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حممد مق�صيدي

ثم ما هي �ضرورة اللغة �إن كانت �شفة العا�شق
ال حترتق فوق �شفة املع�شوق
وما �ضرورة هذه العني التي عندما �أفتحهما
�أرى امليتافيزقا وال �أراك ؟

اف تاحية

اف تاحية

ميتافيزيقا النهد العاري

�أ�سمع الغياب يقول :
النار ال تطفئها غري النار
واملاء ال يغرق �إال يف املاء.

قد تركت ج�سدي يف قاع النهر وجئت �إىل
قلبك
�أنا الكلمة الن�شاز للعدم
ها نحن عاريني متاما مثل فكرة بي�ضاء
هكذا يجب �أن نكون :
نهداك يكتبان ال�شعر
و�أنا �أقر�أ كلمات اهلل
و�أف�سر للعامل
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متى �ستهدي �شعوبنا وردة لعا�شقني ؟
كيف يحدث �أن يتوقف التاريخ يف نقطة ما؟ �أي حجر يعرت�ض عجالته
يف هذه القطعة من الأر�ض؟ ثم هل قدر املر�أة �أن تعي�ش ك�أنها حجر �أو
�شجر يف خميلة وفكر الرجل ال�شرقي؟
ج�سد املر�أة ،تلك الفكرة املرعبة التي ميكنها �أن تهدم جدران ال�سجون
التي ا�ستمر ت�شييدها وحرا�ستها لأكرث من �أربعة ع�شر قرنا يف �صحاري
اجلغرافيا والفكر با�سم الإله تارة ،وبا�سم الأخالق تارة �أخرى .ثم ملاذا
كل هذا اخلوف من احلب واجلمال يف ثقافتنا؟
�إننا مزيفون ،وعاجزون �أن نفرق بني ذواتنا وبني ن�سخنا املزيفة .نرتعب
من قبلة يف ال�شارع العام وال ن�أبه للتحر�ش ب�شكل فا�ضح يف كل
الأماكن العامة .يرهبنا �أن مي�شي عا�شقان يدا يف يد وال ترهبنا اجلرائم
نحتج على ف�ستان ق�صري
التي يفوق عددها يف مدننا عدد الع�صافريّ .
المر�أة تتعرى لل�شم�س وللحياة ،وال نحتج على العني التي تتل�ص�ص
وتطارد هذا اجل�سد بكل وقاحة دومنا �أخالق.
يقولون :املر�أة تثري مبفاتنها عقل الرجل وت�سلبه جوهره ،ذلك قانون
الغريزة.
باملقابل� ،أال يثري الرجل مبفاتنه عقل املر�أة؟ كذلك� ،أل�سنا نعي�ش وفق
عقد اجتماعي حيث كل واحد منا يجب �أن يتنازل عن بع�ض غرائزه
وحريته من �أجل العي�ش امل�شرتك يف املجتمع؟
ما زلنا مل ن�صل �أن نفهم ما معنى العقد االجتماعي بعد ،وما زلنا
نتخبط يف �أمواج الإن�سان البدائي املتوح�ش.
الأخالق ال ي�ؤ�س�سها الدين �أو العرق �أو التوافق على جرمية ما ،فقط،
ثم �ألي�س للع�صابات �أخالقها ،وللهمج �أخالقهم .الأخالق ال بد �أن
تكون �إن�سانية و�إال فهي لي�ست ب�أخالق.
الذين يتذرعون ب�إرث الأ�سالف ليربروا جرائمهم وهمجيتيهم هم
لي�سوا همجا وح�سب ،بل هم همج جمرمون ،وثمة اختالف كبري بني
الهمج والهمج املجرمني �أي�ضا.
كيف يعقل �أن ترمى يف ع�صرنا فتاة باحلجر حتى املوت ب�سبب �أنها
مار�ست احلب مع ع�شيقها؟ كيف يعقل �أن تذبح الن�ساء حتت ذريعة

�أدهوك:

مدنية ،حداثة،
تعددية

ال�شرف؟ �أي ال �شرف لهذا الذي يدعي ال�شرف؟
للمر�أة حريتها املطلقة كي تقرر �سرية ج�سدها� .أن متار�س احلب يف
�إطار الزواج �أو خارجه هو �أمر يعنيها وحدها ،وال دخل للجماعات
�أو للدولة يف حريتها ،وهو الأمر ذاته بالن�سبة للرجل .يقولون :اجلن�س
خارج الزواج عار ،العار هو م�ؤ�س�ساتكم الزوجية التي ال تعرف معنى
احلب .العار هو م�ؤ�س�ساتكم الزوجية التي توثق البيدوفيليا واال�ستعباد
اجلن�سي يف �إطار عقد نكاح.
املتدينون يزعمون �أن الأخالق هي الزواج ب�أربعة ن�ساء .الأخالق
هي ت�أطري البيدوفيليا با�سم الدين ،هي �ضرب الزوجة وت�أديبها ك�أنها
حيوان يلزمه ذلك با�ستمرار .هذه هي �أخالقهم التي يدافعون عنها،
لي�س من �أجل الإن�سان ،بل بغر�ض الو�صول �إىل جنة ال�سماء حيث
ت�ستمر فحولة الرجل وجمونه الأخالقي وي�ستمر �سبي الن�ساء .فاملر�أة
يف نظرهم لي�ست �إال وعاء الرجل ودميته� .أهذا ما ت�سمونه �أخالقا؟
ملاذا تخافون من احلب ،هل لأنكم تعودمت على الدم واملوت؟
كل �إن�سان ال �سلطة له �إال على ج�سده ،وال يحق لأي كان با�سم العائلة
�أو الدين �أو الدولة �أو الأخالق �أن يتدخل يف ج�سد الآخر �أو ميلي عليه
حياته� .أما ه�ؤالء الذين ال يعرفون ما معنى احلب والع�شق فال يحق
لهم �أن يتحدثوا عن الأخالق وعن �إثارة غريزتهم .من ال يتحكم يف
غريزته ،فمكانه الطبيعي هو �أن يعزل على املجتمع يف م�صحات نف�سية
�أو جزر بعيدة حتى ي�سلم املجتمع من �شروره.
متى ن�ستيقظ ذات يوم وجند �أنف�سنا نحرتم الع�شق ونبجله؟ �إذ بدل �أن
يتم الزج بالع�شاق يف ال�سجون بقانون الرذيلة الذي ال يوجد �أرذل منه،
وبدل �أن يتم اقتحام البيوت و�إخراج حبيبني من داخل غرفة النوم
بقانون الف�ساد الأخالقي الذي ال يوجد ف�ساد �أكرث منه ،ن�ستيقظ وجند
�أن �شعوبنا تهدي عا�شقني وردة بدل �أن ترميهما بحجر.
متى جند �أن حكوماتنا ودولنا متنح العا�شقني كامل حقوقهما كعا�شقني،
�إداريا واجتماعيا .متى �سن�ستيقظ وقد ماتت كل الداع�شية والتطرف
الذي يع�شع�ش يف جمتمعاتنا؟.
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فكــــر ونقـد :
متالزمة اجلن�س واملوت
رندا ق�سي�س �سوريا  -فرن�سا

قام الكثري من خمت�صي النف�س و االنرتبولوجيني بدرا�سة
املعتقدات القدمية ،ليتو�صل البع�ض منهم اىل �ضرورة ت�شخي�ص
احلالة الغريزية اجلن�سية عند االن�سان لفهم اال�ساطري التي
بدورها كانت �أ�سا�س الروحانيات و الأديان فاعترب البع�ض ان
املنطقة التنا�سلية �شكلت العن�صر اال�سا�سي جلميع املعتقدات.
اعترب " جيزا روهيم" ان العالقة اجلن�سية مثلت الفكرة الالواعية
امل�ؤ�س�سة للروحانيات فهي املادة املركزة للروح ،و ح�سب تف�سريه
ال�ساطري �شتى ،ات�ضح له وجود عالقة مرتابطة ما بني النطاف والروح،
فالع�ضو الذكري مهدد يف حالة االنت�صاب والتزاوج لالنف�صال عن
اجل�سد ،اي �أنه مهدد باخل�صي .هذا املعتقد املت�سرب �إىل االفراد
ب�شكل الواعي ،دفع الكثري من خمت�صي علم النف�س واالنرتبولوجيا
�إىل التعمق يف �أ�ساطري القبائل ،فوجد "روهيم" على (�سبيل املثال)
�أن �أفراد بع�ض القبائل كقبيلة ال"ماوري�س" التي اعتربت �أن الن�شوة
اجلن�سية عبارة عن �ضياع للروح وخ�صو�صاً عند قذف النطاف لدى
الذكور �إىل اخلارج� ،إي �أن الروح عبارة عن �شكل اخر للحياة املتمثلة
بالنطاف الذكوري� ،أما املوت فهو يتمثل يف الع�ضو التنا�سلي االنثوي،
وهذا ما نراه يف ا�سطورة "موي" عند التقائه مع " هيني-نوي-تي-
بو" و امل�سببة ملوت "موي" عند تزاوجهما ،ومن اجل درء املخاطر
و االحتفاظ بالروح ،كان لدى هذه القبائل ممار�سات �سحرية و�أقوال
حتمي الع�ضو الذكري من املوت عند التزاوج .ال بد لنا �أن نقارب
مفهوم الأر�ض مع هذه اال�ساطري التي هي (اي االر�ض) �أنثى يف
لغات وثقافات عدة ،فرناها ترمز قبل كل �شيئ �إىل املوت ،فكما قالت:
الأر�ض ل"راجني" يف ا�سطورة �أخرى "�س�أ�سرتجعكم جميعاً يف املوت.
فالأر�ض تعرب عن فناء اجل�سد ،ففيها نفنى و نتال�شى ،و عند
البحث يف الثقافات االن�سانية القدمية جند �أن ال�سماء �أو الطبقات
العليا ترمز �إىل الذكورة كما هو احلال عند الإغريق ف"اورانو�س"

هو الغالف اجلوي الذي يحيط "غايا" الهة االر�ض  ،كما نرى
ان هذا املفهوم يتكرر �أي�ضاً عند ال�صينني يف "اليانغ والني.
لنلقي نظرة على مفهوم اجلنة والنار عند "الكارينز" ،الذي يتطلب من
املرء عبور ج�سر رحمي ما بني االر�ض و ال�سماء للو�صول اىل اجلنة ،حيث
ال يجتازه اال بع�ض من الرجال القادرين على املرور ،اما البع�ض االخر
منهم الذين ي�ست�صعب عليهم اجتيازه ،نراهم يت�ساقطون منه ليتحولوا
اىل ن�ساء على االر�ض ،اذاً الن�ساء عند هذه القبيلة عبارة عن رجال
مذنبني مت عقابهم بوا�سطة اخل�صي اي حرمانهم من ع�ضوهم الذكوري.
ال نن�سى ان خوف الذكر البدائي من �ضياع النطاف وجهله لعملية
التكاثر وا�ستقبال االنثى لنطافه� ،ساهم يف ت�سطري ا�ساطري عدة حيث
ربطت عملية القذف باملوت ،من هنا جند معنى ملنع عملية التزاوج بني
الذكر واالنثى يف حالة احلرب عند بع�ض القبائل ،فهي تب�شر بخ�سارة امام
العدو ،لنالحظ وجود الكثري من املمار�سات ال�سحرية عند بع�ض قبائل
الهنود احلمر ال�سرتجاع املني و ذلك اعتقاداً منهم بتواجد روح الذكر
يف نطافه ،ومبا ان عملية القذف مرتابطة مع تلقي االنثى له ،مت ربط الع�ضو
التنا�سلي االنثوي مع مفهوم املوت ،لهذا رمبا جند يف معظم اال�ساطري و
االديان مفهوماً قهرياً للمر�أة ليلقى على عاتقها م�س�ؤولية ال�شر و العذاب
عملية اخلوف الذكوري من اخل�صي نراها يف ا�ساطري عدة ،ك�أ�سطورة
اوزيري�س� -سيث او التي تروي ق�صة القوم االول ،و العراك ما بني االب
و االبناء من اجل الن�سوة ،حيث قام اوزيري�س بخ�صي �أبيه ،و امل�شابهة يف
حد ذاتها لعملية قتل االب البدائي .فبعد حماولة " فرويد" يف فك اللغز
الطوطمي ،حيث ف�سرلنا عالقة االن�سان بطوطمه ليتم ا�ستبدال الطوطم
باالب لرتتفع مرتبته مع االيام اىل االعلى ،طبعاً هذه اجلرمية �سببت يف
ن�شوء عقدة الذنب ،و التي نراها يف ثقافات و ا�ساطري و اديان عدة
�شكل املوت لدى االن�سان هاج�ساً مزمناً ،فرنى ان معظم اال�ساطري
ارتكزت على فكرة احلياة ما بعد املوت ،و اعتبار املوت والدة جديدة،
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لهذا يعتقد ان فكرة التحنيط نف�سها قائمة على مبد�أ ايجاد حياة جديدة الطبيعية ما هو اال حماولة منه للحفاظ على احلياة ،فتبادل االرواح بني
ما بعد املوت العطاء مفاتيح ال�سعادة االبدية لكل من �آمن بها ،و هذا االن�سان وطوطمه ،على ح�سب تف�سري "فريدزر" ،و انتقال الطاقة احلياتية
ما نالحظه مكرراً يف بع�ض االديان التي دعمت مبد أ� ال�سعادة االبدية ،بني الكائنات احلية كانت �سبباً من ا�سباب خلق االن�سان لالبدية.
و مبا ان االن�سان القدمي عجز عن ايجاد مفهوم توازين ما بني ال�سعادة
االر�ضية و االبدية و ذلك لرتاكم امل�شاعر الالوعية املت�ضادة فيما بينها ،نعود اىل ا�سا�س العراك بني االن�سان و قرينه املرتكز على تلبية احلاجات
مل ي�ستطع خلق �سعادتني يف �آن واحد ،و مبا ان فرتة احلياة تعترب فرتة الغرائزية (من بينها حاجة االكتفاء اجلن�سي) ،اما عدم اكتفاء احلاجات
ق�صرية ،قام االن�سان بتعوي�ضها يف مكان �آخر اي تعوي�ض ال�سعادة اجلن�سية ت�سبب حالة من العنف جتاه االخر ،و من هنا حتدثت نظرية
االر�ضية ب�سعادة واهية ابدية خارجة عن حدود االر�ض و العقل" .فرويد" عن ت�سامي الدوافع اجلن�سية اىل قيم و اهداف اجتماعية
كما جند عند تعمقنا اكرث يف بع�ض القوانني القدمية االجتماعية ان ت�صب يف م�صلحة الثقافة اجلماعية ،اال انه علينا ان ال نن�سى ان العملية
اعتقاد االت�سان الطوطمي يف وجود كائنات حية وراء بع�ض الظواهر اجلن�سية كانت عام ًال ا�سا�سياً يف خلق االن�سان ال�ساطريه و �أديانه
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فكــــر و نقـــــد
يف التقومي االب�ستمولوجي للرتاث

