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هدية العدد :كتاب رقمي

املجالت الثقافية الرقمية

تجربة عود الند2019-2006 :

مبناسبة إمتام مجلة «عود الند» الثقافية العام الرابع عرش من النرش الثقايف
الراقي وبدء الخامس عرش ،يرس هيئة تحرير املجلة أن تهدي الكاتبات والكتاب
والقارئات والقراء نسخة رقمية من كتاب نارش املجلة ،د .عديل الهواري ،الذي
يوثق فيه تجربة نرش «عود الند» منذ كانت فكرة سبقت بسنوات الصدور يف
عام  ،2006وحتى نهاية شهر آذار (مارس) .2019
يتناول الكتاب مراحل تأسيس «عود الند» وتطورها املتواصل كمجلة ثقافية
شهرية صدرت يف وقت كان يشهد مفاضلة بني النرش الورقي والرقمي ،مع
انحياز واضح العتبار الورقي أفضل من الرقمي .ولكن هذا التقييم االنطباعي
غري الواقعي تراجع أمام متسك «عود الند» مبعايري جودة تضاهي أفضل املنشور
ورقيا ،فجذبت املجلة للنرش فيها األساتذة الجامعيني مثلام جذبت الكاتبات
والكتاب املبتدئني الباحثني عن منرب راق لنرش النص األول.
يسلط الكتاب الضوء عىل سياسة النرش يف املجلة ،ويرشح املؤلف أسباب
عدم نرش الشعر أو املوضوعات السياسية والدينية ،ونرش القليل من املواد
املرتجمة إىل العربية ،والتمسك بالنرش بعربية فصحى معارصة ،والسامح
بالعاميات ضمن االقتباسات والحوارات يف النصوص املنشورة.
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وعالوة عىل الشؤون املتعلقة مبجلة «عود الند» ،يتحدث املؤلف عن قضايا
عامة مثل أرشفة املجالت الثقافية الرقمية ،واملشهد الثقايف العريب ،ومقاييس
الحكم عىل رقي املجالت الثقافية.
ويتضمن الكتاب مقتطفات تعليقات كتبها زوار املوقع يف مناسبات إمتام
«عود الند» عاما من النرش وبدء آخر.
للحصول عىل نسخة من الكتاب استخدم/ي الرابط التايل .يجب اتباع
خطوات شبيهة بالرشاء من موقع إلكرتوين ،وهذا يشمل كتابة االسم والعنوان
اإللكرتوين واملدينة .وتتوج الخطوات بالحصول عىل خيار لتحميل الكتاب.
أدناه رابط الحصول عىل نسخة مجانية من الكتاب حتى منتصف حزيران
(يونيو) .2020
https://www.oudnad.net/books
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د .عديل الهواري

كلمة العدد الفصيل السابع عرش

ويكيبيديا مصدر غري مناسب للبحوث الجيدة
رغم شهرة ويكيبيديا ،ال بأس يف التذكري
بأنها موسوعة ،أو دار معارف ،رقمية ،ولكن
ليس لها محررون معتمدون ومختصون يكتبون
فيها املعلومات الصحيحة يف مجاالت خرباتهم
واختصاصاتهم ،بل تعتمد عىل محررين
متطوعني ،وما عىل هؤالء إال التسجيل يف موقع
ويكيبيديا إلضافة مواد إليها أو تعديل مواد
منشورة فيها.
قد تجد يف ويكيبيديا معلومة تبحث عنها ،ولكن هذا ال يجعلها مصدرا
موثوقا للنقل عنه .إذا كانت ويكيبيديا مذكورة يف الهوامش وقامئة املراجع،
فأنت تعطي انطباعا سيئا عن جودة بحثك.
أفضل املراجع املعروفة باألولية ،كأن تتطلع مثال عىل الوثائق األصلية من
رسائل أو مذكرات أو تقارير رسية عندما يكون بحثك متعلقا بحدث تاريخي ما.
ولكن ال تتوفر املصادر األولية دامئا ،وال مفر من االعتامد عىل الكتب واملجالت
والصحف ،وإجراء املقابالت الشخصية ،أو استخدام استبيانات ،وغري ذلك من
وسائل للحصول عىل معلومات لوضع نظريات أو الوصول إىل استنتاجات ،أو
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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مناقشة األفكار ونقدها وتفنيدها .وهذا رضوري لتحقيق الرتاكم املعريف وتطور
الفكر واألفكار يف عملية تراكمية ال نهاية لها.
لكن مناقشة األفكار والتعامل معها تعامال نقديا يتطلب معرفة صاحب/ة
األفكار ،فلو تعلق بحثك باالسترشاق ،عىل سبيل املثال ،ولديك ما تقوله بشأن
طروحات إدوارد سعيد فأنت تذهب إىل كتابه الشهري ،االسترشاق ،وتقرأه
وتقتبس منه ما تريد مناقشته وتوجيه النقد إليه لعدم صواب الطرح أو
عدم دقته لوجود أدلة ال تؤيده .أما فيام يتعلق بويكيبيديا فأنت تحصل عىل
معلومة جاهزة أضافها إىل املوسوعة مصدر مجهول.
لكن املقلق أكرث بشأن موثوقية ويكيبيديا كمرجع اآلراء واملعلومات املغرضة
التي يضيفها أفراد مجهولون أو مؤسسات من خالل موظفني تكون مهمتهم
فعلك ذلك .وهكذا يدخل شخص أو أكرث لتعديل صفحة متعلقة بشخصيات
مناهضة للحروب أو ذات مواقف تقدمية لحذف معلومات وإضافة أخرى
بغية تقويض مصداقية الشخصية واالنتقاص من مكانتها.
اشتهرت يف بريطانيا حالة محرر يف ويكيبيديا كان يع ّدل صفحات مجموعة
من الشخصيات الربيطانية ،وفعل ذلك باسم فيليب كروس (.)Phillip Cross
املتأثرون بالتعديالت املسيئة إليهم ( )1قالوا إن هذه التعديالت ال ميكن أن
تكون من فعل شخص واحد ،نظرا لحصولها يف أوقات ال يعقل أن يكون قضاها
شخص واحد .ولذا كانوا عىل قناعة أن هذا االسم ليس سوى واجهة تختفي
وراءها جهة تقوم بتعديل الصفحات بصورة منهجية.
بعد تكرر توجيه النقد لهذه التعديالت التي ليست من فعل شخص متطوع
محب للمعرفة ،ويريد أن يقدم مساهمة ملزيد من تراكمها ،قررت ويكيبيديا
منع صاحب هذا االسم من تحرير صفحات الشخصيات الربيطانية (.)2
قد يستسهل الباحث اللجوء إىل ويكيبيديا ،ولكن االستسهال ليس من
سامت الباحث الجاد الذي يق ّيم املعلومات ومصادرها .حتى السهولة ليست
عذرا كافيا للجوء إىل ويكيبيديا ألن مواقع املراجع الرقمية متوفرة بكرثة هذا
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األيام .هناك الكثري من الكتب والدوريات املتوفرة يف مواقع عديدة ،أهمها يف
رأيي موقع ( ،)archive.orgالذي تحول إىل مكتبة وأرشيف رقميني ضخمني
فيهام الكثري من املراجع مبختلف اللغات ،مبا يف ذلك العربية.
مستوى ونوعية بحثك لهام صلة قوية بجودة مراجع بحثك .الستخدامك
ويكيبيديا انعكاس ينتقص من قيمة بحثك .ن ّوع املصادر ،وم ّحص املعلومات،
وال تنقل دون تعامل نقدي مع املكتوب يف املراجع ،حتى لو كان الكاتب من
أشهر املنظرين يف مجاله.
===
( )1حرب غاالويه الكالمية مع محرر ويكيبيديا غامض
https://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-44495696

( )2مدونة كريغ ماري ،حروب املعلومات
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/04/information-wars/
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د .مواهب إبراهيم محمد أحمد

