر 

هو الضغوط األوربية املتعددة 
للحصول عىل أكبر مكاسب 

من مصر خاصة مع الصراع 
الفرنسي البريطاني للهيمنة عىل 
مصر، لذا سعي لسياسة حذرة 
رأى البعض أنها كانت سببًا يف 

تراجع مصر، سياسة عباس 
الحذرة تطلبت تقليص النفقات 

حتى ال يلجأ لالستدانة كما فعل 
إسماعيل بعده فأغرق نفسه 
ومصر يف الديون التي أدت 

تواجه مصر أزمة تشغيل أولئك 
الخريجين كما حدث يف أوروبا 

التي عانت من تعليم أبناء العامة 
وذكر يف خطابه: “فإذا كان هذا 

املثال أمام األنظار فمن الواجب أن 
تتفضلوا فتكتفوا بتعليم القراءة 

والكتابة لعدد وافر منهم ألعمال 
الرياسة غير مولعين بتعميم 

ذلك التعليم”، وقد انعكست أزمة 
1840/ 1841 يف أعقاب تقليص 
دور مصر وطموحات محمد عيل 
بعد أن أدركت الدول األوروبية 
خطورة انتصاراته عىل الدولة 

العثمانية عليها، ففي أكتوبر 1841 
وافق محمد عيل عىل عدة قرارات 

اتخذتها لجنة شكلت برئاسة 
إبراهيم باشا للنظر يف شئون 
التعليم، ألغي بمقتضاها عدد 

من مدارس املبتديان كما ألغيت 
املدرسة التجهيزية يف القاهرة 

ومدرسة املوسيقى، غير أن لجنة 

ثقافات وفنون
شخصيات
ثقافات وفنون
شخصيات

رفاعة الطهطاويمحمد علي باشا علي باشا مبارك
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“غني عن البيان أن أبنية موطننا 

العزيز مدينة القاهرة ليست 
عىل الطراز الحديث -وهذا 
يعنى أن عباس أراد تشيد 

مساكن العباسية عىل الطراز 
الرومي أو األوروبي الذي بدأ 
يشيع يف مصر- وأن املساكن 
املوجودة فيها قديمة ومشرفة 
عىل الخراب، وحيث إن البالد 

وما حواليها والحمد هلل يف 
أمن وأمان وأمراؤها كلهم من 
أصحاب الثروة واليسار، وهنا 
يشير إىل االستقرار الذي حدث 

يف مصر بدًءا من العام 1811 
حين نجح محمد عيل يف القضاء 
تدريجيًّا عىل خصومه، وبالتايل 
درء االضطرابات املستمرة التي 
كانت تسود القاهرة، وحيث إن 

صحراء الحصوة ممتازة بجودة 
هوائها، فيجب يف هذه الحالة 

إقامة العمارة بها، واإلقامة فيها 
واالستفادة والتمتع من بهائها 
-الطقس الجيد هنا أحد أسباب 
رغبة عباس يف إقامته هذا الحي 

السكني- لهذا قد صدرت إرادتنا 
بعد عودتنا من األستانة لوضع 

خطة وافية لهذه الصحراء 
وتقسيمها قطًعا أساسية 

وتوزيعها عىل أمراء وذوات مصر 
ليبني كل واحد قصًرا فخًما 

لنفسه«)٢(. ويؤكد باقي األمر عىل 
عدم التزام األمراء والذوات بالبناء 

يف العباسية إال عدد قليل منهم، 
وشدد عليهم بسرعة البناء.

واألمر يكشف عن تحول خطير 
يف توجهات الدولة تجاه السياسة 

العمرانية، وبدأ تدخلها بصورة 
مباشرة يف التخطيط العمراني 
للمدينة، بل وإلزامها السكان 

تبناه وحرص عىل إيفاد البعثات 
للجزيرة العربية لجلب الخيول 

األصيلة، ومعظم سالالت الخيول 
العربية يف العامل اآلن تعود له، 

حيث كان أول من قنن جذور هذه 
الخيول يف سجالت ورباها طبًقا 

لألصول املرعية.
امتلك عباس حلمي األول 

مشروًعا حداثيًّا فلم يكن منغلًقا 
عىل نفسه، لذا ألول مرة يشيد 

امتداد ملدينة القاهرة يف الصحراء 
عىل الطراز األوروبي سابًقا 

الخديو إسماعيل يف ذلك، أثبتت 
الحوادث ومجريات األمور بعد 

عصر عباس ُبعَد نظره، حين أقام 
قصًرا له يف صحراء الحصوة أو 
الريدانية، ومل يكن قصر عباس 
مكاًنا منفيًّا بالصحراء، بل شيد 

يف منطقة تعد امتداًدا عمرانيًّا 
طبيعيًّا للعاصمة، حيث انتهت 
قرافة املماليك، بل دخلت قبة 

العادل طومان باي ضمنه، فضاًل 
عن قربه من منطقتي الظاهر 

وباب الشعرية، وهما االمتداد 
الشمايل للمدينة، وصحب إنشاء 
قصر عباس تشييد حي سكني 
جديد، ُعرف بالعباسية، وزعت 

أراضيه عىل أعيان مصر وأثريائها 
وأفراد األسرة املالكة، ويتضح من 

املصادر التاريخية أن العباسية 
خططت كحي سكني حديث، 

كان عباس قد أصدر أمًرا يف ٢7 
جمادي اآلخرة 1٢65هـ/٢0 

مايو 1849م إىل رئيس مجلس 
األحكام بسرعة تنفيذ هذا 

املشروع لتعمير مدينة القاهرة، 
وحث رجال الدولة عىل سرعة 

البناء ووضع عقوبات عىل عدم أو 
تأخر التنفيذ، ونص هذه اإلرادة:

برئاسة رفاعة الطهطاوي رأت 
االبقاء عىل بعض املدارس، ووزع 
عدد من طالب مدرسة الطب عىل 
مدرسة الزراعة والطب البيطري، 

أما املدارس االبتدائية فقد رأت 
اللجنة االكتفاء منها بخمسة: 

واحدة منها يف القاهرة والباقي يف 
األقاليم، عىل أال يزيد عدد طالبها 
عن 780 طالبًا بعد أن كانت 67 

مدرسة قبل عام 18٣6 وقد وافق 
محمد عيل عىل تلك القرارات يف 4 

يناير 184٢)1(.
تميز عهد عباس حلمي األول 

باستباب األمن يف ربوع مصر 
وهو ما انعكس عىل أداء االقتصاد 

املصري وظهر جليًّا أيًضا يف 
عصر سعيد باشا من بعده، 

ويعود ذلك إىل سياسة بدأت يف 
عهد محمد عيل واستمرت يف عهد 

عباس حلمي األول بقوة، إذ قدمت 
الحوافز للبدو لتوطينهم عبر 

منحهم مساحات من األراضي 
لزراعتها مما أدى الستقرارهم، 
وبدأت حياة الحضر تدب فيهم، 

وكان عباس حلمي جزًءا من 
هذه السياسة التي أدت إىل نتائج 

ايجابية فتحول البدو لحلفاء 
للدولة واألسرة العلوية مما ساهم 

يف تأمين الطرق أيًضا، خاصة 
الطريق من القاهرة للسويس الذي 

كانت تنقل عبره التجارة الدولية 
اآلتية من اإلسكندرية فالقاهرة 

فالسويس، وهذا يفسر بناء 
عباس قصر الدار البيضاء عىل 

أول طريق السويس من القاهرة 
ن بدو صحراء  والذي عبره أمَّ

السويس فجعلهم يحرسون هذا 
الطريق، كانت عالقة عباس بالبدو 
سببًا يف حبه للخيل العربي الذي 
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القبائل العربية والتي كان يراها 
ظهره الذي يحميه ويرتكز عليه 
يف مواجهة أعدائه، خاصًة تركيا 
واألجانب، مع العلم بأنه سعى 

إىل إعالن مصر دولة مستقلة عن 
تركيا، كما سعى إىل نقل والية 
العهد البنه إلهامي، كان لهذه 
العالقة أثر يف اختيار قصوره 
خارج املدينة حتى ال يسببوا 

أية اضطرابات أمنية بها، وحتى 
يسهل له االتصال بهم، خاصة 

يف قصر الدار البيضاء الواقع عىل 
طريق القاهرة السويس)٣(، وكان 

قد شرع يف بناء هذا القصر يف 
عام 1٢65هـ/1849م)4(.

أهمل هذا القصر بعد وفاة 
عباس وآل بالشراء إىل الخديوي 

إسماعيل، الذي شيد به مجمًعا 
عسكريًّا وميداًنا لسباق الخيل 
عام 1846، وبنى هناك كشًكا 

سماه »األنفياترو« يشرف عىل 

ميدان السباق لكي يستطيع 
هو وضيوُفه األجانب مشاهدة 
املسابقات)5(، واهتم إسماعيل 

بربط العباسية بالقاهرة بطريق 
ُسمِّي بسكة العباسية، كما شيد 

قصًرا بالعباسية، احترق فيما 
بعد، وتستخدم بقاياه كمستشفى 

للمجانين حاليًا)6(.
وصفوة القول إن العباسية كانت 

مشروًعا عمرانيًّا مل تتح له فرصة 
النمو الكاملة، ولكن أثبتت األيام 

جدواه، ولو كان عباس نجح 
يف نقل الحكم إىل ابنه الكتسبت 

املنطقة أهمية متزايدة، لكن 
التحول السياسي بنقل السلطة 

إىل سعيد باشا، ثم إسماعيل من 
بعده، كان له األثر يف التحول 

العمراني تجاه املنطقة املحصورة 
بين القاهرة وشاطئ النيل، وقد 
بقيت بعض األجزاء من القصر 

وثكناته إىل اليوم. لكن يف مرحلة 

بطرز محددة، وهو ما نرى 
صداه بقوة يف عصر إسماعيل، 
غير أن محاولة عباس مل تنجح 

بصورة جيدة، ألن األرستقراطية 
وطبقة الحكم مل تستجب له رغم 
محاوالته، وربما مرجع هذا أن 

االعتراض من قبل صفوة املجتمع 
عىل اإلقامة هناك، يرجع إىل قلة 

القطاع الخدمي يف العباسية، 
حيث مل توفر الحكومة البنية 

األساسية للتعمير مثلما حدث يف 
اإلسماعيلية مثاًل، ولكنها تركتها 

رهنًا لرغبة الناس يف وقت مل 
تكن فيه وسائل املواصالت تتيح 

فرصة لالتساع يف نطاق يبعد 
كثيًرا عن القاهرة مقر األعمال 
واملصالح يف تلك الفترة، بل يف 
بيئة أكثر صحراوية من شبرا 

مثاًل، لكن املحاولة أصبحت أكثر 
جرأًة ونجاًحا يف عصر إسماعيل، 

ونحن نرى أن ِقَصر فترة حكم 
عباس، وهي ست سنوات غير 

كافية للحكم عىل هذا املشروع، إذ 
إن املشروعات العمرانية تتطلب 

وقتًا كافيًا لكي تكتمل خاصة 
يف مشروع مل يعتد املصريون 

عىل مثله من قبل، إذ كانوا غالبًا 
ما يرغبون يف السكنى إىل جوار 

املدينة القديمة ويف داخلها أو 
بالقرب من شاطئ النيل ال يف 

الصحراء.
وإعادة تعمير املدينة القديمة 

يحتاج إىل أموال طائلة، خاصًة 
إذا أراد عباس فتح شوارع 
جديدة أمام حركة العربات، 

وإقامة قصور له عىل نحو ما 
فعل إسماعيل، بينما األسهل 

واألقل كلفًة االنتقال إىل خارجها، 
وكان لعالقة عباس القوية مع 

ثقافات وفنون
شخصيات

سعيد باشامحمود باشا الفلكي عباس حلمي األول
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مستشار محمد عيل جالوي وهو 
مهندس ميكانيكا إنجليزي، فكان 

عىل غرار مسبك لندن، وكان 
يعاونه 5 من اإلنجليز و٣ من 

مالطة كرؤساء للعمال والتحق به 
40 مصريًّا وزعوا عىل أقسامه 

املختلفة، كان يصب يف هذا املسبك 
يوميًّا 50 قنطاًرا من الحديد 

املعد لصناعة اآلالت واملراكب)7(، 
فصنعت به آالت كبس القطن 

واآلالت البخارية وآالت لعصر 
وتكرير السكر)8(. كان توماس 

جالوي أقنع محمد عيل باستخدام 
اآلالت البخارية يف مضارب األرز 

توفيًرا للنفقات فاقتنع الباشا 
وشيدت حينئذ ثالثة مضارب 

تعمل بالبخار بدأ أولها يف 
رشيد)9(.

كان هذا املسبك هو أحد الركائز 
التي اعتمد عليها يف مشروع 
سكك حديد مصر، إذ أمدها 

بالعديد من مستلزمات املشروع، 
وهو ما أعطي العاملين به خبرات 
إضافية جعلت العديد منهم ينتقل 

لصيانة القاطرات والعربات بل 
وتصنيع العربات الحًقا، أدت 
السكة الحديد لتوظيف مئات 

املصريين ممن عملوا فيها نتيجة 
سياسات التعليم يف عصر محمد 
عيل وخلفائه، ومن املدارس التي 

التحق خريجوها بها: مدرسة 
اإلدارة امللكية 19٣4، ومدرسة 

املعادن 19٣4، والهندسة 18٣5، 
واأللسن سنة 18٣5، واملحاسبة 

سنة 18٣7، والعمليات )الصنائع( 
سنة 18٣9. تكاملت إًذا األدوات 
املصرية إلدارة السكة الحديد يف 

مصر)10(.
لكن تواكب مع هذا نمو حركة 

البريد البريطاني عبر مصر 
للهند ومستعمرات بريطانيا يف 
شرق أفريقيا والخليج العربي 
واليمن فضاًل عن نمو التجارة 
الداخلية وحركة التصدير من 
مصر، هذا البريد الذي كانت 

مصر أقصر الطرق له وأوفرها، 
فضاًل عن املنتجات الصناعية 

البريطانية الصاعدة بقوة والتي 
بحاجة ألسواق لتصريفها مع 
تكاليف نقل زهيدة، فضاًل عن 
الولع بالسياحة ملشاهدة آثار 

قدماء املصريين، كان محمد عيل 
سمح بمرور البريد واملسافرين 
اإلنجليز عبر األراضي املصرية 

هذا ما أدى مع الوقت إىل نمو 
متزايد يف الحركة عبر مصر طبًقا 

لإلحصائيات)11(:
عدد املسافرين السنة:

.٢75 :1844
.٢100 :1845
.٣000 :1847

هذا ما جعل مصر محط نظر 
الجميع، فقد كانت مصر تأخذ 
بأسباب التقدم، لذا ومن ذلك 

خدمة التلغراف التي تواكبت مع 
نمو حركة النقل عبر مصر ونمو 

الحاجة للموصالت مما تطلب 
خدمة نقل الرسائل السريعة 

والذي أفاد بقوة حركة التجارة، 
مل تعرف مصر التلغراف 

الكهربائي قبل 1854م، ولكن 
يف عصر محمد عيل، وجد نظام 

الرسائل البرقية باإلشارات، 
ففي عهده بني خط من 19 برًجا 
من رأس التين باإلسكندرية إىل 

القلعة يف القاهرة، وكانت الرسائل 
تصل يف 45 دقيقة، وهذه الخدمة 

خاصة بالسلطة، ويف سنة 

الحقه بنيت مصر الجديدة عىل 
يد البارون امبان وهو ما أكد بعد 

نظر عباس حلمي األول.

مصر والسكة الحديد

مثلت السكة الحديد تغييًرا نوعيًّا 
للحياة يف مصر، إذ كانت سببًا 

يف ربط العديد من املدن ببعضها 
بسهولة االنتقال يف زمن قياسي 
بينها، فضاًل عن أنها كانت أداة 
لنقل املنتجات من إىل، وساهمت 

يف زايادة صادرات مصر من 
الحاصالت الزراعية وغيرها من 
املنتجات املصرية، أضف إىل هذا 

نمو حركة السياحة ملصر عبر 
ميناء اإلسكندرية حيث تأتي 

السفن البخارية من أوروبا، هذه 
الحركة التي بدأت كاستراحة 

للذاهبين للهند والشرق ثم 
تطورت مع االكتشافات األثرية 

رويًدا رويًدا لتصبح غايتها 
االستمتاع بطقس مصر حتي 

اشتهرت حلوان كمشتي صحي، 
ثم زيارة آثار الفراعنة التي بدأ 
الولع بها ينتشر يف كل أرجاء 

أوروبا، صاحب هذا كله سلسلة 
من الفنادق الحديثة التي صار 
بعضها مقصًدا يف حد ذاته مع 

الزمن مثل فندق شبرد.
مل تكن السكة الحديد نتاًجا مفرًدا 
لعملية تحديث مصر، بل جاءت يف 

سياق تحديثي، إذ أدخلت ملصر 
العديد من الصناعات بصورة 

جديدة، كان منها عىل سبيل 
املثال ال الحصر، مسبك الحديد 
يف بوالق الذي شيد عىل أحدث 

نظم عصره، وتكلف آنذاك مليون 
ونصف مليون فرنك، صممه 



يقضي بتعليم تالمذة تلك 
الفرقة أصول الكيمياء والطبيعة 
مطبقة عىل فن التلغراف واآلالت 

التلغرافية والتليفونية مع تدريس 
الخط العربي واألفرنكي واللغتين 

العربية والفرنسية والخط العربي، 
ومن عام 1891 إىل 1907 تخرج 

منها 59٣ خريًجا ويف سنة 
1907 استقلت وألحقت بمصلحة 

التلغراف.

تطور خطوط السكة 

الحديد

أول خط أنشئ يف مصر هو 
الخط بين القباري يف اإلسكندرية 

ا مفرًدا  وكفرالزيات، وكان خطًّ
حيث صار تركيبه يف سنتين 
فافتتح يف 1854، ويف السنة 
التالية صار افتتاح الخط من 

كفر الزيات إىل طنطا بواسطة 

استعمال معدية عىل النيل بداًل من 
الكوبري املعدني الذي ُشيد الحًقا، 

ويف سنة 1856 افتتح الخط بين 
طنطا وبنها وقليوب والقاهرة.
وثاني الخطوط كان خط طنطا 

محلة روح وسمنود وطلخا 
ودمياط، افتتح القسم األول منه 

سنة 1857م والثاني يف سنة 
1859 والثالث يف سنة 186٣ 
والرابع يف سنة 1869، وتم 

ازدواج خط القاهرة القباري بين 
سنتي 1859 و1865.