�أ�صول العلمانية� :أطلقوا االجتهاد ،حرروا امل�صلحة.
توفيق ر�شدي

من بني احلوارات التي نظمتها ِم�ؤ�س�سة دار الفكر املعا�صر بلبنان ذلك
احلوار الذي جمع بني الفقيه املقا�صدي املغربي �أحمد الري�سوين
والأ�ستاذ املفكر ال�سوري جمال باروت والذي كان مو�ضوعه :االجتهاد
بني الن�ص والواقع وامل�صلحة ،وقد �أ�صدرت نف�س امل�ؤ�س�سة كتابا يحمل
نف�س عنوان مو�ضوع احلوار وم�ضامينه.
وتقدم هذه الورقات قراءة يف مقال الأ�ستاذ جمال باروت ،وهو مقال
خل�ص فيه مداخل النقد االب�ستمولوجي للرتاث الإ�سالمي باعتباره
تاريخا للرتاكم املعريف عند امل�سلمني ،و�أ�س�س للحلول ال�ضامنة للخروج
من جملة امل�آزق التي يتخبط فيها الرتاث.
يف الت�شخي�ص:
خ�ضع تاريخ املعرفة عند امل�سلمني يف البدايات الأوىل لدورات ت�ألق
وتوهج �أبانت عن فعالية يف العقل امل�سلم وقدرة على ب�صم م�شهد
املطارحة العلمية الكونية بالب�صمة الإ�سالمية .لكن هدا الت�ألق �سرعان
ما �أعقبته دورات �أخرى بدا فيها العقل امل�سلم �شائخا مك ّبال فاترا.
و�إزاء هذا التحول ال بد من الت�سا�ؤل مع الأ�ستاذ باروت :ما هو اخللل
و�أين و كيف وقع ؟ وما احللول الكفيلة بتقومي الرتاث و�إعادة التوهج
احل�ضاري الذي افتقده منذ قرون .
نقد املنهج الأ�صويل القدمي:
حاول الأ�ستاذ باروت تقدمي قراءة لتاريخ املعرفة الأ�صولية الإ�سالمية
قراءة �سعت �إىل �أن تكون �إب�ستمولوجية عقالنية ومو�ضوعية� ،ساءل
فيها املنهج واملوجهات الإيديولوجية التي حكمت يف هذه ال�سريورة
املعرفية الأ�صولية.
الت�أثري الإيديولوجي وعملية التقعيد:
يرى الأ�ستاذ باروت �أن ر�سالة ال�شافعي جاءت لت�ضع احلد للفو�ضى
الت�شريعية التي نتجت عن تفاقم الفجوة بني مدر�ستي احلديث
والر�أي ،ومثلت الر�سالة مفرقا ت�أ�سي�سيا حا�سما يف تخطي تلك الأزمة
ببناء قواعد �أ�صولية ت�ضبط الإنتاج وي�شكل ن�ص الوحي مرجعها
الأ�سا�سي .لكن الذي وقع ،كما يرى الأ�ستاذ� ،أن جتاوزت ر�سالة

ال�شافعي جماالت الفقه لت�صبح قواعد عامة للتفكري الإ�سالمي.
فعلى م�ستوى �أول كما نفهم ،كانت قواعد الأ�صول يف الر�سالة عامة
كلية وجمردة فكانت منا�سبة لتلعب دور �أ�صول القانون .وعلى م�ستوى
ثان اعتمد املتكلمون هذه القواعد الأ�صولية ال�شافعية و�أعادوا ت�أ�سي�سها
يف جمال العقيدة وعملوا بها ،فتحددت ال�صورة النهائية لعلم الكالم
وهي يف ذلك مدينة للتقعيد ال�شافعي .وعلى م�ستوى ثالث ،خ�ضعت
الت�أويلية الإ�سالمية بدورها ملنهج ال�شافعي يف �أ�صول الفقه فتحولت
�إىل �شكل من �أ�شكال التف�سري امل�ضبوط بقواعد البيان ،والأخذ مبثال
�سابق.
ويخل�ص جمال باروت �إىل حقيقة هذا الو�ضع فيقول�“ :إن العوامل
التاريخية من اجتماعية و�سيا�سية قد لعبت دورا �أ�سا�سيا يف تكوين
الغائية الإيديولوجية الثاوية يف وظيفة علم �أ�صول الفقه”.
لكن باروت مل يف�صح عن هذه الغائية الإيديولوجية ،ولو �شئنا لقلنا
بل�سانه� :إن �أ�صول الفقه لعبت دور ال�شرطي االجتماعي من حيث
�أنها �أعطت للمثال /للنموذج �أهمية بالغة يف احلياة االجتماعية ،فكان
اخلروج عن املثال والقيا�س خروجا عن الأ�صول والأعراف.
كما �أنها لعبت على امل�ستوى الفكري دور �إطار مرجعي معرتف به،
جممع عليه ،وال ميكن اخلروج عليه ...وبطريقة �أخرى فقد كان النموذج
الأ�صويل ال�شافعي �أداة لتطويع العقول والت�صرفات االجتماعية،
وتكري�س النمطية ويف �أو�ضاع ال�شك �أن امل�ستفيد الأول منها هي
الأنظمة ال�سيا�سية.
وبعد �إبراز الدور الإيديولوجي الذي لعبته ر�سالة ال�شافعي ينتقل
باروت �إىل احلديث عن عودة الإيديولوجية مرة �أخرى وذلك يف
اللحظة التي مت فيها �إق�صاء الكثري من املذاهب الفقهية والإبقاء فقط
على بع�ضها ،فمن بني خم�س مئة مذهب مل يكتب البقاء �إال لأربعة
مذاهب ،وال�سبب يف ذلك كما يرى هو “اال�ستهالك ال�سيا�سي”
فقد ا�شتد الطلب البريوقراطي الع�سكري على املذاهب ك�أدوات
�إيديولوجية لب�سط هيمنة ال�سلطان �أو �أمري الأمراء �أو حتى الأمراء
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على هذه املبادئ الربوت�ستانتية والتي �سبق �إليها ال�شاطبي ،كما يرى التي نقلها عن ال�سباعي ال تخلو من الت�أثر بعلم املقا�صد كما قدمه
الأ�ستاذ باروت� ،أفال ميكن القول� :إن النظرية املقا�صدية ال�شاطبية ال�شاطبي.
ت�أ�صيل للعلمانية الإ�سالمية؟
جمال باروت :احلل� ،أطلقوا االجتهاد حرروا امل�صلحة.
ال�شاطبي واحلركة الإ�صالحية الإ�سالمية� :ضرورة اال�ستعادة.
ا�صطدمت احلركة الإ�صالحية الإ�سالمية ممثلة يف ر�شيد ر�ضا والأفغاين انتقد جمال باروت منهج التقييد والتقعيد الأ�صويل ال�شافعي لأنه يف
وحممد عبده والكواكبي وغريهم بالعقلية التقليدية امل�شيخية ,نظره يكبل االجتهاد ،وقدم علم املقا�صد كما نظر له ال�شاطبي على �أنه
وباجلمود الذي كر�سته هذه الطبقة حتى جعلت الإ�سالم يف مواجهة ثورة �أ�صولية ذات توجه علماين ليربايل ،وبني �أن احلركة الإ�صالحية
الع�صر .وملا حاولت احلركية الإ�صالحية جتاوز هذه الفئة املتمكنة من الإ�سالمية ا�ستعادت فكر ال�شاطبي الثاقب بغر�ض �أن تواجه �أو
الواقع الديني واالجتماعي ،ا�ستلهمت من الفكر الربوت�ستانتي ،كما جتاري به علمانية وليربالية الغرب ،على افرتا�ض �أنهما �سبب �إقالع
يرى الأ�ستاذ باروت “�إعادة فتح العالقة املبا�شرة ما بني امل�سلم واهلل ح�ضاري.
فهل حتقق للم�سلمني الإقالع؟
دون �أي تو�سطات”.
ولكن ،هل يعني هذا �أن احلركية الإ�صالحية الإ�سالمية علمانية كال ،مل يتحقق بعد ،وال�سبب ،يف نظر باروت� ،أن العقول امل�سلمة
غلب عليها التقليد فلم تتخل�ص بعد من خ�شية اخلروج على امل�ألوف
امل�سعى؟
ثم� ،ألي�س ال�شاطبي �سبق الفكر الربوت�ستانتي �إىل هذه املبادئ ،وحتدث املتوارث .وعموما ،ف�إنه مل يفهم بعد ال ال�شاطبي وال م�ستعيدوه من
عنها يف �إطار دعوته �إىل االجتهاد العام ،بل�سان �إ�سالمي �أ�صيل مقبول رواد احلركة الإ�صالحية الإ�سالمية .
ولذلك ،ف�إن الأ�ستاذ باروت ،يجدد الدعوة فيقول:
وم�شروع؟
لقد كانت ا�ستعادة احلركة الإ�صالحية الإ�سالمية لل�شاطبي حمكومة �أطلقوا االجتهاد !
باكت�شافها لتوجهاته تلك ،وال�سيما يف م�س�ألة علم املقا�صد الذي يجعل يقول باروت“ :ال ميكن فتح باب االجتهاد مبعزل عن �إعادة النظر
جذريا بالتعريف التقليدي الذي يح�صر االجتهاد فيما لي�س فيه ن�ص
ال�شريعة م�صلحة وامل�صلحة �شريعة ،و�أي�ضا يف �إطالق االجتهاد.
ولكي يثبت عمليا �صدق هذه الأطروحات جاء مبثالني� ،أحدهما وال �إجماع”
لر�أ�س من ر�ؤو�س احلركة الإ�صالحية الإ�سالمية العاملية وهو حممد يتجاوز احلديث عن الن�ص لريكز حديثه عن الإجماع فيقول�“ :إنه
عبده والآخر حلركي �إ�صالحي �إ�سالمي قطري بالن�سبة للأ�ستاذ (�أي الإجماع) حتول يف ملحقاته �أو طبعاته املب�سطة �إىل نوع من هراوة
تقاوم �أي بحث ونظر”� .إن دعوة الأ�ستاذ باروت �إىل �إطالق االجتهاد
جمال باروت هو م�صطفى ال�سباعي.
وجتاوز الإجماع هي دعوة �إىل �إ�سقاط احتكار ال�سلطة الدينية للر�أي
حممد عبده وا�ستعادة ال�شاطبي:
يذهب جمال باروت �إىل �أن الإمام عبده يف �إفتائه “بجواز ا�ستغالل وبالتايل لل�سيا�سة� ،إنها دعوة �إىل املمار�سة الفردية ،والفردية فقط للدين،
الأموال املوزعة يف �صندوق توفري الربيد وتوزيع فوائدها” مع يف ذلك لي�صبح االجتهاد ،اجتهادا �شخ�صيا ال يلزم �إال الذات املجتهدة بعينها،
من جتويز للربا� ،أقام فهمه للم�صلحة على فكر ال�شاطبي .وذلك يف وال يعني اجلماعة ،وتلك هي ر�أ�س القوانني العلمانية.
حرروا امل�صلحة !
املوازنة بني املنافع واملفا�سد.
وعلى م�ستوى �آخر ،يرى الأ�ستاذ باروت �أن الإمام عبده يقول بوجوب يقول باروت “ :ال�شريعة قابلة ل�شرعنة كل م�صلحة” وما دامت كل
االجتهاد الفردي ،وهو ما يذكر على نحو ما مبفهوم االجتهاد العام م�صلحة م�شروعة ف�إننا نفهم �أنها معيار نف�سها .وال نحتاج �أية مرجعية
�أخرى ت�ؤطرها.
لدى ال�شاطبي”.
�إنها دعوة �إىل ليربالية“ :دعه يعمل دعه مير” التي وطد عليها الغرب
منوذجه احل�ضاري ,وجهازه القيمي ،و�أطلق من خاللها العنان للإبداع
 م�صطفى ال�سباعي وا�ستعادة ال�شاطبي:يرى باروت �أن م�صطفى ال�سباعي طرح م�س�ألة �إعادة بناء “الإ�سالم املحقق للريادة احل�ضارية.
الذي تريده الدنيا اليوم” و�أو�صى يف ذلك باجتهاد يف ال�شرع تكون فيه
املقا�صد حاكمة على الو�سائل” لأن “امل�ضمون امللمو�س للمقا�صد
يكمن يف امل�صلحة” ولأن رعاية م�صالح النا�س هي الأ�سا�س يف كل
الت�شريع الإ�سالمي”.
ومن وجهة نظرنا ،ف�إننا نتفق مع الأ�ستاذ باروت يف �أن هذه املبادئ
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املحليني يف مواجهة اخلليفة �أو يف دعمه”.
ويذهب �إىل �أن هذا اال�ستهالك ال�سيا�سي كان وراء �إقدام اخلليفة
العبا�سي القادر على ح�صر العمل الفقهي يف كتاب الإقناع ال�شافعي
وكتاب منت القدوري احلنفي وكتاب القا�ضي عبد الوهاب املالكي
وكتاب واحد حنبلي ليلزم علماء املدر�سة امل�ستن�صرية باالقت�صار على
كتب ال�سابقني وتقليد �آرائهم ،والهدف من ذلك كله كما يقول تطويق
�أي ر�أي �سيا�سي معار�ض حتت �ستار االجتهاد والر�أي”.
وهكذا حتولت هذه املذاهب الفقهية �إىل ما ي�شبه “�أديانا” �إ�سالمية
حتت التوظيف ال�سيا�سي و�سيطرة التقليد “حتى عد من ينتقل من
مذهب �إىل مذهب مرتكبا جرمية”.
لقد كانت النتيجة الإيديولوجية الكربى يف عملية التقعيد ،كما يرى
الأ�ستاذ باروت ،هي �سحب تدخل الأفراد يف الدين حتت م�سمى
االجتهاد والر�أي ،ليقت�صر هذا االمتياز على حفنة من الفقهاء لها �سلطة
كهنوتية ت�ضطلع ب�إدارة املدونات الفقهية املغلقة” .وبالتايل حدوث ما
ميكن �أن نطلق عليه “تدجني ال�سلطة ال�سيا�سية لعقول الأفراد”.
العائقية املعرفية يف عملية التقعيد:
يرى الأ�ستاذ باروت �أن النموذج الأ�صويل ال�شافعي املغرق يف جتريديته
حمل يف طياته عائقا �إب�ستمولوجيا خطريا يتجلى يف :اال�ستدالل
القيا�سي� ،أو بتعبري �آخر ،اال�ستدالل التمثيلي .وهنا نت�ساءل :كيف
ميكن �أن يكون اال�ستدالل القيا�سي �أو اال�ستدالل التمثيلي عائقا
�إب�ستمولوجيا مع �أن له وظيفة ا�ستك�شافية وا�سعة الأفق كما يقول طه
عبد الرحمان؟
يف�سر الأ�ستاذ باروت ذلك ب�أن الطاقة اال�ستك�شافية للقيا�س الفقهي
حمدودة�“ ،إذ �إنها مقيدة بنوع من �أنواع الفهم املغلق للن�ص �أو مبثال
�سابق” .وبتعبري �أو�ضح و�أدق ،فالقيا�س الفقهي “ ال يثبت حكما،
بل يك�شف عن حكم ثابت للفرع من وقت ثبوته للأ�صل لوجود علة
احلكم فيه”.
ومعنى ذلك يف نظرنا� ،أن القيا�س من جهة خطاب جديل ال يرقى �إىل
درجة القطع التي بها تثبت الأحكام ومن جهة ثانية فالقيا�س قائم على
العمل وفق مثال �سابق وهذا منهج ال�شك �أنه يقتل الإبداع املعريف.
ثم �إن القيا�س الأ�صويل من حيث �إنه نابع من نظرية بيانية تقوم على
ثنائية اللفظ واملعنى يف �إطار نظم الن�ص ال خارجه (�آي بال ت�أويل).
غلب جانب اللفظ على جانب املق�صد ،مما �أدى �إىل تغليب الو�سائل
(�أي لأدوات العمل) على امل�ضمون املقا�صدي .وال يخفى �أن عك�س
هذا هو ما كان ينبغي �أن يكون !
يف العالج وت�أ�سي�س البديل:
من الو�سائل �إىل املقا�صد:
مبا �أن جمال باروت �أثبت ،بح�سب ما فهمنا من بحثه ،خ�ضوع املنهج
الأ�صويل ال�شافعي للإيديولوجيا ،وهو ما يعني �أن بقاءه �إىل حد ما