عتبات ال َّن ِص يف رواية تُ ْر ُجامن امللك
ُ
لعمر فضل الله

تعترب مداخل الرواية حلقة الوصل بينها وبني
املتلقي ،وتسمى «العتبات» ،وهي مفاتيح االطالع
عىل عامل النص الروايئ ،ولها أهمية عظمى يف قراءة
النص والكشف عن مفاتنه ودالالته الجاملية.
تخلق العتبات تخلق لدى املتلقي انفعاالت
ورغبات تدفعه إىل الولوج إىل أعامق النص .وتعرف
العتبات أيضا بالنص املوازي ،وتشمل كل اإلشارات
والعبارات التي تغلف النص من الخارج والداخل ،مبا يف ذلك الغالف وما
احتوى عليه من عنوان وصور ولوحات ،واإلهداء واملقدمة ودراسة الحوايش
والعناوين الجانبية.
وقد اخرتت لهذه الدراسة تحليل العتبات يف رواية «ترجامن امللك» للكاتب
السوداين عمر أحمد فضل الله ،الصادرة عن دار النهضة يف مرص يف عام .2013
عمر فضل الله أديب وشاعر سوداين ،ويعمل مدير مرشوع تقنية املعلومات
بأيب ظبي .من مؤلفاته» أطياف الكون اآلخر (رواية؛ دار الياسمني)؛ زمان الندى
والنوار (ديوان شعر) .فازت روايته «أنفاس صليحة» (دار مدارات)2017 ،
بجائزة كتارا للرواية العربية ،2018 ،وفازت روايته «ترشيقة املغريب» بجائزة
الطيب صالح العاملية لإلبداع الكتايب.2018 ،
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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العتبات التي تتناولها الدراسة هي عتبة الغالف الخارجي ،حيث عتبة
العنوان والغالف ،وعتبة خطاب املقدمات والتصدير ،والعناوين الفرعية للرواية.
الغالف الخارجي
هو أول ما يواجه القارئ بسبب حضوره البارز يف الصفحة األوىل ،وهذه
العتبة تجعل املتلقي ميسك بالخطوط األساسية للنص حتى يتمكن من قراءته
وحل شفراته ،وهو (الغالف) يلفت انتباهنا ،ويصافح أنظارنا مبجرد حملنا
ورؤيتنا للرواية ،ألنه العتبة األوىل من عتبات النص الهامة ،وتدخلنا إشاراته
إىل اكتشاف عالقة النص بغريه من النصوص املصاحبة له من صورة وألوان(.)1
ويحتوي خطاب الغالف الخارجي عىل العنوان والصورة أو اللوحات ،واسم
الكاتب والجنس األديب للعمل الفني،
يف البداية سوف ألتناول العنوان كعتبة نصية أوىل ،فهو ميثل هو سلطة
النص وواجهته اإلعالمية ،باعتباره أهم عنارص النص املوازي ،ومن أهم ملحقاته
األساسية ،كام إنه ميثل جزءا داال من النص ،والعنوان هو الذي يغري الباحث
بتتبع مدلوالته وفك شفراته الرامزة( .)2ويرى جميل حمداوي أن« :العنوان
هو املفتاح اإلجرايئ الذي ميدنا مبجموعة من املعاين التي تساعدنا يف فك رموز
النص ،وتسهيل مأمورية الدخول يف أغواره وتشعباته الوعرة»(.)3
جاء عنوان الرواية «ترجامن امللك» واضحا يف أعىل الصفحة ،وكتب بخط
غليظ وحجم كبري باللون األبيض ،وهو بذا يدل عىل أهمية بعده األيقوين
ومركزيته يف إبراز دالالت الرواية ،فهو مرجعية نصية تربط بني النص والقارئ،
بحيث يغدو مفتاحا إجرائيا يف التعامل مع النص يف بعديه الداليل والرمزي.
الترُ ْ ُجامن هو من ينقل الكالم من لغة إىل لغة أخرى فهو املرتجم ،جاء يف
لسان العرب ( :)4أن الرتجامن «بضم التاء وبفتحها» هو املفرس للسان ،أي
الذي ينقل الكالم من لغة إىل لغة أخرى ،وقد ذكرها املتنبي مبعنى نقل الكالم
من لسان إىل لسان ،ولكنه خصها يف ساحة املعركة:
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كل لسنٍ وأم ٍة = = فام تفهم ال ُح ّداث إال الرتاجم
تج ّمع فيه َّ
العنوان وإن كان يقدم نفسه كعتبة «للنص فإنه باملقابل ال ميكن تجاوزه،
إال بعد اجتياز هذه العتبة ،وقد تعود مقصدية العنوان إىل مرجعية ذهنية
فنية سياسية أو أيديولوجية ،فهو إشارة سيميائية ،والفتة داللية ذات طاقات
مكتنزة» (.)5
ويعترب العنوان أول لقاء بني القارئ والنص .وعنوان «ترجامن امللك» يحيلنا
مبارشة إىل أحداث النص ،ويحيل مبارشة إىل الرتجامن الذي كان مقربا جدا من
امللك ،فهو مستود أرساره .وهذا ما جاء يف وصف الرتجامن يف منت الرواية فقد
ع ّرفنا من خالل النص بالرتجامن وامللك معا:
«كان جدي دملار تُرجامن امللك النجايش وكاتبه مللوك العرب ،تعلم العربية
وهو صغ ٌري حيث كان يرافق قوافل العرب التي تأيت من الرشق»(.)6
والرتجامن عادة ما يُحظى مبكان ٍة عالي ٍة لدى امللك فهو كاتم أرساره وعىل
علم بكل ما يدور يف بالطه:
«كان جدي مقربا من النجايش وكامتا ألرساره ،فقد كان واسع املعرفة متوقد
الذكاء ،وهو الذي عمل مرتجام وكاتم أرسار ألكرث من نجايش يف هذا القرص
املنيف ،آخرهم النجايش الحايل ،أصحمة بن األبجر  ،ويعرف أرسار اململكة،
وكان يقرأ ويكتب العربية واآلرامية والرومية واليونانية ،كام يقرأ ويكتب
الحبشية ،وكان عظيم املعرفة بأسفار العهد القديم وأناجيل العهد الحديث»
(رواية ترجامن امللك ،ص .)25
ال بد أن يتصف الرتجامن بصفات خاصة فهو شديد الذكاء ومتوقد القريحة،
حافظ لألرسار ،وعىل علم بكثري من اللغات واألديان ،فهو موسوعة علمية وله
مكانته يف القرص ،كام رأينا مكانة ترجامن امللك دملار التي تحدث عنها حفيده
سييس أبيلو وهو من الشخصيات املحورية يف هذه الرواية.
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للعنوان صلة وثيقة مبضمون الرواية وكام رأينا ذلك حيث يحيلنا مبارشة إىل
الشخصية املحورية التي تدور حولها أحداث الرواية وهي شخصية الرتجامن.
وقد جاء العنوان قارئا لبعض تفاصيل النص الروايئ ،فالرتجامن وظيفة يف القرص
املليك ورثها الحفيد سييس أبيلو عن جده دملار بعد وفاته ،وقد ُحظي الحفيد
كذلك مبكانة عند النجايش وكان ذكيا وصاحب عقل راجح وبصرية ونظرة بعيدة،
وتعلم اللغات من جده ،وتعلم منه الكثري من أمور القرص والكنيسة والحكم.
قال الجد« :اسمع يا سييس وانتبه ملا سوف أقوله لك جيدا ،فهو خالصة
كل يشء فقد أصبحت
أقص عليك ّ
عمري الطويل ،وقد أذن يل سيدنا النجايش أن ّ
اآلن محل ثقته وقريبا سوف تصبح مستودع أرساره»(الرواية ،ص .)116
وبعد وفاة الجد دملار تم تعيني الحفيد ترجامنا للملك« :رسعان ما تم
تعييني ترجامنا يف موقع جدي ،فامللك ال يبقى يوما واحدا بدون ترجامن
أهل
والوفود ال تنقطع ،ومل أسأل نفيس هل كان تعييني ترجامنا للملك ألنني ٌ
لهذا املنصب ،أم يا ترى كان عرفانا لجدي دملار (الرواية ،ص .)113
جاء العنوان الخارجي عاكسا ملنت للرواية واألحداث التي تجري يف مضمونها
بصورة حية وواقعية ،وكلام كان العنوان مختارا بعناية خاصة يكون أكرث تشويقا
وجاذبية لفهم النص وقراءته ،فكان الرتجامن جزءا أصيال من األحداث ،والرابط
بني جميع أجزائها ،وصاحب القدح املعىل بني شخوصها.
التجنيس
هو عبارة عن توضيح لنوع العمل األديب « ،فالتجنيس مهم جدا يساعد
القارئ عىل استحضار أفق انتظاره ،كام يهيئه لتقبل أفق النص ،ألن هذا
التجنيس يفيد عملية التلقي بتحديده من اسرتاتيجيات آليات التلقي»(.)7
وقد كتب تحت العنوان مبارشة كلمة «رواية».
تصنيف العمل األديب هنا بأنه رواية تكرر أكرث من مرة حيث ذكر املرة
األوىل يف الغالف الخارجي ،وذُكرت يف املرة الثانية يف الصفحة املزيفة وهي
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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الصفحة التي تيل الغالف ،ووردت للمرة الثالثة يف املقدمة بقلم الكاتب املبدع
حيث قال« :هذه الرواية تكشف بعض جوانب شغفي بحقبة هامة يف تاريخ
شامل رشق أفريقيا» (الرواية ،ص .)9
وتحت كلمة رواية مبارشة اسم الكاتب واملبدع عمر فضل الله (مؤلف
الرواية) الذي جاء باللون الساموي ،وكتابة اسم املؤلف عىل الغالف يخصه
متيزا وهوية ومينحه قيمة أدبية وثقافية « والقصد من وضع اسم املبدع عىل
الغالف تخليده يف ذاكرة القارئ واملتلقي ،ومنحه الحق األديب باعتباره صاحب
العمل األديب وكاتبه.
صورة الغالف
تعترب صورة الغالف «أيقونة برصية وعالمة تصويرية وتشكيلية ،فهي
عبارة عن رسومات واقعية ورومانسية وأشكاال تجريدية ولوحات فنية لفنانني
مرموقني؛ لعامل التشكيل البرصي وفن الرسم بقية التأثري عىل املتلقي والقارئ
املستهلك( .)8وداخل اللوحة مجموعة من الرسوم والخطوط واأللوان ،قد يكون
لكل لون رسم أو خط مدلوله الخاص ،ويجب عىل هذه األنساق مجتمعة أن
تخرج لنا دالالت ترتكز إىل خلفية ثقافية ،وتعرب عن تجربة واقعية داخل
الرواية «(.)9
حوت لوحة الغالف يف رواية «ترجامن امللك» جميع ألوان الطبيعة املختلفة
ونفس األجواء التي عشناها يف الرواية ،ففي أعىل اللوحة السامء بلونها األزرق،
والغيوم البيضاء ،ثم أسفلها صور جبال بعيدة ،وبعض املباين واألشجار الخرضاء ،يف
الجانب األمين من اللوحة يظهر لنا جزء من مبنى فيه سامت املعامر النويب فهو
مبنى كنيسة مملكة علوة ،التي كانت تسيطر عىل الحكم وعىل بالط النجايش.
يف وسط اللوحة يعرب النيل الذي يفصل بني جزءي مملكة علوة ،وكثري من
األفراد واإلبل يف وسط اللوحة ،وهذه داللة واضحة عىل أن مملكة علوة كانت
مركزا تجاريا كبريا يقصده التجار من مختلف البالد.
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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يف الجانب األيرس من اللوحة تظهر لنا صورة قوافل التجار العربية بسامتهم
العربية وعامماتهم ،والخيل العربية واإلبل ،التي أتت مهاجرة إىل الحبشة،
حيث هربوا بإسالمهم ،قبل هجرة الرسول عليه الصالة والسالم ،فقد أمرهم
النبي صىل الله عليه وسلم بالهجرة إىل الحبشة فبها ملك ال يظلم عنده أحد.
استطاعت هذه اللوحة أن تنقل املتلقي إىل مملكة علوة املسيحية وما
دار حولها من أحداث بني الكنيسة والقرص ،وقوافل التجار التي تسري من وإىل
مملكة علوة .ونالحظ أن الصورة كانت أكرث التصاقا بالواقع املعيش يف منت
الرواية ،وأكرث قدرة عىل التعبري عنه ألنها تتميز بجانب مادي ملموس عىل
خالف العالمة اللغوية.
ُج ّمل الغالف الخلفي باللون األخرض ،وتم تدوين فقرة ذات عالقة بأجواء
الرواية؛ ولكنها ليست جزءا من الرواية ،بل هي من تحرير النارش كام جرت
األعراف يف النرش ،ويف الجانب األيرس من الغالف الخلفي كتب اسم مصمم
الغالف باللون األبيض وبخط واضح .تصميم الغالف :كريم آدم.
وبذا نكون قد وقفنا عىل أهم عتبات النص الخارجية للرواية.
اإلهداء
هو العتبة الثالثة للنص ،وتحمل داخلها إشارة ذات داللة توضيحية ،وهو
تقليد قديم أشار إليه كثري من الكتاب والشعراء ،وهم يتوجهون بإهداءاتهم
إىل شخصيات لها حضورها ودورها يف األوساط الثقافية والسياسية والدينية،
وبنظرة فاحصة إىل املوروث األديب القديم سنجد اشتغال هذه العتبة بوصفها
تقليدا أدبيا يوطد العالقة بني املهدي وامل ُهدى له عىل اختالف طبقاتهم»(.)11
وتعد عتبة اإلهداء من العتبات الداخلية للنص ،واإلهداء هو تكريم للمتلقي
واحتفاء به ،وتعبري عام يُحظى به من اعتبار وتقدير من قبل املؤلف(.)12
كذلك فعل األديب عمر فضل الله عندما أهدى روايته «ترجامن امللك « للملك
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النجايش ،أعجابا وتقديرا واحرتاما .وجاءت صفحة اإلهداء بعد صفحة العنوان
مبارشة ،حيث جاء اإلهداء كام ييل:
«إىل س ّيدي امللك ال ّنجايش ،أصحمة بن األبجر («ملك مملكة علوة» وقفة
إعجاب وتقدي ٍر بني يدي امللك الشاب ،سليل امللوك العظامء ،الذي بيع عبدا
ٍ
فعاد من األرس ملكا متوجا أهدي هذا العمل املتواضع لشخصيتك الفذة
وروحك املؤمنة» (الرواية ،ص .)7
اإلهداء هنا له عالقة وثيقة بالنص ،ولكن ليس رضوريا أن تكون هنالك
عالقة بني اإلهداء والنص ،ألن الكاتب قد يهدي عمله هذا إهداء خاصا ألحد
املقربني إليه ،أو ألحد من أفراد أرسته ،أو يهدي العمل لشخصية عامة معجب
بها الكاتب .ومل يكتف املؤلف يف إهدائه بهذه العبارات ،بل أسهب يف وصف
امللك ووصل إىل عرشة أسطر ،ولعل ذلك يعود الفتتان الكاتب بشخصية النجايش.
املقدمة
هي إحدى عتبات النص الداخلية ،وهي قراءة ميارسها املؤلف عىل نصه
ليوجه القارئ واملتلقي ،إىل اسرتاتيجيات التلقي واالستقبال لديه ،ويحدد
مسارات تلقيه .وأهمية املقدمة تتمثل يف إضاءة ال ّنص فهام وتفسريا ،وترشيحه
تفكيكا وتركيبا ،وتكون وثيقة تجارية وإشهارية ميهد فيها الروايئ للدخول يف
عامل الرواية ،ومن خاللها يوضح الكاتب دوافع الكتابة ،ومراحلها املتعاقبة،
ويوضح بعض املعلومات املهمة التي يعتقد أن املتلقي ال علم له بها.
وقد أوضح الكاتب عمر فضل الله دوافعه للكتابة حيث جاء يف املقدمة:
«هذه الرواية تعكس بعض جوانب شغفي بحقب ٍة هام ٍة يف تاريخ شامل رشق
أفريقيا ،فهي تروى أحداثا ووقائ َع عىل ضفاف النيل األزرق يف القرون الوسطى،
نسيها الناس إال بقايا أطال ٍل قدمي ٍة هامد ٍة»(الرواية ،ص .)8
أوضح الكاتب يف املقدمة الحقبة التاريخية التي دارت حولها أحداث
الرواية وما دار فيها من أحداث سياسية ودينية غريت مجرى األحداث ،وأن
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أحداث الرواية بنيت عىل وقائع حقيقية يف منطقة شامل رشق أفريقيا ،فقد
دارت أحداث الرواية يف مملكة علوة املسيحية ،يف فرتة بداية الدعوة اإلسالمية،
حيث هجرة املسلمني األوىل لبالد الحبشة.
أوجع الرضبات للجزيرة العربية كانت من قبل الحبش ،ولذا فالخطر
الحقيقي كان من جهة أفريقيا ،وكان تحيي ُد الحبش هو اله ُّم األكرب والخطّة
االسرتاتيجية الناجحة .ولذا فإن الرسول عليه الصالة والسالم أرسل وفده إىل
أقوى املاملك يف بالد الحبشة ،وأكرثها استقرارا (مملكة علوة املسيحية) وذلك
قبل أن يهاجر إىل املدينة ،وقبل أن يقيم الكيان السيايس ،فكانت هذه أنجح
سفارة يف تاريخ اإلسالم كُلّه (الرواية ،ص .)10
استطاع الكاتب من خالل هذه املقدمة أن يبني أهمية املنطقة سياسيا
ودينيا وتاريخيا ،وتوضيح ما أتكأ عليه يف كتابة الرواية باعتبارها نصا مثريا
لتساؤالت مستمرة ،ولتحريك تراكامت معرفية كانت غائبة عن ذهن املتلقي.
أهل الحبشة قد تأثروا جدا بالعرب املهاجرين ،فقد أحبوهم
وقد كان ُ
لدرجة أنهم بقوا يف ذاكرة املنطقة إىل يومنا هذا ،فام تز ُال األسامء الغالبة عىل
أهل تلك املنطقة هي أسامء الصحابة املهاجرين األوائل من الرجال والنساء
«جعفر» و»الزبري» و»عثامن» «وابن عوف» و «رقية» و»أسامء» .واختفت
ِ
دوجو»و»سمبا» «وسيسيا» (الرواية ،ص .)11
األسامء القدمية «
وهكذا ساعدت املقدمة املتلقي عىل فهم النص فهام عميقا ،وتفسريه
تفسريا منطقيا ألنه أتكأ عىل أحداث حقيقية .وقد أردف املؤلف هذه املقدمة
بأخرى أعلن فيها الراوي إنه سوف يقدم روايته هذه وع ّرف بنفسه قائال« :أنا
الشاب سييس بن أبيلو بن دملار الذي عاش حيا ًة حافل ًة يف حياته ،ثم مات
ُّ
وماتت معه قصته» (الرواية ،ص .)13
وق ّدم الراوي من خالل هذه املقدمة ملخصا كامال للرواية .ويف رأيي الخاص
أن الكاتب لو تجاوز هذه املقدمة لكان أفضل؛ وذلك ألن مقدمة الكاتب كانت
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كافية ال تحتاج إىل را ٍو أخر يبسط أحداث الرواية ،ويرتك للمتلقي حرية التناول
والتأويل دون توجيه منه.
التصدير
هي العتبة التي تقع بعد صفحة اإلهداء ،وهي عتبة قرائية ومفتاحا دالليا
يساعد التلقي يف تأويل العمل ،واكتشاف طبيعة الرؤية الشعرية التي تحكم
التجربة املقدمة ( ،)13وهو يقوم عىل االستشهاد بجملة أو قول مأثور أو
حديث نبوي أو بيت شعر من ثقافتنا العامة له عالقة تربطه مبارشة بالنص
املعني.
وعتبة التصدير يف رواية «ترجامن امللك» اتكأت عىل مثلني ،قديم وآخر
كل ما يلمع ذهبا ،وليس كل شقرا مليح ٌة» ،والقديم:
حديث ،الحديث « :ليس ُّ
وكل سمراء مليح ٌة».
كل ما يلم ُع ذهبا ُّ
«يف سوبأ ُّ
أراد عمر فضل من خالل املثلني املقارنة بينهام ليك يبني مكانة سوبأ ومتيزها
واختالفها عن سواها ،واملغزى من املثل الحديث أال تنخدع بظاهر األشياء
وبربيقها وتلهث وراءها ،فهنالك من يزيف الحقائق ويزين القبيح ،ونصدم يف
آخر األمر بزيفها وألوانها الباهتة .أما يف مملكة علوة وسوبأ بالتحديد فكل يشء
فيها جميل ،وحقيقي وباهر ،فهي بالد التسامح والحضارات القدمية .واستخدام
املثلني يدل عىل شغف الكاتب وافتتانه مبدينة سوبأ مهد الحضارات والجامل.
جاء التصدير بعد املقدمتني يف رواية «ترجامن امللك» وعادة ما يكون
التصدير بعد اإلهداء مبارشة ،ولعل الكاتب أراد أن يكون التصدير قريبا من
النص.
العناوين الفرعية
تعد كذلك من العتبات املهمة يف النص املوازي ،وتنبع أهمية العنوان
الفرعي من كونه يعينّ طبيعة الّنص ويحدد نوع القراءة بالنسبة للمتلقي.
وعادة ما تظهر العناوين عىل رأس النص لتدل عليه وتشري ملحتواه الكيل،
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ولتجذب جمهوره املستهدف ،وهي العناوين التي من شأنها خلخلة التهيؤ
الذي يصنعه العنوان الرئيس ،أو عىل األقل من شأنها خلق هامش من التلقي
املغاير للتلقي األول ،ومام يؤكد عناية املؤلف بالنص الكيل وبالجمهور يف جملة
من اإلجراءات التي عملت عىل تغليف وتشكيل وتأطري الرواية ،فتحكمت يف
نصوصها الجزئية بشكل يستهدف القارئ بالدرجة األوىل»(.)14
ومبا أن اللغة هي بوابة يدلف عربها النص إىل عامله الرحب ،كذلك العنوان
والعناوين الفرعية تعترب املفتاح الذهبي لفك شفرة النص األديب ،وللعنوان
الرئييس شبكة متداخلة من الخيوط مع العناوين الداخلية للرواية .فالكاتب
اختار لكل فصل عنوانا مستوحى من مضمون تفاصيل الرواية ،وكل فصل من
هذه الفصول يعترب لوحة فنية رسمها الكاتب عمر فضل الله بريشة فنان
مجيد ،صاحب معرفة كبرية ،وخلفية عميقة ،بالتاريخ اإلسالمي والسرية النبوية،
والديانات األخرى.
أسهمت هذه املعرفة يف بناء متامسك للنص الروايئ الذي اتكأ عىل أحداث
حقيقة وتاريخية ،والكاتب بلغته العالية املكثفة املحملة مبعاين عديدة ،وقدرته
عىل استخدام موهبته يف الرسد والحيك جعلته يخلق عاملا من املتعة واالنجذاب
يف كتاباته ،واستطاع الكاتب برباعته ودقته يف الوصف أن يجعلك أحد شخوص
هذه الرواية تتامهى مع بقية الشخوص ،وتك ّون معهم عالقات ودودة ،تجعلك
تسري وسط طرقات سوبأ وبني ردهات قصورها ومبانيها وكنيستها ،كأنك واحد
من سكانها ومن رعايا امللك أو حاشيته.
وعند دخولك الكنيسة تعد نفسك واحدا من كهنتها ،تقرأ كل ذلك ويف
مخيلتك كل تلك األمكنة وحكاياتها وخباياها وقصص ساحراتها وسحرها ،استطاع
الكاتب إيصال كل ذلك بتجربة كتابية رائعة ،استطاع تطويعها لتكشف عن
قدراته اإلبداعية الرائعة يف الحيك ،حيث يغلب عىل كتابته األسلوب الرسدي
أكرث من الحوار واملناجاة ،وتنوعت أساليب الحيك بني ضمري املتكلم وضمري
الغائب مام أضفى عىل الرواية حيوية ورشاقة.
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وبالعودة إىل العناوين الداخلية لرواية «ترجامن امللك» نجد الرواية تتكون
من مائتني وسبعني صفحة ،وخمسة عرش فصال ،كل فصل له عنوان خاص،
واملالحظ ازدواجية بعض عناوين الفصول ،حيث يأيت بعنوان الفصل األسايس
ويتبعه عنوان فرعي آخر ،قد يكون شارحا وموجها للعنوان ،وقد جاء الفصل
األول بعنوان «ترجامن امللك» ويردفه عنوان فرعي «سييس بن أبيلو يروي من
خرائب مدافن العنج شامل غرب أم قحف جنوب سوبا حيث عاصمة مملكة
علوة « (الرواية ،ص .)17
تدور أحداث هذا الفصل عن ترجامن امللك ّدملار الذي سميت الرواية
باسمه ،حيث جاء يف افتتاحيتها:
«كان جدي ّدملار ترجامن امللك النجايش ،وكاتبه مللوك العرب؛ تعلم العربية
وهو صغري ،حيث كان يرافق قوافل العرب التي تأيت من الرشق» (الرواية ،ص
 .)17ويف العنوان الفرعي ورد اسم سييس أبيلو ،فهو حفيد الرتجامن ،وهو
الراوي الذي جرت أحداث هذه الرواية عىل لسانه ،وصار هو ترجامن امللك
خلفا لجده ،وحدد من خالل العنوان املكان الذي دارت فيه أحداث الرواية يف
سوبأ عاصمة مملكة علوة.
«سنجاتا» وعنوان فرعي« :قصة حب نيس الزمان
وجاء الفصل الثاين بعنوان ُ
أنه رواها فأعاد تكرارها» (الرواية ،ص  .)38وسنجاتا هي رفيقة الصبا لسييس
أبيلو التي طاملا قىض معها لحظات الطفولة الربيئة ،وصارت حبيبته التي فرقت
بينهام األيام ،والتقيا مرة أخرى يف خامتة الرواية.
«حني عاد أحرض يل معه «خذروفا» .ورأته «سنجاتا» فاعجبها ،وحني ملحت
الربيق يف عينيها أخربتها أنه ميكنها أن تحتفظ به لتلعب به يف بيتها ،فطبعت
عىل خدي قبلة رسيعة مباغته ثم انطلقت تركض نحو بيتها « (الرواية ،ص .)39
حني سألتني أمي ذلك اليوم عن «الخذروف» أين هو وماذا فعلت به ،نظرت
إىل األرض حيا ًء وتغري لون وجنتي ،فقالت أمي« :سنجاتا؟» (الرواية ،ص .)39
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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الفصل الثالث جاء بعنوان ِ
«س ْي ُمونة» وعنوان فرعي «همهامت جن سليامن
« وتدور أحداثه حول السحر والساحرات يف مملكة علوة بقيادة سيمونة ،أكرب
ساحرة يف اململكة وتسكن جزيرة التمساح ،ولها سلطة وسيطرة ومكانة كبرية
يف القرص ،والكنيسة ،ويف العنوان الفرعي إشارة واضحة إىل ذلك.
= سييس ،أريدك أن تصحبني غدا إىل جزيرة التمساح؟
= ملاذا تريدين أن نذهب إىل هذا املكان املخيف يا أمي؟
= سنزور سيمونة.
حني سمعت هذا االسم رست يف جسدي قشعريرة باردة من الخوف.
= سيمونة الساحرة ماذا حدث لك يا أمي؟» (الرواية ،ص .)36
كانت كل أحداث الفصل تدور حول سيمونة وما قامت به من أعامل يف
جزيرة التمساح.
عنوان الفصل الرابع هو «القادمون من الرشق» تبعه عنوان فرعي هو «إن
بأرض الحبشة ملكا ال يظلم أحد عنده» ،وفيه إشارة واضحة لهجرة العرب
املسلمني األوىل إىل الحبشة ،عندما ضيق عليهم أهل قريش سبل العبادة،
فأمرهم النبي صىل الله عليه وسلم بالهجرة إىل الحبشة ألن بأرضها ملكا ال
يُظلم أح ٌد عنده.
«بينام كان جدي يحدثني سمعنا جلبة وأصواتا ،ورأينا األيدي تشري ناحية
الرشق ،فاتجهت أبصارنا حيث أشار الناس ،كان واضحا من النظرة األوىل إنها
قافلة عربية ،ولكنها عىل غري العادة وصلت دومنا إعالن أو طبول ،فقد اعتاد
الناس أن يعرفوا وصول القوافل العربية حني يسمعون قرع الطبول» (الرواية،
ص .)63
وكان من املسلمني الذين هاجروا عثامن بن مظعون ،وعثامن بن عفان،
ومصعب بن عمري ،وعبد الرحمن بن عوف ،والزبري بن العوام ،فرحب بهم
النجايش وأكرم وفادتهم وأ ّمنهم يف بالدهم الثانية أرض الحبشة.
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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وجاء الفصل الخامس بعنوان «يف بيت تانيشا» .تانيشا هي والدة سييس
أبيلو التي استقبلت نساء املسلمني يف بيتها وأكرمت وفادتهن ،وك ّن مصدر
سعادة وفرح لها.
عنوان الفصل السادس «الزبري» وهو الزبري بن العوام الذي جاء مهاجرا من
مكة إىل الحبشة ،وكان صديقا لسييس أبيلو .وكان سييس كثري األسئلة عن الدين
اإلسالمي ،والزبري يرد عليه بكل طيب ورحابة صدر:
«رسعان ما خرجنا أنا والزبري نتجول يف طرقات سوبأ ليتعرف عىل معامل
صديق» (الرواية ،ص .)81
املدينة .كنت فرحا جدا فطاملا متنيت أن يكون يل
ٌ
من الواضح جدا التامسك والرتابط بني العناوين الفرعية وموضوع الرواية
عموما.
عنوان فصل السابع « يف جوار امللك» ودارت أحداثه عن استضافة النجايش
للعرب ،وإكرامهم يف جواره.
«رجعت أمي من قرص امللكة فرحة .وحني رأتني أمي زفت يل الخرب:
= حصلنا للعرب عىل جوار امللك .هم اآلن ضيوفنا وضيوف امللك( ».الرواية،
ص .)99
أما الفصل الثامن فعنوانه «وصية دملار» ،وهذا الجزء بدايته كانت حزينة
ومؤملة جدا ،ففيها تروى وفاة دملار ،ترجامن امللك ،وجد سييس أبيلو .و ُعينّ بعد
ذلك سييس ترجامنا خلفا عن جده.
«بعد وفاة جدي ،رسعان ما تم تعييني ترجامنا يف موقع جدي ،فامللك ال
يبقى يوما واحدا بدون ترجامن»(الرواية ،ص .)113
ويف هذا الفصل روى سييس كثريا عن وصية جده الذي حىك له عن
تفاصيل امللك يف «مملكة علوة» وعن القرص ،وعن امللك وأعدائه املرتبصني به،
وطالبه بالوقوف مع امللك ،وأخربه عن الكنيسة وكهنتها وعن سلطتهم الدينية
والسياسية ،وعن رغباتهم املكبوتة يف السيطرة عىل امللك والقرص ،وأوصاه
بالعرب وتلبية جميع احتياجاتهم.
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«رحلوا رشقا» كان عنوان الفصل التاسع حيث قرر العرب املهاجرون العودة
إىل بالدهم بعد أن قضوا تسعني يوما يف مملكة علوة يف ضيافة النجايش.
«تسعون يوما مكثها العرب يف سوبأ .أذكر كل لحظة من لحظاتها ،تسعون
طيف من األحالم الجميلة يف عامل خيايل مسحور .ال زلت اذكر
يوما مرت كأنها ٌ
أول يوم رأيتهم ،حني قدموا من الرشق ،ال زال صدى صوت ابن مسعود يرتدد
يف أذين وهو يتلو ذلك الكالم العريب الجميل ،الذي يهتز له قلبك طربا» (الرواية،
ص .)143
وجاء الفصل العارش بعنوان» ُمفكرة أرمها» ،وأرمها هو ملك مملكة علوة.
وقد أعطى سييس أبيلو مفكرته الخاصة ليطلع عليها ،ويدل هذا عىل املكانة
التي ُحظي بها سييس عند امللك ،وتناول يف هذه املفكرة كل سريته الذاتية
بي وبيّع يف
وابني عمه نيّار وعالقته بالكنيسة وكيف أنه ُس ّ
وقصته مع الساحرة ّ
سوق العبيد حتى يُبعد عن الحكم.
«أيقظتني حركة رتيبة متكررة تشبه وقع حوافر الخيل أو الحمري ،أحسست
بأمل قوي يف رأيس وصداع ،وإنني أعاين من دوار .كانت عيناي معصوبتني،
وركبتاي بني ساعدي ،ويداي مربوطني إىل رجيل بحبل من الليف القوي ملتفا
حول عنقي فرصت كأنني كرة من اللحم» (الرواية ،ص .)149
وقد كتب يف مفكرته كيف أن دملار جد سييس قد عاد به إىل قرص والده،
وكيف عاد من الرق والعبودية إىل القرص املليك حيث تم تتويجه ملكا ململكة
علوة.
وجاء الفصل الحادي عرش بعنوان «عودة الزبري» وفيه إشارة إىل الهجرة
الثانية للعرب لبالد الحبشة« :يف هذه املرة عادوا كلهم وجاء معهم آخرون
وتوىل الزبري تقدميهم جميعا» (الرواية ،ص  .)179من الواضح جدا أن كل
العناوين الفرعية ورغم اختالفها إال أنها تدور يف فلك عنوان الرواية الرئيس
وأحداثه.
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عنوان الفصل الثاين عرش «عمرو وعامرة» وهام من كفار قريش :جاءا
يطلبان من النجايش تسليمها املسلمني الذين جاءوا مهاجرين فرفض النجايش
طلبهام ،وأمر برد هداياهام فخرجا من قرص النجايش بخيبة أمل كبرية.
الفصل الثالث عرش الذي جاء تحت عنوان «منسأة امللك» حيث أهدي
النجايش منسأته للزبري ألنه برشه بفوز جيوشه يف الجانب الغريب:
«كان وجه امللك يكا ُد ييض ُء من الفرح .وعىل الفور قام وأخذ بيد الزبري
وأجلسه عىل كرسيه وقدم له منسأته هدية» (الرواية ،ص .)222
الفصل الثالث عرش عنوانه «مكتب الرتجامن» ،وهو العنوان الذي أطلقه
سييس أبيلو عىل مكتب جده:
«بعد أن أصبح ترجامن امللك وبارش أعامله بالقرص كان سكان القرص
ينادونني «دملار الصغري» وأطلقوا عىل املكتب «مكتب سييس» ،واحرتاما لجدي
أمرت بتسمية املكان «مكتب الرتجامن»( ».الرواية ،ص .)229
الفصل قبل األخري كان عنوانه «بنات سيمونة» وتدور أحداثه حول الساحرة
سيمونة وبناتها ،حيث يتم إحضار بنات يهود يتم تعليمهن السحر ،وعند موت
الساحرة سيمونة تقوم بخالفتها إحدى البنات يف احتفال تنصيب رسي وتقتل
بقية البنات .ونالحظ الدور الكبري الذي كانت يلعبه السحر والسحرة يف بالد
الحبشة لذلك نالت الساحرة سيمونة مساحة واسعة يف الرواية.
وجاء عنوان الفصل الختامي للرواية بعنوان «أبيلو ،وتانيشا» .أبيلو هو والد
سييس الذي مل يره منذ والدته ومل يكن مسموحا له بأن يسأل عنه ،كل ما يعرفه
أنه جاء إىل هذه الحياة ومل يجد والده وقامت والدته برتبيته والدته تانيشا
وجده ألبيه «دملار:
«مل أر أيب يف حيايت فقد قيل يل إنه تنيح قبل ميالدي ،ولذا فال أعرف غري
جانب واحد من الحياة مع أمي ،وال أعرف كيف تكون الحياة مع األم واألب
معا .كانت أمي تانيشا هي كل ما عرفته مام يسمى أرسة « (الرواية ،ص .)253
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يف خامتة الفصل ،ويف آخر املطاف ،يعود أبيلو ،والد سييس ،وتانيشا ،والدته،
ويجتمع شمل األرسة بعد قصة تضحية حزينة ومؤملة من قبل الوالد أبيلو.
وعليه نجد أن عناوين الفصول الفرعية لخصت أهم مضامني وأحداث
الرواية ،وسجلت جميع وقائعها وشخصياتها بصورة سلسة وجميلة .وبالرغم
من اختالف العناوين إال أنها كانت يف اتساق وترابط كامل دمجت بني جميع
أجزاء الرواية .وميكن القول إنها معا تشكل عنوانا واحدا يحمل دالالت النص.
وبذا تعد العتبات ،والنص املواز عالمات تجتمع وتتعاضد لتقوية نسيج
النص األسايس وتفتح شهية القارئ للولوج يف طرقاتها ،وبانسجامها جميعا
تخرج لنا نصا متكامال.
توصلت هذه الدراسة إىل أن العنوان الخارجي والعتبات جاءت بالفعل
عاكسة ملنت للرواية وجميع حيثياتها ،وجميع األحداث التي جرت يف مضمونها
وما صاحبها من وقائع بصورة حية وواقعية .وبالنظر إىل عناوين الفصول نظرة
سيميائية فاحصة وعميقة ،نجدها تشكل عنوانا واحدا يحمل دالالت تظلل
املوضوع األسايس للرواية التي تناولت حقبة تاريخية مهمة جدا يف التاريخ
اإلسالمي ،لتكون وثيقة تاريخية دينية حبىل بكثري من الجامليات.
===
الهوامش
 .1حسن محمد حامد ،تداخل النصوص يف الرواية العربية ،بحث يف مناذج مختلفة،
دراسات أدبية ،مطابع الهيئة العامة للكتاب ،1998 ،ص .148
 .2بسام قطوش ،سيميائية العنوان ،وزارة الثقافة عامن ،األردن ،2001 ،ص .33
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.35
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===
مراجع أخرى