كما بدأ خط الوجه القبيل من 
بوالق الدكرور لألقصر وأسوان، 
حيث تم افتتاح القسم األول منه 

من بوالق الدكرور إىل أسيوط 
سنة 1867م لغاية 1874، والقسم 

الثاني من سنة 189٢ إىل 1896.
تعددت مع الوقت خطوط السكة 

الحديد يف مصر، فالخط من 
الزقازيق للمنصورة افتتح يف 

1840 بني خط آخر، وعىل أثر 
افتتاح خط السويس لنقل البريد 
البريطاني وتزايد حركة السفر 

عليه، بني خط آخر مكون من 16 
برًجا من القاهرة إىل السويس، 

إلرسال الرسائل عن حركة 
السفن واملسافرين بين القاهرة 

والسويس، ويف عهد سعيد 
باشا، أدخل التلغراف الكهربائي 

يف مصر مع خطوط السكك 
الحديدية، وأول خط تلغرايف 

افتتح يف مصر 1854، يف نفس 
الوقت الذي أنشئ فيه خط حديد 

القاهرة اإلسكندرية، وبعد ذلك 
أخذت تمد خطوط أخرى، وبلغ 

طول تلك الخطوط يف سنة 186٣ 
أوائل عصر اسماعيل، وزيدت إىل 
5٢00 كيلو متر من التلغراف يف 
عهده، فأصبحت مصر مترابطه 

بشبكة من خطوط تلغراف. 
ودخلت شركات خاصة يف تقديم 

خدمات التلغراف، واتصلت 
مصر خارجيًّا بواسطة الخطوط 
التلغرافية، فاتصلت بأوروبا عن 

طريق خط يسير من خالل سوريا 
وآسيا الصغرى إىل إستنبول، كما 

كان هناك خط تلغراف آخر ربط 
مصر بمالطة وصقلية ثم أوروبا، 

وخط آخر يربط مصر بعدن 
والهند والشرق األقصي)1٢(.

كان الخديو إسماعيل يف سنة 
1868 أنشأ فرقة لتعلم فن 

التلغراف تابعة للمدارس امللكية 
ولكنها ألغيت يف سنة 1869، 

تخرج منها ٣0 تلميًذا ثم سرعان 
ما أعيدت مرة أخرى وألحقت 

بمدرسة الفنون والصنائع تحت 
إشراف ناظرها، يف سنة 1890 
صدر قرار من نظارة املعارف 

ا  امتلك عباس حلمي األول مشروًعا حداثيًّ
فلم يكن منغلًقا على نفسه، لذا ألول 
مرة يشيد امتداد لمدينة القاهرة في 
الصحراء على الطراز األوروبي سابًقا 

الخديو إسماعيل في ذلك، أثبتت الحوادث 
ومجريات األمور بعد عصر عباس ُبعَد 
نظره، حين أقام قصًرا له في صحراء 

الحصوة أو الريدانية، ولم يكن قصر عباس 
ا بالصحراء، بل شيد في منطقة  مكاًنا منفيًّ

ا للعاصمة. ا طبيعيًّ تعد امتداًدا عمرانيًّ
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متر من السكك بمحازة املحطات 

املذكورة)1٣(.
قلبت السكة الحديد الحياة يف 

مصر، ذكر عيل باشا مبارك أنها 
أدت إىل )تعظيم رغبة التجار 
يف استعمال السكك الحديدية 

وانهالت البضائع عىل اختالف 
أنواعها عىل جميع املحطات 

تجارية وزراعية)14(( ومع دخول 
مصر اقتصاد السوق القائم عىل 
التعامل النقدي، وفتح الباب أمام 

رؤوس األموال والتجارة الدولية، 
أي حرية التجارة، مع وجود 

روابط سريعة بين املدن املصرية، 
ونتيجة حرية التجارة انتشرت يف 

عهد سعيد باشا بيوت التصدير 
األجنبية التي كانت قائمة يف 

اإلسكندرية حينذاك، فأرسلت 
وكالءها التجاريين إىل املدن 

املصرية لشراء املنتجات املحلية، 
واإلشراف عىل نقلها تمهيًدا 

لتصديرها، من هنا بدأت بذور 
الرأسمالية املصرية الحديثة)15(.
هذا يفسر تصاعد الدور الذي 

تقوم به السكة الحديد يف 
االقتصاد املصري، حتى رهن 

الخديو إسماعيل يف أحد قروضه 
دخل السكة الحديد وميناء 

اإلسكندرية)16(، وعندما أصدر 
الخديو توفيق يف 1880 قانون 
تصفية الدين نص البند الثالث 
فيه عىل توجيه صايف إيرادات 

السكة الحديد والتلغرافات 
وميناء اإلسكندرية لسداد 

فوائد استهالك الدين املمتاز 
دون غيره، وهكذا ذهب إيراد 

ضخم لسداد ديون الخديو 
اسماعيل العبثية)17(. مل تشهد 
السكة الحديد يف مصر خالل 

خضوعها إلدارة صندوق الدين 
تقدًما كبيًرا، غير أنها مع تحسن 

الوضع االقتصادي سرعان ما 
عادت إىل الدولة املصرية مرة 

أخرى يف بدايات القرن العشرين، 
وتشير موازنة الحكومة املصرية 

يف عام 191٣ إىل أن الحكومة 
خصصت اعتمادت مفتوحة 

لتنفيذ مشروعات نظارة األشغال 
العمومية، ومن بينها إكمال طرق 

السكة الحديد بين بعض املدن، 
مثل خط زفتي الزقازيق وتكملة 

خط كفر الزيات منوف وإتمام 
الكوبري الجديد عىل الترعة 

اإلبراهيمية يف أسيوط، واستمرار 
العمل يف كوبري إمبابة الذي 
سيربط الحًقا خطي الصعيد 

الوجه البحري، والشروع يف بناء 
محطة جديدة يف اإلسكندرية 

ومحطة كوبري الليمون يف 
القاهرة، وتجديد قضبان الخطوط 

وإصالح املحطات)18(.
كان من نتاج هذا الصعود 

املستمر يف دور السكة الحديد 
مصريًّا ودوليًّا أن شرعت 

بريطانيا يف دراسة مد خطوط 
السكة الحديد من اإلسكندرية 

إىل كيب تاون يف جنوب أفريقيا 
بطول 5 آالف ميل، منها ألفي 

ميل كانت منشأة يف مصر 
والسودان، ويف الجنوب كان خط 

السكة الحديد ممتدًّا من مدينة 
كيب تاون إىل بوال وأيوه، ومعظم 

هذا الخط املقترح كانت بالده 
تخضع لالحتالل البريطاني، 

طرح هذا املشروع يف عام 1905، 
وكان املستفيد األكبر منه -طبًقا 

لدراساته األوىل- مدينة الخرطوم 
التي كان يبلغ عدد سكانها 

سنة 1865م، ويف ذات العام 
افتتح الخط من قليوب للقناطر 

الخيرية، والخط من شبين الكوم 
لطنطا افتتح يف سنة 1866، يف 

حين افتتح خط الواسطي للفيوم 
وأبوكساه يف 1869، ويف ذات 

السنة افتتح الخط من قلين 
لكفرالشيخ، ويف سنة 1891 افتتح 

الخط من شبين الكوم ملنوف، 
وكذا الخط من الفيوم لسنورس 

وكذلك الخط من دمنهور 
للرحمانية.

يف سنة 187٢ افتتح الخط من 
طره لحلوان، وافتتح خط باب 

اللوق طره يف سنة 1890، وافتتح 
خط االسماعيلية بورسعيد يف 

1904، هذا كله وغيره أدى إىل 
أن صارت خطوط السكة الحديد 

يف مصر يف سنة 1891، 1569 
كيلومتر، وعدد املحطات عىل 

هذه الخطوط 168 محطة، ويف 
سنة 1917 صار طول الخطوط 

يف مصر ٢٣٢9 كيلو متر وعدد 
املحطات ٢04 محطة، بخالف 

74 نقطة تقف عندها القطارات، 
إضافة لخط األقصر أسوان، وهو 
خط ضيق )أقل عرًضا آنذاك عن 

باقي الخطوط يف مصر( بطول 
٢٢0 كيلومتر وعدد محطاته 17 
محطة، بذلك يكون إجمايل طول 

السكة الحديد يف مصر آنذاك 
٢549 كيلو متر بها ٢95 محطة، 

ومن سنة 1917 إىل 19٢5، 
أصبحت أطوال خطوط السكك 
الحديدية يف مصر ٢458 كيلو 
متًرا وباعتبار بعض الخطوط 
مزدوجة تكون أطوالها ٣117 

كيلومتًرا، وعدد محطاتها ٣77 
محطة هذا بخالف 987 كيلو 
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إًذا إىل قاطرة لالقتصاد والتنمية 
يف هذه الفترة التاريخية، ومن 

امللفت لالنتباه أنها كانت تساير 
التقدم يف مجالها عىل الصعيد 

الدويل أواًل بأول، حتي كان 
يشار إليها بالبنان يف التقارير 

الدولية، ومن ذلك تغيير القضبان 
من الحديد للصلب بدًءا من عام 

1889 لصالبته، وامتلكت مصلحة 
السكة الحديد ورًشا ومصانع 
تم إنشاؤها بين عامي 1894 

و1910، منها مصنعان يف بوالق 
والثالث يف القباري، حيث كانت 
تتم صيانة القاطرات والعربات، 

بل وتصنيع عربات الركاب 
ونقل البضائع، وأول عربة قطار 

صنعت يف مصر سنة 1889.
أخذت السكة الحديد املصرية 

بمبدأ التطور الحديث بعد الحرب 
العاملية الثانية، فبدأت يف التحول 

من الجر بالبخار إىل الجر 

بالديزل والكهرباء، لذلك اتجهت 
إىل استخدام الكهرباء عىل بعض 
خطوط الضواحي حيث بدأت يف 
تنفيذ مشروع كهربة خط حلوان 

املزدوج بطول ٢5 كيلو متًرا 
فيما بين باب اللوق وحلوان عام 

195٣ وتم تشغيله بالوحدات 
الكهربائية سنة 1956. وتم 

التحول الكيل إىل الجر بالديزل 
عىل كافة خطوط سكك حديد 

مصر اعتباًرا من أول أبريل سنة 
196٣، ونتيجة إلحالل الديزل 

محل البخار تحسنت الخدمة، كما 
أمكن اإلقالل من أعطال القطارات، 

وانخفضت بصورة كبيرة تكلفة 
الوقود املستخدم يف التشغيل)٢٢(. 

تقدمت علوم السكة الحديد يف 
مصر حتي برزت العديد من 

األسماء يف جامعة القاهرة منذ 
فترة مبكرة، كان منهم محمد 

حافظ الذي قدم العديد من 

آنذاك عشرة آالف نسمة. وكانت 
سكة حديد السودان أنشئت 

بأمر من السردار كتشنر قائد 
حملة استرداد السودان سنة 

1869 وعمل يف إنشائها الجنود 
املصريون يف الحملة)19(.

أدت الحرب العاملية األوىل إىل 
اعتماد بريطانيا وحلفائها عىل 
خطوط السكة الحديد املصرية 

بصورة كبيرة، لكن بعد الحرب 
جرت تجديدات موسعة لهذه 
الشبكة، لنصل إىل ثالثينيات 
القرن العشرين حيث ال غني 
للمصريين عن هذه الوسيلة 
العصرية، فالحركة الكثيفة 

للقطارات نرى وصفها يف هذه 
الفترة من خالل محطة القاهرة 

التي كانت تحتوي عىل 9 أرصفة 
يخرج ويدخل منها نحو 100 

قطار يوميًّا تقل نحو عشرة آالف 
راكب، وهناك عدا هذه املحطة 

محطتان للضواحي: محطة باب 
اللوق وكوبري الليمون، وعدد 
قطارات هاتين املحطتين يبلغ 

150 قطاًرا يوميًّا. وكانت محطة 
القباري أكبر محطة للبضائع يف 

مصر، ففيها ٢50 طريًقا حديديًّا 
ويدخلها ويخرج منها يوميًّا 

٢500 عربة بضائع)٢0(.
تحولت السكة الحديد يف 

الثالثينيات من القرن العشرين 
ملصلحة حكومية قائمة بذاتها عىل 

النمط التجاري، وقدر رأسمالها 
آنذاك بنحو ٣٣ مليون جنية، 
ودفعت يف عام 19٣1 لخزانة 

الدولة املصرية أكثر من ٢ مليون 
جنية كأرباح للحكومة، أي حوايل 

6% من رأسمالها)٢1(.
تحولت السكة الحديد يف مصر 

ثقافات وفنون
تاريخ

الخديو توفيقالخديو توفيق السردار هربرت كتشنر
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الذي صدر عام 1945 مرجًعا ال 
غني عنه أعيد طباعته عدة مرات، 

ويف الخمسينيات برز يف هذا 
املجال شاب كان عائًدا من بعثة 
يف الواليات املتحدة هو الدكتور 
مصطفي خليل الذي قدم تقريًرا 

وافيًا عن اقتصاديات التحول من 

القاطرات البخارية إىل استخدام 
الديزل، وأبحاثه كانت سببًا يف 
توليه وزارة املواصالت يف سن 
صغيرة يف عهد الرئيس جمال 

عبد الناصر، ليصبح الحًقا رئيًسا 
لوزراء مصر يف عهد الرئيس أنور 

السادات

الدراسات الوافية بعضها لقي 
قبواًل دوليًّا البتكاراته، لكنه 

أيًضا كان حريًصا عىل النشر 
باللغة العربية منذ عام 19٢9، 
وهذا يرجع إىل رغبة جيله يف 
نشر العلم، حتى صار كتابه 

)السكك الحديدية وهندستها( 
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نفسه، والبعض ال يتطور، والبعض 
يتلون.. لكن إبراهيم عبد املجيد مل 

يتلون، األفكار والقيم التي آمن بها 
ظلت راسخه؛ الحرية، العدالة، إتاحة 

الفرص للفقراء، أن يكون الوطن 
وطن الجميع بالتساوي، العطف 

عىل اإلنسان يف حاالت ضعفه.. إلخ. 
وهو يف الوقت ذاته يدهشك بتطوير 
فنه عىل مستوى األداء، بأفكار فنية 

جديدة، ولعب تقنية مبتكرة، ومناطق 
روائية وقصصية يكتشفها وحده. 

إضافة إىل عدم توقفه عن كتابة 
املقاالت التي يقدم فيها أصوات 

أدبية وفنية جديدة، ويناقش قضايا 
املجتمع والسياسة واألدب والفن 

برؤية عميقة وجريئة وعرض بسيط 
تصل أفكاره لكل مستويات التلقي.
كما أن من يقرأ أعمال إبراهيم عبد 
املجيد بتسلسلها الزمني؛ يمكنه أن 

يرى صورة حقيقية للوطن وما 
عاشه من خالل تفاعل الروائي 

املثقف الفاعل مع قضايا هذا الوطن.
عندما قرأت )يف الصيف السابع 

والستين( أخذتني يف دوامتها 

املحيرة، كتابة قلقة، محيرة، متحيرة، 
كاشفة، تثير الكثير من األسئلة 

حول الواقع السياسي واالجتماعي 
املصري، وتحفر بعمق للوصول إىل 

إجابات صعبة املنال، شعرت أنها 
تعبر عني وعن جييل أيًضا، ذلك 
الجيل الذي شهد النهاية الفعلية 

لدور جامعة الدول العربية لتصبح 
مجرد صورة ديكورية بعد اجتياح 
العراق للكويت، وتذبذب اآلراء فيما 
كنت أظنه واضًحا من رفض اعتداء 

دولة عىل دولة أخرى، مما زلزل 
فكرة الوطن العربي الكبير الواحد، 

واإلخوة، واالتحاد؛ إلخ األفكار التي 
تغذت عقولنا عليها، ثم جاء من ينفخ 

فيها فيذروها أدراج الرياح، كانت 
حيرة جييل، وتشتته، وعدم يقينه، 

وعدم ثقته فيمن يقودونه، ال تختلف 
عن حيرة الجيل التي تعبر عنه رواية 

إبراهيم عبد املجيد )يف الصيف 
السابع والستون( ولن تختلف عن 

حيرة أجيال تالية تشهد سقوط أفكار 
عظمى، ومقوالت كبرى، وأشخاص، 
وقيم، ودول، فيضعها هذا السقوط 

كقارئ؛ تعرفت عىل إبراهيم عبد 
املجيد وأنا طالب بالجامعة، عبر 

باعة الكتب القديمة يف شارع النبي 
دانيال، مل أكن أعرف اسم الكاتب، 

لكن شدني اسم الرواية )يف الصيف 
السابع والستين(، وكذلك قطعها، 

فقد كانت بعرض عشرة سنتيمترات 
وبطول خمسة وعشرين سنتيمترا، 

وهو قطع غير مألوف يف الكتب، 
وبالذات األعمال الروائية.

يكفي تعبيًرا عن إعجابي بهذه 
الرواية؛ األقرب إىل النوفيال، أنها 
جعلتني أبحث عن أي كتاب عليه 
اسم صاحبها. فبهرتني »البلدة 

األخرى«، و«بيت الياسمين«، و«ال 
أحد ينام يف اإلسكندرية«، و«طيور 

العنبر«، و«يف كل أسبوع يوم جمعة« 
إلخ. مل أذكر كل ما كتبه األستاذ، 

أو كل ما قرأته، لكنني تعمدت تلك 
القفزات يف ذكر األعمال ألشير إىل 

مالحظات مهمة بالنسبة يل.
فقد يعجبك كتاب أو أكثر لكاتب 

ما، لكنك ال تحرص عىل متابعته يف 
)كل( ما يكتب، ألن البعض يكرر 
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اليوم العابرة، واألفكار الفلسفية 
العميقة، والصراعات السياسية، 

والحروب الدولية، وأحالم البسطاء، 
وخياالت املجانين، الشارع 

والسينما واألدب والصحافة.. إلخ 
كل ذلك يعجنه إبراهيم عبد املجيد 

مًعا، ليخبز منه أجمل ما يمكن 
تخيله من خبز روائي! كنت؛ بال 
مبالغة، أعيش مع الشخصيات، 

أتذوق ما يتذوقون، وأشم ما 
يشمون، وأشعر مثلهم. وقد 

أخبرني األستاذ إبراهيم عبد املجيد 
أنه كان يعيش الكثير من مشاهد 

الرواية بنفسه قبل أن يكتبها، فمثاًل 
مشهد عىل الكورنيش أثناء نوة، 
يأتي بنفسه أثناء النوة، ويعيش 
املشهد الواقعي كأنه بطل الرواية، 

ثم يكتبه، وقد انتقل هذا الصدق يف 
املعايشة إيلَّ كقاريء بالفعل.

وإبراهيم عبد املجيد؛ كنجيب محفوظ 
وخالد محمد خالد ومحمد جبريل 

وغيرهم من األساتذة العظام، 
ال يعيشون يف املاضي بقدر ما 

يتطلعون إىل املستقبل، لذلك تجدهم 
ال يتوقفون عن القراءة لألجيال 

التالية، قراءة مستمرة ودقيقة فيها 
الكثير من التشجيع واملحبة، بل 

والتلقيح الذي يفيد الشباب كما يفيد 
الكبار أيًضا، لذلك تجد له شعبية 

كبيرة ككاتب وإنسان لدى األجيال 
الجديدة.