بعيدا عن املو�ضوعية والرباءة العلمية ،ومبا �أنه �أثبت كذلك احتواء هذا
املنهج الأ�صويل ال�شافعي يف طياته على عوائق �إب�ستمولوجية �أكدت
اخللل احلا�صل فيه ،وبالتايل ابتعاده عن الفاعلية والنجاعة .فهل
اكت�شف العقل امل�سلم تاريخيا هذه امل�آزق وجتاوزها� .أم بقي رهنا لها؟
بح�سب ما فهمنا عنه� ،أن العقل الأ�صويل امل�سلم اهتدى �إىل هذه
امل�آزق وحاول جتاوزها ،وقد بد�أت هذه املحاولة ،من نقطة ت�سا�ؤل دقيق
هو :ما هي قيمة امل�صلحة يف ميزان ال�شرع؟ ويف الإطالق؟
لقد بد�أت بوادر التحلل من التقعيد الأ�صويل ال�شافعي ،كما يرى
باروت ،مع املالكية الذين �شرعنوا امل�صلحة املر�سلة ووثقوا يف معقوليتها
وجعلوها �أ�صال قائما بذاته ،ثم انطلقت هذه احلركة املنتف�ضة بعيدا
مع الطويف الذي جتاوز املالكية �إىل حد �أنه قال بتقدمي امل�صلحة على
الن�ص يف حال التعار�ض �أي ب�إطالقها .لكن ال�شاطبي مبجيئه �أظهر �إىل
الوجود منوذجا �أ�صوليا �إر�شاديا جديدا ،ونقل فيه املركزية من الو�سائل
�إىل املقا�صد ،واعتمد فيه اال�ستقراء ونقله بالدليل العلمي من الظنية
�إىل القطيعة ،وبني �أن املقا�صد ت�أطري للم�صالح ،و�أخ�ضعها للتعليل،
مبعنى �أنه �أخ�ضعها للمعقولية .
وبدورنا ف�إننا يف هذه النقطة بالذات ن�سائل باروت الذي نرى �أنه
حتم�س لل�شاطبي كثريا فنقول� :أال يبدو موقف ال�شاطبي املتمثل يف
تقعيده للمقا�صد امل�ؤطرة للم�صالح �سلوكا مقاي�سا للتقعيد الأ�صويل
ال�شافعي؟ و�إذا علمنا �أن ال�شاطبي جاء ب�سنوات حمدودة بعد الطويف
املعروف بتقدميه للم�صلحة على الن�ص يف حال التعار�ض� ،أفال تعترب
حلظة ال�شاطبي عودة �إىل ال�ضبط والتقييد؟
ال�شاطبي واحلركة الربوت�ستانتية امل�سيحية �:أ�صول العلمانية.
من املعلوم �أن ال�شاطبي مييز بني “االجتهاد اخلا�ص املنوط بالعلماء
وذلك االجتهاد العام املوكول �إىل جميع املكلفني ،من حيث �إن الأول
يقت�ضي تدقيقا يف حتقيق مناط الأحكام ،واعتناء بالتفا�صيل واجلزئيات
امللحقة بالكليات يف حني �أن االجتهاد العام يف متناول جميع املكلفني
لأن مناطه املقا�صد الكلية لل�شريعة و�أ�صولها القطعية”.
ويرى يف قراءته لهذا الن�ص �أن االجتهاد العام عند ال�شاطبي فتح
الباب �أمام املكلفني عامة ب�شكل ت�صري فيه ت�صرفاتهم املبنية على
املقا�صد الأ�صلية يف كليتها عبادات.
ويذهب �إىل �أن مفهوم ال�شاطبي هذا للعمل والذي يحدده على �أنه
عبادة ،يقرتب من املفهوم الربوت�ستانتي للعمل :فكالفن يعترب العمل
عبادة ،ولوثر �أ�ضفى “القد�سية على العمل” .ويعني هذا يف نظرنا
�إ�ضفاء ال�شرعية على كل الأعمال الدينية وجتريدا للكني�سة من
اخت�صا�صاتها.
ولكن ملاذا يقيم جمال باروت هذه املقارنة بني ال�شاطبي و�أقطاب
الربوت�ستانتية الأوائل؟
يقيم هذه املقارنة يف نظرنا ،ليقول� :إذا كانت العلمانية الغربية �أ�س�ست
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فكــــر ونقـد :

بنية املجتمع و مثالية هيجل
الأ�ستاذ الباحث :ر�شيد طلبي

�إن الثورة التي عرفتها العلوم الطبيعية ،باعتمادها على
الأمربيقية منذ القرن التا�سع ع�شر امليالدي� ،أثر ب�شكل كبري على
العلوم الإن�سانية يف ظل بحثها امل�ستمر لتحقيق هويتها العلمية
املتمثلة يف االبتعاد عن الذاتية ،ومالزمة املو�ضوعية قدر الإمكان.
و»علم» التاريخ ،باعتباره علما ينتمي �إىل حظرية العلوم
االجتماعية ،و يعتمد العقل الب�شري الذي نحا منحى علميا ،يف
ر�صد حركة تاريخ تطور املجتمعات ،والوقوف على بنياتها كمحرك
�أ�سا�سي يف حركة التاريخ ،قد خطا خطوات عمالقة يف حترير �شروط
علم يهدف �إىل فهم �أو�ضاع احلا�ضر يف ظل املا�ضي ،وا�ست�شراف
التطورات التي ميكن �أن تعرفها م�ستقبال ،بالوقوف على بنيات
املجتمع ،ور�صد حركة التناق�ضات املولدة لتطور املجتمعات الب�شرية
على اختالف �أزمنتها و�أمكنتها اجلغرافية و�أنظمتها التي حتكم
�سريورتها؛ �سواء كانت بدائية �أو �إقطاعية �أو ر�أ�سمالية �أو ا�شرتاكية.
�إنه «علم» حاول �أن ي�ضع له مو�ضوعا هو «الكائن الب�شري» ،و منهجا
علميا ي�ضمن له ال�صرامة يف التف�سري و التحليل واخللو�ص �إىل نتائج
مو�ضوعية مقبولة .يقول «عبد اهلل العروي» معقبا على م�س�ألة العلمية:
«معنى كلمة -علم -يف كل الت�أويالت ( )...جند �إما علم املا�ضي
(تاريخ تطور اجلتمعات) ،و�إما حترير �شروط علم �سيكون ،وال جند �أبدا
علما اكت�شافيا يزيد يف فهمنا للأو�ضاع احلا�ضرة و ميكننا من ا�ست�شراف