آليات التجريب يف بناء العتبات
النصية يف رواية «نوار اللوز»
لواسينى األعرج ،إعداد عواشة
لعور ،جامعة العريب بن
مهيدي ،أم البواقي ،الجزائر،
.2018
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د يوسف الزديك

خطاب اإلغراء وصناعة الوهم
يف اإلعالم السمعي البرصي

من املعلوم أن الخطابة والجدل توأمان ولدا
معا من رحم املنطق ،ثم ش ّبا وترعرعا يف كنفه.
لذلك فهام ليسا مقصورين عىل علم خاص بعينه،
كام أنهام ال يتناوالن صنفا محددا من املوضوعات.
وتنحرص الخطابة يف البحث عن الوسائل الحقيقية
والظاهرية لإلقناع ،كام يفضيان معا إىل نتيجة معينة
يتوصل إليها عن طريق القياس ،ومن ذلك قولنا« :
أرسل فالن والدته إىل البقاع املقدسة ،وتصدق مباله ،وعفا عن إخوته املذنبني»،
فاجتامع هذه القضايا الثالث يزودنا بنتيجة محددة وهي خريية الشخص
املتحدث عنه ،وبره باألهل وبالناس.
ويف عرصنا الحارض ،انتقلت الخطابة من ميدان األكورا حيث تدار املناقشات
الجدلية بني الجموع الشعبية وفئة الخطباء يف جو الدميقراطية اليونانية،
ومناخ السياسة والحرب ،لتقتحم ميدانا جديدا ومجاال واسعا هو مجال اإلعالم
السمعي البرصي وتعانق عامل األعامل والصفقات التجارية ،وتشكل مقاسا
جديدا يناسب متطلبات الوافد الجديد ،ونعني به علم التسويق.
أضحى إعالمنا املريئ واملسموع أكرث الوسائل املروجة لخطاب جذاب يف
ظاهره ،زائف يف جوهره ،إذ مل تعد ظاهرة املسابقات من اختصاص الرشكات
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الكربى ،ذات االسرتاتيجية التسويقية التواقة للربح ،وغزو األسواق ،وترصيف
املنتوج البائر ،بل أضحت وسائل اإلعالم طرفا حيويا يف ترويج أسطورة الفوز
والدخول يف لعبة تجارية الفائز فيها معلوم ومحدد سلفا ،مع نزوع إعالمي إىل
تطوير أساليب اإلغراء بصورة متكنها من احتواء املتلقي عىل اختالف مشاربه
وميوالته ،إىل درجة أننا رصنا نسمع عن جوائز مغرية جدا.
وبفعل ذيوع موجة جديدة يف الخطاب اإلعالمي املعارص ،تبدت لنا قرائن
خطاب جديل مغالط قائم عىل قياس ظاهري وإقناع مظنون وزائف ميجه
العديد من الفالسفة وعىل رأسهم ابن سينا ألنه يتناىف مع مبادئ القياس
الحقيقي ،ومن هنا نتساءل عن ماهية املغالطة وأبعاده داخل الخطاب
اإلعالمي من أجل إغراء جمهور املتلقني.
املغالطة مصطلح قديم يعود تاريخ نشأته إىل عهد السفسطائيني ،ويعني
يف االصطالح «محاولة إيقاع التصديق الجزم املقارب لليقني فيه»[ .]1وتقرتن
املغالطة يف تعريف ابن سينا بالتبكيت والتضليل من جهة اللفظ واملعنى ،وهي
نوعان :األوىل :مغالطة يف العلوم الربهانية ،وهي أن تورد مقدمات عىل أنها
صادقة ومناسبة ،وال تكون كذلك[ ]2ويسميها ابن سينا مغالطة سوفسطائية.
الثانية مغالطة يف العلوم الظنية املبنية عىل حجج االعتقاد أو الرأي من قبيل
الجدل والخطابة.
بَ نِّ ٌي جدا أن أدوات اإلغراء (سيارة رباعية الدفع .شقة فاخرة ).تقترص عىل
فئة محددة سلفا ،وال وجه ألن تصبح هذه األدوات ملكا مشاعا يف متناول أي
مشارك ملجرد املشاركة أو ملجرد الصدفة أو الحظ ،ألن الهدف من العملية هو
يف حد ذاته تجاري محض ،يتغيى تحقيق الربح بالدرجة األوىل.
ومن هنا نصبح إزاء سلوك خاضع للمحفز النفيس من أجل تحقيق االستجابة
املطلوبة ،متاما كام تجارب بابلوف عىل الكالب التي يسيل لعابها ملجرد أن
تصفعها رائحة الطعام ،لذلك يستجيب املشارك لخطاب اإلغراء كحل تعوييض
يتطلع من خالله إىل استعادة توازنه النفيس واالجتامعي املفتقدين يف واقع
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مرير وتتحول املشاركة يف املسابقة إىل أوالية دفاعية ملواجهة عقدة النقص.
ويصبح املال قيمة رمزية ثاوية يف الشعور اإلنسان املقهور ،تثريها الرسالة
وتستفزها وتحرك رغبات الهوى ،ويؤججها عامل التكرار للرسالة مبعدل قيايس
يصل أحيانا إىل ثالثني مرة يف الساعة الواحدة (تكرار الرسالة كل دقيقتني) ويف
أثناءها ،تلتقط العني ويسجل الدماغ الصور ويحتفظ بجزء منها يف الالشعور.
وللتوضيح أكرث يقول مصطفى حجازي« :املال ،ما له من قوة تأثري اجتامعية،
يتخذ داللة القوة القضيبية ،واالمتالء عىل املستوى الالواعي ،امتالء الجيب
بالنقود يثري مشاعر الكربياء الطفويل النابع من امتالك الثدي املعطاء»[.]3
يركز خطاب اإلغراء يف هذه الحالة عىل عامل القلق الطفويل الالواعي الناتج
عن ترسبات املايض؛ الطفويل املرتبط باألم الحنونة واألب الحامي لعرين األرسة.
وندرج مثاال لرشكة تسويق وظفت يف إحدى إعالناتها التجارية صورة بطل من
أبطال السينام ،ويجسد البطل يف الوعي املرسل إليه «منطا ارتداديا طفوليا يف
مواجهة واقعه من خالل االتكال املتزايد عىل القوى الخارجية التي تعوض له
واقعيا أو خياليا بعض ضعفه»[.]4
ويرتتب عن ذلك العديد من املغالطات التي يسقط ضحيتها املرسل إليه،
ومن مظاهرها ،حسب جامعة بور رويال ،االحتكام إىل الهوى ،حيث أن األحكام
التي تصدر عن الذات املقهورة هي استجابة لنداء الشهوة واملصلحة الشخصية
وامليول العاطفية[.]5
املظهر الثاين حسب نفس الجامعة متكن روح املساملة من النفس ،ومن
مظاهرها سوء النظر عند املرسل إليه ،من خالل «املبالغة يف التسليم بكيفية
تختفي معها أية معارضة وأية مناقضة ،بحيث ال يوجد من الناظر واملناظر
إال االستحسان والقبول مبا يقال ويدعى دون تجشم أي عناء يف فحص املقال
وتدبره والتفصيل فيه»[.]6
الشقة أو السيارة هام مجرد عالمة عىل مدلول ما وليسا دليال عليه ،ولذلك
يحدث الخلط بني ما هو دليل ،وما هو عالمة فقط ،إذ العالمة هنا دالة كام
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 25