وإذا كانت هذه شهادة شخصية؛ 
فيمكن أن تطول جدًّا إذا سردت كل 
ما فعله ألجيل أستاذي إبراهيم عبد 
املجيد، أو ما نصحني به يف مواقف 

مختلفة، فحفظت أقواله وجعلتها 
أمامي دائًما، وكثيًرا ما أفادتني وأنا 
أتصرف وفًقا لها.. لكنني لالختصار 

سأذكر بعض مواقف قليلة، وهي 

يف الدوامة ذاتها، لتكون هذه الرواية 
قادرة عىل البقاء ما دامت قادرة عىل 
التعبير عن اإلنسان/ الشباب الذين 

يبحثون عن يقين فال يجدونه.
أما )البلدة( األخرى فقد توقفت 

أمامها طوياًل ومل أتزحزح، تأملتها 
عىل املستويين املوضوعي والفني، 
فمن حيث املوضوع كانت الرواية 
جريئة وكاشفة للحظة تقابل ثقافة 

مدينة البحر املتوسط املفتوحة/ 
اإلسكندرية، التي يمثلها بطل 

الرواية، مع ثقافة الصحراء التي 
تمثلها املنطقة الجديدة لعمل الزوجة 

بدولة عربية، وما بها من عادات 
وتقاليد وأفكار تختلف يف الكثير منها 

بشكل جذري؛ وربما متناقض، مع 
الثقافة التي جاء منها البطل. وعىل 

مستوى الفن كنت أتعجب من كيفية 
صنع إبراهيم عبد املجيد هذه امللحمة 

الروائية من مفردات قصة واقعية 
بسيطة، دون أن يشعر القارئ أنه 

يمط األحداث أو يطًول فيها بال داٍع، 
تلك القدرة عىل الحفر العميق يف 

جذور الحدث الصغير ليبدو يف معناه 
اإلنساني النهائي أكبر مما نتصور، 
وربما يكون التأثير الشخصي لهذه 
الرواية عيلَّ؛ إىل جانب أشياء أخرى، 
وراء رفضي فكرة السفر للعمل التي 
جاءت يف شكل فرص جيدة أكثر من 

مرة.
ومع شخصيات بيت الياسمين 

ضحكت وبكيت، ورأيت عامل الناس 
الغالبة، وأحالمهم البسيطة، وحيلهم 

األبسط ليمضي يومهم بدون 
مشاكل، ويبقوا فقط عىل قيد الحياة 

واألمل.
أما »ال أحد ينام يف اإلسكندرية« فهي 

العمل الذي تمنيت كثيًرا أن أكتب 
عنه ومل أستطع، من عمق املحبة، 
واإلعجاب، والتهيب، فهي ملحمة 
روائية حقيقية: التاريخ، ونفوس 
البشر، وجغرافية املكان، وأحداث 

رباب كسابخالد محمد خالد خالد السروجي
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***
أعظم صفة يمكن أن يطلقها 

إسكندراني عىل شخص تعجبه 
صفاته الخلقية، وتصرفاته، هي 

أنه »راجل جدع«. وهي تجمع كل 
معاني الرجولة والفروسية والخلق 
القويم والشجاعة والنجدة والكرم.. 

إلخ الصفات التي يمكن أن يتسم بها 
الرجل املثايل يف مخيلة اآلخرين.
وألنني إسكندراني؛ وأستاذي 

إبراهيم عبد املجيد إسكندراني أيًضا، 
فلم أجد أفضل من صفة »الجدعنة« 
ألصفه بها. وال أطلقها عليه جزاًفا؛ 

بل ألن عالقتي الشخصية به، 
ومتابعتي له يف الحياة العامة، 

وبالطبع قراءتي ملعظم ما كتب؛ كل 
ذلك وغيره، أدلة لديَّ عىل أنه لو كان 

هناك رجال قليلون يستحقون هذه 
الصفة، فسيكون إبراهيم عبد املجيد 

أحد أوائل هؤالء الرجال بكل تأكيد

عميقة وشاملة للمجموعة )لألسف 
فقدت هذه الصحيفة بسبب التنقل 

من بيت آلخر(.
يف عام 2010 اتصل بي األستاذ 
وقال يل: منير! دار نشر لبنانية 

طلبت مني ترشيح شباب لينشروا 
أعمالهم فيها، وقد رشحتك أنت 
ورباب كساب، فهل عندك عمل 

جاهز؟
كنت قد انتهيت من كتابة روايتي 

)اإلمام السعيد(، فحدثته عنها، قال 
يل: ارسل يل الرواية ألقرأها أوًل. 
حرًصا منه عىل أن يرشح أعماًل 
جيدة تليق به وبمصر، وأخبرني 

أن العنوان مبدئيًا ل يعجبه، فقلت 
نسميها )أسد القفقاس(، فوافق، وتم 
نشر الرواية مع رواية )فستان فرح( 

للصديقة املبدعة رباب كساب.
وغير ذلك كثير كثير.. 

أمل أقل أنه »راجل جدع« كاتبًا، 
وإنساًنا.

ليست حالة خاصة بي فقط، 
فعشرات إن مل يكن مئات، يمكنهم أن 

يحكوا مواقف مشابهة لهم معه.
يف عام 2000 كان األستاذ إبراهيم 

عبد املجيد رئيًسا لتحرير سلسلة 
كتابات جديدة، كنا نسير بجوار 

ترام الرمل؛ هو وأنا واألديب الراحل 
خالد السروجي رحمه اهلل، قال 
لنا األستاذ: مللت من السلسلة، 

وسأتركها قريبًا، لكني لن أتركها 
إال بعد أن أنشر لكما فيها. مرت 
أسابيع، وفوجئت به يسألنا عن 

أعمالنا التي نريد نشرها بالسلسلة. 
كنت أظن أن كالمه األول مجرد 
كالم مثل الذي نسمعه كثيًرا يف 

الوسط الثقايف، كالم بال نية صادقة، 
وال فعل حقيقي، لكن األستاذ كان 

يقول صدًقا، وبالفعل صدرت 
رواية لخالد السروجي، ثم روايتي 
)حكايات آل الغنيمي 2001( وترك 
بعدها السلسلة. الطريف أنني بعد 

حوايل سبعة عشر عاًما من هذه 
الواقعة، يتم اختياري رئيًسا لتحرير 

السلسلة ذاتها، فأول ما يقفز إىل 
ذهني أن اسمي سيكون عىل سلسلة 

أستاذي، فال بد أن أعمل كل ما 
بوسعي لتحمل هذه املسؤولية، 

خصوًصا أنني نشرت بالسلسلة عام 
2010 مجموعتي )حاوي عروس( 
بناء عىل طلب املبدع الكبير الراحل 
فؤاد قنديل رئيس تحرير سلسلة 

كتابات جديدة وقتها.
يف عام 2005 أصدرت مجموعتي 

القصصية )مرج الكحل(. قابلت 
األستاذ إبراهيم عبد املجيد يف أحد 

قصور الثقافة باإلسكندرية وأهديته 
نسخة من املجموعة. فوجئت به بعد 
أقل من أسبوع ينشر صفحة كاملة 

يف إحدى الصحف الكبرى بها قراءة 

فؤاد قنديلمحمد جبريل
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»ال أحد ينام«، أكتبها عىل محرك 
البحث وأتركه ليكمل، مسلسل 
 ،goodreads ،pdf ،تلفزيوني

إبراهيم عبد املجيد، يف اإلسكندرية 
يبدأ املشوار مع ميالده يف ديسمبر 
1946، عشق املارية الذي لن يبرأ 

منه أبًدا، الثالثية التي يكملها طيور 
العنبر واإلسكندرية يف غيمة، 

وليبقى هدير أمواجها عاليًا فوق 
صخب العاصمة.

ربما يؤرق الكاتب استئثار عمل 
باألضواء، فكل إنتاجه من نفس 

النبع، »كلهم أبنائي« كما مسرحية 
آرثر ميلر، وهو ما حدث مع رواية 

»ال أحد ينام يف اإلسكندرية« تفوقت 
يف شهرتها حتى عىل الروايتين 

املكملتين للثالثية.
النقاد والقراء ويف ظاهرة نادرة 
الحدوث يتفقون عىل الثالثية، يف 

زمن مل تكن هناك جروبات قراءة 
تتالعب بذائقة القراء، توجهها 

كيفما شاءت، وال وسائل تواصل 

اجتماعي تتيح للكاتب صنع أرضية 
مع القارئ، كان إبداعه شفيعه 

الوحيد دون تدخل من كاريزما 
شخصية أو االجتهاد فيما ُيسمى 

التسويق ملنتجه بنفسه، وكأننا 
بصدد سلعة مما يمكن الحصول 

عليها من بقالة ال من مكتبة، 
الثالثية تصدرت قائمة املبيعات يف 
بداية األلفية وقبل أكذوبة »البيست 

سيلر«، حيث األرقام الحقيقية 
والطبعات ضخمة العدد، سكنت 

مكتبات البيوت ولو مل تكن أكثر من 
صندوق ال مكان يتسع له سوى 

تحت الفراش، فإبراهيم عبد املجيد 
ال يكتب لشريحة بعينها، هو كاتب 

لكل من ينتمي إىل الحياة.
الترجمة جواز سفر الكاتب إىل 

العاملية، والثالثية تهافت املترجمون 
عىل نقلها ألراٍض أبعد، فُترجمت إىل 

اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية، 
وظلت درة إنتاجه عىل مدى ما 

يقارب الربع قرن، وبرغم ابتداع 
موضات جديدة وأحياًنا مريبة يف 

اجتماعي تتيح للكاتب صنع 
أرضية مع القارئ، كان إبداعه 
شفيعه الوحيد دون تدخل من 
كاريزما شخصية أو االجتهاد 

فيما ُيسمى التسويق ملنتجه 
بنفسه، وكأننا بصدد سلعة مما 
يمكن الحصول عليها من بقالة 
ال من مكتبة، الثالثية تصدرت 
قائمة املبيعات يف بداية األلفية 
وقبل أكذوبة »البيست سيلر«، 

حيث األرقام الحقيقية والطبعات 
ضخمة العدد، سكنت مكتبات 
البيوت ولو مل تكن أكثر من 

صندوق ال مكان يتسع له سوى 
تحت الفراش، فإبراهيم عبد املجيد 
ال يكتب لشريحة بعينها، هو كاتب 

لكل من ينتمي إىل الحياة.
الترجمة جواز سفر الكاتب 
إىل العاملية، والثالثية تهافت 
املترجمون عىل نقلها ألراٍض 
أبعد، فُترجمت إىل اإلنجليزية 

والفرنسية واإلسبانية، وظلت درة 
إنتاجه عىل مدى ما يقارب 

نهلة عبد 
السلم

البحر والنيل.. 
وإبراهيم عبد المجيد

ثقافات وفنون
شخصيات
ثقافات وفنونثقافات وفنون



فبراير  ٢٠٢٢

العـدد 38 2 5 4
والرحمة.

عالقة الصداقة بين مجد الدين 
ودميان والتي قاربت حد األخوة، 
وتأثير األول الذي حدا بالثاني إىل 

إعادة النظر فيما يخص روحانياته، 
ثم عالقة الجيرة بين مجد الدين 

والخواجة ديمتري والتي صمدت 
أمام عاصفة كان من الطبيعي أن 
تقتلع كل نابت، فقصة الحب التي 

جمعت بين كامليا ابنة ديمتري 
ورشدي ابن واحد من زمالء مجد 

الدين العاملين معه بالسكة الحديد، 
وحلها بحكمة متناهية، فمثل هذه 

العالقات مستحيلة، واستمراريتها 
تجر فتنة وثأًرا يفوق ما اقترفه 

البهي أضعاف مضاعفة، فلم يكن 
موته إال بسبب العصبية والقبلية، 
وتورطه بشجار دار بين طائفته 

الفالحين وطائفة الصعايدة.

الزمن حاضر كواحد من 

األبطال

 كيل ال يخصنا ومع ذلك عفرنا، 
الحرب العاملية الثانية، الحلفاء 
واملحور أمطرونا برصاصهم 

الكتابة بقت الثالثية متربعة عىل 
عرشها، تجتذب شريحة قراء بفئة 

العشرينات، ولكنهم بدرجة من 
النضج جعلتهم يميزون الحجر 

الكريم، فكتابات إبراهيم عبد املجيد 
تحتاج إىل قارئ بدرجة جواهرجي.

ال أحد ينام حتى يصل إىل 

كلمة تمت

مجد الدين ودميان، الصداقة التي 
جمعت بحري مع قبيل، الدلتا مع 

الصعيد، املحبة التي تؤلف القلوب، 
تهمش العادات والتقاليد، ما وجدنا 

آباءنا عليه فكان صلبًا كصخر 
ومع انسكاب املودة يلين، يصير 
طيًِّعا لتشكيل عالقة فريدة كل ما 

فيها اختياري، حر بأخذه أو تركه، 
تطييب الخاطر له األولوية بتلك 

العالقات.
البهي شقيق مجد الدين، الذي 

كان له نصيب من اسمه عىل أثره 
استمال النساء، صار بمثابة يوسف 

القرية وكلهن زليخة، مع فارق أن 
البهي صبا إليهن فكانت الحرب بين 
عائلته »الخاليلة« وعائلة »الطوالبة«، 

ثم الهرب إىل اإلسكندرية خوًفا 
من الثأر الذي بات يطلبه بإلحاح، 
ليترك مجد الدين فريسة ألطماع 

العمدة بأرضه فيحكم عليه 
بالرحيل.

مجد الدين والخواجة ديمتري 
والسكن يف بيته من بعد مغادرة 

شقيقه البهي، ليجد يف أسرته وطنًا 
بدياًل عما أُجبر عىل البعد عنه.

زهرة زوجة مجد الدين، شابة 
بقلب بخضرة األرض، ال يعرف 

بعد أالعيب املدن خاصة التي 
تجتمع بها أجناس شتى، لذا 

تحمل رضيعتها شوقية لترافق 
زوجها رحلته إىل املجهول، فهو مل 
ُيِجْد سوى الزراعة ومل يهَو سوى 

القرآن.
مريم زوجة الخواجة ديمتري 

التي تلقت زهرة فكانت -وبنتيها 
كاميليا وإيفون- بوصلتها يف 

املدينة الغريبة، أسرة احتضنتها 
بمحبة فاطمأنت بها روحها، وسرى 
تأثيرها إليها رويًدا رويًدا، تشجعت 

يف الخروج إىل األسواق وحلقات 
السمك، ثم جاءت الخطوة األجرأ 
عىل اإلطالق حين خلعت جلبابها 

الريفي لترتدي مالبس خاطتها لها 
الجارة الطيبة.

ضلع من املثلث الشائك

ضلع الدين ال يهابه إبراهيم عبد 
املجيد، بل ويعمد إىل تسليط الضوء 

عليه ليكشف عن البعد اإلنساني 
الذي يجعل التعايش والتآلف هما 
األصل ما دامت النفس رائقة، مل 

يمسسها نفر من متعصبين أو 
موتورين، أو جامدين يف تلقيهم 

للنصوص، الكارهين ملعاني السالم 
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التي كشفت عن حقبة الستينيات 
وكيف كانت ُتدار األمور، فقط 

سهرة واحدة رافقت فيها الدكتور 
أحمد لتلتقي بعصمت مفتاح الشاعر 
وبريجيت الفنانة التشكيلية بعثرتها، 
فكان ال بد من تجربة االحتجاز ثم 

االبتزاز لتتمكن من مللمة نفسها 
بشكل أكثر صالبة، حمزة وأبوته 
التي منحته قوة الكتابة إىل رئيس 
البالد ليعيد إليه ابنته، تفهمه رغم 
كونه غير متعلم لتورطها عن غير 
قصد منها، الحنية التي ال تعلمها 

الكتب وال توثقها الشهادات، الحنية 
التي يتفجر ينبوعها ما إن يصير 

لنا أبناء.
الجوني وخير الدين والحب 

األفالطوني، ربما ملرض خير الدين 
ويقينه بأنه لن يبرأ منه، رغم هذا 
فهو مصدر طمأنة كما مع حادثة 
نادية وافتضاح عالقتها بإبراهيم 

مرسى، فبرغم مكابدته السل 

وفجرونا بألغامهم، والتي ال زالت 
إىل اآلن راقدة تحت رمال صحرائنا 
الغربية شاهدة عىل استخدامهم لنا 

مستهزئين بأرواحنا ومصائرنا، 
ورغم ذلك ظل واحد من شواطئنا 

بمرسى مطروح يحمل اسم روميل 
القائد األملاني الشهير، وبالطبع 

التفكير يف تخليد اسم واحد ممن 
سأمونا ويالت الحرب وعذاباتها 
لهو أمر عصي عىل التفسير، وهو 

ذات األمر مع عمود السواري 
باإلسكندرية الذي يخلد ذكرى 

دقلديانوس الذي أعمل يف مسيحيي 
مصر الذبح حتى ُسمى بعصر 

الشهداء.
مجد الدين ودميان تبدأ رحلتهما 

داخل ذواتهما بأرض تتزلزل تحت 
أقدامهم وسماء تصب عليهما 
نيرانها بال توقف، ليعثرا عىل 

نفسيهما وسط زحام من ألسنة 
وأجناس متباينة، تجمعها مظلة 

اإلنسانية البائسة، والحياة التي ال 
تكف عن إغواء البشر كي ال يكفوا 
عن التعلق بها مهما وعدت وحنثت.

طيور من شرق وغرب

مرة أخرى اإلسكندرية، النداهة، 
يونانيون يهود إيطاليون أرمن 

قبارصة شوام، الكل يحط فيها، 
يرتاح جناحه املتعب، يألف أرضها 
فال يرفرف بعدها مغادًرا إال رغًما 
عنه، العدوان الثالثي هو ما زلزل 
كيان األجانب، أحال مصيرهم إىل 

مجهول فكان الحل األسلم هو 
الرحيل.

عوامل صغيرة يصنعها إبراهيم 
عبد املجيد يف طيور العنبر، عامل 
أبلة نرجس املشع دفًءا، يمتصه 

بناتها الالتي يتحلقن حول ماكينة 
الخياطة خاصتها، ليذيب برودة 

عزلتهن، فدنياهن أولها تلك الغرفة 
وآخرها حدود منطقة مساكن 

السكة الحديد، حيزهن الذي ما إن 
تخرج إحداهن عنه حتى تفاجئها 

الدنيا بلطمة تطرحها أرًضا، ورغم 
قلة خبرتهن إال أنهن يستطعن 

الصمود والنهوض، فكرة أن الدنيا 
يدها ثقيلة دوًما عىل خفاف القلوب 

والجيوب أيًضا.
كوبليهات األغاني التي تؤديها نوال 
ُوظفت عىل نحو إنساني رائع، تارة 

وهي تغني للمرضى يف مشهد 
االحتفال بليلة رأس السنة بقسم 

العظام، وحتى غناءها لألطباء 
بغرفة العمليات فلُقبت بمطربة 

العمليات لهو ترسيخ ملفعول الفن 
السحري عىل أرواح البشر، وتارة 
وسط البنات وقصاقيص القماش 

وأقاصيص الحب والبخت، املوهبة 

عمر الشريفإيزادورا دنكان سعاد حسني

ثقافات وفنون
شخصيات
ثقافات وفنونثقافات وفنون
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بمستشفى الصدر ما زال قادًرا 

عىل الدعم، بعد حديثها معه عادت 
إىل أهلها، هي التي قررت قبل قليل 
أن تهج دون أى اعتبار لتبعات مثل 
هذا الفعل األحمق، الخطابات التي 
كان يكتبها إىل الجوني أيًضا وهو 

يف خضم معاناته تكشف عن عاشق 
استثنائي، ال علة وال حتى غربة من 

بعد توظيفه يف حلوان تلهيه، لذا 
كان مشهد دفنه مهيبًا إذ مل يتخلف 

عنه أي ممن عرفه، فالوداعات 
بدموعها كاشفة لسيرة اإلنسان، 
صادقة عىل نقيض االستقباالت 

التي ال تخلو من مداهنات 
ومجامالت.