التطورات املقبلة القريبة  -يف هذه احلال -العلم الوحيد الذي يتفق عليه
اجلميع� ،شرقا و غربا يف العامل اال�شرتاكي و العامل الر�أ�سمايل هو علم
الطبيعة الذي ال يفت�أ يهيئ لنا و على كل امل�ستويات عامل رعب و تدمري».
ومن �أهم االجتاهات املعا�صرة يف علم التاريخ التي حاولت الوقوف
عند بنيات املجتمع وارتباطها بحركة التطور؛ جند على ر�أ�سها،
ومنذ البداية ،االجتاه املثايل -الهيجلي .فكيف ينظر هذا االجتاه
لبنية املجتمع وبنائه؟ وكيف ينظر �إىل التحوالت التي تعرفها
املجتمعات ،خا�صة العربية ومنها املغرب يف الوقت الراهن؟ وما
دواعي االنتقال من مثالية هيجل �إىل مادية جدلية ملارك�س؟
�إن الفيل�سوف «فريدريك هيجل» (1770م1830-م) ،من
جملة املثاليني الذين ي�ؤمنون �أن الفكر هو �أ�سا�س الوجود ،و م�صدره
م�شيئة علوية يوحي بها اهلل ملن ي�شاء ،و يظهر هنا ت�أثره بتعاليم
امل�سيحية ،و هي م�س�ألة قد ب�سطها يف كتابه «عن روح امل�سيحية».
و �إذا كان غريه ،خارج هذه املدر�سة ،يعتربون الر�أي هو الذي يحكم
العامل حيث يعطون للعقل مكانة و �أهمية �أكرث مما ي�ستحق .ف�إن «هيجل»
كان ُم ْز َد َوجاً يف نظرته،فلم يقف عند حدود الفكر �أو العقل �أو الروح،
بله البدن؛ لأنهما يجتمعان يف روح �أو فكر واحد ،هو العقل املطلق .و
تذهب مثاليته �إىل ربط هذا العقل بالظواهر التي تخ�ضع لقانون الكون،
و التي بدورها حتدث لدينا �ضربا من الوعي .و ما و�صلت �إليه احل�ضارة
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الأملانية ،له ارتباط وثيق مبا �أعطاه للعقل من جمد ومكانة �سامية؛
و يظهر هذا من خالل قولته ال�شهرية « :عندي ينتهي التاريخ».
من هنا ،جند �أن «هيجل» قد ا�ستفاد من الفكر اليوناين املتمثل يف
«�أناك�سا جورا�س» ،الذي يعد �أول من ذهب �إىل اعتبار �أن العقل هو
الذي يحكم العامل .لكن «هيجل» يف نظرته للأحداث التي تعرفها
املجتمعات مياثل بينها و بني قوانني الظواهر الطبيعية .و يذهب يف
تف�سري هذه الثنائية (املادة /الروح) املتج�سدة يف «العقل املطلق»،
بقوله« :و لي�س املق�صود بذلك هو الذكاء من حيث هو عقل واع
بذاته ،كال ،و ال هو روح مبا هي كذلك ،فال بد لنا �أن نفرق بعناية
بني هذا و ذاك� .إن حركة النظام ال�شم�سي حتدث وفقا لقوانني ال
ميكن �أن تتغري .هذه القوانني هي العقل الكامن يف الظواهر التي
نتحدث عنها ،لكن ال ال�شم�س و ال الكواكب التي تدور حولها وفقا
لهذه القوانني ،ميكن �أن يقال �إن لها �أي �ضرب من �ضروب الوعي».
و بذلك ،فالعقل املدبر للكون هو املدبر حلركة التاريخ يف املجتمعات،
�إنه العقل املطلق اخلا�ضع لنامو�س الكون .فقولة« :العقل يوجه العامل»
فهي مرتبطة بحقيقة دينية ،تعترب العامل لي�س مرتعا للم�صادفات و العلل
اخلارجية العر�ضية ،و �إمنا يخ�ضع يف حركته الد�ؤوبة لعناية �إلهية .و منهجه
يف هذا ال�سبيل ،مل يقف عند حدود احلا�ضر ،بل ينطلق من احلا�ضر �إىل
املا�ضي ،خا�صة �أثناء حديثه عن الدرجات املختلفة للوعي باحلرية ،ذلك
(�أن املنهج التاريخي هو جزء ال يتجز�أ من نظرة متكاملة عن املجتمع يف
التاريخ .حيث ميثل املنهج حينئذ �أ�سلوبا يف التفكري و البحث ملتزما
بتتبع الظواهر االجتماعية التاريخية� ،سري من احلا�ضر نحو املا�ضي
تدريجيا -مع الأخذ يف االعتبار ما بني هذه الظواهر من عالقات.»-
�إن هذا العقل هو مكمن ال�سعادة ،و م�سعاه هو حتقيق احلرية .و
هذه لي�ست رغبات فردية ميكن احلديث عنها ،بل هي كيانات كلية
باملعنى الدويل و ال�شعبي .و بذلك فال�شغل ال�شاغل هو توجيه اجلهد
نحو معرفة طرق و �أ�ساليب العناية الإلهية يف التاريخ .لذلك جند �أن
«هيجل» يطابق بني العقل و احلرية واهلل؛عند االنتقال من لغة الدين
�إىل لغة الفكر .و النتيجة من هذا كله هي «احلرية» التي بذلت من
�أجلها كل الت�ضحيات و املذابح على وجه الأر�ض .و بهذا ال�صدد
يقول «هيجل»« :و لكن اهلل هو الوجود الكامل على نحو مطلق ،و
من مت فال ميكن له �أن يريد �شيئا غري ذاته �أعني �سوى �إرادته اخلا�صة و
طبيعة �إرادته� -أعني طبيعته ذاتها -هي ما ن�سميه هنا بفكرة احلرية».
فالو�سائل يف نظر «هيجل» التي ا�ستعملها الإن�سان يف جمتمعه لتحقيق
احلرية و تطويرها هي املولدة لفكرة التاريخ ،و يظهر �أنها و�سائل ظاهرة

مرتبطة باحلاجة و النفعية و االنفعالية و ال�سعي لتحقيق امل�صالح و رمبا
وجدت هذه العوامل بع�ض الأهداف ذات طبيعة خريية لكنها قليلة و
حمدودة و عند هذه الأقلية يتحقق املثل الأعلى للعقل ،و لكن احلدث
يف جوهره ،قدري بطبعه ،و �أن العامل حتكمه العناية الإلهية .و يف معر�ض
حديثه عن الدمار و احلروب التي عرفتها الب�شرية على وجه الأر�ض؛
كم�سعى لتحقيق هذه احلرية ،يقول« :ما حدث مل يكن من املمكن �أن
يكون خالف ذلك� ،إنه القدر الذي ال ميكن ان يرده �أي تدخل ،و يف
النهاية نفر ب�أنف�سنا من هذا ال�ضيق الذي ال يحتمل و الذي تهددنا به
هذه الأفكار امل�ؤملة ،من�سحبني �إىل بيئة حياتنا الفردية التي جندها �أكرث
�إر�ضاء لنا �-أعني �إىل احلا�ضر الذي �شكلته غاياتنا و م�صاحلنا اخلا�صة،
�أي �أننا باالخت�صار نرتد �إىل الأنانية التي ت�ستقر على ال�شاطئ الهادئ».
من هنا ،يتبني �أن منهج «هيجل» املثايل يف ر�صد حركة التاريخ
داخل املجتمع ،مل ي�ضع الأ�صبع على مكامن الداء ،و العوامل
املحركة لعجلة التاريخ يف ارتباط هذا الأخري بالإن�سان .على اعتبار
�أن الإن�سان هو حمرك عجلة التاريخ ،بل يعترب االعتماد على العوامل
اخلارجية و الذاتية �أنانية� ،إ�ضافة �إىل �أنه ينظر �إىل العقل املطلق كعامل
يف حتقيق اخلري .و التاريخ يف جممله خري و �شر ،مبعثه الإن�سان،وغايته
الإن�سان ،و العامل املدبر له هو الإن�سان ،بكل جتلياته الروحية و املادية.
�إن مثالية «هيجل» ال ميكن �أن ت�ستوعب منطق التاريخ ،و
الوقوف على تف�سري مقنع حلركته الد�ؤوبة،بقدر ما نقف عند فل�سفة
يك�شف فيها العقل و اجلدل عن ذكاء خارق ،و دقة يف الذهن،
«و لكننا عندما ننتهي من ا�ستيعاب مذهبه و نفهم ان الفكر �أو
الفكرة �أو العقل املطلق �أو املثال؛ هو �أ�سا�س كل موجود �أو روحه،
بتعبري �أدق ،و �أن املادة نف�سها لي�ست �صورة من �صور وجود
العقل �أو الفكر ،جند �أنف�سنا قد خرجنا من ميدان التاريخ متاما».
و �إذا كان هذا التطور يعطي �أولوية للفكر ك�صانع للتاريخ و قائده
الأعلى ،فالغرائز و املطامح واملطامع �أي�ضا لها ت�أثري كبري يف م�سار التاريخ
الإن�ساين .و �إذا كان املثاليون �أو الثنائيون قد ف�سروا تاريخ املجتمعات
يف نطاق البحث عن التوازن بني توجيه العقل املطلق الرفيع و نزعات
الب�شر ،فهناك م�ؤرخون �آخرون قد نظروا �إىل التاريخ نظرة العلماء للمادة،
و اعتربه فرعا ن فروع التاريخ الطبيعي .وبذلك حاولوا مب�ؤلفاتهم
مالم�سة الواقع ،و الوقوف على حقيقته ،و �إن كانوا قد �أهملوا اجلانب
الروحي �أوالديني �أو الفكري ،فنظروا �إىل العامل املادي وحده «فعرفوا
با�سم الواحديني �أو �أ�صحاب املذهب الواحد ،بخالف املثاليني».
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فكــــر و نقـــــد
مقاربة �سو�سيوثقافية لن�ص �أزعم �أين �شاعر
لل�شاعر حممد مق�صيدي
�أحمد ال�شيخاوي

تنزع ق�صائد ال�شاعر املغربي حممد مق�صيدي �إىل تك�سري القواعد
والنزوع �إىل الوازع الإن�ساين والتماهي معه بل والذوبان فيه.
منذ البدء ،يربز �صاحب الن�ص يف هامة �إرباكية ت�ستحوذ على ذهنية
املتلقي وت�سافر به �إىل عواملها املتهكمة امليالة �إىل اخلطاب ال�سوداوي
يف مالم�سة التفا�صيل ال�صغرية من حياة املواطن املغربي العادي
والب�سيط جدا،عوامل تده�شنا ب�سردية ان�سيابية الذعة جت�سم حجم
املعاناة وت�صورها عرب بوح عفوي �أكرث احرتافية.
عنونة مفخخة مباهية متمعنة كنوز املاوراء ،حتتاج �إىل عملية حفرية متكن
من ت�ص ّيد �أغرا�ض ال�سطر واملقطع ال�شعري ..والن�ص انتهاء.
عنونة توحي ب�ضرب من العزف على الوتر العقدي لإقعاد نرج�سية
مقبولة جدا .ما من ادعاء هنا كما يف حالة م�سيلمة الكذاب� ،إطالقا،
على العك�س من ذلك متاما ،هنا زعامة �شعرية ونبوءة �شاعر تختزل
ر�ؤاه من احلموالت ال�سيا�سية والثقافية املتناغمة وتطلعات العربي ممزق
الهوية والإنتماء ،ال�شيء الكثري.
ا�ستوقفتني العنونة طويال� .إنها �إحالة خطرية ،ي�ستحيل الإهتداء �إىل
مكامنها يف غياب احل�س النقدي املتقد.
ي�سقط فوق ر�أ�سه ق�صب ال�سقف ،وطني اهلل
وي�سقط
حجر الالمعنى
�صورة �شعرية يكاد زيتها ي�ضيء ،حني ا�ستع�صي على الإكراهات
النف�سية والإجتماعية والتاريخية ،اغت�صاب بريق التناغم بني احلنجرة
الغا�ضبة والري�شة التي ت�صور الواقع كما هو وعلى م�شهديته اخلريفية،
دون نفاق �أو جمامالت.
كيف ميكنني �أن �أزعم �أنني
�أكتب ال�شعر؟