العـدد  :17صيف 2020

نعلم عىل االمتالك أو اإلعارة .من هذا املنحى ،يرى أرسطو أن الغضب والحسد
والرغبة والحب والكراهية هي مفاتيح االستاملة عند املرسل.
وهذه املشاعر اإلنسانية مرتبطة باملتلقي للخطاب مام يجعل منطق
املسابقة خاضعا إىل األهواء الذاتية للمرسل إليه الذي بات أكرث تجذرا يف
عامل التخلف وأكرث عرضة للحرمان واإلقصاء ،مام يجعلنا إزاء عينة خاصة من
الجمهور تتسم بقوة االنفعال ورسعة االستجابة لخطاب اإلغراء ،مام يعني أن
مبدأي الرغبة والدافع محددان أساسيان لسلوكها.
يقول مصطفى حجازي يف هذا الصدد« :تدلنا عالقات التكاذب والتضليل
عىل مدى االنهيار الذي أمل بقيمة اإلنسان يف العامل املتخلف حني يتحول إىل
مضلل أو ضحية تضليل ،فاآلخر ليس مكافئا لنا ،بل أداة نستغلها مبختلف
الوسائل املمكنة ،أداة لخداعنا»[.]7
تستشعر هذه العينة من الجمهور عقدة النقص إزاء العروض التجارية
املغرية ،فهي فئة اتكالية ذات نظرة عدمية استسالمية تحايك وضعية املقامر
الوجودية املتأزمة وتتامهى معه سيكولوجيا ،باعتبار أن املقامر هو اآلخر
يعيش حالة عجز إزاء الواقع واملجتمع والحياة.
ومن هنا يدخل خطاب «شَ ار ِْك َوفُ ْز» يف دائرة خطابة النوازع ،حيث
تتوزع االنفعاالت بني إحساسات مصحوبة بلذة (الرغبة .الفرح .االغتباط).
وإحساسات مصحوبة بأمل (الغضب .الحقد .الخوف) .كام يتجه االنفعال نحو
أشخاص (أبطال مسلسالت .نجوم غناء .العبو الكرة) أو نحو أشياء نفيسة
وجذابة (سيارة فاخرة .قسيمة رشاء .شقة عرصية) .وال جرم أنه تعبئة نفسية
ألنه يهز النفس ويحرك الوجدان ،أو لنقل إنه تهيئة املتلقي إىل املشاركة والقبول
بناء عىل شعور الحرمان الذي يولد عاطفة الرغبة وامليل العاطفي.
أخريا ،يتبني لنا أن موضوع مقالنا يتعلق بعملية تواصلية يشارك فيها ثالثة
أطراف :املرسل :وسائل اإلعالم السمعية البرصية ،وقد وقفنا عند آليات اإلغراء
التي تستند إليها لتحقيق الربح الرسيع.
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املرسل إليه :يتمثل يف املشارك املحتمل يف اللعبة ،حيث ملسنا تقصريه بل
وتواطئه ليصبح لقمة سائغة يف أيدي املرسل ،كام أنه يستجيب طوعيا لفصول
املؤامرة.
الرسالة :هي الطرف الوسيط بني املرسل واملرسل إليه ،وهي حاملة يف
طياتها فصول املؤامرة ،ودالئل اإلغواء ،كام تعج بالعديد من املغالطات التي
أدرجنا البعض منها.
يف ضوء ما سبق ،تتبدى لنا حقيقة الوهم الذي يصادر إرادة اإلنسان
املقهور ،ويسلبه حريته بفعل تضافر مجموعة من العوامل الذاتية واملوضوعية
املساهمة يف إيهامه بالفوز ودفعه بشكل ال شعوري إىل مغالطة سليمة شكال
زائفة مضمونا.
===
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وهيبة ﭬـوية

قراءة يف كتاب «خربصات يف أدب ال ّرحلة»
لصف ّية ﭬـ ّم بن عبد الجليل

النص أدناه قراءة قدمت ضمن نشاط «صالون معابر للقراءة
والكتاب» باملكتبة املعلومات ّية بأريانة يف .2017 /11/ 18
صدر كتاب «خربصات يف أدب ال ّرحلة» لألديبة صف ّية ﭬـ ّم بن عبد الجليل
عن دار الثّقاف ّية (تونس) يف طبعة أوىل سنة  2017ويض ّم نصوصا من أدب
ال ّرحلة ،وهو جزء أ ّول َو َعدَتْ املؤلّفة يف نهايته بإتْباعه بجزء آخر ،تأكيدا ملا
هو معلن يف الغالف (الجزء األ ّول) ويف املق ّدمة ،إ ْذ تقول« :وحتّى ال أُثقل عىل
الق ّراء الكرام ،عمدتُ إىل نرش بعضها يف هذا الجزء األ ّول عىل أن تَتْبعه أجزاء
أخرى» .وقد شفعته فعال بجزء ثان بعنوان «بوكاب» ويف انتظار أجزاء أخرى
عن «مالنغ» وغريها من البلدان الّتي سافرت إليها.
القصة القصرية
يضاف هذا الكتاب إىل مكتبة األديبة الّتي تض ّم عناوين يف ّ
وال ّرواية وهي «يشتاقني الحنني»« ،مرايا متشظّية»« ،من دالء الوجد»« ،أزهار
الخشخاش» ،ورواية «ليت شهدا.»!...
خربصات :يف اللّغة والجنس األد ّيب
تتض ّمن الخربصات مجموعة من ال ّنصوص تتوزّع عىل أقسام ثالثة بعدد
ال ّرحالت الّتي تض ّمنتها ،وهي متفاوتة الطّول وموسومة بـ :خربصات باريسيّة؛
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الحج» ،أسبقتها الكاتبة بإهداء،
خربصات هنـديّــة؛ خـربصات «ال جدال يف ّ
ومقدمة.
أ ّما اإلهداء فقد ذكرت فيه أسامء من أهدت إليهم كتابها ،والقامئة طويلة
تص ّدرها آل بيتها وأحبابها ومن ش ّجعوها ،واقعا وافرتاضا ،عىل نرش خربصاتها.
وأ ّما املق ّدمة ففيها توضّ ح العنوان ومعناه وطريقة اختيار ال ّنصوص وجنسها
األد ّيب الّذي احتاج من الكاتبة التد ّخل لرشحه مع أنّه بدا واضحا يف صفحة
ال ّنارش أ ّن الكتاب :نصوص يف أدب ال ّرحلة.
ع ّرفت األديبة «الخربصات» تعريفا لغويّا بدا
عىل قدر من األه ّم ّية للقارئ ،كافيا وشافيا ،يُغنيه
عن البحث بنفسه عن معنى الخربصات من
املناجد والقواميس ،بل بدا حديثها عن الخربصات
لغوي للكلمة تص ّحح به ما يستعمله
أكرث من رشح ّ
بعض الّذين يكتبون ويس ّمون ما كتبوا «خربشات»
فتم ّيز بذلك خربصاتها عن الخربشات ،وكانت يف ذلك املعلّمة املربّية األستاذة
العاشقة للعرب ّية والّتي مل تبتعد عن مسؤوليتها تجاه تالميذها ،فال ب ّد من رشح
وذوقي ووجدا ّين ،يُغني عماّ سواه.
واشتقاقي،
وقيايس
لغوي
وتوضيح ،وتأصيل ّ
ّ
ّ
ّ
كام فسرّ ت أسباب اختيارها للكلمة فتقول األديبة« :وجدتُ يف فعل َخ ْربَ َص
بعض ضالّتي بل وجد هوى يف نفيس .وعمدتُ إىل االشتقاق وهو من مق ّومات
َ
اللّغة العرب ّية وأسسها الثّابتة ،معتمدة القياس ،كام فعل العرب القدامى قبيل.
وتعاملت مع الفعل ال ّرباعي كام تعامل العرب مع صنفه :فَ ْعل ََل فَ ْعلَلَ ًة و ِف ْعلاَ ال
ُ
ك َزلْ َز َل َزلْ َزلَ ًة و ِزلْ َزاال ،واخرتتُ وزن فَ ْعلَلَ ًة وهو األكرث اطّرادا فصار عنديَ :خ ْربَ َص
َخ ْربَ َص ًة ث ّم جمعتُها جمع مؤنث سامل فصارت َخ ْربَ َصات».
مل تقف الكاتبة يف املق ّدمة عند تأصيل الخربصات لغة ،بل سعت أيضا إىل
تأصيل نصوصها ضمن جنس أد ّيب واضح إجابة عن سؤال أحدهم لها إن كانت
الخربصات جنسا أدب ّيا مستحدثا.
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أي عنوان ،وأنا
أي وعاء سأن ّزلها وتحت ّ
تقول الكاتبة يف املق ّدمة« :فكّرت يف ّ
ألي تصنيف أو
واعية ّ
كل الوعي بأنّها ستكون مرسلة عىل عواهنها وال تخضع ّ
اخرتعت «جنسا أدب ّيا».
تجنيس أو تبويب» .وتضيف« :وال أ ّدعي أنيّ
ُ
يعني هذا م ّرة أخرى أنّها تعي ج ّيدا جنس ما كتبته واختالفه عماّ تعرفه عن
بكل
بق ّية األجناس ،واعتربته «وعاء» لنصوص يف ال ّرحلة ومن أدبها دون االلتزام ّ
خصائصها .يوضّ ح ذلك قولها« :وهذه الخربصات ،لنئ اشرتكت يف كونها كُتبت
أثناء رحالت يف أرض الله الواسعة املتباينة ،فإنّها ِم ْن أدب ال ّرحلة وليست يف
كل خصوصيات ف ّن أدب ال ّرحلة أو جلّها ،بل خضعت
أدب ال ّرحلة إذ مل تراع ّ
أساسا إىل انطباعات شخص ّية ومواقف وجدان ّية».
أصاب
أستنتج مام سبق أ ّن الكاتبة رغم ارتباك َ
تحدي َدها لـ «جنس» نصوصها ،فإنّها تعي ج ّيدا
مأىت هذا االرتباك وهذه الصعوبة الّتي تواجهها.
فتصنيف نصوصها ضمن جنس أد ّيب مخصوص
معلوم ال يتامىش مع ما س ّمته بعفو الخاطر أو
عفو الكتابة ،والّذي سيوقعنا ،ق ّراء ،يف رشك سالسة
اللّغة وبيانها وانسياب السرّ د والوصف ومقتضيات
الخطاب وتع ّدد أشكاله وتداخلها (رسدا؛ وصفا؛ تقريرا؛ تأويال؛ توثيقا) عىل
مدى صفحات الكتاب.
وهذه «العفويّة» الّتي اعتمدتها الكاتبة تجعل القراءة يف الخربصات رحلة
ثالث ّية األبعاد موضوعا ولغة وعمقا (الرحلة يف املكان؛ واملشاهد املوصوفة؛
عمق النظر إىل الواقع) .ونسجت الكاتبة يف فضائها أبجديّاتها لتضع أسس
عتبات سرية ذات ّية نقرأ من خاللها صورة الكاتبة يف بعض مالمحها األدب ّية،
وحياتها اليوم ّية ،والثقاف ّية واألخالق ّية وال ِق َيم ّية ،إضافة إىل ال ّرحلة يف املكان ويف
العادات والتّقاليد والحضارة والطّبيعة واالقتصاد وال ّدين ،ويف الذّاكرة ،أيضا ،ويف
األنا واآلخر ،تثاقفا ونقدا و ِعربة.
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خربصات باريس ّية

افتتحت الكاتبة «خربصات» بال ّرحلة الباريسيّة وكانت يف ديسمرب (كانون
األول)  .2014وهي رحلة يف عامل الطّفولة والرتبية والتّعليم واألخالق والثّقافة
الفرنيس .وهي «مغامرة» اختربت فيها
والترّ فيه والطّبيعة وعقليّة اإلنسان
ّ
«الج ّدة» قدراتها عىل تح ّمل مسؤوليّتها يف مجال مجتمع انبنت طرائقه الرتبويّة
عىل العرصيّة الّتي انبهرت بها الكاتبة وجعلتها تقابل ،يف تتبّعها ملراحل رحلتها
التقليدي الّذي
وتدوينها ،بني منط الرتبية الّذي وجدته يف فرنسا وال ّنموذج
ّ
خاصة ويف ساحات اللّعب حني
عرفته يف مدارسنا التونسيّة ويف رياض األطفال ّ
كانت طفلة ففتحت نوافذ ذاكرتها عىل مرحلة الطفولة واللّعب ،وكيف أفىض
التقليدي إىل عامل الكتاب والقراءة.
بها مجتمعها
ّ
الفرنيس من حيثُ
يف خض ّم هذه التّجربة ترصد الكاتبة مالمح حياة املجتمع
ّ
والس ُ
لوك والص ّحة وحقوق اإلنسان وحتّى الحيوان حني ذكرت عناية
الرتبي ُة ّ
املرأة بالكلب وهي عىل قنال اللّورك .كام رصدت طبيعة املكان وجغرافيّته
وتاريخه (كالم شارل ديغول املنقوش عىل جداريّة رخاميّة) وطقسه ومظاهر
ال ّرفاهة والترّ فيه يف بياض الثّلج عىل أعايل الجبال ،حيث عاينت كيف متنح
الطّبيعة والتضاريس لإلنسان فرصة تجديد دماء الحياة النابضة فيه .فكتبت
الصميمة هناك ومالمح «البياض املجهول» هنا.
عىل بياض الثلج صورة الحياة ّ
وقابلت الكاتبة بني بياضني أحدهام مينح الحياة وثانيهام بياض املوت.
ورحلت يف مدار األسئلة والفكر ،وحتّى مالمح السياسة الّتي نستشفّها مض ّمنة
ملا ترصده عىل الثّلج من حياة .كم من الثلوج رزح تحتها أطفال الوطن واقتصاد
نص« :طريقنا إىل
الوطن وأثلج األجساد وج ّمد العقول! ومثال ذلك نجده يف ّ
جبال الجليد».
وأمام صورة اآلخر املتحضرّ استحرضت الكاتبة األنا ،صورة الذّات فردا
وجمعا ،وهي عىل قنال اللّورك بـ»بنتان» إذ واجهت صورة ذاتها عىل مرآة
مائه ،وقرأت تفاصيل الحياة عىل صفحات برد ضفافه ،وحركة العابرين قربه.
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وقرأت الغربة والوطن ،والجامل والقبح ،وتب ّينت ظالل ال ّروح الّتي كانت ترتاءى
لها حتّى وجدت حقيقة اإلنسان هناك وهنا.
الصور فتّحت خبايا الوجدان وتفتّق الذّهن ليقابل صورة واقعينْ ،
ظالل ّ
نص «ظالل».
خاصة يف ّ
مجت َمعينْ  ،حضارتينْ  ،شتّان ما بينهام .ونقرأ ذلك ّ
يف «خربصات باريس ّية» تتجلىّ صورة الحضارة كأروع ما يكون من ال ّنظام
واإلنسان ّية والعناية بالطّفل وبنفس ّيته وتعليمه وما يتعلّق به ليكون اإلنسان
املتصالح مع بيئته ومحيطه ومع اآلخر.
خربصات هنديّة :الرحلة إىل سورات
تح ّط عصا الرتحال عىل أرض الهند .وال ّزيارة سابقة لزيارة باريس املذكورة
أ ّوال يف الكتاب ،إذ كانت يف ديسمرب  .2013فتنقلنا من هدوء البياض وجالله
ورفاهة اإلنسان ومتتّعه بحقوقه ووقته وإنسانيته إىل الفوىض واالزدحام والجري
وراء وسائل ال ّنقل وبني أمواج متالطمة من األجساد.
سورات الهند ،ال اللّغة تُفهم« :مل أفهم من رطانتها شيئا ومل تفهم هي من
محل العبارة» (ص ،)111وال العمل ُة ت ُرصف ،وال
إنقليزيّتي شيئا! حلّت اإلشارة ّ
الخدماتُ تالئم ال ّزحمة والفوىض إذ اتّسمت بالبطء (ومثالها العشاء يف الفندق
الس ُ
وق تشبه األسواق فـكانت «عىل غري ما نعرفه عن
ورشيحة التّلفون) ،وال ّ
السلع يف
األسواق الهنديّة من ازدحام وجلبة وفوىض واختناق وأكداس أطنان من ّ
والسكن والطّبخ،
ّ
كل مكان!» وال الشّ وارع كام نعرفها ،فهي للبرش والبقر واملاعز ّ
وال اإلنسا ُن إنسان ،فشوارع سورات معرض لنامذج البرش وأصناف التل ّوث.
سورات الهند« ،مدينة النسيج واألملاس» (ص  )100حيث البيع والرشاء،
تجارة ال ريب فيها ،وأنفاس تالحق األنفاس ،وحيث ت ُهدر حقوق اإلنسان.
مملكة ال ّنمل بامتياز« .مملكة ال ّنمل الطليق بال رقابة» (ص  .)99وحيث
الفوارق االجتامع ّية واملعامريّة صارخة مبهانة اإلنسان ،إ ْذ يف سورات أيضا فئات
من البرش «ال تظهر إالّ يف األفالم الهنديّة» (ص .)105
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الصور عن حياة ال ّناس ،فتنقلها عىل عالّتها
يف سورات تعاين الكاتبة أغرب ّ
وتحلّل واقعها وتناقش املفارقة :كيف تهدر إنسان ّية اإلنسان يف بلد الرثوات؟
«مل تعد رحلتي إىل الهند أقىص ما يبلغه طموحي املتم ّرد فقد علمت يف
السابقة ما مل أكن أعلم حتّى ماتت ال ّدهشة ّيف وآل األمر من متعة
زيارايت ّ
االستكشاف ولذّة التأويل إىل ضجر مريب ورثاء مشني ،رثاء حال اإلنسان
املطحون فقرا وجوعا وعريا وبؤسا ورىض ،يف دولة متتلك ثروات هائلة وتقوم
عىل حضارة باسقة راسخة».
تزدحم األفكار ازدحام السوق ووسائل النقل ،فتصري اللّغة الهثة ،يالحق
فيها السرّ د الوصف ويالحق النقد الصور املتهافتة املتتالية أمام الكاتبة،
السوق
وتستوقفها مشاهد من الحياة اليوم ّية يف سورات من خالل جوالتها يف ّ
واستعامل وسائل ال ّنقل .وتالحق الكاتبة املشاهد ونسق االزدحام ،وما ارتحنا
ونحن نالحقها .فالحركة محمومة وسط حشود من البرش ،واإلنسانية مهدورة.
الحج»
خربصات «ال جدال يف ّ
خالل خربصات باريسيّة وخربصات هنديّة تجلّت صورة اآلخر ،وما
استحسنته الكاتبة وما استهجنته منه ومواقفها من اإلنسان .ترصد املشاهد
بثقافتها وقيمها وتقيّمها فكانت عينا عىل اآلخر الّذي جعلته محكّا لرتى به
الوطن وتقابل بني صورته وما حصل لديها من صورة حضارتني مختلفتني.
الحج» ،باألنا يف مكان اآلخر .فال
يف حني ت ُعنى يف خربصات «ال جدال يف ّ
الحج وانتقاله إىل عرفة ومنى
ونيس أثناء أداء مناسك ّ
نكاد نجد مع الوفد التّ ّ
ومزدلفة إالّ «أشباحا» أو غرباء ال تُرصد لهم إالّ حركة مرورهم من جانب
ونيس
الح ّجاج التونس ّيني أو الحديث عنهم ع َرضا حني يقتيض األمر .وحرض التّ ّ
بق ّوة فردا وجامعة ،مواطنا ومسؤوال ،قوال وفعال .وال جدال أنّه فَ َع َل.
تصف الكاتبة الحا ّجة إىل بيت الله صعوبات ج ّمة تالقيها مع نساء الوفد:
وسيلة ال ّنقل ،الحرارة ،االزدحام ،العطش والجوع ،كأنمّ ا كانت يف يوم الحرش .مل
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وروحي يطم ّنئ إليه اإلنسان ،بل
ديني
الحج وما يف ّ
نجد صورة ّ
ّ
الحج من بُعد ّ
وجدنا اإلنسان ضعيفا أمام عراقيل تبعده عن الخشوع يف مثل هذا املقام ،بل
تقف حاجزا بينه وبني االبتهال إىل الله وأداء فريضة كلّفته املال والجهد.
الحج» وجعلتها ترجيعة أشبه بزفرة
وظّفت الكاتبة من القرآن «ال جدال يف ّ
أمل والزمة تعيدها كلّام أعياها الح ّر ،أو ال ّزحام ،أو مشهد من املشاهد الغريبة
عن املكان وعن اإلنسان يف مثل هذا املقام .مل نقرأ وقوفا عىل عرفة ،وال أدعية
خاصة بهذا املوقف الجليل ،وال تعاونا ،وال تسامحا ،وال ...ح ّجا .تتالت ال ّنصوص
ّ
وخاصة من إهدار كرامة
كل يشء
ترصد العجب والعجيب وتثري التع ّجب من ّ
ّ
الحج لتدرك كيف
اإلنسان ،حتّى لكأنّنا لسنا يف بيت الله .فاقرأ ّ
نص :ال جدال يف ّ
يكون يوم الحرش.
خامتة
السالم والجامل وال ّرفاهة
لنئ بدت باريس أرض الحياة وال ّنظام؛ أرض ّ
وحقوق اإلنسان ويرس العيش ،فإ ّن الحياة يف سورات بالهند قد كانت تقريبا
عىل الطّرف ال ّنقيض من الفوىض وإهدار كرامة اإلنسان .وبدا هذا التسجيل
النص
مقصودا ات ّسعت فيه ال ّرؤية لتتجاوز صورة املكان وتشمل اإلنسان ،وصار ّ
صورة لفكر الكاتبة وذاتها وثقافتها ،نرى من خالل ما رأت نظرا وفكرا «األنا»
ذاتا فردا واملجموعة الّتي ننتمي إليها ،وثقافتها ومعامل حضارتها فنح ّدد لنا
موقعا يف هذا العامل.
بهذا نفهم أ ّن الكاتبة مل تكن تس ّجل رحالتها مج ّرد تسجيل وإنمّ ا كانت
الحج»
ترصد صورة مجتمعها مبقابلتها بصورة اآلخر .وما خربصات «ال جدال يف ّ
التونيس ونقد لوضعه الجديد منذ سنوات قليلة.
إالّ تفكري يف
ّ
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محسن الزيتوين