فاطمة ورشاد ويف حدث مل 
يسبقهن إليه أحد من أهل املساكن 

يقمن حفل زفافهن يف مسرح، 
استعدادت بنات أبلة نرجس ورحلة 

خروجهن تفصيالت كشفت عن 
تكوين شخصياتهن يف إطار فكاهي 

ال يضاهيه سوى موقف رجال 
املساكن واإلحراج الذي شعروا به 

إزاء وجودهم بفرح ال يخصهم، 
وإن كانت العاقبة لذيذة، إذ خرجوا 
محملين بعلب البسطه أو الجاتوه، 

وهو املسمى الذي اختلفوا عليه 
حتى انتهوا أن كالهما ال يمت بصلة 
ملسماه بالعربية، تقليعة املسرح التي 

رفضها عىل زين العابدين فزوج 
ابنته شوقية يف سرادق امتد بطول 
شارع املساكن بحجة »بال شحططه 

للناس«.
حكمت وصفوت الجعفري العالقة 
الطلسم، فبرغم أنها زيجة تبدو يف 
ظاهرها منصفة، إال أن ما طرأ عىل 

الفتاة من ذبول ونحول، من تدخين 
وارتياد أماكن السهر بصحبة رجال 

غير زوجها يفتح الباب لعشرات 

التخمينات، خاصة وأن صفوت مل 
يصدر عنه شيء قط، ال قول وال 

فعل وكأنه شبح، وحتى النهاية ال 
تفسير قاطع لهذا السلوك الشاذ من 
»قطة مغمضة« إىل »لبوة متمردة«، 

وإقحام القارئ يف الحكاية لعبة 
املحترفين، أن يصير له الحق يف 

وضع النهايات حسبما يأخذه 
خياله.

عامل املاكينة الحمراء والخواجة 
بطسو مديرها، دكاكين العنيبسي 

والسيد خليل والسيد األعرج، 
محمود القزعة املراقب العام ألرداف 

النساء، سالمة الغلق فتوة كرموز 
وصاحب املقهى وزمن وىل كانت 
للشومه الكلمة األعىل، املدثر شيخ 
الحارة قصير القامة ولكنها طالت 

وفاقت بامليري، الرواد الدائمين 
فلفل مطحون تاجر البهار مبتدع 
وصفات الفحولة التي ال تخيب، 
محمود املالح حلم السينما منذ 

عمله مع يوسف شاهين بفيلم ابن 
النيل، الزمن الذي سيدور بهم ال 
عليهم، ليقذف باملالح يف إيطاليا 

فيشارك يف فيلم بل بدور آله، فلفل 
يأخذ طريقه إىل الهند باحثًا عن كنز 

الدماميني.
عامل حبشي طرزان الذي يعيش 

يف كشك، دينه السباحة وغيته 
احتضان األطفال مجهويل النسب، 

الغموض الذي يكتنف زيجتيه، 
حيث تأتي الواحدة منهما بصحبة 
شخص يتظاهر بالعمى، مرة بعد 

مرة يتركها له ويرحل، تعيش معه 
سنوات وتنجب له األبناء، ثم وكما 

ظهرت من عدم ترحل إىل عدم.
عامل املمكن والقريب، عيد املشعور 
الولد األشقر الحايف الذي يتطلع يف 
وجوه النساء بال مبرر، عيد الذي 

يصرح بمنتهى اليقين أنه ذاهب 
ليرى اهلل! مهووس الغناء ومهووس 

العلم، الديب املسفر حكايات 
الالممكن والالمعقول، أسطح 

القطارات وطول الرمح وال شيء 
سوى السماء، الخيال الذي يهيمن 

فيقنعه أن السائق التهم العطشجي، 
أو أن القطار »خرج بره الدنيا 

وضاع«، وأخيًرا ما فعله بمرعي 
العامل بمحل العنيبسي، الخطاب 

الذي كان يمليه عليه فيكتب غير ما 
يمىل، كاد يفقد حياته بسبب مقلب 

هذا املخبول، امللفت أن من خلفه 
يف عمله بعدما فر خوًفا من انتقام 

مرعي مصطفى املسفر الجديد 
كان بذات التهيؤات والحكايات 

األسطورية.
عامل الحكي للجائز واملمنوع، 

والكرامة التي ما زالوا يتناقلونها 
منذ الحرب العاملية الثانية، الطوربيد 

العمالق الذي تلقاه ذراعان من 
ضوء خرجا من مسجد أبو الدرداء 

فمنعا هبوطه للمدينة وإحراقها 
بالكامل، ومن هنا كانت الكتب 

والكتابة، سليمان وجين بانكروفت 
الرواية التي كلما بناها هدمها، 

إىل أن هداه الحب وظهرت الفتاة 
الصغيرة سعيدة، تشبث بعامله 
وذابت أفكاره عن الهجرة إىل 

أستراليا أو بريطانيا كما عرضت 
عليه جين، وحتى السفر إىل أفريقيا 
ليتبع عمه املنقطعة أخباره ذهبت إىل 
غير رجعة أمام هذا القلب األخضر 
الذي يقدم نفسه إليه عىل طبق من 
ثقة يف الغد، كروان من »الطشت« 

وأول ما شاهد أم الضابط املاشطة 
إىل ترعة املحمودية وزوجة حبشي 

السابحة يف جوف الليل وحدها، 
الناي والكتاب وزاد من الحزن 
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والخيال.

عامل األتيليه بكل ما يضمه من 
ملل وجنسيات يذيبها املتوسط 

املالح، يعلق بعضها كمثل أسمهان 
اإليطالية والتي مل تبك رحيلها من 

اإلسكندرية، عىل نقيض كاتينا التي 
مل تهتم لحمل شيء معها إىل بلدها 

اليونان سوى زجاجة رمل من 
شاطئ ستانيل لتحتفظ بها طوال 

عمرها، ولوحة بنات بحري ملحمود 
سعيد ليست األصلية بالطبع، املرأة 

التي ظلت تذكر زوجها ياناكيس 
وتقص عىل عربي ابن املساكن 

ذات الحوار بمصطلحاته التي ال 
يفهمها »يساري شيوعي ال يحب 

امللك أي ملك يحب العمال يحب 
ستالين يكره هتلر يكره النازي«، 

عرف معها اإلسكندرية بنكهة 
أوروبية، فاألتيليه بمثابة برج 

بابل تتطاير من حوله وفوق رأسه 
الحروف العجيبة للغات الغربية، 
رأيا مًعا شوارع ومحال متأللئة 
حتى أنه حين عمل بالبلدية بعد 

رحيلها وُكلف بتغيير الفتات أسماء 
الشوارع، فكان كلما غير الفته 

يحس بالضوء ينكسر يف الشارع 
ويسري فيه شيء من الغبش، ربما 

هذا الغبش ما أصاب عينيه حين 
قرر الزواج من جورجيت والتي مل 

تهفو نفسه إليها قباًل.
وما زال مسلسل األصول مستمًرا 

وكل ينظر إىل اآلخر باعتباره 
األدنى، الفالحون والصعايدة، حتى 

أن ذلك قد يقف حائاًل أمام إتمام 
زيجات، ثم يأتي األجانب ليجدونا 

نحن أوالد البلد من ال نؤتمن عليها، 
بعدما رأوا ما آل إليه حال كل ما 

يتم تمصيره!

وحتى تاريخه مل تنكشف 

الغيمة

بقايا العصر الكوزموبوليتي والذي 
انتهى مع حرب السويس عام 

1956، اإلسكندرية التي ُيحكي 
أن اإلسكندر وبينما يقف بين 
مهندسيه ليطلعوه عىل تخطيط 

املدينة مل يجدوا الجير الذي يرسم 
به املهندس دينوقراطيس املدينة 

عىل األرض، رسم له تخطيط املدينة 
بالحبوب، وما كاد ينتهي حتى 

هبطت الطيور من السماء مسرعة 
تأكل الحبوب، وبدا أن اإلسكندر 
قد تشاءم لكن أحد رجاله قال له 

ال تتشاءم سيدي فهذا فأل حسن، 
فهذه املدينة ستكون للبشر من كل 

الدنيا.

األبطال أدوات إبراهيم عبد 

املجيد

عيسى سلماوي أداته ليطلعنا 
عىل التاريخ املتفرد لكل شبر يف 
اإلسكندرية من خالل العمارة، 

الجوامع التي يف أغلبها بناها 
مهندسون إيطاليون، تربانة 

العطارين الطرطوشي الشاطبي 
أبو العباس سيدي القباري سيدي 

جابر القائد إبراهيم أحمد يحيى 
باشا يف زيزينيا سيدي تمراز 

محمد كريم. سينمات مترو 
ورويال، بنك مصر والبنك األهيل، 

محالت هانو وشيكوريل، كما 
يغذينا ببعض األسماء كي يزيل 

وحشتنا من صعوبة نطقها، فندق 
سيسيل ولوريا، فندق متروبول 

وبيرجوليزي، قصر املنتزه 

مارلين مونروفاليري جيسكار ديستان فرجيينيا وولف

ثقافات وفنون
شخصيات
ثقافات وفنونثقافات وفنون
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فؤاد رويال ريو أمير مترو ريالتو 

الهمبرا ستراند مما سيصفعنا هدم 
أغلبها مع منتصف السبعينيات ومع 

زحف رمال الصحراء وتجريف 
هويتنا، رغم هزيمة املصريين قباًل 
للرومانية وقت زحف دقلديانوس 

إليها معلنًا حربه عىل املسيحية، 
فكان إعالن املصريين تسمية 

شهورهم بأسماء اآللهة املصرية 
القديمة ومل يطلقوا عليها أسماء 

مسيحية، وعنها يقول إبراهيم عبد 
املجيد »مصر من زمان أكبر من 
كل دين، أدرك أهلها ذلك فكانت 

مالًذا لكل األديان ويف القلب منها 
اإلسكندرية«. 

استعرض أفيشات أفالم عاملية، 
العائلة وأصل امللكية لفردريك 

إنجلز، بار ليندون لرايان أونيل 
 ،Love story صاحب الفيلم الشهير

فتاة مرحة لباربارا استرايساند 
وعمر الشريف، البعض يفضلونها 

ساخنة ملارلين مونرو، يرما الغانية 
للمخرج بييل وايلدر الساحر 

الجريء، بعد ظهر يوم لعين آلل 
باتشينو، وأفالم عربية أثارت جداًل، 
النداهة، حمام املالطييل، زائر الفجر، 

املذنبون.

نادر سعيد أداته ليأخذنا إىل 
عامل األدب، رواية صحراء التتار 

لإليطايل دنيوبوتزاني، دكتور 
زيفاجو للروسي بوريس باسترناك 

الذي تحول إىل فيلم أيًضا نال 
العديد من الجوائز وشارك فيه 

عمر الشريف، خان الخلييل لنجيب 
محفوظ، مذكرات إيزادورا دنكان 
أعظم راقصة يف القرن العشرين، 

حبيبة الكاتب الروسي يسينين 
والذي مات منتحًرا، فكانت فرصة 

إلبراهيم عبد املجيد ليفتح ملف 
انتحار األدباء، هيمنجواي وقبله 
ستيفان زفايج وفرجينيا وولف، 
ويف مصر انتحر إسماعيل أدهم 

يف بداية األربعينيات وهو صاحب 
مقالة )ملاذا أنا ملحد(، ومن ثم رد 

عليه كتاب ومثقفون بمقاالت جمعت 
يف كتاب بعنوان )ملاذا أنا مؤمن(.

وأيًضا عامل الشعر حيث أحمد فؤاد 
نجم وقصيدته يف زيارة الرئيس 

الفرنسي فاليري جسيكار ديستان 
والتي غناها الشيخ إمام، وقصيدته 

)كل ما تهل البشاير من يناير كل 
عام( التي يذكر فيها عمليات القبض 

املتكررة عىل الشيوعيين يف يناير 
كل سنة.

والحرملك وفيروسي، محطة الرمل 
والزباك.

املطاعم والبارات مثل أتينيوس 
وديليس ومخبز هاموس اليوناني 

وسان جيوفاني وماي فير إن 
وكلينزو، وكازينو بترو بجليم، 

والبوريفاج السويسري الذي 
اشترته عائلة سالمة وصورت فيه 
أفالًما عربية كثيرة، يونيون وكان 
من رواده عبد الحليم، وأم كلثوم 

ولهما مقعدان محجوزان دائًما 
وزاره أيًضا تشرشل وروزفلت، 
حتى أننا نتوحد مع تلك املدينة، 

نحلم لو أننا انتمينا إليها يف 
عصورها الساطعة، التي جمعت 
خيًطا من كل شمس أشرقت عىل 

أرض.
املقابر، فاإلسكندرية منطقة تعلن 
عامليتها باملوتى، مقابر الشاطبي 

التحفة التاريخية مثال تعدد 
األجناس والديانات واملذاهب.

التأميم الذي سلط الضوء عىل 
تبعاته يف عهد عبد الناصر فذهب 
بأموال الكثيرين من العصاميين، 

والفكر الشيوعي الذي تبناه 
عيسي وظل مخلًصا له حتى بعد 

االتجاه إىل أمريكا بداًل من االتحاد 
السوفييتي 

والتحول 
للرأسمالية يف 

السبعينيات 
ومع إمساك 

السادات بزمام 
البالد، كونه من 
األسر املوسرة 

التي ُجردت 
من ممتلكات 

صنعتها بكدها.
عامل السينمات 
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التضييق عىل شركات القطاع العام 
لتخسر وبداية عصر الرأسمالية 

الطفيلية والبنوك اإلسالمية 
والحجاب قبل الحساب، ومل يفته 

تطعيم املشهد بأغنية زين العابدين 
فؤاد اتجمعوا العشاق يف سجن 

القلعة.
روايح وغادة أداته إلبراز دور 
الشيخ زعالن يف طمس هوية 

اإلسكندرية، التي أشعت النور عىل 
العامل لقرون عديدة وجسدها فتحي 

محمود يف تمثال عروس البحر. 
حيث أوروبا وزيوس وقد تجسد 

ثوًرا أبيض.

سعاد حسني

 التي ال تغيب عن كتابات إبراهيم 
عبد املجيد، يف طيور العنبر، يأتي 

عىل ذكر أول ظهور لها بفيلم 
حسن ونعيمة، براءتها ورقتها، يف 
اإلسكندرية يف غيمة يتعرض لفيلم 

الكرنك ونادر الذي يلوم نفسه كونه 
فكر بأن حبيبته يارا ربما أجمل من 

السندريال، يف قطط العام الفائت 
يأتي بهديل الفتاة شبيهة سعاد 

حسني، التي تأتي من بالد الشام 
ممتطيه الكائن األسطوري كينج 

كونج، لتمنح الثوار قبلة الصحوة 
وعىل أثرها يتحولون إىل قطط تفر 

من السجون، الفانتازيا وخلطة 
تعتمد عىل ذكاء القارئ رغم ما تبدو 

عليه بساطة هذا اللون من الكتابة.
عامل إبراهيم عبد املجيد ربما أوسع 

من بحر اإلسكندرية، شواطئ 
ومراسي لكل منها سحره، تبحر 
مع الشخوص وتعب من الفنون، 

عامل يف بهاء القاهرة بكل ما يطويه 
من قصص وحكايات تتشعب 

وتتالقى وتفترق، فنبكي ونضحك 
واألكيد أننا ال ننسى، عامل ال بد 

وأن يجعلك تفتخر بمصريتك 
وانتمائك ملثل هذه األرض التي مل 

يُخلق مثلها

فاروق عبد القادر الناقد الكبير، 
ومع أول زيارة لنادر إىل القاهرة 

ولقاؤه به ورغبته يف نشر قصيدة 
يف مجلة الطليعة مجلة املاركسيين 
يف السياسة واالتجاهات الجديدة 
يف األدب، ثم أصطحابه إىل مقهى 
ريش وهو غير مصدق أن هناك 

منضدة واحدة قد تجمع سليمان 
فياض وأمل دنقل ونجيب سرور، 
واصطدامه بواقع الشخصيات وما 

هي عليه يف حياتها العادية.
يارا أداته ليأخذنا إىل عامل 

املوسيقى، الراديو الذي ينبط 
مؤشره عىل إذاعة البرنامج 

املوسيقي، تشايكوفسكي ومارش 
السالف، عبد الوهاب وأحمد شوقي 

سحر الليل، واإلشارة إىل اتهامات 
سرقة األلحان الغربية، برودين 
وملحمة األمير إيجور، موسيقى 

فيلم األب الروحي، رقصة من فيلم 
الغناء تحت املطر لجين كييل.

نوال أداته لربط جيلين من أصحاب 
قصص الحب املستحيلة، رشدي 

الذي هاجر إىل فرنسا وصار 
أستاًذا جامعيًّا، وكاميليا املسيحية 

التي ترهبنت يف دير بالصعيد، 
تلتقيه مصادفة عن طريق صديقتها 

اليونانية إيريني التي كانت تعيش 
يف اإلسكندرية، لتسقط عليه شخص 

حبيبها السابق دكتور أحمد الذي 
ما إن خرج من املعتقل حتى فر إىل 
فرنسا، ونادر ويارا، قصص أنهتها 

تارة الديانة وتارة السياسة، ويف 
نوال أداة إلمتاعنا بسيد درويش.

حسن وكاريمان وبشر أداته إلظهار 
الصراع بين القوى اليسارية 

والهجمات الصحراوية، التظاهرات 
والهتافات التي يبدع يف نظمها 
املصريون، شكل املجتمع بعد 

بوريس باسترناكاسماعيل ادهم

ثقافات وفنون
شخصيات
ثقافات وفنونثقافات وفنون
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جوازات السفر باملطارات، فكل 
ما سبق ذكره يعتمد عىل الذكاء 

الصناعي لتلبية احتياجات البشر 
يف سرعة ويسر.