ها قد �أ�صبحت �شاعرا،
ي�سقط فوق ر�أ�سه ق�صب ال�سقف ،وطني اهلل
وت�سقط
حجارة الالمعنى،
لكنني ال �أعرف
�أن �أكتب لك حتى ر�سالة حب يف
�ضوء �شمعة ترتاق�ص �أمام هذا النهر الطيب،
فكيف �أقول
للملكة ما يجب ل�شاعر �أن يقول.
رمبا ،يجب �أن �أ�ستعمل هنا:
�سماء رمادية
دم �أغنية على املوزاييك
وردة ميتة يف حديقة الزمن
لكنني �أكرث حزنا من ذلك� ،أكرث حزنا
من �أن �أقول كل تلك الكلمات التي
ي�ستعملها ال�شعراء عادة يف ق�صائد ال�شعر.
هل ميكن �أن تعرف �أن الهواء ي�شبه
�إبرة يف القلب
و�أن �شعاع ال�شم�س هو حبل م�شنقة يتدىل بني
هاويتني.
رمبا كان يجب �أن ال �أراك� ،أو كان من الواجب
�أن ال�شعر ال عالقة له باحلب.
لكن ما يربطني بهذا ال�شعر هو
احلب ولي�س ال�شعر.
وال �أعرف ما معنى احلب
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وما معنى الوطن واجلوع واملنفى
ال �أعرف �أين تبد�أ الأر�ض و�أين تنتهي
لكن ،ثمة دائما �سماء �شاردة
ثمة رائحة حلم من الليلة التي ماتت يف
حادثة قطار يعرب يف حلم �سريع.
ها� ،أنا �أكتب عن احلب ولي�س عن ال�شعر
ال �أكتب عنك
وال �أكتب عني
وال �أكتب عن امللكة
وال عن هذا الال�شيء
�أكتب عن ال�شعر ،ال�شعر الذي ال ينبغي �أن
يكون �شعرا.
عن هذه الإعالنات
لعل �سر هذا الن�ص ال�سحري الرائق جدا ،واملرتكن �إىل قامو�س منفتح
لتوليد لغة جديدة ومتيح لتنا�سل داليل هام ،ح�سب ما يخدم فعل
الت�أريخ للتجربة الواعية املروجة للهم اجلمعي ،يختزله� ،أي ال�سر ،قول
ال�شاعر« :و�أن �شعاع ال�شم�س هو حبل م�شنقة يتدىل بني هاويتني ».
�أقنعة �سيا�سية و�أ�ضواء زائفة مماطلة مفوتة على الوطن خريا كثريا.
هما هويتان ،الهم الوطني وهم املهجر والإغرتاب ،يف غ�ضون ممار�سات
قمعية تعمق من رمادية امل�شهد و�ضبابيته وحتيل على طقو�س جلد
الذات التي ال منا�ص من اتخاذ �إجراءات وقائية �ضد التوغل يف فر�ض
ال�سلطة ال�سيا�سة عليها وتقزميها وجتريحها فوق ما نلمحه ،كذات تختزن
�أو تكاد يف واحديتها ،التعدد والتنوع والكل.
لذا وح�سب امل�ست�شف من كنه الن�ص ،نختم بقولنا �أن ال�شاعر برع و�إىل
حد كبري يف �أ�سر �أنفا�س املتلقي عرب تراكمية تعبريية م�شوقة مرغبة يف
تعط�ش معريف �إىل ال�صورة التي ي�ستقر عليها الن�ص �أخريا.
هكذا وبنهاية مفتوحة علق �أذهاننا�/أكتب عن ال�شعر ،ال�شعر الذي ال
ينبغي �أن يكون �شعرا.
بعدما ت�أتى له مترير معلومته على نحو عفوي خمملي باذخ ،يتحا�شى

الإرجتال واحل�شو والإ�سراف اللفظي ،ومرورا عرب م�ستويات ملونة
لتمظهر احلبيبة امللهمة،وتدرجها كحالة بني احلوائية ن�سبة �إىل حواء
كمعادل للأنوثة يف �أ�سمى جتلياتها،والوطن املطعون،وحياتية ديار الغربة
�أو املهجر.
�إن �شاعراحداثيا متمر�سا متمكنا من �آليات ن�ص الالمعنى ،من طراز
حممد مق�صيدي ،يتعمد ت�شظيا ي�شتت تركيز القارئ مبا يزرع فيه
قناعات �ضرورة جتدد الذائقة وقابلية املواكبة والتالحم مع كل مناحي
الإيجابية التي تفرزها روح الع�صر.
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فكــــر و نقـــــد
البناء املعماري يف  �أزجال ليلى عبد اجلبار
ق�صيدة “ رياح الذات” منوذجا

لوحة الفنان خليفة الدرعي

ر�شيد فجاوي

ت�شكل ق�صيدة “ رياح الذات” للزجالة الواعدة ليلى عبد اجلبار نقطة
مميزة يف جمموع ن�صو�صها التي متكنت من قراءتها �أو الإ�ستماع لها
ب�صوتها .وهو ن�ص يتميز كمالحظة �أولية بق�صره ،خالف بقية ن�صو�صها
كما �أنه يتميز بالإختيار املوفق للعنوان ،حيث غالبا ما ال تعنون
ن�صو�صها �أوالتت�أخر يف ذلك؛ غري �أن الق�صيدة مو�ضوع التقدمي ،تبقى
خمل�صة متاما لثالث �سمات مميزة ت�شكل اخليط الرابط جلل ق�صائدها:
املراوحة بني ال�شكل الدائري و ال�شكل احللزوين يف البناء املعماري �أو
ما ي�سمى بالهند�سة الداخلية للن�ص.
ح�ضور الت�ضاد واملقابلة بني ثنائية القطب.
�سطوة القامو�س ،حيث �أن ثمة ر�صيدا حمددا من الكلمات واملعاين
التي ال بد و و�أن جتد بع�ضها( عن مالحظة) متفرقا بني الن�صو�ص
املختلفة .و لو كان �أمامي ديوان للزجالة ال�ستطعت ح�صره اح�صائيا
ك�أ�سماء و �أفعال.
بداية �س�أتوقف عند العنوان « رياح الذات» حيث �سنالحظ ما ي�شكل
مكونا �أ�سا�سيا يف هند�سة الق�صيدة وفق مايلي:
الت�ضاد واملقابلة.
رياح:
جمع
نكرة
عن�صر داخلي
متحركة

الذات:
مفرد
معرف
مركز
واعية

�أ�سا�س لبناء الن�ص ،غري مغفلني �أن الن�ص انطلق بفعل وبجملة فعلية.
احللزونية الت�صاعدية
من املعروف �أن ال�شكل احللزوين لبناء ن�ص �شعري ينطلق من
حالة �شعورية ،وجدانية �أو موقف معني ،يف دوائر مت�صلة ،تعود دائما
لنقطة الإنطالق ،ثم تقود لنتيجة نهائية عائدة يف دائرة �شاملة مرتبطة
بالبداية.
لنتعارف �أوال على ثالث م�ستويات للدائرة:
الدائرة ال�صغرية ،الدائرة املتو�سطة ثم الدائرة النهائية.

جملة
فعلية
فعل

تتمة للفعل الأ�صلي

فعل

تتمة ثانية للفعل 1

فعل

تتمة ثالثة للفعل 1
نتيجة للأفعال الأربع
ال�سابقة
�شرح النتيجة1

هاجت رياح الذات

نقطة البداية

ك�شفت

د �ص 1

جرت
تبدلت نغمة هاذ الروح

د �ص / 2د م 1
د �ص  / 3د
م2
نقطة ثانية

فعل

حار لعقل ف �شوفات

د �ص 1

فعل

خطفت

مفرقة

حال 1

معلقة

حال 2

ملغومة

حال 3

أ�
وجوه ف زهو التب�سيمة
مهمومة
و
فام مودرة �سمها فحالوة
الكالم

عطف
�شرح ثان للنتيجة 1

مقابلة زهو/الهم

حيث �أن ن�سبة الرياح للذات جتعل كل هبة منبعثة من الداخل كقوة
فاعلة وم�ؤثرة ولي�س مفعوال بها من اخلارج و مت�أثرة ب�سلبية  ،لكن اىل
مقابلة �سم/
حالوة
�أين �ستقود الذات هذه الرياح وب�أي م�سار؟
جملي �صفاها فغم و اوهام مقابلة �صفاء/
و دون �أن نطرح ال�س�ؤال  :ما الذي هيج هذه الرياح؟ �سنعترب م�ؤقتا
غم
هيجان الريح نقطة البداية واحلالة ال�شعورية الوجدانية الأوىل كلبنة

الفعل املنطلق

عطف
�شرح ثالث للنتيجة1

�شرح ثالث للنتيجة1
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نقف هنا لن�شري عدديا �إىل حاالت العيون الثالث :مفرقة ،معلقة تت�ضح معامل الطريق ،جميبة عن �س�ؤال �ضمني جتاوزته الق�صيدة .
وملغومة؛ مقابل نف�س العدد يف حاالت الفم :وجوه ف زهو التب�سيمة فهي مل حتدد بداية ما الذي حرك الرياح و لأي �سبب ،لي�أتي اجلواب
زخات زخات يف دوائرها املتتالية �صعودا �إىل اجلواب/ال�س�ؤال/اليقني.
مهمومة
جملي �صفاها فغم واوهام وفية متاما لبنائها القائم على الأفعال تاركة لها مهمة تعرية ال�س�ؤال
وفام مودرة �سمها فحالوة الكالم
و ت�ستمر رياح الذات يف تعرية املحيط و حتريك الواقع الآ�سن؛ مو�سيقى املطمور  ،كي ال تبتدئ الق�صيدة بجملة �إ�ستفهامية �أو ب�إ�سم ما.
ال�سالم املزيف ي�صيبها الن�شاز حني ت�صيخ ال�سمع لرجع الريح.
يت�ضح بجالء� ،أننا ب�صدد بناء ت�صاعدي جديل ،حيث ت�صطدم الذات
الواحدة بالآخراملتعدد  ،لتتغري الذات بدورها  ،بعد �سل�سلة من الدوائر
هاجت رياح الذات
الت�صاعدية التي ال تخرج عن املنوال ال�سابق.
ك�شفت
جرت
خطفت
حركية الذات نقطة البداية الدائرة الأوىل
هاجت رياح الذات
تبدلت نغمة هاذ الروح
الدائرة م الثانية
تبدلت نغمة هاذ الروح حركية الذات اخللخلة
حار لعقل ف �شوفات
تزادت فجعة ف اخلاطر حركية الذات الأمل العميق الدائرة م الثالثة
مفرقة
الدائرة م الرابعة
فيقت عقل كان م�ضبع حركية الذات ال�صحوة
معلقة
الدائرة م اخلام�سة
ومن الغفلة قيدت �إفادة حركية الذات املراجعة
ملغومة
ي�سرح من رماد عوافينا حركية الذات بداية جديدة الدائرة النهائية
�أ وجوه ف زهو التب�سيمة مهمومة
طريق ف الظالم
جملي �صفاها فغم
و فام مودرة �سمها فحالوة الكالم
و اوهام
تزادت فجعة فاخلاطر
بردت دفاه
زعزعت الع�ش
بداية الإنتباه الدائرة الأوىل
�شوفات مفرقة معلقة ملغومة
احلال
و�صف
الدائرة م الثانية
املراقبة
وجوه ف زهو التب�سيمة مهمومة
ما طفات ليعة
�سيلت الدموع
الثالثة
م
الدائرة
أة
�
املفاج
الكالم
فام مودرة �سمها فحالوة
هيجت الكول
الدائرة م الرابعة
اليقني
جملي �صفاها فغم و اوهام
و كان خل�صام
كان مقنع
حركت ال ول وكان خل�صام التفاعل بني نقطة التحول 1الدائرة م اخلام�سة عرات وجه
الذات و
كان م�ضبع
فيقت عقل
الآخر
�شحال من �شهادة خرجت بال حركية الأخر نقطة التحول 1الدائرة م اخلام�سة عرات ذاك اللي على ال�شر تطبع
ياد من �شال فام
ومن الغفلة قيدت �إفادة
و كانت للخري زيادة من �شحال من �شهادة
يف املقطع الأخري تنهي الرياح ما بد�أته هائجة ،بهدوء و ثقة و يقني .
خرجت بال كياد من �شال فام
دواه الن�سيان
�صهيل النخوة
زايد لقدام..
و ال�ضر ف لدخال
عادت بالعرام
يفرز حجايات
�صهيل النخوة دواه الن�سيان
طريق ف الظالم.
ي�سرح من رماد عوافينا
يفرز حجايات عادت بالعرام
يتجلى البناء الت�صاعدي اجلديل بو�ضوح يف نهاية الق�صيدة و تبني ي�سرح من رماد عوافينا طريق ف الظالم.
موقف من املا�ضي ،م�ست�شرفا طريقا كن�ست الرياح ما ك�ساه من رماد
 ،لترتك جلذوة الروح �أن تلعب دورها كمنارة و بو�صلة .من قلب الأمل

رياح الذات

الذات

املحيط
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ق�صيـــدة النثـــــر
مناذج من ق�صيدة النرث املغربية �أو احل�سا�سية
اجلديدة يف الألفية الثالثة.
عزالدين بوركة.