الرحلة واملدينة يف قصيدة «غرق»
من ديوان منري بولعيش «لن أصدقك أيتها املدينة»
خاض اإلنسان منذ العصور الغابرة رصاعات
حتمية فرضتها عليه ظروف الطبيعة حيث أنه
عاىن من كوارث بشتى أنواعها ،وعاىن كذلك من
نظام الغاب الذي تجىل من خالل رصاع الكل
ضد الكل ،فجاءت فكرة الدولة واالنتخاب كحركة
إلنقاذ الجنس البرشي من اإلبادة سواء أكانت
بطرق مبارشة أم غري مبارشة بسبب عنف الطبيعة
واإلنسان عينه.
كان االنتقال من حالة الطبيعة إىل حالة املدينة مرحلة مهمة يف مسار
اإلنسانية ،ووضعية تطورت رويدا من خالل وعي اإلنسان بوضعه اإلنساين
الذي مييزه عن باقي الكائنات الحية خاصة وهو ميتلك رموزا تخول له إنتاج
ما ال نهاية من املتواليات التي تعرب عن فكره وتجعله يدرك أناه املنتجة،
وصوال لفرتة التنظري للقانون الوضعي ،خصوصا مع ابن خلدون وإميل دوركايم
وأوغست كونت ،كل انطالقا من رؤية علمية خاصة به يرى انطالقا منها أنها
تخول لإلنسان التعايش وتقبل اآلخر املغاير عن بنيتنا النفسية.
ولكن رغم ما قدمته هذه التنظريات من خدمات جمة لإلنسان غري أنها
قلصت من حريته وفرضت عليه قيودا ،وبالتايل دفعت به إىل التنازل عن حالته
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الفطرية ،وصار يناشد الحياة ويحاكيها عن طريق االخرتاع واإلبداع الذي جاء
نتيجة الثورة الصناعية ،حيث أحس بحاجته إىل خلق حياة تستجيب لدوافعه
النفسية والفكرية واالجتامعية والحضارية ،فشيد مدنا عمالقة انطالقا من رؤية
فنية معامرية.
وقد «بحث جوزيف ريكورت عن الشبه الفزيولوجي للمدينة فوجد أنها
تشبه الحلم ،ذلك أن طبيعة الحامل تجعل األشياء ،كل األشياء تنبو عن التعريف
املحدد الدقيق ،كام تجاوز حدودها ،وتختلط يف نفس الوقت ،وتعيد تنظيم
ذاتها وأن ما فيها من األمور املطلقة واملتضادة كميا (بإيجاز ،االستقطابات
الزائغة) تتضاءل وتفقد دالالتها ويتوحد النظام بعدم النظام ،واالستمرار بعدم
االستمرار ،واملحتوم بغري املحتوم ويصبح هذا التوحد إرضاءنا األعظم»[ ،]1فام
نتج عن هذا التطور هو الغربة والتناقض والقلق الوجودي.
ويف خضم هذا انبثق التساؤل حول الكينونة واملاورائيات وانطلق البحث عن
إرساء الهوية وتجاوز هذه الغربة التي أضحت تعصف بكيانه ،فاملدينة صارت
منبع هذا القلق بالنسبة لإلنسان وخصوصا اإلنسان العريب ،حيث أصبحت
العالقات اإلنسانية مع السيارات والقطارات الفائقة الرسعة والطائرات والهواتف
الذكية وتطور التكنولوجيا بشكل عام ويف ظل النظام العاملي املسمى «عوملة»
تفتقد إىل الدقة ويف أغلب األحيان رسيعة استهالكية خاضعة لإلشهار واملوضة.
مل تعد الحياة املادية تستجيب لتطلعات أولئك الذين يناشدون الحياة،
حيث تعمقت الهوة عندهم بني الروح والجسد ،فكان الفن أحد منافذ هؤالء
الذين بحثوا عن التجيل الحر للذات من خالل البحث عن «املعنى» ،فها هنا
شاعرنا اإلنساين ابن مدينة البوغاز ،منري بولعيش رحمه الله ،يطلق العنان
لروحه النقية بأحد أهم الدواوين الشعرية خالل فرتتنا املعارصة ويبدع يف «لن
أصدقك أيتها املدينة».
كام نالحظ ،فإن املدينة أصبحت من أهم التيامت التي يتطرق إليها خالل
هذا العرص .يقول كريستوفر ألكسندر يف بحث عنوانه «املدينة ليست شجرة»،
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إن املدينة هي دوما اختالط ،وليس األمر عىل خالف ذلك ،فعندما نقول
«مدينة» فإن الفكر يذهب إىل سكانها ،واملدن ،كام كان يقول شكسبري عن
الناس ،مصنوعة من املادة التي تصنع منها األحالم ،ويتضمن الحلم ،واملدينة ال
نهاية عالقات يف جميع االتجاهات وكالهام يشبه اإلنسان»[.]2
توظيف الشاعر لحرف النفي «لن» يحيل عىل أنه سبق للشاعر وعاىن من
خيبة أمل واصطدم تطلعه وحلمه بأفق مسدود وتعرضه لخيبة أمل لهذا يقول:
«لن أصدقك أيتها املدينة» .ولكن هل الشاعر هو محور املعاناة هنا؟
إن منري بولعيش هو طنجة ،وطنجة هي أبناؤها الحاملون بالشمس والكرامة
والذين تصطدم طموحاتهم بأذن صامء تعصف بأحالمهم .ولتكون دراستي أكرث
تخصصا ،سأتناول بالتحديد قصيدة واحدة من هذا الديوان وهي «غرق»،
والكلمة يقابلها يف تعريفها املوت اختناقا فالشاعر هنا مختنق.
إن االختناق هنا هو حالة جامعية أخذت عنده صفة فردية وهو عىل
الحافة مطل عىل البحر ويحايك الحياة يف أبهى تجلياتها .يقول منري بولعيش:
فيِ الضف ِة األخرى
كنت ْ
أغرق...
كنت املهاجر الرسي الوحيد
من يدمن عن ظهر بحر؛
(تحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار)
لكنني كنت أغرق.
إن الشاعر يرحل بخياله إىل الضفة األخرى ،حيث يصبح املمكن ذا طابع
مستحيل مبجتمع كل ما فيه يقرب األحالم وهي حية ،فتصبح الرغبة يف الهجرة
أمرا حتميا ملعانقة الحياة وااللتقاء بالذات من جديد.
ويف ظل انعدام الحلول القانونية للهجرة يصبح التخييل ورسم خارطة ملا
هو آين وما قد يحدث هو الفضاء الذي يتسع للحلم هنا ،فالشاعر منري بولعيش
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هنا يكشف ذلك الهوس بالرحلة واكتشاف ما يختبئ خلف املحيط .ولكن هذا
الهوس وهذا الشغف غالبا ما تواجهه عراقيل اإلبحار.
إن الحالة هنا ال تعرب عن الشاعر يف حد ذاته ولكنه حال مجتمع يختنق من
التضييق بشتى أنواعه وخاصة فئة املثقفني وأولئك الذين يحملون أحالمهم بني
أكفهم باحثني عن طوق النجاة ،فهذا اإلدمان عىل الهجرة ،كام أحب أن اسميه،
سجني بني سطور من تاريخ ابن بطوطة.
وألن الشعراء كونيون تقتلهم الحدود ،اخرتعوا ألنفسهم سفنا اسمها الخيال
عن طريقه يرسمون طرقات عرب الالمريئ والظاهر الخفي ،هذه املتالزمة وهذا
التناقض بني املمكن والالممكن بني املادي واملجرد بني الروح والجسد .إنه عامل
الشعراء.
وألنه «مل يعد ممكنا االكتفاء بدراسة املضمون ،بل إن الكتابة أضحت أكرث
من أي وقت مىض ،هي العنرص املجهول املتطلب للمواجهة والكشف ،إذن
فاألمر يتعلق بأن «نستقر» داخل العمل األديب ،وأن نستخلص البنية التي ترسم
هيكل الكتابة األدبية ،إننا ننطلق من الفكرة التي ترى أن الكتابة وطرائقها
تشكل بذاتها مجموعة مواقف قابلة للتحليل عىل مستويات مختلفة :تجاه
الكائنات واألشياء ومواقف تجاه الكتابة نفسها ،وانطالقا من هذا املفهوم،
يصبح ممكنا البحث عن الرتابط بني العلم الفني وبني املجتمع»[.]3
وألن اإلنسان هو ابن بيئته كام تقول العرب ،فإن منري بولعيش يحمل نفس
الهموم التي يتخبط فيها املجتمع نفسه .وهنا نجد ذلك الرتابط بني الذات
املبدعة واملجتمع.
وهذا األمر يعيدين ملفهوم األدب امللتزم ،كام نظّر له الفيلسوف الوجودي
جون بول سارتر ،وغالبا فالشاعر يعي كل الوعي بهذه املرجعية الفكرية ألنه
من خالل التناص املوظف ميكننا أن ندرك ثقافة الشاعر املوسوعية.
ونلمس كذلك من خالل هذه القصيدة ارتباطه الوثيق بالبحر .إذن فام
سبب هذه العالقة الضمنية؟
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إن التأويل الذي ميكن أن نسم به البحر هو أنه يشبه الكون يف ال نهايته
ويف عمقه ،وعالقة الشاعر به مل تأت من فراغ ،فهو الفضاء الذي تنجيل من
خالله مخيلة الشاعر املحملة بأسئلة وجودية محرية تبحث عن املعنى أمام
هذا الظاهر الخفي (الطبيعة) ،إن هذا التأويل الفينومنولوجي سببه براعة
الشاعر يف تغليف املعنى أو باألحرى تضمينه ملا يريد إيصاله للقارئ ،وما يثمن
هذا الطرح أكرث هو هذا الفراغ الذي يظهر بالقصيدة :كنت أغرق؛ لكنني كنت
أغرق؛ لرس الرحيل.
إنه الالمتناهي يف املعنى ،أو بعبارة أدق هذا ما يتامىش واملتخيل يف قصيدة
يحكمها الغرق والتاليش كام أنه يكتنفها قلق.
إن الولوج لتيمة «البحر» وتيمة «الرحلة» إن أردنا محاكمة الشاعر عىل
هذا الخلط وهذا املزج بني مواضيع كثرية مشتتة ضمنيا خلف املعاين الرصيحة
فإنه لن يسعنا غري أن ترتسم يف أذهاننا تلك الرحلة الغامضة التي تخوضها
الروح نحو ما وراء هذه الحياة ،لطاملا ترتسخ معاين كثرية بالالشعور اإلنساين
دون أن يعي به وغالبا هذا ما جعل من الشاعر يستحرض رمزية ابن بطوطة،
حيث تفرض هي األخرى استحضار أدب الرحلة.
ولكشف أغوار هذه التيمة «الرحلة» وعالقتها بالضفة األخرى والبحر،
وجب استحضار النصف الثاين من القصيدة حيث يقول الشاعر:
أَناَ ال َوارِثُ األَ ِخ ُري
لِسرِ ّ ال ّر ِحيلِ ...
ال َو ِحي ُد
َم ْن يَ ْح ِف ُر َعلىَ ِذ َرا ِع ِه
َهذَا االسم :ابْ ُن بَطُّوطَ َة
لَ ِك َّن ِني كُ ْن ُت أَ ْغ َر ُق...
فيِ الضِّ َّف ِة األُ ْخ َرى
أَنَا امل ُ َها ِج ُر السرِِّّ ُي األَ ِخ ُري
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ِيح الشّ ماَ ِلِ :ش ْد ٌق يَضْ َح ُك
ور ُ
َوأَناَ أَصرْ ُ ُخ وأَ
ْغ
َر
ُق
إن هذا الحوار الذي نلمسه داخل القصيدة ،يحيل فهمنا إىل ما هو سمعي
برصي ،أي أنه يتضمن التمثيل للفكرة يف ارتباطها بخشبة البحر ،وأن هذا الحوار
الذي يجريه الشاعر مع املتلقي هو حوار وسوايس ال متناه ،حيث يتأرجح بني
الرحلة والغرق ،بني الحياة واملوت ،وهذا الجدل وهذا التناقض يظهر من خالل
الجمل الشعرية من حيث البناء ،فغالبا ما نجد الشاعر يكرر أداة االستدراك»
لكن» ثم نالحظ كذلك أنه يرتك فراغا يف آخر بعض الكلامت [كنت أغرق]...؛
[لكنني كنت أغرق]...؛ [لرس الرحيل.]...
وهذا إن أحال عىل يشء فإمنا يحيل عىل أن الفكرة تتأرجح بني الشك
يف النجاة من جربوت الغرق وحتمية الرحلة ،فحضور املأساة يتامىش وهذه
املرسحة التي تتبعها الشاعر لنسج املعنى ،وأن مفهوم البحر يف عالقته بالغرق،
ثم هذا الحضور البن بطوطة أي حضور الرحلة يحيل عىل التيه ،واملتاهة صفة
مالزمة للعملية التخييلية.
إن القصيدة تغرقنا بالتيامت ،فكلام اتحدت معانيها كلام تفرعت أكرث
وأكرث لتقودنا لتأويل آخر أشد عمقا وإحالة عىل معاين اشسع داللة من األوىل،
خصوصا إذا نظرنا إليها من جانب أنها عبارة عن شفرات ثقافية.
إن قول الشاعر «أنا املهاجر الرسي األخري» يحيل عىل خلفية ذات بعد
اجتامعي ،فالشاعر كام سبق وأرشنا هو ابن هذا املجتمع ويعرف خباياه،
فالوعي بالذات يؤدي حتام إىل الوعي بهموم املجتمع وإدراك قضاياه يف بعدها
اإلنساين الكوين ،حيث يصبح التعبري عن هواجسه وانشغاالته وهمومه أهم
القضايا التي تشغل بال املبدع وبالتايل أهم دوافعه اإلبداعية.
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إن البنى الجملية املوظفة من قبل الشاعر هنا تتميز بالطول تارة وبالقرص
تارة أخرى ،وهو ما ميكن أن يتامىش وتصور الشاعر لبنية املجتمع املغريب،
الذي يغلب عليه طابع التناقض والجدل بني التقدم والحداث َة/والفقر وبني
الدميقراطية/الفساد السيايس .إن أمورا كهذه تدفع بأبناء املجتمعات املتناقضة
إىل اختيار نهج ابن بطوطة بحثا عن السالم والحرية والكرامة التي تخول
لإلنسان العيش كإنسان يعي ذاته.
والنص الشعري هنا وليد مرحلة قلقة مشحونة بحرارة الهجرة الرسية،
التي يدفع أبناء هذا الوطن مثنها بأرواحهم فداء املراهنة عىل الوصول للضفة
األخرى ،أعني الشامل ،حيث قال فيه الشاعر منري بولعيش:
وريح الشامل شدق يضحك
وأنا أرصخ وأ
غ
ر
ق
فهو يصور هنا كيف يواجه الشامل غرقه هذا بسخرية الذعة ،فرغم الغرق
ألجل معانقته إال أنه غري مبال بهذه التضحية التي يقوم بها املهاجر الرسي.
إن سياقات كهذه توحي من حيث سياقها التاريخي بالتبعية للغرب الذي
جعل من نفسه مركزا للحضارة وللمعرفة ومنتجا لها ،فاملهاجر الرسي هو
بالرضورة ينتمي لدول العامل الثالث.
وميكن القول يف هذا الصدد إن التجربة األدبية هي تجربة مرتبطة بالدرجة
األوىل بالتحوالت االجتامعية والفكرية والحضارية لكل مجتمع عىل حدة.
إن الوعي بالقضايا الكونية يف عمقها ويف خضم تسارع األحداث يولد لدى
صاحبه السؤال الكوين ،أي السؤال الذي ينتج عنه القلق يف عالقته باملمكن
والالممكن ،بني ما يجب وما ال يجب ،وبه تكون القصيدة قد أخذت حيزها من
الغموض بفعل براعة الشاعر يف تضمني أسئلة ثقافية تاريخية سياسية ذات بعد
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فلسفي يتمحور حول الذات واإلنسان اآلخر يف خضم تقدم حضاري محوره
املدينة ،التي أصبحت منبع القلق ألن اإلنسان هو كائن يرتبط بالطبيعة ويروم
التحرر من القيود التي فرضتها عليه قوانني الحضارة ،ال سيام دول العامل الثالث
كام حاول إبرازها الشاعر.
===
الهوامش