ولكن األمر ال يقف عند ذلك 
الحد، فنحن اليوم نقف عىل أعتاب 
ثورة هائلة سوف يحدثها الذكاء 

الصناعي يف املستقبل املنظور، 
وخاصة عندما سيتم تعميم 

استخدام السيارات ذاتية القيادة، 
وبعد أن تتطور وسائل التخاطر 

بين الذكاء الصناعي والعقل 
البشري لتصبح أكثر فعالية 

وسالسة، وبعد أن يتغلغل الذكاء 
الصناعي إىل غالبية االستخدامات 

الحديثة ويهيمن عليها، حتى 
يتحول يف النهاية إىل مارد جبَّار 

ال تستقيم الحياة بدونه.
ويعتمد الذكاء الصناعي، ليس 

فقط عىل تزويد هذا العامل الذكي 
بالخوارزميات التي تحدد له ما 
يفعل وكيف يتصرف من تلقاء 
نفسه ودون الحاجة لتدخل من 

بشر، ولكن أيًضا عىل جعل هذه 
الخوازميات قادرة عىل التعلم 

الذاتي ومراكمة الخبرات، ومن 
ثم اتخاذ القرار املستقل فيما 
يستجد من مواقف مل يزود 

اإلنسان عقل اآللة بحل مسبق 
لها، ويعتبر التقدم يف مجال 

الذكاء الصناعي هو عملية من 
الضبط الدقيق املستمر لهذه 

اآلليات والخوارزميات لتصبح 
أكثر قدرة عىل محاكاة الوعي 

البشري، ويذهب البعض إىل أن 
هذا إن حدث فسوف يؤدي إىل 
إزاحة اآللة لإلنسان والسيطرة 

عىل الكوكب وتسخيره لحسابها، 
وغير هذا مما نشاهده يف أفالم 

الخيال العلمي.
وهذا املقال يهدف إىل تتبع رحلة 

الذكاء الصناعي، تلك الرحلة 
العجيبة التي بدأت منذ عشرات 

اآلالف من السنين فور أن 
تحكم أسالف البشر يف النار، 

ثم يتبعها وهي تستعد اآلن ألن 

إن كنت تقرأ هذه الكلمات فأنت 
تعيش يف القرن الواحد والعشرين 

وتستخدم التكنولوجيا، ومن 
املؤكد أنك قد تعاملت بشكل 
أو بآخر مع الذكاء الصناعي 

 Intelligent أو مع عامل ذكي
Agent، فال بد أنك قد حاولت 

مثاًل استخدام األوامر الصوتية 
بهاتفك، أو أنك استخدمت تطبيًقا 

مثل أوبر، أو ربما تكون قد 
تعاملت مع ماكينة الصراف اآليل 
الناطقة، أو استهوتك أحد ألعاب 

الفيديو أو الكمبيوتر االستراتيجية 
املتفاعلة مثل الشطرنج أو 

الطاولة، فلعبت يف مواجهة 
اآللة، أو قد تكون عىل األقل قد 
استعملت أحد محركات البحت 

عىل اإلنترنت مثل ياهو أو جوجل 
أو غيرها، وإن كنت تعيش يف إحد 

الدول املتقدمة تكنولوجيًّا فلعلك 
قد استخدمت آالت الدفع اآليل 
يف السوبرماركت، والكثير من 

املحال، أو ماكينات قراءة وفحص 

خالد طلعت

علم استقراء المستقبل..
الذكاء الصناعي وإمكانية 

تغلب اآللة على اإلنسان 
الذي صنعها!
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من تسخير النار واالنتفاع بها 
واالستفادة من قدراتها الهائلة، 

فبإشعال النار أصبح تحت 
أيدي البشر فجأة مارد عمالق 
يستطيعون استدعاءه وإيقاظه 

عندما يحتاجونه عوًضا عن 
انتظار الصواعق إلشعاله. وال 
شك أن وجه البشرية منذ تلك 
اللحظة قد تغير إىل األبد، فقد 
كان الكتشاف النار والتحكم 

فيها أعظم األثر عىل غذاء 
أسالف البشر وما نتج عنه من 

تطورهم بيولوجيًّا واجتماعيًّا إىل 
البشر الحاليين، فعىل املستوى 

البيولوجي والتطوري كانت 
أهم نتائج ترتبت عىل تناولهم 

املستمر للطعام املطهو وباألخص 
اللحم، هي تراجع وضمور 

عضالت وعظام الفكين، مما أتاح 
الفرصة واملساحة الالزمة للمخ 

لكي ينمو يف الحجم، وبالتايل 
الفرصة لتطوير املزيد من الوعي 
واإلدراك والقدرات الذهنية، كما 

أدى طهو الطعام إىل سهولة 
وسرعة مضغه وهضمه مما 

وفر للمخ البشري الشره للطاقة 
املزيد من تلك الطاقة املهدرة عىل 
عمليات املضغ والهضم املطولة، 

وأما اآلثار االجتماعية وتغير 
العادات واألعراف بعد اكتشاف 
النار فعديدة، وسوف نبين تلك 
اآلثار بالتفصيل يف موضع آخر 
عندما تحين فرصة لذلك، ولكن 
ما يعنينا يف هذا املقال حقًّا هو 

متابعة التطور التكنولوحي 
والحضاري منذ حدث التحكم يف 

النار يف املاضي السحيق، وإىل 
أن انتهينا بالتحكم يف الذكاء 

الصناعي يف يومنا هذا.

2- وتيرة التقدم البشري

كما هو معروف فقد سار هذا 
التطور التكنولوجي/ االجتماعي 

عقب التحكم يف النار يف وتيرة 
شديدة البطء، وإن كانت أيًضا 

متسارعة، فمر بعدة مراحل 
ومحطات كانت تفصلها آالف ثم 
أصبحت الحًقا مئات من السنين، 
كان من بين تلك املحطات اختراع 

اإلبرة )وبالتايل حياكة جلود 
الحيوانات وغيرها لصنع مالبس 

طلبًا للدفء واألمان(، واختراع 
العجلة )الذي عىل بساطته مكن 

اإلنسان ألول مرة من نقل 
البضائع الثقيلة والسفر إىل 

مسافات بعيدة، فشكَّل نقلة نوعية 
كبرى(، وكان من تلك املحطات 

اكتشاف املوسيقى والنغم وابتكار 
اآلالت املوسيقية، واختراع 

الصباغة وإدراك األبعاد الثالثة 
لأللوان، وأيًضا اختراع األرقام 

لعمل العمليات الحسابية البسيطة، 
ثم اختراع الحروف للتمكن من 
تدوين اللغة واألفكار التي تعبر 

عنها، ثم محطة كبرى أخرى هي 
نشأة الفلسفة، والتي كانت املبدأ 
واملنطلق ملختلف العلوم التطبيقية 

املعروفة اليوم، وكان من تلك 
املحطات كذلك اكتشاف الكيمياء، 
واختراع الغزل والنسيج، وتطور 

علوم الرياضيات والهندسة 
واختراع الطباعة.. إلخ، فهل ظلت 

وتيرة التكنولوجيا عىل حالها؟

3- االنفجار التكنولوجي 

املعلوماتي والرقمي

االنفجار التكنولوجي هو املقابل 

تدلف إىل مرحلة الحواسيب 
الكمومية وثورة املعلومات 

والبيوتكنولوجي.

1- اكتشاف النار

كان يتعين عىل رحلة الذكاء 
الصناعي أن تبدأ بنمو وتطور 
الذكاء الطبيعي أواًل، فبدون أن 
يكون اإلنسان نفسه ذكيًّا كيف 

يمكن للذكاء الصناعي أن يوجد؟ 
وقد اشتعل ذكاء البشر بعد أن 

بدأوا أخيًرا يف طهي طعامهم 
بشكل منتظم بعد اكتشافهم للنار 

وإمكانية التحكم فيها، فبرغم 
أن أسالف البشر ربما عرفوا 

الطعام املطهي، فلربما أكلوا من 
جثة لحيوان احترقت داخل أحد 

الغابات بفعل صاعقة أو ما شابه، 
وال شك أنهم قد أدركوا حينها 

أن اللحم يصير أطيب عندما 
يتم طهيه بالنار، ولعلهم حاولوا 

بال كلل ترويض ذلك املارد 
والسيطرة عليه بابتكار وسائل 

إلبقاء النار مشتعلة ألطول فترة 
ممكنة، إال أنهم كانوا يفتقرون 

لوسيلة يمكن االعتماد عليها 
إلشعال النار.

وقد ال يكون التحكم يف النار 
هو أول اختراع هام لألسالف، 

فقد سبقته صناعة األدوات 
واألسلحة الحجرية الستخدامها 

يف القنص ويف الدفاع عن النفس، 
ولكنه بال شك كان األخطر، إذ 
إن الشعلة األوىل للحضارة قد 

اندلعت حرفيًّا بعد تلك الشرارة 
األوىل التي تمكن اإلنسان األول 

من إشعالها بنفسه إليقاد الحطب 
ألول مرة، وهو ما مكنه أخيًرا 



االنفجار التكنولوجي هو المقابل 
التكنولوجي للنفجار البيولوجي الكمبري، 
أو االنفجار الكوني العظيم، وهو مثلهما 
كذلك ليس انفجاًرا ولكن توسع مفاجئ 
وسريع للغاية، ولذلك يوصف باالنفجار، إذ 
إن وتيرة التطور التكنولوجي واالجتماعي 

في الحقيقة قد ظلت تحبو في مسيرة 
شديدة البطء، تفصل بين النقلة النوعية 

واألخرى قرون عدة، ولكن في المائتي سنة 
األخيرة تسارعت تلك الوتيرة كثيًرا.

نعيشه بالفعل.
وكان من أخطر توابع هذا 

التسارع كذلك أن املستقبل اليوم 
-عىل عكس كل الحقب املاضية- 

قد أصبح شديد القرب من 
الحاضر بل يكاد يالمسه، فأصبح 

ما كانت التكنولوجيا تجلبه يف 
املاضي من خير أو من شر فيتم 
اختباره والتأقلم عليه عبر مئات 

السنين، قد أصبح اليوم عىل قاب 
أيام وسويعات منَّا؛ ولعل املثال 
األهم عىل ذلك هو املنتج األعظم 

للحضارة البشرية واألخطر عليها 
عىل اإلطالق، وأعني بذلك الذكاء 

الصناعي.. فلقد أصبح عليه 
بالفعل اعتماد واسع بين البشر، 

بل وحتى ممن ال يفقهون عنه 
شيئًا.

ولهذه الحاجة الضرورية 
وامللحة يف استقراء التغيرات 

التي سيحملها املستقبل، وآثار 

التكنولوجيا، وعىل رأسها 
الذكاء الصناعي، عىل حيوات 

البشر والتحسب لها، بل وأيًضا 
محاولة تسخيرها نشأ علم 
 Future أو Futurologyالـ

.studies
فما هو الـFuturology أو علم 

استقراء املستقبل؟

4- علم استقراء املستقبل

ال أبالغ إن اعتبرت هذا العلم 
-الذي قلَّما يذكره أحد- من 

أهم العلوم يف عصرنا هذا إن 
مل يكن أهمها عىل اإلطالق، وهو 

-باختصار ُمخل- الدراسة 
امَلنهجية متعددة التخصصات 

املعنية بأثر التقدم التكنولوجي 
واالجتماعي عىل حيوات البشر؛ 

وكيف ستتشكل يف املستقبل 
القريب والبعيد.

وهذا العلم يختلف عما يسمى 

التكنولوجي لالنفجار البيولوجي 
الكمبري، أو االنفجار الكوني 

العظيم، وهو مثلهما كذلك ليس 
انفجاًرا ولكن توسع مفاجئ 

وسريع للغاية، ولذلك يوصف 
باالنفجار، إذ إن وتيرة التطور 

التكنولوجي واالجتماعي يف 
الحقيقة قد ظلت تحبو يف مسيرة 
شديدة البطء، تفصل بين النقلة 

النوعية واألخرى قرون عدة، 
ولكن يف املائتي سنة األخيرة 

تسارعت تلك الوتيرة كثيًرا، ثم 
تفاقم ذلك التسارع أكثر وأكثر 

يًّا يف العقدين  ليأخذ شكاًل أسِّ
األخيرين، ثم اندلعت ثورة 

املعلومات الرقمية يف الثالثين سنة 
املاضية، فنتج عن هذا التفاقم 
التكنولوجي الرهيب أن الكثير 

مما كان يعد من شطحات الخيال 
العلمي يف املاضي القريب قد 

أصبح اليوم حقيقة مؤكدة وواقًعا 

مورفي في دوره كشرطي روبوت
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وبرغم ان هذا العلم ال يعتبر 
من العلوم املثبتة بسبب اعتماده 

-جزئيًّا فقط- عىل املنهج العلمي، 
مما يصنفه أحياًنا كعلم زائف 
Pseudo science )وإن كان 

مثله يف ذلك مثل كثير من العلوم 
الجادة كعلم النفس(، إال أن أهمية 

هذه الدراسات وما ينتج عنها 
من استقراءات بالنسبة للشركات 

التجارية وبالنسبة لحكومات 
الدول وكذلك بالنسبة لألفراد ال 

تحتاج إىل أي توضيح. فمن خالل 
هذه النتائج ترسم الخطط ويتم 
بناء االستراتيجيات املستقبلية 

عىل املديين القريب والبعيد، وكما 
هو واضح من يملك ناصية هذا 
العلم هو وحده من يحصل عىل 

األفضلية يف هذا السباق.
فكر يف أبسط األمثلة وهو أحد 

تطبيقات السوشيال ميديا، مثل 
فيسبوك أو تويتر، وتداعياتها عىل 
العالقات االجتماعية للبشر سلبًا 

أو إيجاًبا، وكيف يمكن استغاللها 
يف نشر األكاذيب ونظريات 
املؤامرة، وكذلك يف تحريك 

الجموع وإثارة الثورات والقالقل 

وربما الحروب، وفكر يف كيف 
ستكون تلك الدراسات ضرورية 

الستقراء تداعيات هذه التطبيقات، 
وباقي تداعيات تأثير الفراشة 

Butterfly Effect عىل املستقبل، 
وكم ستكون مفيدة يف معرفة ما 

يمكن أن تسفر عنه األمور يف 
النهاية، وكم لذلك من فوائد ومن 

فرص سانحة تكاد تستجدي 
االستغالل التجاري والسياسي 

والعقائدي.
ولكن لعل املثال األخطر عىل 
أهمية هذا الفرع من العلوم؛ 

هو رسم مستقبل املنتج األهم 
واألعظم للحضارة البشرية 

واألخطر عليها عىل اإلطالق، 
والذي سوف يغير كل قواعد 

وموازين اللعبة يف املستقبل غير 
البعيد، أال وهو الذكاء الصناعي. 

فكيف نستطيع أن نستخدم علوم 
ودراسات املستقبل لرسم صورة 

عن أحوال البشر يف ظل الذكاء 
الصناعي املدعم بالقدرات الخارقة 

 Quantum للحوسبة الكمومية
computing؟

بـ”علم التنجيم” وقراءة الطالع 
اختالًفا كليًّا وجذريًّا، فهو ال 
يعتمد عىل أي عالئق باطنية 

غرائبية تربط كواكب امَلجموعة 
الشمسية بخصائل البشر، وهو 

ما ال يوجد عليه أدنى دليل علمي، 
بل عىل االستقراء املنطقي املبني 

عىل التحليل العميق للبيانات 
واملعطيات التاريخية والراهنة، 

ولذلك ال غرابة أن يعتبره 
املتخصصون موازًيا لعلمي 

التاريخ واالجتماع، فهو يرتبط 
بهما ارتباًطا وثيًقا بل وينهل 

منهما.
يسعى الباحثون يف هذا املجال 

لتحديد ما سوف يستمر يف 
املستقبل من أفكار و«ترندات« 

ومن اختراعات تكنولوجية 
وخالفه، وما يرجح أنه سوف 

يذوي ويموت منها، ولذلك كان 
من املنطقي -ومن الضروري 
كذلك- االستعانة بعدة علوم 

وتخصصات مثل علوم التاريخ 
وسيكلوجية البشر والتطور 

بشقيه البيولوجي واالجتماعي 
وعلم اإلحصاء والعلوم 

االجتماعية واإلنسانية.. وغيرها، 
بهدف دراسة وتحليل تفاعالت 

البشر تاريخيًّا مع املواقف 
والترندات املشابهة، والوصول 
إحصائيًّا إىل ما يرجح أن يكون 

عليه تفاعلهم مع ما سوف 
يستجد يف املستقبل، ومن بين ما 

يسعى إليه الباحثون كذلك هو 
استقراء ما سيحدث للبشر بعد 

أن يستويل الذكاء الصناعي نفسه 
َل اعداًدا  عىل وظائفهم، ويحوِّ

كبيرة منهم إىل مواطنين زائدين 
عن الحاجة.

ثقافات وفنون
رأى
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وتحوله إىل عبد لها.

ولكن العلم -عىل ما يبدو- ما زال 
يف مرحلة بعيدة كل البعد عن سبر 
أغوار الوعي البشري، ولذلك فإن 
السيناريو األقرب للتصديق -عند 

تأمل مستقبل التطور البشري- 
ليس هزيمة الذكاء الصناعي 

لإلنسان وسيطرة الروبوتات عىل 
الكوكب واستعبادها لبني البشر، 
أو ما يسمى باالجتياح الروبوتي 

AI takeover الذي تتنبأ به العديد 
من قصص وأفالم الخيال العلمي، 

بل أن تأخذ البشرية نفسها أحد 
هذه املناحي الخطيرة التالية أو 

كلها، أولها هو تعديل البشر 
وراثيًّا، وهي تكنولوجيا متوفرة 

بالفعل وقيد التنفيذ إن مل تكن 
بالفعل قد نفذت يف بعض الدول 

مثل الصين وكوريا الشمالية 
وغيرها، والثاني هو استخدام 
التكنولوجيا الحيوية للكشف 
والتحكم يف مشاعر اإلنسان 

الداخلية والسيطرة عليه عاطفيًّا 
وإمالء قراراته، واملنحى الثالث 

هو إنتاج السوبرمان املدعم تقنيًّا، 
أو اإلنسان املزود بعناصر من 

التكنولوجيا سواًء عىل شكل 
شرائح مزروعة بداخله تمنحه 

قدرات ذهنية واتصاالتية فائقة، 
أو عبر الدعم أو االستبدال الفعيل 
لبعض أعضائه، كالعين أو األذن 
مثاًل، بأجهزة تكنولوجية متقدمة 

تؤدي وظيفتها بشكل أكثر دقة 
وكفاءة عن أعضائه الطبيعية.

كما يمكن تصور الحال إذا تم 
الدمج بين كل هذه الوسائل إلنتاج 

اإلنسان »السوبر سوبرمان« 
أي املعدل وراثيًّا واملؤهل عاطفيًّا 
واملدعم تكنولوجيًّا والذي يجمع 

ويدمج بين ذكاء اآللة الخارق 
وبين الوعي البشري املسيِطر 

واملهيِمن )أو املسيَطر واملهيَمن 
عليه(، إنه هذا الهجين البشري 
اآليل أو سمه الجريندايزر أو الـ
Robocop الذي سيهزم باقي 
الروبوتات البشرية ويسحقها، 

والذي سيتم رفعه نهائيًّا وتلقائيًّا 
إىل مصاف اآللهة واملعبودات!

ولكن عىل صعيد آخر فإن انتصار 
اآللة عىل البشر واستعبادها إياهم 
قد ال يكون بهذا االحتمال البعيد، 

فالشيء املؤكد بالنسبة للذكاء 
الصناعي هو تفوقه وبسنوات 
ضوئية فيما يختص بالسرعة 

والذكاء عىل البشر، وهو ال 
يزال يف تزايد وتقدم مضطرد 

بفعل اختراع الحوسبة الكمومية 
Quantum computing مؤخًرا، 

والتي ستضيف عدة سنوات 
ضوئية لسرعة أحدث الحواسيب 

فائقة السرعة، وبالتايل لقدرتها 
عىل تحليل البيانات والخروج 

بنتائج.

6- املستقبل

 يف ظل الذكاء الصناعي

ربما يتمكن الذكاء الصناعي يف 
النهاية من قهر البشر والولوج 

داخل وعيهم وربما ال، ولكن 
مما ال شك فيه أن العقل أو 

الذكاء الصناعي املدعم بالقدرات 
الكمومية الفائقة هو األكثر قدرة 

عىل فك هذه الشفرة مقارنة 
بالذكاء البشري املحدود الذي 

صنعه

5- صناعة السوبرمان

قرأت الكثير من االراء املتضاربة 
حول مستقبل الذكاء الصناعي، 

عبَّر بعضها عن مخاوفه وأحياًنا 
عن تفاؤله باحتماالت تمكن الذكاء 

الصناعي يف مستقبل قريب أو 
بعيد من الخروج خارج السيطرة 
البشرية، واتخاذ موقع الصدارة 
وصناعة القرار من العامل عوًضا 

عن البشر، وكان البعض اآلخر 
أقل تفاؤاًل.