يف القب�ض على املفهوم:
لقد �صرنا منذ �أزيد من �ستة عقود �أو �أكرث �أمام تقعيد لثالثة �أمناط للق�صيدة
العربية ،ال �أحد فيها يلغي الآخر ،بل ما يربط بينها كلها ،هو امل�سمى ال�شعر،
وتلك التناف�سية التي يخلقها الإبداع داخل الأجنا�س ال�شعرية الثالثة.
احلديث عن الق�صيدة «الكال�سيكية» و»التفعيلة» و»النرث».
هنا يف بحثنا -املقت�ضب -ارت�أينا الوقوف عند بع�ض الأ�سماء املغربية،
كنماذج من بني املئات التي �أبدعت يف ق�صيدة النرث .ل�سنا بهذا متجاهلني
الأمناط الأخرى �أو ملغني لها ،بل هو حماولة للرتكيز على هذه الق�صيدة،
وم�ساءلتها وتفكيك بنيتها وم�آالتها.
قد يكون ال�س�ؤال الذي ُيطرح مع بداية �أي ن�ص يتحدث عن ق�صيدة النرث،
ماذا نعنيه بق�صيدة النرث؟ وكيف للنرث �أن ي�صري �شعرا؟
ق�صيدة النرث ُولِدت على الورقة �أي كتابيا ،ولي�س كال�شعر [القدمي على
ال�شفاه� ،أي �شفويا .ومل ترتبط باملو�سيقى كال�شعر ،ومل يقرتح ك ّتابها �أن
تغ ّنى ،وال يمُ كن �أن تقر�أ ملحميا �أو ب�صوت جهوري يحافظ على الوقفة
الإيقاعية القائمة بني بيت و�آخر� /سطر و�آخر كما يف ق�صائد النظم احلر.
ويذهب البع�ض للقول �أن هذه الق�صيدة كان لها الظهور قبل انكتابها على
يد ال�شاعر الفرن�سي بودلري ،فهذا امل�صطلح كان مذكورا يف املجال�س الأدبية
الأوروبية (الفرن�سية باخل�صو�ص) منذ القرن الثامن ع�شر ميالدي ،فوفقا
ل�سوزان برنار �أن �أول من �أ�ستخدمه هو اليمريت عام  ،1777ووفقا ملونيك
باران يف درا�ستها عن االيقاع يف �شعر �سان جون بري�س� ،أن امل�صطلح هذا
يعود �إىل �شخ�ص ا�سمه غارا يف مقال له حول «خرائب» فونلي ،وذلك عام
� .1971إال �أن بودلري هو �أول من �أخرج هذا املفهوم من التداول النظري
�إىل التطبيقي� ،أي من املجال�س �إىل الن�ص/الورق/الكتابة .مما �أحدث قفزة
تطورية يف ال�شعر الأوروبي منذ ذلك احلني.
النرث عند العرب:
ظل الكالم املنثور من اللغة ،النرث ذلك الكالم امل�سرت�سل ،غري ذي قيمة
ُتذكر �أمام الكالم املوزون واملقفى عند العرب ،ال�شعر ،لقرون خلت ،بل
ُ
العارف عارفاً (فيل�سوفاً كان �أو رجل دين )...عند �شعوب ال�ضاد،
ال ُيعترب
ظم ال�شعر ووزنه ح�سب البحور املعروفة
قدميا� ،إن مل يكن له َمقدرة يف نَ ْ

واملحددة ،ك�أن هذه البحور �شيء مقد�س مثلها مثل الكتاب املن ّزل واحلديث
ّ
املوحى .لهذا عرفت الق�صيدة العربية عند انعطافها �إىل �شكلها الأول من
احلداثة ،مع نازك املالئكة (التي َ�س ّمت هذه الق�صيدة «باملعا�صرة») وبدر
�شاكر ال�سياب ..وغريهما من �شعراء ق�صيدة التفعيلة ..عرفت مواجهة
عنيفة من مدار�س �أدبية تب ّنت الدفاع عن الق�صيدة الأم (مدر�سة الديوان
املت�أثرة بالرومان�سية الإجنليزية ،الإحيائيني ...مثاال) .مواجهة مل ت�ستمر �أكرث
ال�شد واجلذب ،والعراك الأدبي الثقايف� .إىل وقت بداية
من ثالثة عقود من ّ
ميل –واعرتاف -بع�ض الأ�صوات امل�ضادة للخطاب الداعي لهذه التجربة
وتبنيه.
هذه التجربة التي �ست�شكل قفزة نوعية نحو التطويرية التي تعرفها الق�صيدة
العربية يف وقتنا احلايل .غري �أن هذه املواجهة مل تكن �أعنف بقدر العنف
الذي عرفته ق�صيدة النرث .التي �سبق واحتلت يف �أدب [الغربي ك�أدب
فرن�سا مكانها الطبيعي حيث متثل �أقوى وجه للثورة ال�شعرية التي انفجرت
منذ القرن  .19قبل تبنيها من �شعراء جدد عرب متحم�سني لها.
الق�صيدة النرث العربية التي ت�أثر روادها بالق�صيدة الغربية املتحررة ب�شكل
كلي وكامل من القافية والتقطيع الداخلي للبيت ال�شعري واملقاطع
ال�شعرية .تبنت �أ�صوات جديدة خطاب الت�أ�صيل والتنظري لها .عرب �أ�سماء
�شعرية ومثقفة ،واجهت ب�شكل دفاعي �صلد عن هذه الق�صيدة احلديثة،
ُمتبنية للقطيعة الكلية مع الق�صيدة ال َبحرية (املُجبرَ ة بالإنكتاب داخل قانون
يعد ح�سب هذه
البحر ال�شعري) ،واملُل َزمة ب�إتباع قواعد �صارمة ( ،)...مما ّ
حدا
الأ�صوات ،كما كان لها التنظري لذلك يف منربها الأول «جملة ال�شعر»ّ ،
للحرية التي دعت لها املفاهيم اجلديدة التي عرفها العامل يف ّ
جل �ساحاته
الثقافية ،كال�سريالية يف الفن الت�شكيلي .والبوب واجلاز يف املو�سيقى.
والالمعقول يف امل�سرح مع �صامويل بكيت و�ألبري كامي ....وغريها من
ال�ساحات وامليادين الثقافية.1.
�إنّ ق�صيدة النرث منذ دخولها لغة النقد والإبداع ،حملت معها مفاهيم
مغلوطة كانت ال�سبب يف كثري من الأحكام املفتعلة ،بل بنيت عليها
درا�سات �أخط�أت طريقها ومنهجها .بل �إن م�صطلحا كم�صطلح «ق�صيدة
النرث» وهو م�صطلح ارت�ضاه النقاد وال�شعراء ممن تبنوا هذه الق�صيدة� ،سيتولد
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عنه ما ن�سميه مبغالطات ق�صيدة النرث .وهي مغالطات نح�صرها يف ثالث
دوائر :مغالطات التعريف ومغالطات التعوي�ض ومغالطات اال�ستقاللية،
وجل ما كتب من درا�سات ذات طابع تاريخي �أو و�صفي انبنى عليها .كما
�أن ال�سجاالت النقدية التي جعلت املواقف جتاه هذه الق�صيدة متباينة
انطلقت من تلك املغالطات.
ذلك �أن ال�شعراء ،منذ �أن ا�صطلحوا على «�شعر الالوزن» ،ب�أنه �شعر ،وهم
يواجهون تيارات م�ضادة �سعت بكل حزم وقوة لإرجاعهم للعرف ال�سائد
الذي اعترب مبثابة قانون طبيعي ،من يحاول اخلروج عنه كمن يريد التخلي
عن �إحدى الغرائز املمثلة للحياة .وهذا املوقف كان له رد فعل ال يقل
حزما وقوة يف الت�صدي للأول واعتباره –�إن جعلناه غريزة بدوره -غريزة
موت متنع ال�شعر من حتقيق لذته الالمتناهية يف احت�ضان اللغة بعيدا عن
كل �أنواع ال�سلطة والرقابات .2.يف هذا ال�صدد جند موقفني بارزين :موقفا
يرى �أ�صحابه يف ال�شعر �شكال �أدبيا ذا خ�صائ�ص قارة �أهمها الوزن ،ومن ثم
فال مكان لق�صيدة النرث يف عامل ال�شعر ،وعلى �أ�صحابها �أن يبحثوا لها عن
�أي ت�صنيف �آخر خارج دائرة اخلطاب ال�شعري .و�أهم ه�ؤالء ال�شاعرة نازك
املالئكة� .أما �أ�صحاب املوقف الثاين فهم يرون ،على النقي�ض من �أولئك،
�أن ال�شعر ميكن �أن يوجد يف غياب الوزن ،فلل�شعر خ�صائ�ص �أخرى �أهم
من الوزن ،ولذلك ف�إن غياب الوزن لن ي�ؤثر يف جمالية الق�صيدة ،بل �إنه،
على العك�س ،قد مينحها كثريا من القوة الإبداعية .والنتيجة �أن بالإمكان
احلديث عن ق�صيدة النرث باعتبارها �شكال �شعريا ،بل لعلها �أن تكون �أرقى
الأ�شكال ال�شعرية.
وقد نتج عن هذا النمط �أي�ضاً خلق م�سارات �صورية مغايرة ،وغري م�ألوفة
متاماً ،مثلت يف معظم �أوقاتها �صداماً للذائقة وخرقاً لآلياتها فارتبك القارئ؛
لأنه وجد نف�سه �أ�شبه ما يكون بواقف يتفر�س مالمح كائن غريب ال يفهمه
�أو هو ع�صي على الفهم بالن�سبة له..
و�إ�ضافة �إىل هذا الكل املتكامل فقد نتج تغري يف امل�سارات اللغوية امل�ألوفة،
فنتج عنها خلق �صور وعوامل تتوافق مع هذا التغري ،وتعرب عنه؛ لأن
امل�سارات الأخرى �ضيقة ،ال تت�سع لهذا االنفتاح والت�شظي واالت�ساع،
فالن�ص النرثي بامتياز ن�ص ع�صي على القب�ض كلما حاولوا القب�ض عليه
ي�سيل وينفلت من بني �أ�صابعهم كثرياً؛ لأنه ي�شتغل على خلخلة جملة من
املفاهيم والقيم ومن بني �أهمها:
 خرق الن�سقية. الإيغال يف ك�سر �أفق التلقي. انتهاك امل�ألوف. اال�شتغال على املفارقة ب�أنواعها. خلق م�سارات لغوية خمتلفة. ابتداع م�سارات �صورية غرائبية. تفكيك منظومة اخلليل الإيقاعية وما تالها حتى وقت ظهورها.ومن هنا فقد مثل الن�ص النرثي ن�صاً قرائياً ال �إلقائياً� ،أي �أنه فقد �شحنة
القراءة ال�شفوية ،وامتلك كل ال�شحنات الأخرى التي مل يكن يتوفر على
معظمها الن�ص الآخر بال�ضرورة ،ف�شكل �شحنات موجبة ال ي�شعر بها �إال