[ ]1مختار عيل أبو غايل .املدينة يف الشعر العريب املعارص ،عامل املعرفة ،العدد  ،196ص
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يوسف بونيني

أيام من األيام
منذ أن تقاعدت عن العمل ،وقد كنت قاضيا
يف مجلس املحاسبة ،وعدت إىل الديار بعد غيبة
فاقت العرشين سنة الزمت بيتي .مل أغادره إال
لقضاء الحاجات الرضورية املفروضة أو ألداء
عمل خريي .ترسخت هذه العادة يف نفيس حتى
أصبحت طبعا ال تطبعا ،بحيث ال أحس يف حيايت
اليومية بالرتابة ،ويرجع الفضل األكرب يف هذا إىل
قراءة الكتب واالنهامك يف حفظ األشعار والحكم واتقان الكتابة بخط النسخ.
وقد ساعدتني هذه العادة يف التعامل بصفة مثالية مع وباء «كورونا» الذي
حل بديارنا دون سابق إنذار.
لذا ،مل يغري الحجر الصحي ،الذي فرض علينا فرضا ،من سلوكايت اليومية.
بيد أين الحظت اليشء الكثري خالل أيام الحجر الصحي ،فقد ظنت البرشية،
عىل العموم ،أنها ستعيش حياة رغيدة هنيئة بعد الحرب العاملية الثانية التي
حصدت أكرث من ستني مليون من البرش .لكن هذا الوباء فاجأها وألغى أحالمها
الحارضة ،وأصبح العامل بهذا الوباء يؤمن بالفناء القريب.
ومع هذا ،فقد الحظت صربا عند البعض وقت نزول هذا الطاعون ،متسام
بكآبة هادئة ،كآبة رىض بالقضاء وإذعان للخطوب ،وضجرا عند البعض اآلخر
لكون هذا الداء قد ألغى الكثري من برامجه .وهذا البعض هو الذي كان
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للجشع صديق ،حيث ذهب الكثري منه إىل اقتناء املواد الغذائية الرضورية
وغري الرضورية وكذا املستلزمات بكميات هائلة مخافة الجوع املؤدي إىل املوت
كام يعتقدون.
وللنكتة ،فقد ذهب بعض أهل «الفايسبوك» يف الجزائر إىل حد القول إن
الصني (باعتبارها مصدر مرض كورونا) أعطتنا هذه املرة سلعة من الخيار األول.
وفريق ثالث من الناس عرب العامل الحظناه عرب وسائل اإلعالم املرئية ،قد بلغ
درجة عالية من التحرض واملدنية وقت تفيش الوباء متميزا بحجر صحي مثايل،
كان سببا يف قلة اإلصابات ويف التعايف الرسيع للمرىض .وأفضل مثال عىل هذا
االنضباط بلد الصني.
مل أتأثر بالحجر الصحي عىل اإلطالق ،ألين مالزم لبيتي يف سائر األيام كام
أسلفت ،ومن شامئيل داخل البيت أين أدب دبيب النمل ،ال أترك شاردة وال
واردة إال سعيت لها ملعرفتها .ففي األيام األوىل من الحجر الصحي قرأت رواية
« وشم عىل الصدر» لعثامن سعدي ،ثم اطلعت عىل كتابيَ ْ «تجديد ذكرى أيب
العالء» و»مرآة الضمري الحديث» لطه حسني ،كام انتهيت من كتابة مسودة
«وصيتي» .واستمررت كعاديت يف مساعدة الزوجة يوميا يف ترتيب شؤون البيت
والعمل عىل إمتام بعض األشغال تحضريا لشهر رمضان.
أما عن أبنايئ الصغار ،ومع انقطاع الدراسة بسبب هذا الوباء ،فقد حولوا
الحجر الصحي إىل سبات ،واستبدلوا النهار بالليل .فهم ال يقومون من أماكن
نومهم إال لقضاء الحاجات الرضورية جدا ،ثم يعودون إىل « قواعدهم»
ملخاطبة الحاسوب أو النظر إىل هواتفهم نظرة البخيل إىل القرش ،حيث وجدوا
يف ظروف هذه «الهيضة» فرصة ال تعوض للراحة املستمرة « املدفوعة األجر».
فهم ال يعملون يف هذه الظروف إال بعد ايعاز.
ورجوعا إىل وباء «كورونا» ،اسمحوا يل أن أذكر بعض األشتات ذكرا ملخصا.
فقد علم الجميع أن املصدر األول للوباء هي الصني ،ولكن األزمة تلد الهمة،
فبفضل سياستها الرشيدة إزاء هذا الطاعون ،تكاد تخرج من هذه األزمة
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الصحية ساملة غامنة .غامنة نعم ،ألنها أحسنت تسيري هذا الوباء عىل املستوى
الطبي والتنظيمي ،كام رضبت أروع األمثلة يف تحرض ساكنيها أثناء الحجر
الصحي ،جعلها تتنفس الصعداء وال ترتدد يف مساعدة دول العامل يف امليدان
الطبي .هذه املساعدة هي مبثابة استثامر ادخرته لنفسها لوقت الفرج .حتى
أن إحدى املجالت الفرنسية تساءلت:
Et si le Covid- 19 accélérait le basculement du monde vers l’asie?.

رسع كوفيد َ 19 -مـ ْيـل العامل نحو آسيا؟]
[ماذا لو ّ
وعلم الكل أيضا أن هذا الوباء أرض بكثري من الدول يف أوروبا عىل وجه
التحديد ،وهي عىل الرتتيب :ايطاليا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا وأملانيا خاصة،
فإيطاليا كنموذج ،بكت موتاها املقدرين باآلالف وأحست بالغُنب والعزلة خالل
هذه املحنة ،وهي اآلن تقسم بأغلظ األميان عىل أن تعيد النظر يف عالقاتها مع
غريها من الدول ،بعد ذهاب «كورونا».
بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية ،فقد تأثر سكان نيويورك الساحرة
بوباء كورونا ،وأصبحت أمريكا ثالث دولة عامليا من حيث عدد الوفيات بعد
ايطاليا واسبانيا ،وأعاب رئيسها دونالد ترامب عىل منظمة الصحة العاملية قلة
اهتاممها مبا يجري يف أمريكا .ورغم ذلك يعزم ساستها إىل بعث عجلة االقتصاد
من جديد وتخفيف الحجر الصحي .نعم يا سيدي «دعه يعمل دعه مير».
أما عن إفريقيا جنوب الصحراء ،فأوضاعها فيام يخص « كورونا» ففيه الحلو
واملر .فأما الحلو ،فهي مل تتأثر كثريا ،إىل حد اآلن ،بهذا الوباء ألسباب موضوعية،
يرجع بعضها إىل بعدها عن بؤرة الوباء وكذا تلقي بعض ساكنيها إىل لقاحات
متعددة ،منها ملرض املالريا يف ظروف سابقة ،تركهم مبنأى عن هذا الداء الذي
من عالجاته املترسعة دواء « الكلوروكني» املخصص أصال للمالريا رغم إثارته
للجدل .والحلو أيضا ،أن الكثري من ديونها اتجاه أوروبا وفرنسا بالتحديد سيتم
إلغاؤها « هدية « من الدول املقرضة.
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وأما املر ،فعجزها املادي والبرشي عن مقاومة هذا الداء الذي أضيف إىل
ما عندها من أوبئة ومشاكل اقتصادية هيكلية .لذا ،إفريقيا ليس باستطاعتها
أن تقول «مرحبا باملصيبة حني تأيت وحدها ،ذلك أنها نادرا ما تجيء وحدها».
ولعل وباء «كورونا»:
= ذكّ َر العبا َد أن ال َّدهر يومان ،ذا ثبت وذا زلل ،والعيش طعامن ذا صاب وذا
عسل ،كام يقول أبو فراس الحمداين.
= ل ّق َن الجميع درسا يف االقتصاد يف املعيشة ويف نظافة املحيط ويف إعادة النظر
يف كيفية التعامل مع األبناء عند األزمات.
= وكان سببا يف تفطُّن البعض إىل املآيس التي حلَّت بالغري ويف كشف أنانية
البعض اآلخر الذي ال يعري أي اهتامم للمصائب التي تقع عىل رؤوس أقوام
آخرين.
فكم عدد األرواح التي زهقت يف الحروب والنعرات الطائفية والدينية
واألوبئة ،وما زالت تقع إىل اليوم يف مواطن شتى من العامل .هذه املأساة تذكرين
مبا متناه الحجاج حيث قال« :ليت الله الذي خلقنا لآلخرة كفانا أمر الدنيا فدفع
عنا الهم».
سيذهب يوما وباء كورونا ،ولعل الزمان يتيح لنا حياة نشارك فيها مؤثرين
ال متأثرين فحسب وال مذعنني خاضعني.
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فنار عبد الغني

أغىل كوب شاي يف العامل
اضطررت بسبب ظروف قاهرة أملت يب للعيش
وحدي لفرتة شهر واحد خالل عطلتي الصيفية يف
بيت فارغ من أي يشء له عالقة برضوريات الحياة
إال القليل منها .هذا البيت هو مليك ،اشرتيته
وجل معايش الشهري أدفعه
بالتقسيط غري املريحّ ،
لتسديد أقساطه الشهرية والسنوية .أما بيتي الذي
أسكنه فقد حيل بيني وبينه ،فقد تعرض الحي الذي
أعيش فيه لحصار أمني مكثف بسبب لجوء إحدى العصابات إليه واتخاذها
بيتا يف وسط الحي كمركز لعملياتها الخارجة عن القانون.
وكانت الخطة األمنية تقتيض أن يتم تفريغ الحي من جميع سكانه من أجل
محارصته وإحكام السيطرة عليه ثم القضاء عىل أفراد العصابة املتحصنني فيه.
األمر تم بشكل غري متوقع .عندما حدث االصطدام بني القوة األمنية وأفراد
العصابة ،كنت خارج الحي عندما بدأت العملية األمنية ،ومل أجد مكانا أفر إليه
إال الشقة الفارغة التي أدفع مثنها بالتقسيط ،والتي تقع يف مكان يرشف عىل
الحي الذي اسكن فيه والذي يتم قصفه حاليا.
وجدت نفيس وحيدة يف شقتي الخالية إال من أصوات االنفجارات التي كان
يتبادلها الطرفان خالل العملية األمنية ونباح الكالب الجائعة الضّ الة .مل أكن
أخرج من البيت الفارغ إال لرشاء ما أحتاج من طعام أو مالبس .مل أكن أفكر
بيشء ،ال بالعودة إىل منزيل ورشب كوب شاي ساخن أخرض أو أسود ،مل يكن
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يشكل ذلك أي فرق عندي ،كل ما يهمني هو رشب كوب من الشاي الساخن.
رشب الشاي إحدى العادات التي تتملكني والتي تكاد تكون طبيعة ثانية
عندي .أرشب الشاي طيلة اليوم :يف الصباح الباكر بعد أداء الصالة ،خالل وقت
الراحة يف العمل ،وبعد العودة من العمل واالنتهاء من الواجبات املنزلية.
وعندما يحل املساء يكون كوب الشاي جاهزا للرشب وأحيانا قبل النوم بدقائق.
واملدهش أنني أتناوله وأغرق يف سبات عميق .ال أستيقظ إال قبل الفجر.
يف تلك العزلة ،أكرث ما افتقدته هو كوب الشاي .بيتي الفارغ يقع يف جهة
نائية ،بعيدة عن األسواق .ولقد مرت ببايل فكرة ذات صباح ،وهي أن أزور
إحدى قريبايت لعلني أحظى بكوب من الشاي الساخن .وقمت فعال بزيارة
قريبة يل واستقبلتني استقباال مل أكن أتوقعه أبدا .أخذت تشكو من ضيق
حالهم وأنهم يتلقون املساعدات ليك يتمكنوا من العيش بسرت وعفاف ،وأن
إحدى املحسنات قد اشرتت لهم باألمس اللحم والبازيالء واألرز والفاكهة
وغريها .جعلتني قريبتي أعتقد بأين إنسانة انتهازية .آملني كالمها أكرث من
الظرف الذي كنت أمر به .كانت أقرص زيارة قمت بها يف حيايت.
يف ذلك الصباح ،توجهت إىل مؤسسة القرض الحسن وقمت برهن بعض
ما أملكه من ذهب مقابل الحصول عىل مبلغ من املال .حصلت عىل مبلغ
ألفي دوالر أمرييك من املؤسسة برشط تسديد مبلغ ألفني وستمئة وأربعني
ّ
دوالرا أمريكيا خالل سنتني من تاريخ استالم القرض .وابتعت باملبلغ أدوات
املطبخ كلها وخاصة فرن غاز إيطايل من النوعية املمتازة .وأول عمل قمت
به هو تحضري كوب من الشاي األسود الذي بقيت أسدد مثنه طيلة سنتني ،ثم
يل دفع زكاة الذهب الذي تم رهنه .وهكذا ارتفعت
قيل يل بعد ذلك أنه ع ّ
قيمة كوب الشاي الذي تناولته إىل ثالثة آالف دوالر أمرييك .اليوم ،عندما أفكر
باألمر ،أسأل نفيس :هل كان يستحق رشب كوب من الشاي كل ذلك ،أم أن تلك
الـ َمـلَـكـة النورانية التي تسكننا لها من العزة ما ال يقدر بثمن؟
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محسن الغالبي

ما حدث معي هذا الصباح
كنت أجلس يف سياريت الصفراء فاقعة اللون،
رفيقتي يف السفر .ألقيت عليها تحية الصباح فأخذتني
كالعادة بأحضانها.
هذا كل ما حدث معي هذا الصباح .ال يشء آخر،
عىل اإلطالق ،ال يشء.
ما حدث مل يكن ليحدث يف كل الصباحات .تلك
الصباحات املتكررة التي تشابهت فيام بينها كأغنية
مقرفة أدمنها اآلخرون تعود إليك لتنسف منك مزاجك الصباحي وكأنها طقس
إلهي ممل .تلك الصباحات التي تبدأ بنباح كلبة جاريت وتنتهي بفنجان قهوة
أدمنت عليه مختارا بغري اختيار.
أدرت مفتاح سياريت وانطلقت عىل الطريق الريفي املتموج مثل أفعى،
يذكرين أحيانا بانحناءات جسدها البض فيمنحني طاقة ال تضاهى .ضغطت
بشدة عىل د ّواسة الرسعة رغم علمي بأن الطريق زلق .هكذا يفعل الحب
بأهله .تبسمت يف رسي .مل يكن حبا .كان نوعا من جنون ما .خرجت السيارة
عن مسارها ثم عادت ثم خرجت .قابلتني حافلة املدرسة ككل صباح .مل أستطع
تفاديها .احتك بدين ببدنها فتطايرت مرآة سياريت شظايا يف ظلمة الصباح.
هذا ما حدث معي هذا الصباح.
تابعت الطريق وكأن شيئا مل يحدث .ضغطت عىل د ّواسة الرسعة ما
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استطعت لذلك سبيال .اندفعت بقوة .شعرت بصدرها ينتفض .كرهت أنها
تسري وال تحلق .لكنها يف هذا الصباح أبدت رغبة جامحة يف الطريان .أحسست
وكأنها تطفو عىل الطريق .هكذا يفعل الحب بأهله.
كانت تلتهم الطريق التهاما وكانت الغابات تدلف داخلها .كانت عاملي
كله ،أو هكذا أصبحت .تابعت الطريان .كنت أدرك أن وقت العمل قد حان.
يل ،عىل كل وجودي .رغبة مل
لكن ما من رغبة لذلك .رغبة أخرى تسلطت ع ّ
أدرك ما هي حينها .رغبة فوق كل الرغبات .توق ال يقاوم ،إىل عشق ال يقبل
التفسري .عشق بقدر قدرته عىل منحي قدرة التحليق ،كان ميلك قدرة التحطيم.
تحطيمي رمبا ،أو رمبا تحطيم كل ما يحيط يب.
هكذا يحطم الحب أهله.
ما زالت قدمي ماضية يف ضغط د ّواسة الرسعة التي بدت تزداد بجنون
مفرط .حينام بدأ املطر باالنهامر .كنت أرى خيوط املاء تنساب نحو األعىل
بفعل الرسعة .بدا كل يشء أمامي يسبح يف ضباب .واملطر يف ازدياد .ولكن ال
صوت للمطر يف هذا الصباح.
يشء من الحرقة يف مقلتي أعلمني أن املطر كان داخلهام .ال يشء يف الخارج
سوى الخواء.
حاولت أن أمسح آثار أمطاري بكمي .كانت أغزر من أن تجف بكم .رمبا
كنت احتاج إىل ذراعها وكمها .من هي؟ مل تكن معي .متاما ككل صباح.
هذا ما حدث معي هذا الصباح .مل يكن هناك أحد معي يك يوثق ما حدث.
كل يشء حدث برسعة مذهلة .رسعة كانت كافية الستعراض رشيط حيايت
امليلء باإلحباطات العذبة ،متاما كام يحدث يف الرؤيا ،ثواين تكفي الستعراض
حياة بأكملها.
هذا ما حدث معي .بدت السيارة وكأنها تنحرف نحو اليمني ،رمبا كنت
أنا من أنحرف بها دومنا وعي مني أو رغبة .رمبا هو هوس االنحراف ورغبة
االنجراف وتعمد الخروج ومقت اإلرساع عىل خط الطريق واتباع رصاط
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مستقيم .هذه الرغبات التي الزمتني مثل جنون مزمن ال شفاء منه .وكنت أعي
دومنا وعي أن لحظة االنحراف ما زالت مبكرة فمن العبث الخروج اآلن حيث
الحقول الخرضاء تحتضن الجانبني .مل يحن بعد موسم خروج الفراشات إىل هذه
الحقول ،وال سياحة النحل فالحقول خرضاء مكفهرة تخلو من الورود .خرضاء
داكن لونها تغم الناظرين ترهقها انعكاسات حبات املطر املتجمع فوقها.
مل يحن وقت االنحراف األعظم بعد.
ما زال أمامي ألف مرت وثالثون ثانية يك أبلغ الجرس املحلق فوق خط املرور
الرسيع.
طاملا شدت انتباهي الجسور .ما الذي يدفعنا إىل إنشائها؟ أهو الحاجة إىل
تقطيعها حني يشتد بنا الغضب؟ هناك الكثري من األمور نصنعها ليس رغبة يف
اإلبقاء عليها ولكن يك نحطمها حني تطغى رغبة التحطيم رغم حاجتنا إليها.
هكذا تفعل الجسور بعاملها .فبقدر ما هي أوارص للتواصل فإنها تحطم
أجمل خصال هذه الحياة .العزلة.
هذا ما حدث معي هذا الصباح ،حني اكتشفت أن للجسور وظيفة أخرى،
هي التحليق من عليها.
ها أنا أقرتب من الجرس بشدة ،أقبّل أوله ،أدخل فيه ،أخرتق أحشائه ،أتوحد
فيه .البد يل من أن أجمع كل قواي اآلن وكل النوايا ،ال مكان للرتدد .كل قواي
أحتاجها اآلن يك أحلق عاليا ما استطعت .إن هي إال استدارة واحدة كلمح
بالبرص يك أجد هذا الجسد املتثاقل محلقا حيث الخفة والالمكان .هكذا يفعل
الشوق باهله.
حلقت حاممتي الصفراء مخرتقة أحشاء الجرس إىل خارجه .كان الفضاء رحبا
رهيبا بجامل ال يطاق .رفعت يدي عن املقود فقد فعلت ْ ما عليها وأدارته
حيث ينبغي له .كان كل ما حويل أزرق مشوبا بحمرة .أهو البنفسجي؟ أكرث
األلوان صوفية وعشقا يحمل يف داخله أشدها دموية وعنفا .أي تناقض هذا؟
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شعرت لحظتها بلذة العتق واالنعتاق ،وأدركت لحظتها أن ال ِفناء انتصار حني
ال يبقى للبقاء مقاما.
كان كل يشء مهشام محطام وجميال بشكل ال يوصف ،فوضويا بنظام رائع
ال نظام فيه ،وحرا .انتبهت إىل أن بعض عظامي قد غادرتني إىل أماكن متفرقة،
ويشء ما يخرتق قلبي وينفذ منه .ما زال ينبض ،أو هكذا رأيته وأحسست به،
لكني سمعت أحدهم يقول ببعض األىس« :قلبه توقف .ال أمل يف إنقاذه».
كدت أضحك مام سمعت ولكن ،له ما يرى ،ويل ما أرى.
رأيتهم يحملوين كاملوىت ،أو هكذا ُخ ّيل يل ،وما زلت ال أجد تفسريا مقنعا ملا
فعلوا .فام حدث معي هذا الصباح كان يحدث يل كل صباح .فام الذي جعلهم
يحملون األمر عىل محمل آخر هذا الصباح؟
هذا األخري هو ما حدث معي هذا الصباح.
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نازك ضمرة