ولكن النظرة األكثر واقعية تخبرنا 
أن ذلك إن حدث فلن يكون يف 
املستقبل القريب، بل إنه قد ال 

يحدث عىل اإلطالق، فحتى اآلن ال 
يستطيع الذكاء الصناعي التصرف 

بمفرده، أي خارج حدود ما يتم 
تزويده به من معلومات وأوامر، 
وهو لذلك ملزم باتباع الشفرات 
أو الخوازميات التي يزوده بها 

البشر. ولكي تستطيع اآللة أخذ 
زمام األمور والتفكير بنفسها 

ولنفسها، أي ملصلحتها الخاصة، 
يتعين عليها أواًل فك شفرة 

أحد أهم وأخطر ما يميزنا عنها 
كبشر، أال وهو الوعي، والذي 

يدفع اإلنسان للتصرف التلقائي 
املحقق ملصلحته من خالل إدراكه 

لنفسه ولوجوده والعامل من 
حوله، وهو ما تفتقره اآللة التي 

ال تملك وعيًا قائًما بذاته. فإذا تم 
فك هذه الشفرة وأصبحت ترجمة 

هذا الوعي املراوغ إىل تفاعالت 
كيميائية أو موجات كهربائية 

يمكن التعامل معها فيزيقيًّا 
ممكنة، يمكن عندها لتلك اآللة 

الواعية الخروج نهائيًّا عىل إرادة 
السيد تمهيًدا ألن تسوده بدورها 
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علي حسن

غانا..
عروس أفريقيا البكر

أكتِف بهذا، بل ذهبت إىل مراكز 
أخرى خاصة ألخذ لقاحات إضافية 
ضد شلل األطفال، حصبة، كوليرا، 

تيفوئيد، سعال ديكي، ُحمى 
صفراء، حمى شوكية، لقاحان 

ضد فيروس الكبد A وB، وعقار 
يؤخذ يوميًّا يمنع اإلصابة باملالريا. 

استقبل ذراعي كل هذه اللقاحات 
يف يومين، ثم بدأ جسدي ينتبه، 

ويفرز أجسامه املضادة، فقضيت 
ما تبقى من أيام قبل السفر طريح 

الفراش، أشكو آالًما مبرحة يف 
العظام والبطن، وصداع شديد مع 
حمى تأتي وتزول بال مقدمات أو 

أوقات محددة!
أقلعت طائرة مصر للطيران، وبعد 

رحلة استغرقت سبع ساعات 
هبطت يف مطار »كوتوكا الدويل« 
بالعاصمة الغانية أكرا. وضعت 
السيدة التي تعمل يف جوازات 
املطار خاتم الدخول عىل جواز 

سفري، مع ابتسامة ساحرة من 
شفتين غليظتين سوداوين لكنهما 

يكشفان عن أسنان كاللؤلؤ ناصعة 
البياض!

مع كلمات الترحيب استلمت 
حقيبتي وخرجت ألجد سائق 

الشركة يف انتظاري، وألنني أتوق 
إىل التدخين، رجوته أن يمهلني 

دقيقة أدخن فيها سيجارة واحدًة! 
رجعت إىل الرصيف القريب من 

السيارة وأشعلت سيجارتي. 
كان واضًحا أنني الوحيد الذي 

يدخن، فلم أر بجواري أحًدا 
يدخن، وليس عىل األرض أثٌر 

لعقب سجارة واحدة! كان السائق 
يرمقني بعينين، قرأت بعًضا مما 
كتب فيهما! كأنه أراد قول شيٍء، 

لكنه آثر أن  يتركني استمتع 
بسيجارتي، إذ كنت آكلها بنهم! 
أطفأتها داخل منديل ورقي، ثم 

ركبت السيارة واضًعا حزام 
األمان، فأخبرني بما كان يف قلبه 
وعينيه وحجبه عىل ضيق وتردد: 
»ال ُيسَمح بالتدخين يف الشوارع 
مطلًقا، وهناك كبائن أُِعَدت لهذا 

الغرض، ويجب االلتزام بذلك«، ثم 
أدار محرك السيارة متجًها إىل مقر 

الشركة الذي يبعد نصف ساعة 
تقريبًا عن املطار.

عندما أضاءت إشارة املرور باللون 
األحمر، رأيت بائًعا جائاًل يعرض 
سلعته عىل قائد سيارة، ثم تغير 
لون اإلشارة فصارت خضراء، 

فاضطر السائق أن يتحرك ببطء، 
والبائع يتابعه ملسافة طويلة تارًكا 
ل  بضاعته عىل الرصيف كي ُيَحِصّ

ثمن بضاعته.

منذ عدة سنوات، ويف أحدى 
صباحات شهر أغسطس الحارة، 
استيقظت عىل رنين الهاتف. كان 

املتصل هو املدير اإلقليمي للشركة 
التي أعمل بها -واحدة من كبريات 

شركات التنقيب عن البترول 
يف العامل- يطلب مني التوجه 

إىل سفارة دولة غانا يف القاهرة 
للحصول عىل تأشيرة عمل، ثم 
أخذ كافة التطعيمات واللقاحات 
املطلوبة. رجوته أن يعفيني من 

السفر إىل أفريقيا، لكنه رتب كل 
شيء وأرسل إىل السفارة جميع 

املستندات املطلوبة ومعها تذكرَتْي 
سفر، ذهاًبا وإياًبا، وأخبرني أنه 
سيكون يف انتظاري يف أكرا بعد 

أسبوع من اآلن! وافقت؛ ثم أغلقت 
الهاتف حزينًا، وانتبهت فإذا 

الزوجة واألوالد حويل ينظرون إيلَّ 
يف صمت وكدر. خيَّم عىل البيت 

ساعات من الكآبة، فنحن يف مصر 
ال نعرف عن أفريقيا غير األمراض 

واملوت!
انهيت إجراءات التأشيرة بيسر 

عجيب! وحقيبتي جاهزة للسفر، 
ومل يبق غير األمصال واللقاحات 

الضرورية. توجهت إىل مركز 
األمصال واللقاحات بالدقي طالبًا 

جميع اللقاحات املتاحة لديهم، ومل 
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لغابة بكر!
إذا سمعت صوت آلة تنبيه، فاعلم 

أن هناك كارثة! الحقيقة؛ أنني طيلة 
خمس سنوات قضيتها يف غانا، 
رأيت احتراًما شديًدا إلشارات 

املرور، ُينبئ عن شعب متحضر 
ومثقف.

إن أهم ما تتميز به مدينة أكرا 
هو الهدوء والخضرة والنظافة 
والنظام. يف شوارعها حارات 

مخصصًة لقيادة الدراجات، وألنها 
مدينة تتعرض ألمطار غزيرة 

طوال العام فإن بها شبكة ضخمة 
لتجميع مياه هذه األمطار تحت 

األرض، ولقد تم بناؤها عىل الطراز 
اإلنجليزي، حين كانت ترزح تحت 
نير االستعمار البريطاني منذ عام 
1897 وحتى السادس من مارس 

.1957
تأخذ البيوت طابعها وطرازها 

املعماري من الطراز اإلنجليزي 
الشهير، ونادًرا ما تتجاوز 

الطابقين، أسقفها بنية اللون أو 
داكنة الحمرة، حادة امليل كي ال 
تراكم مياه املطر فوقها، ويحفها 

مجموعات ضخمة من أشجار املوز 
والباباي واألفوكادو من الخارج 

والداخل، ويفصل بينهما سور ليس 
يزيد عن املترين ونصف املتر.

تدريجيًّا وبعد أيام قليلة ذهب عني 
القلق وهواجس العدوى والخوف 
من الذباب والفرار من الباعوض، 
مل أجد شيئًا يتطلب هذا الحذر أو 
يبرر ذاك الهلع. غانا دولة نظيفة 
وشعبها يهتم بنظافته الشخصية 

جدًّا، ويحافظ عىل نظافة بيته 
وبيئته ونظافة طعامه وشرابه، ولك 

أن تعرف أن القمامة يتم فصلها 
من املنبع يف كل شوارع أكرا، حيث 
يتم الفصل بين القمامة التي تقبل 

التدوير واألخرى التي ال تقبل 
التدوير، وأحياًنا تجد صناديق 

تعمل بالطاقة الضوئية كي يضمنوا 
أنها دائًما مغطاة، وخصوًصا 

صناديق املواد العضوية.
غانا دولة غنية، لها تاريخ عظيم، 

تقع غرب أفريقيا عىل الساحل 
الشمايل لخليج غينيا، حدودها 

الشمالية مع دولة بوركينا فاسو 
وحدودها الشرقية مع دولة توجو 

وتحدها من ناحية الغرب دولة 

قلت للسائق الذي بجواري: »حين 
يعود لن يجد شيئًا من بضاعته«.

فأجاب مستنكًرا وبحزم: 
»مستحيل! لو تركها يوًما كاماًل، 

فإنه سيجدها يف مكانها حين يعود، 
ألن أحًدا لن يقترب منها«.

كل شيء هنا »بسيٌط ونظيٌف«، 
الخضرة أينما نظرت! وأشد ما لفت 

انتباهي هو أنني مل أسمع أبواق 
السيارات تصدر تنبيًها واحًدا! 

صمت مذهل، كأنك تتنزه داخل 
حديقة عامة أو تطوف حول أشجار 



2 6 7

تشتهر بزراعة الكاكاو، ويوجد 
بهذا اإلقليم مناجم الذهب وخام 

املنجنيز والبوكسيت، وتحتل غانا 
املركز الحادي عشر عامليًّا يف إنتاج 

الذهب وفًقا إلحصائيات مركز 
املسح الجيولوجي األمريكي يف 

تموز )يوليو( عام ٢016 حيث بلغ 
إنتاجها 90 ألف كجم سنويًّا.

املدينة الثالثة هي مدينة تاكورادي، 
وهي عاصمة اإلقليم الغربي، وتقع 

عىل خليج غينيا أيًضا عىل املحيط 
األطلنطي، وتبعد ٢٣0 كم عن 

أكرا، وتشتهر تاكورادي بإنتاج 
البترول، وهي أكثر املدن التي 

َحظيُت باملكوث فيها لفترات طويلة 
دون املناطق األخرى، واستمتعت 
بطبيعتها الخالبة ومناخها املعتدل 
وبسمائها الغائمة دائًما، وبمطرها 

شبه الدائم طيلة العام! وتاكورادي 
تتصارع اآلن كبرى الشركات 

العاملية للحصول عىل حق البحث 
والتنقيب عن النفط فيها، كذلك 

تزدهر يف غانا عمليات التنقيب 
البحرية داخل حدودها اإلقليمية 

عىل املحيط األطلنطي.
ومنذ أن فاز الرئيس »نانا أدو 

دانكاوا« )املولود يف ٢9 مارس 
)1944  يف انتخابات 7 يناير 

٢017 عىل الرئيس السابق »چون 
دراماني ماهاما« كان حريًصا عىل 

مراجعة كافة العقود املبرمة مع 
شركات البترول العاملية للتنقيب 
عن الخام، وذلك لتأكده من أن 

تلك العقود إنما تصب يف مصلحة 
هذه الشركات األجنبية، وتعود 

بالخسارة عىل غانا، وعندما أصدر 
قراًرا بمراجعة تلك العقود، خضعت 

كل الشركات للقرار، بل إن بعض 
تلك الشركات تحاول السيطرة عىل 

عمليات االستكشاف والتنقيب يف 
غانا، والتى تؤكد عمليات التنقيب 

أنها دولة واعدة يف مجال إنتاج 
الغاز والبترول، وأنها ستحتل 
قريبًا مركًزا متقدًما بين الدول 

ساحل العاج، أما حدودها الجنوبية 
فتقع عىل ساحل املحيط األطلنطي 
حيث السحر والجمال والشواطئ 
البكر، رغم أنهم يستخدمونها منذ 

مئات السنين!
»ساحل الذهب« هو اسمها القديم، 

ثم أصبحت غانا رسميًّا يف عام 
1900، مساحتها  ٢٣8.5 ألف 
كم مربع، وعدد السكان ٣0.4 
مليون نسمة وذلك طبًقا آلخر 

إحصاء قامت به األمم املتحدة يف 
عام  ٢019، منهم 40% مسيحيون 

و٢5% مسلمون و٢٢% وثنيون 
والباقي ديانات أخرى.

يتحدث الغانيون ٢50 لغة تقريبًا، 
أكثر تلك اللغات شيوًعا هي لغة 

»التي وي« التي يتحدث بها سبعة 
مليون نسمة جميعهم من قبيلة 

»أكان«، وهي أكبر قبائل غانا، ولغة 
»التي وي« تنقسم إىل ثالث لهجات 
مختلفة »أكوا بيم تي وي« ولهجة 
»فان تي تي وي« ولهجة »أشان 

تي تي وي«.
العاصمة السياسية هي أكرا التي 

يسكنها ٢.٢ مليون نسمة غالبيتهم 
من قبيلة »جا أدانج بي« وهم 

يتحدثون لغة خاصة بهم تسمى 
»جا« املشتقة من اسم القبيبلة.

وُتقسم غانا إىل عشرة أقاليم، لكل 
إقليم عاصمة، وهناك ثالث أقاليم 

ذات أهمية سياسية واقتصادية 
كبيرة، املدينة األوىل هي أكرا 

عاصمة الدولة وعاصمة إقليم 
أكرا العظيم، وتقع عىل خليج 

غينيا جنوًبا، وأهميتها سياسية 
فقط كونها العاصمة، أما مدينة 

كوماسي فهي عاصمة إقليم 
أشانتي، وتبعد ٢50 كم عن أكرا 
العاصمة، ولها أهمية كبيرة حيث 

ثقافات وفنون
أدب رحالت

چون دراماني ماهاماكوامي نكروما نانا أدو دانكوا
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املجاالت، وحاولت أن أتعرف أكثر 

عىل هذا البلد الرائع، خصوًصا 
بعد أن تحول شعوري تجاهه 

من النقيض إىل النقيض، وبعد أن 
رأيت بأم عيني كيف يعيش الشعب 

الغاني، وتعاملت مع شبابه، الذي 
يتصف باألخالق، والطيبة والكرم 

والطباع الهادئة، وال يكذب أبًدا.
مل أشهد حتى اآلن ومنذ سنواٍت 
خمس مضت، عراًكا يف شارع أو 

سباًبا بألفاظ قبيحة -أبًدا- الجميع 
يتحدثون بأدب جم، وبصوت 

منخفض، وأغلب الشباب مثقف، 
يستطيع التعامل بمهارة بالغة مع 
التكنولوجيا الحديثة ويستوعبها 

بسرعة وبجدارة.
أما الفتيات يف غانا فهن عىل خط 

واحد من املساواة مع الفتيان، 
واملرأة لها دور ال يستطيع أحد 
إنكاره، أو الحط من شأنه، فهي 
تعمل يف كل مكان، وأي منصب 
أو وظيفة، ال مجال للتحديد أو 

التقزيم أو فرض وصاية، تراها 
وزيرة وتجدها بائعة وهي تخدم 

يف الجيش جندية أو قائًدا عسكريًّا، 
وهي قاضية، ضابًطا يف الشرطة، 
مهندسة يف البترول أو عاملة يف 

مصنع تحت ظروف صعبة، وكنت 
أحياًنا أسافر قبل الفجر متجًها 
إىل موقع عميل الذي أمكث فيه 

شهًرا، فأشاهد النسوة يخرجن إىل 
أعمالهن والظالم ال يزال يضرب 

األرض بجناحيه، ظالم دامس، 
فال يغري ذلك أحًدا عىل التعرض 
لهن، أو أراهن يمشين عىل عجل 
أو خوف أو اضطراب، بل تسير 
كل واحدة منهن يف أمان منقطع 

النظير، دون أن يلتفت إليها إنسان 
قط، وأزيدك من القصيدة بيتًا.. 

كان يعمل معي عىل جهاز الحفر 
عشرات الفتيات، ويبتن ملدة شهر 
بعيًدا عن بيوتهن وأسرهن، دون 

فتاوى تحريم أو اعتراض أو تحقير 
لشأنهن أو تعرضهن للقيل والقال، 

ال يجرؤ أحد أن يفعل أي شيء 
أو يتعرض لهن بأي صورة من 

األشكال، فهن كالرجال تماًما، رأس 
برأس، وكف بكف، وقدم بقدم، ال 

فرق وال تفريق!
تحاورت مع هؤالء الشباب يف 

السياسة ويف االقتصاد ويف التعليم 
والصحة، باختصار؛ حاولت أن 

أعقد مقارنات بينهم وبين وضع 
املصريين يف جميع املجاالت، 
خصوًصا أن األسعار يف غانا 

ليست مرتفعة، والعملة الوطنية يف 
غانا هي السي دي الغاني، وكان 

سعر الصرف عام ٢015 هو ثالث 
سيديات ونصف للدوالر الواحد، 

ثم أصبح يف عام٢016  أربعة 
سيديات للدوالر الواحد، وأخذت 

قيمة السي دي تتراجع، حتى 
أصبح سعر الصرف اآلن ستة 
سيديات تقريبًا للدوالر. كذلك 

فإن سعر البنزين يخضع ألسعار 
البورصة العاملية، فنجد أن السعر 

يتغير يف صباح اليوم وعند اإلقفال 
يف املساء زيادة أو نقصاًنا.