القارئ النخبوي الذي ميتلك روح الأناة وال�صرب واملداعبة ملواطن الإثارة
يف هذا الن�ص ،ب�صفته ن�صاً له مفاتيحه ،وله مغاليقه ،وله مواطن �إثارته،
و�سيالناته التي ال تت�أتى �إال لعا�شق� ،أو مبعنى �آخر ال ميكن �أن ت�ستجيب
مواطن الإثارة يف الن�ص �إال ملن يجيد مداعبتها �أو ًال ،وملن ي�ؤمن بها كما
هي ،وال يكون لديه حكم م�سبق يحاول الت�شكيك يف الن�ص وبنياته ،لأن
الأحكام امل�سبقة دائماً ما تعيق النتائج التي يتغيا القارئ الو�صول �إليها
ب�شكل �أو ب�آخر.3.
احل�سا�سية اجلديدة (ق�صيدة النرث) باملغرب:
ال يقت�صر م�صطلح ومفهوم احل�سا�سية اجلديدة ،على ق�صيدة النرث لوحدها،
بل هو مفهوم جامع و�شامل ،فهذه «احل�سا�سية اجلديدة تنبئ –كما يقول
الناقد ر�شيد يحياوي -بقدوم حداثة جديدة نقرتح لها ا�سم :حداثة الو�ضوح
لتكون مقابال ل�سالفتها :حداثة الغمو�ض� ».إن هذا امل�صطلح بالتايل هو مر�آة
م�صطلحية ملفهوم احلداثة يف ال�شعر ،باملعنى هو جامع لكل الأمناط ال�شعرية
الثالثة ،مادامت ت�صب يف اجتاه التطورية والتجدد اللذين يعرفانهما ال�شعر
العاملي ،فاحل�سا�سية توحي مبرونة متجددة وتدفّق م�ستمر .هذا التدفق �شرط
ق�صيدة النرث .وما هي �إال نظام متجدد ،ومك�سر للنظام التقليدي وحتطيم
للرتتيب العقلي واملنطقي للعمل الفني ،وتغيري للطاقة اللغوية وا�ستغناء
عن ال�سياق التقليدي يف التعبري� .إنها تد�شني لأفق �أرحب ،وفتح باب �أمام
�صور متعددة للق�صيدة.
عمر الق�صيدة املغربية احلديثة ال يربو على ن�صف قرن ون ّيف من الزمن� ،أما
عمر ق�صيدة النرث (تقعيدا وكتابة) فنف�س الزمن �إال ذلك الن ّيف.
�إن ا�ستعمالنا مل�صطلح الق�صيدة املغربية احلديثة ،ال يعدو نوعا من التعميم،
�إمنا هو ا�ستعمال مفاهيمي نهرب به من تلك الت�صنيفات الكرونولوجية
للق�صيدة املغربية� ،إذ نقول الق�صيدة :ال�ستينية ال�سبعينية ،الثمانينية�...إلخ.
فال�شعر يف عمقه ال يقا�س بالزمن �أو املكان� ،إنه كما يقول د .جنيب العويف،
دورة فلكية روحية تواجه الدورة الفلكية العادية وحتتويها.4.
هذا وقد عرفت الق�صيدة املغربية –كما �أ�سلفنا القول يف درا�سة �سالفة-
منذ فرتة ال�سبعينيات ،قفزة نوعية يف بنيتها ،والف�ضل عائد ل�شعراء كر�سوا
منجزهم الثقايف خدم ًة لل�شعر والق�صيدة .مما �أدى �إىل بروز �أ�سماء �شعرية
حداثية مغايرة� ،أ�سماء تتجدد وكل ق�صيدة ،وال تدعي القطيعة املطلقة مع
املا�ضي بل تتجاوزه وهي تدجمه يف قالب �إبداعي حم�ض ،قالب حداثي
بامتياز.
�أ�سماء عديدة قد ال تكفينا م�ساحة ع�شرات الكتب من ح�صرها� ،إال �أننا هنا
ارت�أينا الوقوف عن بع�ض الأ�سماء البارزة يف ال�ساحة ال�شعرية املغربية ،ومل
ندجج يف ن�صنا كل هذه الأ�سماء الرباقة غاية يف ملء بيا�ض الورق ،و�إدعاء
�شيء ما ،بل هو لزوم علينا وفر�ض مادمنا ندعي ما نحن كتبنا �أعاله .عدم
�إتياننا على ذكر �أ�سماء �أخرى لي�س �إق�صا ًء لها �أو تقدمي �أ�سماء عن �أخرى بل
هي ال�ضرورة امل�ساحية امل�سموح بها يف درا�ستنا هذه.
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ق�صيـــدة النثـــــر
�أفق ق�صيدة النرث :حممد مق�صيدي
الرائحة التي تفوح من جوارب هيجل
مبحاذاة �سقف الغرفة
عبا�س بن الفرنا�س يطري بجناح ن�صف حمروق.
كل ما يخد�ش العتمة
هي تلك الوعول املتوترة
الوعول التي حتدث وت�أتي هكذا بال قرارات.
عندما خرج ديوجني من الربميل وحتت �إبطه
غمو�ض من حرير
و�أر�سل هدية �إىل �إديت بياف ،كان ال�شك
يق�ضم مالب�س ديكارت الداخلية
وكان �سيمون بوليفار يحرك ذيله مثل قط .
نيت�شه خمادع ول�ص و�سوقي ،
يتل�ص�ص على الأحا�سي�س حني تتعري
ومن الراجح �أنه يتحر�ش بكل
الهواج�س ،
ين�صب لهن
حبل الإعجاب فقط لكي
يعا�شرهن  .ذات مرة� ،شد ماريا ترييزا
من �شعرها ومرغها يف
حلية الوت�سو التي ت�شبه الع�شب الياب�س.
مرة �أخرى
تهجم على زراد�شت متهما �إياه
باحلكمة ،وللتو هو مائل فوق
مرح �شائع مع ال�سكري جاليليو الذي
�شرب الوي�سكي حتى ر�أى دوران
الأر�ض حتت قدميه .

حتت ال�سلم املف�ضي �إىل �سطح املفاج�أة
املجاورة ب�شهادة امل�سيح.
نابليون يقود حملة يف �سرير الغريبة حتت
�شعار كارل مارك�س القدمي :
الوردة هي ر�أ�س املال
بيتهوفن فائ�ض القيمة.
حممود دروي�ش ر�أ�س الفتنة،
حطبها ديكارت.
�إ�صرار ت�شي غيفارا على مناداة فرا�شات
جان دارك بالرفيقات ت�شعل
م�صابيح الغرية فوق طاولة توما�س �أدي�سون،
بينما اخلوارزمي مي�سك
مب�ستقيم حاد وراء ظهره املبلل ب�سمعة
�صديقه دافنت�شي ال�سيئة،
يرت�صد ذلك املنحرف مار�سيل دو�شان
حتى يك�سر �أ�ضالعه مثل دائرة،
ب�سبب
العالقة الفاجرة مع املوناليزا.
البارحة فقط  ،معاوية بن �أبي
�سفيان بفرط احلر�ص على �سمعة فريدا كالو،
كان يخترب كل
�شعاع �شم�س قادم �أهو ذكر �أم �أنثى؟
وهل اخلريف حالل �أم حرام ؟
وهل الغيمات عار�ضات �أزياء ؟
وبدعوى �أنه خال�سي ،علق النهار من
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رجليه ،على حافة مدللة بفتوى من بوب ماريل.
�ضجيج م�شاجرات الأنا الأعلى و فرويد العارمة
يحملها دونكي�شوت
�إىل �أق�صى احلافة حيث من يعرف تاركوف�سكي
عن قرب �سوف يرتكب نف�س
الغلطة:
التعلق ب�أهداب الفرحة وال�سطو على العدم.
و�أر�سطو كمن يت�سابق
مع ظله �أيهما �سوف يجمع
يف زاوية الروح �أكرب كمية من الأمل.
�أوالئك الأوالد الأ�شقياء،
الفا�شلون ،
امل�شردون يف �أنحاء
الغبار،
�أوالد نزوات ت�سي �آي لون الفاح�شات �أكرث من
م�شادة كالمية
بني �شارب بيكا�سو و جنكيزخان،
ت�سي �آي لون الذي هام
وراء فريجينيا وولف تاركا زوجته يف قري�ش
حامال بتو�أمني ..
�أوالئك الذين يقودهم املت�سكع فا�سكو ديكاما
�إىل منازل جمهولة
وملا ي�شعر بامللل ،ي�أتي فيليب الركن �أو يا�سوناري كواباتا
�أو فرناندو بي�سوا �أو حممد خري الدين
�أو �إزرا باوند �أو ب�شار زرقان �أو روالن بارت �أو جلجام�ش.
عبد الفتاح كيليطو ولأنه مدهون باخلجل،
مثل غيمة يف �أبريل
وطيب كن�صيحة بريئة من كل جرائم �سنية �صالح،
يقف مبحاذاة
الركب ،يقف فوق كتفي �شاريل �شابلن يراقبهم بابت�سامات
ماكرة
حتولت بع�ضها بف�ضل االنتقاء الطبيعي

�إىل �أ�سماك تعي�ش يف
الهواء،
البع�ض الآخر حتول بتدخل مبا�شر من داروين
�إىل ح�صان بقوائم
طويلة ت�شبه �أطراف كلب �أهل الكهف.
وا�ضح من عني حمورابي املن�سوبة �إىل
قبيلة الع�صيان و�أذن فان غوغ املتدلية من
قامو�س ابن منظور كراق�صة باليه
�أن هومريو�س هو الكلب املذكور
لكن ان�شتاين كان مي�سك رقبة غاندي.
م�أ�ساوي ،ذلك احلمار حممد مق�صيدي وهو يحمل
كل ه�ؤالء املدعوين
�إىل خيمة امللك املراهق .
وتلك الرائحة التي تفوح من جوارب هيجل
والرائحة التي تفوح �أي�ضا من العالقة
امل�شبوهة بني �أ�سامة بالدن ومارلني مورو
من �سلة غاندي ،التفاح
ي�سقط بغزارة فوق ر�أ�س نيوتن،
�أ�ستعري
معطف غوغول ومظلة من تروت�سكي
وفج�أة انتبه �إىل جاذبية �سرة فريوز.
نظر دايل �إىل �ساعته الرخوة
ورمى كلمتني يف جبة احلالج بن من�صور.
مبحاذاة �سقف الغرفة
عبا�س بن الفرنا�س يطري بجناح ن�صف حمروق
كل ما يخد�ش العتمة هي
تلك الوعول املتوترة
الوعول التي حتدث وت�أتي هكذا بال قرارات.
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ق�صيـــدة النثـــــر
ق�صيدة الده�شة
عبد الرحيم ال�صايل

قلت لهم
قلت لهم
�أنيّ جمعت ما يكفي من الزالزل
كي �أم�شي مط�أط�أ الر�أ�س
غري راغب يف �إ�ضافة املزيد من الأ�شباح �إيل خزانتي
وقانعا بال�ضجر
قلت لهم
�أنيّ كلما ا�ستيقظت من النوم
وجدت م�سد�سات كثرية ت�شهر فوهاتها نحو ر�أ�سي
ف�أت�سمر كجبل جليد
رافعاً ابت�سامتي �إيل �أعلي
وم�سلماً ّ
كل ما جنيته من الليل
قلت لهم
�أنيّ مل �أعد
الناطق الر�سمي با�سم اجلياع وذوي العاهات
وال اجلموح الذي كان يقلب الطاولة
علي الظالم
وال الرجل الذي �سي�أتي حممال بال�شالالت

ليطفئ حرائق العائلة
كما كانت تتنب�أ الأم
وال �أي �شيء ،وال �أي �شيء
بل �صرت كل يوم
�أ�ضع اللم�سات الأخرية علي جنازتي
�أطوف املدن مقربة ..مقربة
و�أ�س�أل حفاري القبور
عن موعد الدفن
قلت لهم
�أين منهك وبردان
وال داعي النتظاري
كي �أنازل العامل من جديد
فالأنفا�س التي تبقت بحوزتي
بالكاد تكفي لأ�شعر بالذنب
قلت لهم كل ذلك
فلم ي�صدقوين
رغم �أين كنت �أتك ّلم عارياً كهواء.
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ق�صيـــدة النثـــــر
ق�صيدة التوا�ضح
نور الدين الزويتني

بَ ْدو وبيفالُ ّوات
البدو القادمون
بقطيع بيفا ُلوات
يف مراكب هائلة،
ُم َتخَ فّني عن الأعني
يف هيئة �صيادين
وخرباء بحار،
مفتعلني تارة
َج َلبة هنا
�أو عا�صفة هناك…،
… َب َد ْوا ك�أمنا
ُي َ�ص ِّوبون يف الهواء
باجتاهي..
فهمت �شيئا…،
وما ُ
رمبا �أرادوا
بحجة الأمواج
�أن يروا
�إن كنت خائفا،
�أو �أن ُيقاي�ضوا

وقد ر�أوا
قفران النحل
يف فمي
ق�صيدة ب�أحد البيفالوات،..
�أو رمبا
ي�ستدرجوا
قرى كاملة
�إىل املراكب
و ُيطلقوا قلوعهم
للريح…
البدو القادمون
حِ َيلهم كثرية..
َك�أنْ ُي َع ّللوك
باخرتاع نظارات
كا�شفة
كما يف فيلم:
EVIL YEHT
تف�شي حقيقة الأوبا�ش،

�أو يعطوك
فكرة ق�صيدة تكتبها
بلغة الغراب،
�أو ُيت ِّيموا بك �شقراوات،
�إي�سلنديات على اخل�صو�ص،
ِ
تق�صف ُه ّن
بالأورجازم تلو
الأورجازم
يف خاطر فانتازم
العروبة…،
البدو ه�ؤالء
ثقيلو الظل،
�أراهم يرفعون
�ضغط ُ�س ّكر الق�صيدة…
فلنتخَ ّل�ص من �أفكارهم
هنا والآن
ون�سرتيح!
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ق�صيـــدة النثـــــر
ق�صيدة احلياة واحللم
عبد الرحيم اخل�صار