مهمة صحفية
طال الحديث عن عدم نظافة الشواطئ ،وأثر
ذلك عىل األسامك التي يتغذى بها اإلنسان ،وعن
عدم تنظيم الصيد .وكأننا نسينا ما نحن ذاهبون له.
قال السائق:
= «ما زلت أشعر بالحر برغم برودة مكيف
السيارة ،فهال ب َرد جسم كل منكم وروحه؟»
ترتدد أصداء املوسيقى مضخمة الصوت ،انتقلت
أصابع السائق تعبث مبنظم الصوت تقوية وتفخيام ،ترقيقا وموازنة ،تبدو
الراحة النفسية عىل الصحفية ،فتسارع بفتح علبة رشابها ،وتلصق فتحتها
بشفتيها يف شغف ،أما رفيقتنا األخرى ما زالت أناملها تداعب العلبة ،تتحسس
برودتها ،تقلبها ثم تلف سبابتها اليمنى عىل الحلقة للسحب والفتح.
سألت الصحفية إن كانت تتمنى زيارة الجزائر أو فيتنام أو ديزين الند.
كشفت لنا قبل قليل أنها مندوبة وكاتبة مقاالت لصحف عدة ،قالت:
= «أقرأ التاريخ والسياسة واالقتصاد واأليديولوجيات بلغات مختلفة ،قابلت
الكثريين من السياسيني واملنظرين».
قلت يف نفيس «يبدو أن الطريق شاق وطويل للمحافظة عىل الرثوة
السمكية» .تتقن اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية والروسية ،باإلضافة إىل لغتها
األم والتي مل تخربنا عنها ،توفريا للوقت رمبا ،أو إلثارة فضولنا ،وتجنبا للحرج مل
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يسألها أحد منا عن أصولها« ،إنها مثرية يف كل يشء ،ثقافة وجاذبية».
يف سيارة النقل الفخمة (ليموزين) ،تحدثنا يف أمور مختلفة منها تطرف
اليمني وأحالم اليسار وآمال املعتدلني .قال أحدهم:
= «الشواطئ امللوثة ال تنظف باملكافحة التقليدية ،مىض عىل إهاملها عرشات
السنني ،لذا فتطهري التلوث وإعادتها لألصل يتطلب عرشات األعوام».
ظننت أن هذه الصحفية عربية مهاجرة ،لكن تبني أنها ليست كذلك ،لكن
من الواضح انها من أصول آسيوية ،قالت إنها مسلمة بالوالدة.
أصبح الج ّو حميميا يف السيارة ،امتدت يد السائق تحت الكريس ،فتح حقيبة
بالستيكية ،ناول كل واحد من الركاب األربعة علبة رشاب باردة ،وبعد أقل من
نصف ساعة وصلنا املدرسة.
نتوقف طويال أمام باب املدرسة ،حتى ُس ِمح لنا باجتياز البوابة الخارجية،
وبعد جدل بني الحارس والصحفية ،دار نقاش آخر حول املدخل الذي سنمر
عربه ،لكن خادمة شابة تصل ،تقودنا عرب باب خلفي دون كالم ،متتمت وأنا
أسري بني املجموعة:
«إنفاق املاليني من املال ال تكفي النفتاح عقولنا إذا مل نكن واعني ملا علينا
أن نفعله».
رسنا عرب درجات صعبة وقصرية وبساند معدين خفيف يستند إليه الصاعد.
أنت تحمل عصاك وتتوكأ عليها ،تصعد الدرجات ببطء مع بعض األمل ،أما
الرفيقة األكرث قربا منك فتعاين من آالم يف ركبتيها وأسفل بطنها ،ال تدري ما
الذي جاء بها هي األخرى لهذه املهمة ،تصعد درجة أو اثنتني ثم تتوقف،
يل.
تتنهد ،تستنشق نفسا طويال متقطعا ،تنظر لك فيحرجك عتاب عينيها الج ّ
أما الصحفية فربغم نشاطها وحامسها ملهمتها ،إال أن إرهاقا بدا عليها،
فأصبحت متيل يسارا وميينا أثناء صعودنا السلم الطويل «املهم أن يعرف
اإلنسان ما يريد ،ويحافظ عىل نظافة بيئته وحقوقه ،وال بد أن تسعى دامئا
لألفضل» تنىس نفسك وعصاك وشيخوختك ،وأنت األهم يف الفريق.
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موظفة بدينة ال تخلو من جاذبية يف وجهها ،توقف الجميع لتستفرس لنا
من املدير «أين ومتى سيستقبلنا» ،فتبادرها الصحفية قائلة:
= «سيديت نحن قادمون لالطمئنان عن طفل يتيم يف مدرستكم ،نريده أن
يرانا ،ونريد أن نراه ونتحدث إليه خمس دقائق ،ويا ليتنا نستمع من معلمته».
تجيب بربود« :ال بد من اطالع املدير عىل األمر».
= «ال بأس يف ذلك ،ال نريد أن نأخذ الكثري من وقتكم.
قلت هامسا« :ال تريد املامطلة وال تتمنى البقاء يف جو مشحون بالالمباالة
أو التحيز».
تكمل الصحفية كالمها« :نريد أن نطمنئ عىل ظروفه وصحته الجسدية
والعقلية».
تتمسك البدينة بقضبان الحامية القوية املثبتة عند نهاية الدرج ،مصغية
ملا يجري ،بينام الصحفية املسلمة بالوالدة ال تظهر قلقا وال تأففا ،تنتظر بتفهم
وبال ملل ،لكنها تقول:
= «يضيع اإلنسان الكثري من الوقت يف الرثثرة ،وال يكرس وقتا للتفكري».
ال أسمع التمتامت والهمس من بعد ،فوجئنا بعدها بفتاة جميلة جدا
تدعونا لدخول صالة انتظار اىل اليسار من السلم ،وفور دخولنا للغرفة املريحة
أدركنا أننا كم كنا بحاجة للجلوس ،عدت أفكر فيام سبق وقالته الصحفية
املسلمة بالوالدة عن قصص األطفال املحرومني واأليتام الفقراء ،وقبل أن يحرض
املدير للتحدث إلينا ،أو لدعوتنا لغرفته بحضور الطفل الذي نريد لقاءه ،لكنني
ملت صوب الصحفية أسألها:
= «وما هي أقرص الحلول ألشد القضايا ظلام وتعقيدا يف التاريخ الحديث؟»
أجابتني بكالم مخترص كأنه مدروس ومعد سلفا يف رأسها ،أو حفظته عن
ظهر قلب من كرثة قراءته أو ترديده:
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 55

العـدد  :17صيف 2020

= «ليس هناك وقت كاف لليمني وال لليسار ،فالكالم والخصام واملالم أمواج
تعجل يف الغرق».
حني شاهدنا حميمية اللقاء ظننا يف البداية أن الصحفية من أصدقاء مدير
املدرسة ،لكننا فهمنا بعد ذلك أنه يحب التعرف عىل الصحفيات ،ويرحب
بلقاءاتهن بني الحني واآلخر خارج وقت العمل ،وبعيدا عن جو املكاتب واملنازل.
مل يخطر ببايل املشاركة يف الحوار ،فلم أدخل مع الصحفية لغرفة املدير.
بقيت مسرتيحا يف غرفة االنتظار .مل أدر كم طال اللقاء ،لكنني وجدت الفريق
ينبهني للمغادرة.
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زيك شريخان

زوجة ثانية

الغضب متكّن من األصغر فهب واقفا .وبصوت
علت نرباته:
= هذا هراء .كذب .افرتاء.
وبيشء من حدة ،قال األكرب:
= ال أدري إىل متى تبقى نزقا؟ مل تعد مراهقا.
سمعت؟
قت ما
َ
= كيف ص ّد َ
= تعرف أين ال أتكل عىل ما يُقال ،وال أص ّدق ما أسمع.
حتى ما أرى ،أشك فيه إىل أن أتيقن .ولو مل أكن
رأيت العقد الصادر من املحكمة
متأكدا مام سمعتم مني للتو ،ما قلتهُ .
الرشعية.
= أين هو؟
= عند عمو سامل.
تهاوى عىل مقعده .ألقى نظرة عىل األوسط الذي راح ينقل القلم الفيض
بني أصابعه بخفة وكأنه يف عامل آخر .قال له:
= يبدو أنك غري معني مبا سمعت ،وال تكرتث حتى لو انقلبت الدنيا.
فرد بهدوء ال يتناسب والوضع املتوتر:
= لقد أخطأتَ الوصف ،فأنا مثلكم يعنيني األمر ،ومكرتث له .قبل أن أدلو
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بدلوي ال بد أن نلتقي بالعم سامل ،ونفهم منه حقيقة ما جرى ،ولِ َم؟ ثم
بعدها سأقول ما يجب أن يقال.
٭٭٭
ربت عىل كتف األصغر ،وأشار إىل املقعد ،وبلهجة آمرة:
= قم وأجلس إىل جانب أخويك .أريدكم مبواجهتي ،ال أريد أن أحرك رأيس ميينا
وشامال .لن أسمح ألي واحد منكم أن ميس الحاج حاتم ،وأخصك أنت يا
وكنت محاميه واألمني عىل أرساره قبل أن
محمود فقد كان صديق عمري ُ
يصبح أبوكم.
أتخذ مجلسه.
= سأطلعكم عىل كل الوثائق ،وسأتلو عليكم وصيته ،وسأخربكم عن كل
قمت بها لتنفيذ وصيته ،وتقسيم الرتكة بينكم.
اإلجراءات التي ُ
= ما يهمنا أن نعرف متى تزوج ول َِم وهو عىل وفاق تام مع أمنا؟
= تحديدا بعد والدتك يا محمود بأكرث من سنة .لِامذا؟ أسألوا الحاجة الوالدة.
مل يكن الوفاق تاما كام هو الظاهر ،ولكنه ظل إىل آخر يوم يف حياته يحرتم
أم أوالده ،ومل ُ
يشك منها .ومل يشأ أن تبدو أمامكم أنها مل تراع حقه.
كالعادة ،مل يتاملك األصغر نفسه .ه ّم بالكالم .رفع املحامي أصبعه:
= إياك أن تنطق مبا ستندم عليه .زوجة أبيك امرأة فاضلة ،مات الحاج وهو
ر ٍ
اض كل الرضا عنها.
= وستشاركنا هي وأبنائها اإلرث.
= واضح أن هذا األمر هو ما يشغلك .هي رفضت أن تنال شيئا ،لكن والدك
أدرج يف وصيته ما تستحقه .أطأمن ،مشيئة ربك أبت أال يكون لها أوالد من
الحاج حاتم .أفهم يا محمود! حتى لو يكن أبوك قد أدرج حقها يف الوصية،
كنت أنا من سينتزع حقها.
بهدوء ،سأل األوسط:
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كنت حافظ أرساره ،أو مل يخربك ملاذا أقدم عىل الزواج بامرأة
= عمو ساملَ ،
ثانية؟
= بالتأكيد أخربين ،ولكني أفضل أن تسمعوا من والدتكم.
٭٭٭
عقت الحاجة عندما أخربها أوالدها .أسندت ظهرها عىل املعقد.
ُص ْ
= غبي ٌة من تأمن لرجل .أنا؟ ماذا سأقول للناس؟ أنا...
قاطعها األوسط:
= يا أمي إن كان هذا الرس قد كُتم ألكرث من عرشين عاما ،فكيف سيذاع اآلن؟
ما يهمني شخصيا هو أن أجد إجابة عن ملاذا تزوج؟ مل تكوين عاقرا ،ومل
تكوين دميمة ،أو مريضة .مل ينشب بينكام خالف مذ وعينا .ال ،بل كنتام
ت ُذكران مثال للزواج الناجح.
ثم التفت نحو األكرب:
= أحمد ،أيعقل حتى أنت مل تكن تعرف؟ أنت أكرثنا معرفة به وقربا منه ،فقد
عملت معه مذ كنت صغريا ،وصار يعتمد عليك يف إدارة عمله بشكل شبه
تام منذ أكرث من عرشة أعوام.
= ال مل أكن أعرف .مذ عرفت خرب زواجه ،وأنا أحاول أن اسرتجع يف ذاكريت ما
ميكن أن يعينني فال أجد .كل أصدقاءه ،وجميع من يتعاملون معه أعرفهم.
املرأة الوحيدة التي كانت تتصل به هي موظفة االعتامدات الخارجية التي
كانت تتصل وتطلب مني أن مير «عمنا الحاج» كام تسميه لتوقيعه عىل
بعض إجازات االسترياد .وهي متزوجة وزوجها يعمل معها يف املرصف.
غريب .أتعرف؟ رغم أين رأيت وثيقة زواجه ،فأنا أحيانا ال أص ّدق .الزواج
أمر ليس من السهل التسرت عليه وطوال هذه املدة.
= مل يكن أبونا من املتهورين الذين ينصاعون ألهوائهم .حتى يف أمور أقل
أهمية من الزواج كان متأنيا يزن النتائج بدقة.
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تذكر قول املحامي «اسألوا الحاجة الوالدة» .أخرج قلمه الفيض من جيبه
ٍ
متمرس بني أصابعه ،التفت إىل أمه قائال:
وأخذ يحركه بخفة
= عندك يكمن رس زواج الوالد .إن ِ
شئت خربينا .أنا شخصيا ال يهمني أن أعرف
طاملا مل يرتكب أيب خطيئة ،وزواجه الثاين لن ينقص من قيمته يف نفيس.
كمن يريد أن يبعد عن نفسه اتهاما ،نهضت تاركة أوالدها.
٭٭٭
«هل ستمتلكني الشجاعة لتخربي أوالدك أنك أنت من دفعت الرجل للجوء
لزوجة أخرى؟ هل ستخربينهم أنك من مت ّنعت عنه بعد مولد محمود؟ ملاذا؟
حتى أنت مل تستطيعي أن تقنعيه بحججك .فجأة تبتّ ِ
لت؟ صارت تنتابك
وساوس النظافة والطهارة .توسل إليك أن يأخذك لطبيب نفيس ،رفضت وعاتبته
بقسوة :هل أنا مجنونة بنظرك؟ صرب عليك عاما كامال .مل يشأ أن ينتقص من
مكانتك حتى أمام أقرب الناس إليك ،فصمت .ظل ينام معك يف نفس الغرفة
دون أن تسمحي له باالقرتاب منك حتى ال يشعر أي أحد أن بينكام حاجز أنت
رص عىل أن
من صنعه .مل يكن الرجل مانعك من صالة وصوم وعبادة ال بل أ ّ
ترافقيه يف حجه .أليست العالقة الزوجية من الدين؟ أليس من حقه عليك،
بعد رحيله ،أن تخربي أوالده عن حقيقة ما جرى حتى ال يبقى أدىن شك يف
نفوسهم؟ أم تراك سيعرتيك الجنب ،ولن تضعي نفسك يف موضع لوم؟ قومي،
الت ساعة مندم .أم تراك تفضلني الجلوس؟»
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إصدارات جديدة :محمد أبو ميزر