كان حديثهم عن التعليم أنه 
أهم ما يطمحون إليه، وأنهم 

يسعون إىل تعليم جيد وبتكلفة 
تتناسب مع قدراتهم، فالتعليم 
اإللزامي يبدأ كاملعتاد من سن 

ست سنوات، ويمر بثالث 
مراحل، املرحلة االبتدائية ثم 

املرحلة اإلعدادية وينتهي باملرحلة 
الثانوية. والتعليم يف املرحلة 

االبتدائية وحتى اإلعدادية يكون 

املصدرة لهما.
أما اإلقليم الرابع فهو »اإلقليم 

الشرقي« وعاصمته »كوفوريدوا« 
الذي ترجع أهميته إىل مناجم املاس 
املوجوده فيه، ولذلك فإن له أهمية 

اقتصادية كبيرة.
يوجد يف غانا أنهار ثالثة، نهر 
»فولتا األبيض« الذي يقع عليه 

أحد أكبر سدود العامل وهو سد 
»أكو سومبو«، الذي تم بناؤه عام 

1965، ونهر »فولتا األسود«، ونهر 
»أُو تي«، وهناك بحيرة اصطناعية 
تكونت بعد بناء سد »إكو سومبو« 

هي بحيرة »بوسوم تي وي« 
حيث يصب فيها أغلب األنهار 

االستوائية.
ما يلفت النظر واالهتمام أن تعدد 
اللغات والديانات يف غانا ال يمثل 
ضعًفا أو عيبًا، فال هو سبٌب يف 

اختالف وال باعٌث للصراعات أو 
دافع إىل عداوات وتناحر، بل زادها 

التعدد والتباين تناغًما وجمااًل، 
فنجد يف األسرة الواحدة األب 

مسلم واألم مسيحية )والعكس 
موجود ومقبول( واألوالد أحدهم 

يختار اإلسالم، واآلخر يفضل 
املسيحية كلٌّ حسب رغبته، بل إن 
هناك من يغير دينه من املسيحية 

إىل اإلسالم بعد أن يكبر، أو 
العكس، وال تجبر القبائل أبناءها 
عىل الزواج من نفس القبيلة أبًدا. 
وكان أحد سائقي الشركة مسلم 

باالسم، لكنه ال يقتنع بالدين، 
أي دين، وال يقيم الفرائض أبًدا، 

ومع ذلك يحترم املتدين ويساعده 
يف أداء فرائضه أثناء الصالة أو 

الصيام يف رمضان!
دارت بيني وبين الكثير من 

الغانيين حوارات وأحاديث يف شتى 



باملجان، والشعب أو عىل األقل 
الطبقة التي تعاملت معها ابتداًء 
من الخادمات والطهاة وسائقي 

السيارات وحتى موظفي الشركة 
من إداريين ومهندسين، الجميع 

لديهم الوعي والثقافة والتحضر، 
ويجيدون التحدث باإلنجليزية التي 
يحرص الجميع عىل تعلمها بجانب 

اللغة األم، وأستطيع أن أقول إن 
اللغة اإلنجليزية هي اللغة األوىل يف 

البالد.
أذكر أنني سألت أحد سائقي 
الشركة قبل مباراة كرة القدم 

بين املنتخبين املصري والغاني 
يف بطولة كأس األمم األفريقية 
عام ٢017 عن موعد  املباراة، 
وهل سيذهب لتشجيع الفريق 

الغاني يف االستاد؟ فأجاب بالنفي! 
وعلل ذلك بأنه رغم عشقه لكرة 
القدم، إال أنه لن يشجع الفريق 

الوطني، فإن العبي املنتخب الغاني 
جميعهم يحترفون اللعب خارج 

أفضل حااًل يف املدارس الخاصة 
مقارنة باملدارس الحكومية التي 

تتميز يف املرحلة الثانوية بالجدية 
والقوة، لذلك يحرص الجميع 
عىل إلحاق ابنائهم بمدارسها 

)الحكومية( ليكمل مرحلة التعليم 
الثانوي فيها بصورة جادة وذات 

جودة عالية. كما أن الجامعات 
الحكومية أكثر قوة وتطوًرا من 

الجامعات الخاصة، وسمعتها 
طيبة داخليًا وعامليًّا، ويف غانا 

ست جامعات حكومية، أشهرها 
جامعة »ليجون« يف العاصمة أكرا 
وبها جميع التخصصات، ولكنها 

ا بالعلوم  توىل اهتماًما خاصًّ
االقتصادية والتجارية والقانونية، 

أما جامعة »كواني ناكروما« للعلوم 
والتكنولوجيا يف مدينة »كوماسي« 

فهي تقوم بتدريس جميع 
ا  التخصصات وتويل اهتماًما خاصًّ

بالعلوم والتكنولوجيا والطب.
يكفي أن أشير هنا إىل أن انتخابات 

الرئاسة يف يناير ٢017 كانت 
لصالح الرئيس الحايل »نانا أدو 
دانكاوا« الذي فاز عىل منافسه 

جون ماهاما -الرئيس السابق- 
بسبب التقصير يف التعليم وعدم 

االهتمام بالصحة والعالج. إن 
اختيار املواطن الغاني للرئيس 

الحايل يرجع أساًسا إىل وعوده 
التي قطعها عىل نفسه باالهتمام 

بالتعليم ورفع مستواه ومنح 
املواطن الغاني فرًصا أكبر يف 

التعلم املحترم والدراسة الجادة، 
كذلك االهتمام بالصحة وتطوير 

منظومة التأمين الصحي وتجهيز 
املستشفيات بأحدث األجهزة، رغم 

أن يف كل مدينة يوجد مستشفى 
حكومي ضخم يقدم العالج 

غانا، يف أكبر األندية العاملية، ومع 
هذا ال يقدمون العون للدولة وال 
يقومون بالتبرع لبناء مؤسسات 
تفيد الشعب الذي كان سببًا يف 
دعمهم ونجاحهم، لذلك توقف 

غالبية الشعب عن تشجيعهم عقاًبا 
لهم وليشعرهم بتقصيرهم تجاه 

وطنهم!
تهتم الدولة بالثقافة وتنمي يف 

االجيال الجديدة حب الوطن 
والحفاظ عليه، بل وتحثهم عىل 

املشاركة الفعالة يف بناء مؤسساته 
وتطويرها، فبعد إتمام التعليم 

الجامعي ال بد للشباب من 
الجنسين أن يؤدي الخدمة الوطنية، 

ويف غانا الخدمة الوطنية تعني 
العمل عاًما كاماًل تحت إشراف أحد 
املؤسسات الحكومية بأجر رمزي، 

فمثاًل العمل يف وزارة التعليم يف 
مجال التدريس حيث يقوم بتعليم 
الطالب املادة التي تخصص فيها، 

أو العمل يف وزارة الداخلية لتنظيم 

في السنوات الخمس التي قضيتها في غانا 
شاهدت أنواًعا من الفاكهة لم أشهدها 
من قبل مثل األفوكادو والباباي، وتناولت 
األناناس اللذيذ وجوز الهند الذي يباع في 
الطرقات وتشرب ماءه األبيض اللذيذ والموز 

والبلنتين الذي يشبه الموز تماًما لكنه 
أكبر منه حجًما وأقل حلوة، ويستخدمونه 
في وجباتهم شرائح مقلية أو يجفف ثم 
يطحن ثم يخلطونه بالماء ليصير عجيًنا 

يؤكل عوًضا عن الخبز.
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املرور، أو يف وزارة الصحة يف أحد 
املستشفيات الحكومية، أما الخدمة 
يف الجيش فهي ليست إجبارية بل 

وظيفة يتم التقدم إليها واجتياز 
اختبارات تحددها القوات املسلحة.
الدولة تمنح الغانيين فرًصا قوية 
يف جميع تعاقداتها مع الشركات 

األجنبية التي تأتي للعمل يف غانا، 
وتفرض عليهم شروًطا قاسية 

كي تسمح لهم بالعمل، أهم هذه 
الشروط، أن يف مقابل كل تصريح 

بالعمل ملواطن غير غاني يتم تعيين 
مواطن غاني، وتفرض عليهم 

تأهيله للعمل وتدريبه لرفع كفاءات 
الشباب، كذلك تلزمهم بإدراجهم 

يف جدول الترقيات السنوية عىل أن 
يحدث إحالل واستبدال األجنبي 
بمواطن غاني بعد ثمان سنوات.

الزراعة يف غانا

يف السنوات الخمس التي قضيتها 
يف غانا شاهدت أنواًعا من الفاكهة 
مل أشهدها من قبل مثل األفوكادو 
والباباي، وتناولت األناناس اللذيذ 
وجوز الهند الذي يباع يف الطرقات 
وتشرب ماءه األبيض اللذيذ واملوز 

والبالنتين الذي يشبه املوز تماًما 
لكنه أكبر منه حجًما وأقل حالوة، 
ويستخدمونه يف وجباتهم شرائح 

مقلية أو يجفف ثم يطحن ثم 
يخلطونه باملاء ليصير عجينًا يؤكل 

عوًضا عن الخبز.
تشتهر غانا بالكاجو والكاكاو 

)يطلقون عليه شجرة الكوكو أو 
الشجرة الذهبية( وألهمية الكاجو 

وشجرة الكاكاو فإن الدولة تحتكر 
تصديرهما وال تسمح لألفراد 

أو الشركات الخاصة بالتصدير، 
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الفصوص ووضعها يف أسبته من 

الخوص، ويتم تغطيتها بإحكام 
وتترك ملدة أسبوع كي تتخمر، 
وبعد التخمر ُتوضع عىل ألواح 

من الخشب تحت آشعة الشمس 
حتى تجف تماًما، فتأخذ اللون 

البني املميز للكاكاو، يعاد جمعها 
مرة أخرى وتسليمها إىل الدولة 

للتصدير.
هذا بالنسبة للب ثمرة الكاكاو 

الداخلية، أما القشرة فيصنع منها 
صابون »أالطا سامينا« حيث 

يتم تجميع قشرة الكاكاو وُتجهز 
لها املواقد للحرق، بعد ذلك يتم 

تجميع الرماد ويوضع عليه املاء 
مع التقليب الجيد، وبعدها ُيصب 

يف أواٍن عليها مصفاة من القماش 
-الشاش- وذلك لفصل الرواسب 
الكبيرة والسوداء، حيث ينفذ املاء 
من خالل الشاش ومعه الرواسب 

الدقيقة، يوضع هذا الخليط عىل 
النار مع التقليب املستمر حتى 

يتحول إىل معجون شديد القوام، 
ويتم تشكيله إىل مستطيالت 

أو كرات أو يوضع يف علب عىل 
شكل معجون أو كريم يستخدم 

لتغذية البشرة والعناية بها، 
وهذا الصابون ال تدخل فيه مواد 
كيميائية أبًدا، لذلك فهو مفيد جدًّا 

للجلد.

االحتفاالت يف غانا

كنت محظوًظا للغاية أن حضرت يف 
غانا أغلب املناسبات واملهرجانات 

يف السنوات الخمس املاضية، 
وأكثر املهرجانات أهمية بالنسبة 
للمواطن الغاني وأعظمها شهرة 

عامليًّا هو مهرجان »شايل ووتي« 

الذي ُيقام يف شهر أغسطس من 
كل عام، ويستمر ملدة يومين، 

وهو »مهرجان للفنون« ُيقام يف 
الشوارع حيث ُترسم اللوحات 

الفنية الجميلة عىل األرض وعىل 
الحوائط واألسوار ويف امليادين، 

ويحضر السائحون إليه من جميع 
بالد العامل، وتكون املالبس زاهية 

األلوان، وهم يرسمون عىل كل 
شيء أمامهم بألوان جذابة ورائعة.
مهرجان الكينكي؛ والكينكي أكلة 

شعبية سوف أذكرها بالتفصيل 
الحًقا، ولكن هذا املهرجان فقط 

ألكل الكينكي، واالستمتاع بطعمه 
يف الشوارع، ويشبه هذا االحتفال 

عيد شم النسيم يف مصر، حيث 
يخرج املصريون إىل الحدائق 

واملتنزهات ألكل الفسيخ والرنجة 
 والسردين.

وإذا اعتبرنا أن االنتخابات 
ا يف غانا  الرئاسية تعد حدًثا هامًّ

فإني كنت يف بادئ األمر متوجًسا 
وقلًقا، وخشيت أن يحدث صراع 

بين أنصار الرئيس »جون ماهاما« 
الذي ما زال يتحكم يف مقاليد 
الحكم، ويف يده السلطة، وبين 

أنصار منافسه »نانا أدو دانكوا«، 
ووددت أن أكون خارج البالد وقت 
االنتخابات، لكن ما أذهلني هو أن 

االنتخابات مرت كأفضل ما يكون، 
وكان الشعب يف غاية التحضر 

والنظام، وعند إعالن نتيجة 
االنتخابات وفوز نانا أدو، َأَقرَّ 

ماهاما بهزيمته، واعترف بالنتيجة 
وسلم السلطة بشكل ديمقراطي 
رائع ومتحضر، ال يحدث إال يف 

أعرق دول العامل ديمقراطيًة كالهند 
وفرنسا وإنجلترا.

كنت أتوقع أن يفر الرئيس السابق 

حيث تقوم بجمع الكاجو والكوكو 
من املزارع بعد عمليات الحصاد 

والتجفيف وتتوىل هي تصديرهما 
إىل الخارج. ولقد شاهدت مزارع 
الكاجو والكاكاو ولكل محصول 
طريقته الخاصة يف الحصاد ويف 

التجهيز للتصدير.
الكاجو؛ يتم زراعته يف مساحات 

كبيرة، وهو يثمر مرة واحدة يف 
العام، ويبدو من أول وهلة كأنه 

ثمرة فلفل أخضر تتدىل من أغصان 
الشجرة وعند نهايتها نجد ثمرة 
الكاجو حيث يتم نزعه من منبته 

يف الثمرة ثم ُيطرح عىل بساط من 
قماش تحت آشعة الشمس حتى 

يجف، وبعدها يتم تعبئته وتسليمه 
للدولة لتقوم بتصديره إىل الخارج.

والكاكاو؛ ثمرته تشبه إىل حد 

كبير ثمرة القرع العسيل املتوسطة 
الحجم، أو األناناس ولكن قشرته 
الخارجية تكون ملساء ويمر بعدة 

مراحل حتى يخرج إىل سوق 
التصدير.

تتدىل ثمرة الكوكو من شجرتها 
كالبرتقالة أو املانجو، ويختلف 

لون قشرتها من األصفر الفاقع 
إىل اللون البني والبني املائل إىل 

الحمرة، وتأخذ الثمرة الشكل 
البيضاوي، فتشبه يف الشكل 
والحجم كرة القدم األمريكية.

يقوم املزارعون بجمعه من 
األشجار ويوضع يف أكوام كبيرة، 
ثم يقطع طوليًّا إىل نصفين، حيث 

يكون اللب عبارة عن فصوص 
بيضاء متشابكه مع بعضها 

وتشبة الثوم، وأحياًنا حين يترك 
لينضج عىل الشجر تتحول القشرة 

إىل اللون البني الداكن، ويصبح 
اللب بنيًّا أيًضا. يتم أخراج تلك 
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نكروما من األنسة فتحية عام 

1960 وأنجب منها جمال وسامية 
وسيكو، وأطلق الشعب عىل السيدة 

فتحية لقب عروس النيل، وأول 
كلمة قالها السائق يل عند أول 

زيارة لغانا عندما علم أنني من 
مصر: »السيدة األوىل لغانا مصرية 

واسمها فتحية«، والعجيب أنهم ال 
يزالون يلقبونها يف غانا بالسيدة 

األوىل رغم وفاتها!
ويف عام 1966 حدث إنقالب عىل 

نكروما واستنجدت السيدة األوىل 
بالزعيم جمال عبد الناصر الذي 

أرسل طائرة خاصة لها وألوالدها 
لتقلهم إىل وطنهم مصر، لكن عند 

وفاتها أصرت الحكومة الغانية 
والرئيس الغاني »چون كويف 

كوفور« عىل استقبال جثمانها كي 
تدفن بجوار زوجها الذي يعشقه 

الشعب رغم االنقالب عليه وفراره 
إىل غينيا ووفاته هناك، ولقد أعاد 
الغانيون جثمان زعيمهم نكروما 
بعد سنوات، لُيدفن يف وطنه، وله 

نصب تذكاري عظيم يف مدينة أكرا 
ُيعد مزاًرا سياحيًّا شهيًرا هناك.

يف الفترة التي أعقبت وفاة الزعيم 
جمال عبد الناصر ضعفت العالقات 

مع غانا، وما زالت العالقة بين 
البلدين ليست كما يجب أن تكون 
رغم أثر مصر الطيب هناك. لكن 

عىل املستوى الشعبي، أذكر بعض 
األمثلة عىل قوة العالقة بين البلدين 

شعبيًّا.
قابلت يف أحد املرات جنرااًل غانيًّا 

يعمل يف مطار أكرا اسمه أنو 
السادات، وحين سألته عن اسمه 
قال بكل فخر إنه عىل اسم رئيس 

مصر السابق! ولقد بدأ املصريون 
يف االتجاه إىل سوق العمل الغاني، 

بعد هزيمته إىل خارج البالد، أو 
يطلب اللجوء السياسي إىل أحد 

الدول املجاورة لغانا أو -عىل أقل 
تقدير- يحاول أن يفسد أجواء 

االنتصار للرئيس الجديد ويعرقل 
املسيرة الديمقراطية، ولكنه سلم 

السلطة وكان عوًنا للرئيس الغاني 
الجديد السيد نانا أدو دانكوا.
لقد كان بقاء الرئيس املهزوم 

داخل وطنه، ودون عرقلة املسيرة 
الديمقراطية، هي أكثر األشياء التي 
أذهلتني، ولذلك تعد غانا من أعظم 

الديمقراطيات الناشئة يف أفريقيا 
بشهادة جميع دول العامل!

عالقة مصر والعرب 

بدولة غانا

أعظم الفترات التي مرت عىل 
العالقات املصرية الغانية، هي فترة 

تحررهم من براثن االستعمار، 
وكانت مصر يف طليعة الدول التي 

وقفت بجوار غانا لتحريرها من 
االستعمار البريطاني حتي نالت 

االستقالل يف السادس من مارس 
عام 1957، وكان أول رئيس لدولة 

غانا هو »كوامي نكروما« )٢1 
سبتمبر 1909- ٢7 إبريل 197٢( 

الذي صادف أن التقى بفتاة 
مصرية أعجبته، هي السيدة فتحية 

رزق باخوم )19٣٢- ٢007( 
وطلب الزواج منها، لكن  طلبه 
ُقوبل بالرفض من والدتها، فما 

كان منه إال أن طلب وساطة الزعيم 
جمال عبد الناصر، الذي طمأن 

والدتها، بأنها يف الوقت الذي تحب 
أن ترى ابنتها سوف تجد الطائرة 

التي تقلع بها إىل غانا، ألنه سيجعل 
الرحالت إىل غانا يومية، وتزوج 

وتقابلت مع أعداد كبيرة من 
الشباب املصري الذي يعمل يف 

مجال التجارة، مل يصل إىل الشعب 
الغاني فكرة الشراء عن طريق 

األقساط الشهرية وذلك فيما يخص 
األدوات املنزلية واملالبس والسلع 

املهمة، لذلك فإن هؤالء الشباب 
يجلبون هذه السلع ويذهبون بها 
إىل البيوت لعرضها عليهم وبيعها 

بأقساط مريحة، ثم يحددون 
أشخاًصا يتولون مهمة جمع تلك 

األقساط يف موعدها.
ويعمل املصريون بطريقة قانونية، 

وتحدثت مع الكثير منهم وملست 
فيهم اإلعجاب بطبيعة الشعب 

الغاني، وطيبته، وأنه شعب مهذب 
يحترم القانون ويعشق وطنه. 
وما الحظته هو أن املصريين 

ينخرطون يف املجتمع الغاني بشكل 
رائع ومتحضر، ألنهم وجدوا يف 

غانا باًبا للرزق يجب الحفاظ عليه 
وتنميته.

أما أكثر الجاليات العربية تواجًدا 
يف غانا فهي الجالية اللبنانية، الذين 
لهم نشاط تجاري وسياحي ضخم 
يف غانا، وأكبر املشروعات التجارية 
واملتاجر الضخمة يملكها لبنانيون، 
وهم أيضا يتاجرون يف املحاصيل 

الزراعية التي تشتهر بها غانا، 
وهناك سلسلة مطاعم للوجبات 
السريعة هي األكبر واألشهر يف 

غانا تعرف باسم »مروانكو« عىل 
اسم صاحبها مروان والذي يقدم 

لزبائنه الغانيين أطباقه اللذيذة 
من الشاورما والدجاج والبطاطس 
املقلية مع العصائر الطازجة. كذلك 

يمتلك اللبنانيون أكبر املتاجر يف 
غانا مثل »چاسمن مول« و«مالكوم 

باالس مول« الشهير بفروعه 
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واللحم أيًضا.

الكنكي: تؤخذ حبوب الذرة 

وتوضع يف املاء املغيل ملدة نصف 
ساعة مع التقليب حتى ينضج 

ويصبح عجينًا، ثم يتم عمل كرات 
منه وُتَغلَّف بأوراق الذرة الخضراء 

وتوضع بجوار بعضها يف إناء 
ضخم، ثم يضاف إليها املاء وتترك 

عىل النار حتى ينضج تماًما.
البانكو: يصنع أيًضا من حبوب 

الذرة، والفرق بينه وبين الكنكي 
أنه يترك يف املاء املغيل لساعتين أو 

أكثر حتى ينضج تماًما ويصبح 
عجينًا. ونالحظ أن الكنكي والبانكو 

عجينتان أكثر جفاًفا من الفوفو 
واألوموتيو.