الجذور والرتاب

مصدر للمناضل الفلسطيني ،محمد أبو ميزر
(أبو حاتم) ،كتاب يتضمن ذكرياته املتعلقة
مبسريته النضالية التي بدأت باالنتامء لحزب
البعث العريب االشرتايك واستقالته منه عام
 ،1961ثم االنتامء يف عام  1962لحركة التحرير
الوطني الفلسطيني فتح ،التي توىل فيها مواقع
قيادية مختلفة .الكتاب صدر عىل شكل حوار
أجراه مع أبو ميزر الباحث صقر أبو فخر .النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،قطر.2020 ،
جاء يف خرب صدور الكتاب أنه يتألف من أربعة عرش فصال ( 236صفحة)،
وخصص الفصل الثالث عرش للحديث عن فرتة إقامة أبو ميزر يف باريس يف
أواخر الستينات ،التي شهدت طرح فكرة إقامة دولة دميقراطية علامنية يف
فلسطني كهدف للثورة الفلسطينية .جاء يف الخرب ما ييل:
«يتحدث أبو ميزر عن أيامه يف باريس يف سنة  1968يف خضم ثورة الطالب
التي ساهمت يف تأسيس اليسار األورويب الجديد ومفاهيمه الثورية ،وكان
أول ممثل لحركة فتح يف أوروبا ،وأسس يف باريس «اللجنة العربية من أجل
فلسطني» .كام يتذكر صوغه إعالن «الدولة الدميقراطية الفلسطينية» وتسليمه
إىل وكالة الصحافة الفرنسية التي نرشته يف  31كانون الثاين/ديسمرب ،1968
وإشكالية كلمة «العلامنية» التي وردت فيه».
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إصدارات جديدة :عديل الهواري

تقييم الدميقراطية يف األردن
2019-1989

صدر يف آذار (مارس)  2020طبعة ثانية من كتاب باإلنجليزية للباحث
عديل الهواري ،نارش مجلة «عود الند» الثقافية .يتضمن الكتاب تقييام لوضع
الدميوقراطية يف األردن خالل ثالثة عقود .2019-1989 :تزامن صدور الكتاب
مع الذكرى السنوية الثالثني إلجراء انتخابات نيابية يف ترشين الثاين (نوفمرب)
 ،1989وهي أول انتخابات من نوعها منذ  ،1967واعتربت استئنافا للحياة
الدميقراطية يف األردن.
تم يف الطبعة الثانية تحديث تقييم اقترص عىل عقدين (،)2010-1990
وهو يشمل أربعة مجاالت رئيسية هي :األمة واملواطنة ،متثيل الحكومة
للشعب ومحاسبته لها ،املجتمع املدين واملشاركة الشعبية ،الدميقراطية خارج
الدولة .وضمن كل مجال هناك فئات فرعية يشملها التقييم مثل الحقوق
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية ،والربملان ،واالنتخابات ،واإلعالم.
النارش :دار عود الند .عدد الصفحات ( 160ايه  .)5رقم التصنيف الدويل:
9781911431053
Reluctant Liberalisation
Jordan: A Democratic Audit, 1989-2019
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مختارات :مذكرات ضايف الجمعاين

من الحزب إىل السجن1994-1948 :
تخرجت من مدرسة املطران عام  1947بعد
ُ
أن أمضيت سبعة أعوام يف القسم الداخيل،
كانت من أسعد الفرتات يف حيايت .وكان يف ذلك
العام (قحط) هلك فيه الزرع والرضع.
وحرض ع ّمي حفل التخرج الذي كان ضيف
الرشف فيه األمري طالل ويل العهد ،وخطيب
الحفل األديب اللبناين البارز األستاذ ميخائيل
نعيمه .وبعد أن انتهى الحفل وخرجت مع ع ّمي إىل ساحة املدرسة ممسكا
بيده ،قال رحمه الله قوال ال أنساه ما حييت .قال« :والله يا ولد أخوي ما أنا
متأسف عىل الزرع والرضع الذي هلك ،إال ألنني مل أضع لك ألف دينار يف البنك
ألرسلك إىل الجامعة».
وكان ما قاله يل يساوي ذهايب إىل الجامعة وتخرجي منها ،فلم أنس هذا
املوقف أبدا.
يف مواجهة الحياة
وهكذا ُوضعت يف مواجهة الحياة ومل أكن مستعدا لها االستعداد الكايف.
كان من الصعب إيجاد عمل يف الحكومة يف ذلك الحني (متاما كام هو الحال يف
هذه األيام) .ومع ذلك فقد حاول ع ّمي إرسايل إىل الجامعة عن طريق البعثات
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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التي ترسلها وزارة الرتبية والتعليم ،فقابل الشيخ محمد األمني الشنقيطي ،وكان
وزيرا للمعارف يف حينه ،فسأله الشنقيطي« :ومن أي مدرسة تخرج؟» فأجابه
عمي« :من مدرسة املطران» ،فقال الشنقيطي« :أف! ما وضعته إال يف مدرسة
الكفر هذه».
ويف اليوم التايل قابل ع ّمي األمري عبد الله وطلب منه أن يرسلني يف بعثة
عىل حساب وزارة املعارف ،فقال األمري عبد الله لع ّمي« :يا سليامن ما تخليه
يرسح مبعيزاه» أي يرعى الغنم .فرد عليه عمي قائال« :يا سيدنا إحنا ناقصنا
رعيان؟» فقال األمري لعمي« :أنا أستطيع أن أرسله إىل الكلية العسكرية يف
بغداد» ،فأبلغني ع ّمي ذلك فأجبته« :أنا أكره العسكرية ،ولو كان لدي رغبة
بذلك لدخلت سلك الجيش قبل أن أنهي الثانوية».
الوظيفة املؤقتة
نتيجة للقحط يف عام  1947أوجدت الدولة مراكز لبيع الحبوب يف املناطق
التي أصابها الجفاف ،فعملت يف مركز مأدبا ملدة أربعة أشهر ،انتهى بعدها
هذا العمل .ثم ذهبت إىل عامن أبحث عن عمل .راجعت جميع دوائر الدولة،
ولكني مل أوفق .فاضطررت أن أراجع قيادة الجيش من أجل عمل مؤقت.
وكنت ال أزال مرصا عىل الدراسة الجامعية .ولست أدري ملاذا سيطر هذا األمر
عىل ذهني ،واألرجح أن الحياة يف مدرسة املطران استهوتني ،فرغبت أن أستمر
هكذا أطول مدة ممكنة دون وعي.
عينتني قيادة الجيش معلام مدنيا يف مدرسة ضابط الصف يف معسكر
العبديل برتبة «عريف» وحددوا يل عالوة معلم خمسة دنانري ،وهذا مبلغ
جيد يف ذلك الحني .مل أبق يف هذا العمل سوى شهرين ،ثم غادرت املكان غري
نادم عىل تركه دون أن أبلغ املسؤولني .وذهبت إىل أهيل يف مأدبا وطلبت
من عمي أن يقابل «كلوب باشا» ليسلّمني وظيفة مؤقتة يف الجيش غري هذه
الوظيفة ،فاصطحبني إىل القيادة العامة للجيش يف عماّ ن ،ويف القيادة طلب
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مقابلة «كلوب» ،فأذن له بعد فرتة قصرية ودخلت معه ،فدخلنا معا إىل مكتب
«الباشا» ،فاستقبل عمي استقباال حسنا ،قائال له:
«إننا مل نرك منذ مدة يا سليامن».
فرد عمي قائال« :والله يا باشا أنت شايف السنني امحول ،واليل يشوفني
عىل باب القيادة ايقول الجمعاين جاي يتشحد».
عي الله يا سليامن .إحنا كل واحد له إضبارة .ويشن تبيه؟»
فرد كلوب« :ال ّ
(أي ماذا تريد؟)
فرد عمي قائال« :والله أنا جاي من أجل ضايف ،فقد أنهى دراسته الثانوية،
وكنت أنوي إرساله إىل الجامعة إال أن السنة ما ساعدتنا»( .يريد عمال يستطيع
إذا ما ساعدتنا الظروف أن يخرج منه ويعاود دراسته).
عندها توجه الفريق كلوب بالسؤال إ ّيل« :ماذا تريد أن تدرس؟» فأجبته مبا
يتمناه كل طالب يف ذلك الحني« :طب أو هندسة».
===
ضايف الجمعاين .مناضل أردين قومي .التحق بالجيش األردين يف عام.1948 ،
انتمى لحزب البعث ،وكان عضوا يف القيادة القومية للحزب .بعد حرب عام
 1967وظهور منظامت املقاومة الفلسطينية ،قاد الجمعاين منظمة قوات
الصاعقة (طالئع حرب التحرير الشعبية) .سجن يف سورية يف عام 1971
بعد تغيري النظام فيها وتويل حافظ األسد الرئاسة عام  ،1970وأفرج عنه يف
عام  .1994انتقل إىل رحمته تعاىل يف عماّ ن يوم السبت 4 ،نيسان (أبريل)
.2020
===
ضايف الجمعاين ،من الحزب إىل السجن( 1994-1948 :بريوت :رياض الريس
للكتب والنرش ،)2007 ،ص .18-16
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مختارات :عىل ضفاف الضوء :وهيبة قوية

أدناه مقتطف من كتاب صدر يف اآلونة األخرية
للكاتبة التونسية وهيبة قوية.
.
كنت ،إىل عيد غري بعيد ،أظ ّن أ ّن فرحة العيد
يعيشها األطفال أكرث ،ألنّني منذ كربت مل أعد أرى
رضورة لرشاء مالبس عيد أو حذاء جديدا للمناسبة.
كام أنّه ال داعي للتفكري بـ «مهبة العيد»[.]1
كل هذه املظاهر ،وظننت أ ّن العيد فرصة
مل يكن يعنيني من أمر العيد ّ
للصغار فقط للباس الجديد واللّعب واالحتفال .وأ ّما الكبار مثيل فيكفيهم أن
ّ
يستشعروا عظمة الله يف زرع الفرحة بالعيد يف القلوب املؤمنة الّتي استجابت
السعادة عىل وجوه األطفال من حولهم وهو
ألمره بالطّاعة ،وأن يالمسوا مالمح ّ
يتمتّعون مبباهج العيد.
وللصغار معا.
اللّيلة وجدتُ األمر مختلفا ،وعرفت أ ّن العيد يأيت للكبار ّ
وأقصد لذّة اللّعب واللّبس والتّمتّع بالحلوى وغريها من األشياء الجميلة
البسيطة الّتي تُفرح قلوبنا عندما نرى األطفال يتمتّعون بها.
استشعرت هذه الفرحة اللّيلة من حادثة بسيطة عادت يب إىل زمن الطّفولة
السابقة .وأعادين إىل الطفولة صوت طبل ليلة العيد ،فقد زار ح ّينا
وفرحة العيد ّ
اللّيلة «بوطبيلة»[.]2
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استغرب أطفايل مجيئه يف غري موعده ورفضوا الخروج إليه كام تع ّودوا يف
السابقة .قالوا« :غدا العيد ،فلِ َم يأتينا اللّيلة؟ هل سنتس ّحر منذ اآلن؟»
اللّيايل ّ
أطفايل ال يعرفون مثل هذه العادة الجميلة الّتي يت ّم فيها إعالن العيد يف
كل ليلة
بعض املدن والقرى الّتي ليس لها مدفع إلعالن رمضان أو اإلفطار ّ
أو إلعالن العيد ،فمنذ سنوات غابت هذه العادة لتعود إلينا اللّيلة .ودفعني
الفضول إىل الخروج.
«بوطبيلة» بطبله يقرعه بفرح وير ّدد أغنية تعلن نهاية رمضان ويبشرّ بهالل
كل «الحومة»[]3
العيد ،وحوله مجموعة من األطفال خرجوا يعلنون الفرح يف ّ
واألماكن القريبة منها.
كثري من الجريان خرجوا مثيل ،وبعضهم ه ّنأ «بوطبيلة» وق ّدم له «مهبة
وتأسفت أنّني ال أعرف الكلامت ،بل مل أحفظها
العيد» .كان غناؤه ميأل الفضاءّ ،
السحور أيضا مل أكن أحفظها
السحور .أغنية ّ
يوما .هي أغنية مختلفة عن أغنية ّ
ومل أفكّر يوما يف حفظها.
[]...
الحي ما استطاعوه
وأعلن «بوطبيلة» العيد وطاف بالشارع .وق ّدم له أهل ّ
و«كل يشء بالربكة» ،وانطلقت التّهاين «سنني دامية»« ،سعدك يا
من «مهبة»ّ ،
صايم سيدي رمضان»« ،ربيّ يحييك ألمثاله».
امتأل الشّ ارع فَ َرحا ،ونام األطفال مطمئ ّنني أنّهم س ُيفيقون للعيد وأ ّن ثيابهم
الجديدة وأحذيتهم يف انتظار فرحتهم .ناموا وهم يع ّدون األيّام الّتي صاموها.
الصيام كان رائعا .وأ ّن هذه التّجربة ستمكّنهم من طاعة الله
مؤمنني أ ّن امتحان ّ
السنوات القادمة.
بأداء فرض ّ
الصيام يف ّ
بكل تفاصيل اللّيلة
الساكنة ّيف تريد أن تستمتع ّ
أ ّما أنا فلم أنم ،تلك الطّفلة ّ
تنتظر الفجر وترهف سمعها حتّى ال تفوتها تكبريات العيد تنبعث من املسجد.
وتغمض عينيها لرتى صورتها يف ثياب العيد الجديدة .تنتظر دخول والدها من
صالة العيد بج ّبته وعطر العيد يفوح منه لتكون أ ّول من تق ّبله.
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رحمك الله أيب ،أنت منقوش يف القلب ،لن تكون عندي ذكرى جميلة
فحسب ،ألنّك أنت مصدر الجامل يف نفيس وتعيش معي ال تفارقني.
كل تفاصيل وجهك ويف ابتسامتك ويف صوتك
أيب ،كنت أرى فرحة العيد يف ّ
السكون الّذي يحيط بك.
كل حركة تصدرها ويف ّ
ويف ّ
كل ّ
يل ألاّ أسأل أبدا ع ّمن يعيش فرحة العيد أكرث ،األطفال أم الكبار؟
كان ع ّ
كنت ت َفرح يف العيد وت ُفرحنا معك ،وكنت تأتينا بالعيد حتّى يف غري أوانه ومن
َ
كنت عيدي أيب.
غري طبل نسمعه يف هدأة ليايل رمضان ،أو ليلة العيدَ .
===
[ ]1املِهبة :العيديّة
[ ]2بوطبيلة :املس ّحرايت
الحي العتيق
[ ]3الحومة :الحارة أو ّ
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عـود الـنـد تبدأ عامها الخامس عرش

بصدور العدد الفصيل السابع عرش ،صيف  ،2020تكون «عود الند» بدأت
العام الخامس عرش من النرش الثقايف الراقي ،عرشة منها كمجلة شهرية ،ثم
كدورية فصلية.
صدر من املجلة حتى اآلن  120عددا شهريا ،وسبعة عرش عددا فصليا،
وعددان خاصان ،أحدهام كان مثرة تعاون مع مبادرة «خطوات نحو التميز» يف
جامعة سيدي بلعباس ،الجزائر ،والثاين مكرس لنصوص كتبت أثناء فرتة الحجر
الصحي الذي فرض يف العديد من دول العامل للحد من انتشار وباء كورونا.
اختارت «عود الند» منذ البداية السري عىل الطريق األصعب ،وهو طريق
الجودة ،وال تزال مستمرة عىل هذا الطريق .ومع مرور الزمن تحول موقع
مجلة «عود الند» الثقافية إىل أرشيف ثقايف مفتوح دامئا وزاخر باملواد الثقافية
القيمة .وهو يجذب ما معدله ألف زيارة يوميا ،ولذا يؤدي موقع املجلة دورين
مهمني :توفري منرب للنرش الثقايف الراقي ،وتوفري أرشيف ثقايف مفتوح رقمي.
مل تعد أهمية املصادر الرقمية قابلة للجدل حولها بعد انتشار وباء كورونا،
وإغالق املدارس والجامعات واملكتبات ،فاملصادر الرقمية هي املالذ الذي مكن
الباحثني والباحثات والطالب والطالبات من مواصلة القراءة والبحث.
وتجدر اإلشارة إىل أن األعداد الفصلية من «عود الند» تصدر بصيغتني
رقميتني ،األوىل نصية تقرأ يف موقع املجلة ،والثانية بنسق يب دي اف ،الذي
يحايك النسخ الرقمية من املجالت .وميكن تحميل العدد كامال.
تتم أرشفة األعداد بصيغة يب دي اف لدى املكتبة الربيطانية ،وهي مكتبة
اإليداع القانوين يف بريطانيا .وهذا يعني أنها ستبقى متوفرة لألجيال القادمة.
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عن لوحة الغالف

الفنان بول غاغان
لوحة الغالف للفنان التشكييل الفرنيس ،بول غوغان (.)Paul Gauguin
عنوان اللوحة :سيستا (قيلولة) .تاريخها التقديري  .1894-1892تجسد اللوحة
نساء من تاهيتي.
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الدويل للدوريات يف شهر ترشين الثاين (نوفمرب)  .2007الرقم
الخاص بـ«عـود الـنـد» هوISSN 1756-4212 :
•شارك يف «عـود الـنـد» كاتبات وكتاب محرتفون ومبتدئون من
الدول العربية واملهجر.
•بعد امتام العام العارش ،وصدور  120عددا شهريا ،تقرر تحويل
املجلة إىل فصلية.
•نارش املجلة د .عديل الهواري .له كتب باإلنجليزية ،والعربية ،من
بينها:
•الدميقراطية واإلسالم يف األردن؛ بريوت  :1982اليوم «ي»؛ اتحاد
غسان يبتسم؛ املجالت الثقافية الرقمية.
الطلبة املغدور؛ ّ
www.oudnad.net