التو زايف: هو عجين من دقيق 

الذرة أيًضا ولكنه أكثر طراوة.
ولطبيعة الفوفو والكنكي والبانكو 

والتوزايف التي هي عبارة عن 
عجين، فإن الشعب الغاني يستعمل 
يده اليمنى فقط أثناء الطعام، فيقوم 
بأخذ قطع صغيرة من الفوفو مثاًل 
ويبللها بحساء الطماطم -الطبيخ- 

ويقطع اللحم بيده قطًعا صغيرة 
ويتناولها باليد اليمنى أيًضا، أما 
اليد اليسرى فال يستعملها أثناء 

الطعام أبًدا.
يف الجنوب يستخدم الغانيون 

الكاساف واليام واملانوك لصنع 
العجين ويأكلونه مع حساء 

من السمك املسلوق والطماطم 
والشطة الحمراء، بينما يف الشمال 

يستخدمون الذرة واألرز لصنع 
العجين، ويتناولون معه حساء 

اللحم املسلوق مع الطماطم والشطة 
الحمراء والفلفل الحار.

وهناك أكالت تشتهر بها غانا مثل:
الكيالوييل: وهو شرائح من 

البالنتين املقلية يف الزيت، 
والبالنتين يشبه املوز كما ذكرت 

سابًقا، ويقدم الكيالوييل مع الفلفل 
وامللح.

الجامباياال: هو حساء من قطع 

السمك املطهي مع البصل والطماطم 
والفلفل الحار والشطة الحمراء 

ويقدم مع عجين األرز، وقد قمت 
يف أحد املرات بتناول الجامباياال 
يف أحد الفنادق الشهيرة يف أكرا، 

وحقيقة القول إنني مل أستطع 
تناول الطبق كله، فهو كبير الحجم 

وقطع السمك الذي يشبه البلطي 
النييل كبيرة الحجم أيًضا، ولكن 

مع أول ملعقة من هذا الحساء 
انهمرت الدموع، فهو حار وحريف 
جدًّا، لكنه شهي أيًضا وال تستطيع 

املقاومة أو التوقف عن احتسائه 
رغم الشطة التي تشبه الجمر عىل 

اللسان!
نستطيع اآلن أن نلقي السالم عىل 

غانا الجميلة والوديعة، ونودع 
شعبها الطيب عىل وعد بمعاودة 
الزيارة مرات ومرات، فهذا البلد 

يستحق منا نحن املصريين تحديًدا، 
والعرب عموًما، اهتماًما بالًغا، 
فهي أرض بكر، وسوٌق ضخٌم 

وواعٌد، ال يجب غضُّ الطرف عنه، 
أو تركه دون دعٍم ألواصر األخوة 

والشراكة يف جميع املجاالت، 
ثقافية كانت أو اقتصادية وتعليمية 

وسياسية ومائية.
إن أفريقيا هي االمتداد الطبيعي 

لدولة كبيرة بحجم مصر، ومصر 
العظيمة بقوتها الناعمة ال ينبغي 

أبًدا أن تنصرف عن أصلها أو 
تنمو بعيًدا عن جذورها األصيلة 

واألصلية

املنتشرة يف طول البالد وعرضها.
أرى أنه ال يجب الصعود إىل 

الطائرة وإنهاء هذه الرحلة املتشعبة 
املسالك واألغراض دون تناول 

الطعام والشراب، فليس من كرم 
الضيافة أن نعود لديارنا بعد طول 

سفر وعناء ونحن مل نتعرف عىل 
املطبخ الغاني ومل نأكل بعض 

أطعمتهم الغريبة واللذيذة يف آن.
املطبخ الغاني ال يهتم بالخبز كثيًرا، 
ولكنه يستخدم العجين عوًضا عنه، 

وهناك نباتات لها جذور درنية 
تشبه البطاطا الحلوة، ولكنها كبيرة 

الحجم، تستخدم لهذا الغرض 
أشهرها »الكاسافا« و«الَيام« 

و«الكوكو يام« و«املانوك«، وهنا 
سوف أعرض بعًضا من أسماء 

وطرق تحضير تلك العجائن التي 
ُتغني عن الخبز.

الفوفو: هو نوعان، إما خليط من 

جذور الكسافا مع البالنتين الذي 
يشبه املوز ولكنه أكبر حجًما وأقل 
تسكيًرا منه، أو كسافا وكوكويام 

الذي يشبه يف الحجم والشكل 
القلقاس املصري. ويف كال الحالتين 

يتم تقشير الكسافا والبالنتين أو 
الكوكويام ثم يوضعان يف املاء 
املغيل، بعد السلق ثم يتم هرس 

الخليط بوضعه يف آنية من خشب 
ويطحن باستخدام مطحنة -هي 
ذراع خشبي كبير الحجم- حتي 

يصبح يف صورة عجين، ويقدم مع 
حساء الطماطم واللحم والبصل 
والشطة، والفوفو تعني الطعام 

األبيض أو طعام اإلله.
أوموتيو: هو عبارة عن أرز، يتم 

سلقه باملاء حتي يصبح كالعجين 
تماًما، ثم يصنعون منه ُكرات 

كبيرة ويقدم مع حساء الطماطم 

ثقافات وفنون
أدب رحالت
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حسب )األنا( و)اآلخر( هي التي 
تشكل جوهر )الصراع( يف القصة 

القصيرة، كان علينا البحث عن 
عالقة النفسي باالجتماعي، من 
أجل أن نعيد للنص اعتباره من 
حيث هو كيان قائم بذاته، ومن 

حيث هو انتاجية كتابية من خالل 
املحاور التالية:

أواًل: ثقافة الخوف وتحوالت 
الشخصية.

ثانيًا: تداخل األزمنة وآلية 
املونولوج.

أواًل: ثقافة الخوف 

وتحوالت الشخصية

إذا افترضنا أن اإلشكالية الكبري 
للمجتمعات اآلن تكمن يف تحول 

الخوف إىل ثقافة)٣(، فثقافة 
الخوف يف قصص املجموعة 
تعكس موقف الشخصيات 

الوجودي من العامل الخارجي، 
ربما أدى ذلك إىل تركيز الكاتب 

عىل شخصية واحدة أو عىل حدث 
محدد يف كل قصة، كشخصية 
الطفل الذي فقد أمه يف قصة: 

اذا افترضنا أن )الخوف(: 
»انفعال فطري طبيعي أو حالة 

نفسية مزاجية«)1(، فما من عاقل 
إال وللخوف يف نفسه مكمن، وألن 

التحليل النفسي يف تعاطيه مع 
القصة يفترض أن هذا التشكل 

الفني الذي ينجزه الراشدون ليس 
إال نقاًل لوهمهم الطفويل 

الذي يعرف فيما بعد باألثر 
األدبي)٢(، ربما أدي ذلك 

إىل تركيز الكاتب: محسن 
عبد العزيز عىل تقديم رصد 
مكثف للحظات الشخصيات 

الطفلية املهمة، والُبعد عن 
التحليل الفكري للحدث 
يف القصة الواحدة من 

قصص مجموعته: »كأنني 
حي« الصادرة عام ٢0٢0 

عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة، فإذا كانت الرغبة 

د.رشا الفوال

تجليات الخوف وتداخل األزمنة 
في مجموعة »كأنني حي«
»قراءة أدبية من منظور نفسي«

محسن عبد العزيز
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كتب

لطيف زيتونيسعيد يقطين عقيل حسين عقيل

ماذا أفعل معها؟ وملاذا تطاردني 
هكذا؟ تقفز يف حجري حين 

أتكلم، وتصعد إىل فمي تعد عيلَّ 
حركات الشفاه، متى أبتسم، 

ومتى أغضب، وإذا تكلمت بصوت 
منخفض، أحس بها تدخل يف 
حلقي، تتوقف قلياًل تسترق 

الصوت من منابعه«، وسيادة 
التشاؤم واإلحساس بالالجدوي، 

يف قصة: الكومبارس، حيث 
يقول البطل الذي يعمل ممثل 

كومبارس: »نقف، يأكلنا الخوف 
بال سبب، ننتظر أن يضربنا 

لنرتمي عىل األرض، ونصرخ 
نصرخ -وهو يكيل اللكمات- 

وال يسمعنا أحد، إنهم يصفقون 
للبطل«. فاالحتفاء بقوة البطل 

الرئيسي، وإعالء شأنه، قد 
يكون من أسباب الخوف أيًضا، 

وألن )الخوف( ال يورَّث، لكن 
املرء يولد به كاستعداد فطري 

لالنفعال، أما كيف يخاف؟ ومن 
أي شيء يخاف؟ فإنه يكتسب 
ذلك من خالل التنشئة، أحياًنا 
يكون الخوف من السلطة التي 

تشبه الرقابة، تلك التي يفرضها 
الضمير عىل اإلنسان، وتسبب 

له صراًعا داخليًّا، اتضح ذلك يف 
قصة: أشجار الخوف، حيث يقول 
البطل »كان الطاغية الجبار يربي 
الكلب، يطعمه اللحوم، ويلذ له أن 

يجعل الكلب بجانبه أثناء سيره يف 
الطريق، يخيف خلق اهلل، ويزرع 

يف قلوبهم الرهبة، حتى نبتت 
أشجار الخوف عىل جانبي الطريق 

الطويل«.
وألن )اإلقصاء( من دالالت 

الخوف، نراه يف قصة: الديكتاتور 
يشاهد التليفزيون، حيث يقول 

البطل »جلس الديكتاتور العجوز 
أمام شاشة التلفاز يشاهد افتتاح 

أحد املشروعات يف بلده بعد أن تم 

كأنني حي، وشخصية الطفل 
الذي فقد كلبه األحمر يف قصة: 

الكلب األحمر، فيقول: »الذئب 
اآلن عىل الناحية األخرى للترعة، 

وأنا يأكلني الخوف«، كأن من 
مرادفات الخوف )التوجس( 

يف قصة: الجسر الطويل، حيث 
يقول الطفل الخائف »عىل جسر 

الترعة، الطريق طويل ملتٍو 
كثعبان، وأعواد الذرة املنتصبة 

عىل الجانبين تبث الرعب يف قلوب 
الرجال، أتذكر أبي وهو يقول: 

إنني رجل ويجب أال أخاف.. وها 
أنذا أحاول، لكن من يمنع قلبي 

من الخفقان بسرعة«، و)الحذر( 
يف قصة: الصفعة، حيث يقول 

البطل »أعرف أنهم ال يصدقون، 
فأنا ال أصفعهم جميًعا مرة 

واحدة، إنما أصفع كل واحد 
بمفرده، ألنني أخشي أن يتكاثروا 
عيلَّ ويضربوني أو ربما يقتلوني.
وزيادة يف االحتياط فإنني أتسلل 
من التلفزيون ببطء شديد، أصفع 
أحد املشاهدين وأعود سريًعا قبل 
أن يلتئم جرح الشاشة، وأقع يف 
املصيدة«. ثقافة الخوف هنا تعد 
تمهيًدا لثقافة )العنف( ومحاولة 

رفض )اآلخر(، ففي قصة: سيدة 
وطفالن يتجىل ذلك بوضوح يف 

تحول شخصية األم من الغضب 
والعنف مع أطفالها التي أنفقت 

ما تملك من نقود عىل مستلزمات 
دراستهم، إىل الهدوء والوداعة، 

بعد أن أعطاها أحد الركاب مبلًغا 
من املال، الخوف أيًضا قد يسبب 
لإلنسان أحاسيس نفسية مؤملة 

مثل )الوساوس( يف قصة: األذن، 
حيث يقول البطل »األذن التي 

تطاردني يف كل مكان ال أعرف 



ارتكزت عىل الشخصيات 
املفزوعة، وخوفها ومعاناتها يف 

قصة: ملاذا يريدون قتيل؟ وقصة: 
قسوة، إذ يرتبط الخوف بإدراك 
اإلنسان لنفسه عىل أنه ضعيف 

بالقياس إىل ما يخيفه، )املراوغة( 
أيًضا من أبرز تجليات الخوف يف 

قصة: الذبابة.

ثانًيا: تداخل األزمنة 

وآلية املونولوج

إذا افترضنا أن الزمن يعد 
»إطاًرا للفعل وموضوًعا للتجربة 

اإلنسانية«)4(، فإن الزمن يف 
قصص املجموعة ارتكز عىل 

االنطالق من الحاضر املعاش إىل 
املاضي الذي يتم استحضاره 

اعتماًدا عىل آلية )االسترجاع(، 
والذي ساهم يف إبراز املستقبل 

كمقابل له من خالل )االستباق( 

الذي يأتي بذكر حدث الحق عن 
زمن السرد كتوقع ويأتي مكثًِّفا 

للتفاصيل، كما أن استخدام 
ضمير املتكلم الذي يحتفي بالذات 

الساردة يف انتقالها من العامل 
الخارجي إىل العامل النفسي 

الداخيل أدى إىل تداخل األزمنة؛ 
ألن السرد بضمير املتكلم يبرز 

شخصية السارد بوصفه مشارًكا 
يف اللحظة القصصية، ويؤدي 
إىل انعدام الحاجز الزمني بين 

زمن السرد وزمن السارد، وألن 
»املونولوج كخطاب غير مسموع 
وغير منطوق تعبر به الشخصية 

عن أفكارها الحميمة ال يخضع 
لعمل املنطق«)5(.

ففي قصص املجموعة نجد 
املونولوج غير املباشر الذي يختلط 

فيه كالم الشخصية الرئيسية 
بكالم السارد يف قصص: اآلذان، 
والخنفسة والحائط املائل، وعجل 
الطلوقة، ويشبه أميتاب باتشان. 

واملونولوج املباشر الذي يدور 
بين الشخصية الرئيسية وذاتها، 

ويستشعره املتلقي من خالل 
تعبير الكاتب بصيغة املتكلم 

يف قصص: كأنني حي، الكلب 
األحمر، والجلباب الجديد، 

والجسر الطويل، ويضحك يف 
جنازته، و الذبابة، والحلمان مًعا.

وإذا اعتبرنا أن املونولوج دال عىل 
جدال بين متكلم خفي ومخاطب 
خفي)6(، فاملونولوج يف قصص 

املجموعة يدور حول )الصراع(، 
كما أن تداخل األزمنة اكتسبت من 
خالله قصص املجموعة مشروعية 

إحياء املاضي، ربما ملواجهة 
الخوف الحايل القائم عىل تناقض 

سلوكيات الشخصيات بين الباطن 

خلعه، ثم مال عىل زوجته وهمس: 
كل هؤالء الرؤساء وامللوك ال 

قيمة لهم إذا غضب الشعب.. آه 
من غضب الشعب.. قالها وأغمض 

عينيه«.
نالحظ هنا أن الخوف يختفي 
عند إدراك اإلنسان لحقيقة ما 

يخيفة، أو إدراكه لقوته الحقيقية 
يف مواجهة الشىء املخيف، وألن 

الخوف يعد محوًرا أساسيًّا 
قائًما عىل الذكريات املؤملة يف 

القصص القائمة عىل املعاناة، نجد 
بطل قصة: ال، يقول: »أنا اللهب 
القاسي كي أطهركم. أنا القتيل، 

وأنا الضوء، لقد خلقت قلوب 
العاشقين من جنون الشمس 

التي كانت أول شاهد علينا، حين 
صممتم عىل قتيل دون أن تخافوا 

نظراتها الغاضبة«.
نالحظ أيًضا أن قصص املجموعة 

الخوف يختفي عند إدراك اإلنسان لحقيقة 
ما يخيفة، أو إدراكه لقوته الحقيقية في 

مواجهة الشىء المخيف، وألن الخوف يعد 
ا قائًما على الذكريات المؤلمة  محوًرا أساسيًّ

في القصص القائمة على المعاناة، نجد 
بطل قصة: ال، يقول: "أنا اللهب القاسي 
كي أطهركم. أنا القتيل، وأنا الضوء، لقد 

خلقت قلوب العاشقين من جنون الشمس 
التي كانت أول شاهد علينا، حين صممتم 

على قتلي".
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املشهدية حال الوقوف عند 

الراهن املواكب للحظات الكتابة، 
والحاضر الكاشف عن التخيالت 

واألحالم، واملوروث الدال عىل 
السياق املجتمعي املنتج للقصص، 

فالتمزق النفسي الحاضر جعل 
اقة إىل  شخصيات القصص توَّ
املاضي أكثر، هنا يمكننا النظر 

إىل الخطاب والسرد من منظور 
واحد، فاالعتماد عىل االسترجاع 
جعل الترابطات الزمنية ال تشكل 

ترتيبًا موضوعيًّا.
اعتمد الكاتب أيًضا عىل البناء 

املتشظي للزمن النفسي يف رسم 
صورة الشخصيات املطحونة 

واملمزقة، وتشخيص املكان 
تشخيًصا واقعيًّا، حيث الحياة 

اململوءة بالتناقضات، ربما 
يمنحنا ذلك فرصة لتفسير 

موقف الشخصيات من املاضي 
-الذي اعتمد عىل الحنين إليه 

واستحضاره- من ناحية، 
والخوف منه من ناحية أخرى، 

فنجد أن )االسترجاع( غالبًا 

يأتي به السارد متعلًقا بإحدى 
الشخصيات داخل املشهد الواحد، 
وأغلب االستباقات جاءت متخيلة، 

أو يف األحالم، أيًضا املعلومات 
الحسية املختزنة يف الذاكرة مل يتم 
تحليلها من قبل الشخصيات، ربما 

يبرر ذلك الغموض الذي سيطر 
عىل كثير من قصص املجموعة.

اشتركت شخصيات معظم 
قصص املجموعة يف بعض املالمح 

منها: املرور بتجربة الخوف، 
والفرار من الحاضر إىل الدرجة 

التي تجعل الشخصية فريسة 
الشك، بالتايل وقوع املتلقي 

فريسة للتساؤل: هل القصة 
حقيقية أم متخيلة؟ هذا الخلط 
بين الواقعي واملتخيل أدى إىل 

تعدد وجهات النظر حول القصة 
الواحدة، فخيال الكاتب ربما 

استبعد )أناه الحقيقية( ليحل 
محلها )أنا مثايل( يرتبط بمفهومه 

وتصوره عن العامل الخارجي 
الذي يعيد كتابته من جديد

والظاهر، والذي مكن الكاتب 
من استخدام )الرمز( يف قصة: 

الزلزال، حيث يقول: »الطوبة 
املقيدة املسجونة يف الحائط تئن 
وال تشكو«، ويف قصة: الصفعة 
يقول: »اخترعتم ما اسميتموه 

الشيطان حتى تحمِّلوه جرائمكم«، 
وجاء التعبير عن )االستالب( 

رمًزا يف قصة: نسيان، حيث يقول 
البطل: »لكن واحًدا مثيل تماًما يف 
آخر العربة كان حزينًا جدًّا، ألنه 

فقد أو نسي روحه، ولآلسف 
مل يجدها«! متصاًل بحال 

)االستالب( أيًضا يف قصة: كأنني 
حي، وقصة: يضحك يف جنازته.

خاتمة

اعتمد الكاتب: محسن عبد العزيز 
عىل التلميح بعيًدا عن استنتاجات 

املتلقي، ويمكننا اعتبار الكتابة 
د من خاللها الكاتب  وسيلة جسَّ

خوف الشخصيات، من خالل 
الحركة ورصد التفاصيل 
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ثقافات وفنون
كتب
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الترجمة لآلخر.. بين سياسات إنتاج الخطاب والتلقي
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مارس 2022 39العدد كتاب أدبي غير دوري تصدر عن دار ميريت للنشر

الرقص الشرقي..
رسائل الجسد للمجتمع

والدين والسياسة والجنس!