طريان ح ّر

1
اهد�أ يا قلبي
كالنا �أخط�أ الوجهة
�أنت �أعمى
وثقت بك.
و�أنا ُ
2
تبكي كلما �سقطت �شجرة
زوجة حطاب.
3
تبكي كلما �سقط فرد من العائلة
ال�شجرة الوحيدة يف باحة البيت.
4
كالهما ينظر �إىل الآخر ب�شجن:
قم ُر اخلريف
وطفل بال عائلة.
5
العجوز الذي يرفع املذرا َة يف البيدر
يرفع معها �أحالمي.
6
عينك على امر�أ ٍة مت�شي حتت املطر
وعيني على املطر.
7
�أخرج املا�ضي من الباب

فيعود من النافذة.
8
يف الطريق �إليك
�أتعرث بنظرتك
9
الفرا�شة التي طارت
من �شفتيك هذه املرة
مل تكن كالما
كانت ُقبلة.
01
تغرب ال�شم�س
ي�شرق الليل.
11
بدت لك ملك ًة على العر�ش
من ْ
كانت �ساحر ًة فوق مكن�سة.
12
يبكي الغ�صن وينتحب
�إذا ما ف�صلوه عن ال�شجرة.
13
تتح�سر على �أيام الغابة
قطعة اخل�شب
امللقاة جنب املوقد
14
هي �أي�ضاً تت�أمل مثلهم
�أزهار الريحان

حني ي�ضعونها على القرب.
15
اجل�سور التي بيننا
قد تتهاوى تباعاً
لأننا بنيناها
من ق�ش ومن ق�صب.
16
وحيدة يف بيتها
�أمام املدف�أة
تتذكر العجو ُز �أول ليلة حب.
17
بعد �سنوات على احلرب
كلما ّ
حل ال�شتاء
جتل�س �أمام �آلتها القدمية
ُ
وتن�سج ردا ًء
لطفلها امليت.
18
حني �أم�سكت بياقة املعطف
وجذبتني �إليك بقوة
�سقط الأمل من يدي
وتك�سر على الطاولة
19
ِ
دوالبك بالكلمات
�س�أملأ
�إنها تلمع �أي�ضاً
مثل الذهب.
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ق�صيـــدة النثـــــر
�سرد ال�شعر �أو �شعر ال�سرد:
25 Ans

حل�سن الهبوز

ماذا �أفعل بينكم الآن ؟ !!
خم�سة وع�شرون �سنة !! ..
واكتفيت ،مبا فيه الكفاية
ُ
من َوريدِ ي
ب�إمياء ٍة ْ
خم�سة وع�شرون �سنة !! ..
�سفني الورق ّية �إىل املاء
و�أنا �أر�شدُ َّ
ع�صي ال ّليل
يف ْ
�أرقدُ قلبي ّ
الطفو َّيل بني �ساللتكم
ف�أنا اقتبا�س �صدى �صرختكم
وحنني لوردة تف ُر ُك �صمتكم
خم�سة وع�شرون �سنة !! ..
وك�أين جواب ب�سيط الحتمال
ه�س ظ َّله ّ
كل يوم
َي ْد ُ
وك�أنيّ �إمكانية ه�شّ ــة
ت�ست�أن�س باجلاذبية ال�شاحبة حتتها
خم�سة وع�شرون �سنة !! ..
من َو ْجــه ال َعال
َكـ�أَ ّي نمَ ْ َلــة َك َّل ْت ْ
ـب ا َحل َ�صــى
� ..أَ ْر ُق ُ
� ..أتعرفـــون !!
هذا املوت الذي يرك�ض بجانبي

 ..يرهقني !!
قلبي ق�صيدة نحيلة
بال ّرغم من بدانة حروفها
خم�سة وع�شرون �سنة
و�أُلجْ َ ُم من فمي
و�أر�سف كلمات كثرية يف جملي
رئب حينا ً ..وحيناً ّ
يكل عنقي
�أ�شْ ّ
خم�سة وع�شرون �سنة
و�أنا �أقذف بكل ثقلي ل ّ
أعكر بركة عمقي
خم�سة وع�شرون �سنة !! ..
وهذا ال ّن�ص
الذي �أ�ضعه فوق ر�أ�سي  ..غياب
�أنا رماد
ومن حويل حتوم �أفواه كثرية
بطيئاً  ..و�أموت
خم�سة وع�شرون �سنة !! ..
وال فكرة يل عن الوطن ،غري م ْنفى فيِ .
خم�سة وع�شرون �سنة !! ..
و�أنا �إن�سان  ..ب�شع
لدرجة �أنيّ متاثلت للحياة.

البـحـر

عبد الهادي ال�سعيد

� ِأنت �أمام النافذة
تن�صتني
وتتذكرين
و�أنا قلبي يرجف
هو يدرك
�أنه مع ارتفاع املو�سيقى يف اجلو
�سوف يكرب يف ِ
عينيك البحر
يكرب
يكرب
�إىل �أن ي�صري دمعة.
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ق�صيـــدة النثـــــر
ق�صيدة الذات
ح ّمالة ج�سد
�إميان اخلطابي

حمالة ج�سد �أنا،
ّ
�أرعاه و�أحر�سه
وال �أملك نا�صية روحه.
حرا�س على روحي،
وج�سدي خارج الروح
رهينة.
حرا�س على ج�سدي،
وروحي داخل اجل�سد
�سجينة.
روحي حتت قدمي
وج�سدي حبله يف يدي
�أرو�ضه مثل غزال
و�أقرِئه ما حفظت من املحاذير:
هذا مرعاك،
ال ت�شرد بالهوى
يف البعيد!.
ج�سدي لي�سدي،
وروحي للجحيم.
مذ عرفت ج�سدي
وروحي به �شقيه.
تعبت روحي
ف�سقطت
جرة اجل�سد.
�أثقلني ج�سد،
و�ضعته على جنب..

وات�أكت على جذع روح.
�أذهب بالروح للبحر
وال �أتبع اجل�سد للغابة.
ْ
خذ عني هذا اجل�سد قليال
لأ�ضمد روحي.
القيد الذي يكبل ج�سدي،
يدمي ن�سغ الروح.
الروح متوارية،
واجل�سد منك�شف،
هذا اجل�سد �أثيم !!
قالت امر�أة لعا�شقها:
لك كل روحي،
لكن ج�سدي
خطيئة.
لو �أ�ستطيع النفاذ بجلد روحي،
�أترك لهم ج�سدي
و�أظفر ببع�ض احلرية.
يف قف�ص تربي ج�سدي،
فلم تذهب بعيدا روحي.
ل ّق ُنها ع�شرين و�صية
ل َِ�صون اجل�سد،
لكنهم مل ي�أتوا على ذكر الروح.
�أبعد من ج�سدي
تتطلع هذه الروح.

حـب

�سكينة حبيب اهلل

مل يح�صل �أن ر�أينا ا ُحل ّب وجهاً لوجه،
مل يل ِّوح لنا من بعيد
ومل ّميد لنا يده املليئة بالورد
تاركاً الوقت كله لنا
كي َ
نزيل �أ�شواكه
العالقة ب�أيدينا.
ل�سبب ما
لكن ٍ
ت�س َّنى لنا �سماع �صوته،
�شخ�ص عالق بني الأنقا�ض:
مثل �صراخ ٍ
حاداً يف البداية..
ّثم خافتاً فيما بعد �إىل �أن �صمت متاماً.
وحني رفعنا الكلمات ّ
املحطمة
وال�صمت الثقيل
من فوقه،
وجدناه
ُم َّ
غطى بالغبار
ميتاً وجممداً
يف و�ضعي ِة
يهم باله َرب
من كان ّ
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لعـــدد
ا
لـــف
م
اجلن�سانية  :اجل�سد ،الدين ،الفن
املر�أة الفل�سطينية وت�سطيح املعاناة.
وليد احل�سيني

و�أنا �أحاول �أن �أعرف من �أي ر�أ�س خيط �أبد�أ من �أجل مناولة مو�ضوع
املر�أة الفل�سطينية ،تذكرت حادثة �أزعجتني جدا عندما دعيت من قبل
بلدية باري�س لأح�ضر م�ؤمترا دام ثالثة �أيام حول �أو�ضاع املر�أة يف العامل،
�سواء من حيث الإجنازات �أو ال�صعوبات والتحديات التي تواجهها.
انتظرت بفارغ ال�صرب دور املر�أة التي �ستتحدث كامر�أة فل�سطينية ،ولكن
للأ�سف كان حديثها يتمحور فقط عن معاناة املر�أة ومعاناتها حتت حكم
�إ�سرائيل فقط ال غري .الأمر الذي لي�س خط�أ باملطلق ،لكنه يغفل جانبا
مهما من معاناة املر�أة الفل�سطينية ب�سبب الثقافة الفل�سطينية ذاتها.
توجهت لها متحدثا باللغة العربية ،قالت يل �أنها ال تتحدث العربية.
�أ�صابتني ده�شة قاتلة .لكن �سرعان ما تداركت الأمر ،ف�س�ألتها :هل
قمت بزيارة فل�سطني؟ قالت نعم ،مرتني  .هنا ما كان مني �إال �أن
ودعتها ورحلت.
كل من يتحدث عن الو�ضع يف فل�سطني ال يتحدث �إال عن �صراع
�إ�سرائيلي فل�سطيني ،هجوم النهائي وحتميل لإ�سرائيل امل�س�ؤولية كاملة
عن كل امل�صائب التي تقع يف العامل .ملاذا نقفز على م�شاكلنا الداخلية
وك�أننا نريد �أن نغطي ال�شم�س بالغربال؟ �إننا نقوم بتغييب كل �شيء،
طريقة ال�شعب يف العي�ش ،عاداته ،تقاليده امل�ستمدة من الرتاث
الديني لل�شعب ،الإرث التاريخي الثقيل� ،أعطاب احلا�ضر ،وهنا
نتحدث �أي�ضا عن املر�أة .املر�أة الفل�سطينية تعاين كما تعاين مثيالتها
يف الدول العربية والإ�سالمية و�أكرث .
ولعل �أفظع امل�شاكل التي تواجه املر�أة الفل�سطينية ،هي ما يطلقون
عليه جرائم ال�شرف التي ال �أعرف �أين ال�شرف فيها ،اجلرائم حيث
ال يوجد قانون رادع لها� .إن ذلك املجتمع الذكوري الذي نخرته
الع�شائرية والقبلية والتقاليد البدوية امل�ستمدة من الرتاث مازال يقتل
املر�أة بهذه احلجج الواهنة ،ومينح القاتل و�سام ال�شجاعة ،و�سام تطهري
�شرف العائلة بدال من و�ضعه يف ال�سجن .حتى املر�أة نف�سها تقوم بت�أييد
هذه الأعمال يف حق غريها ،وهي تتجاهل ب�أنها قد تنتظر دورها يف
حادثة م�شابهة.
�أما م�شكلة العنف الأ�سري والزوجي فهذه طامة كربى .تواجه �أغلب
الن�ساء هذه الكارثة كل يوم وك�أنها م�صري حتمي .ال توجد قوانني لكي

حتميهن من هذا العنف الذي مرده اىل التقاليد والدين وو�صاية الأب
�أو الأخ عليها.
نالحظ �أي�ضا �أن هذه امل�شاكل تعود جذورها �إىل العادات والتقاليد
والثقافة والدين �أي�ضا ،وهذه هي جذور م�شاكل املر�أة االفل�سطينية يف
بدايتها ومنتهاها .وكل هذه اجلذور تقدم لنا تف�سريا وا�ضحا على حالة
الظلم والالم�ساواة التي تعاين كنهها ،حتى �إن الن�ساء يف فل�سطني ،يتم
التحكم بحياتهن كاملة ،وتفر�ض عليهن جزئيات حياتهن بالتف�صيل
من خالل التحكم يف �شكل املالب�س و�شكل الدرا�سة و�شكل العمل
وحتى اختيار الزوج وعدد الأطفال الذين �ستنجبهن .ومن املالحظ
�أن معظم الن�ساء تتقبل هذا ب�صدر رحب وبعفوية �سل�سة ،تتعامل معها
ك�أنها �أمور طبيعية ،مما يدل �أن الن�ساء هنا قد تعر�ضن �إىل غ�سيل �شامل
للدماغ.
كل هذه امل�شاكل يغ�ض عنها الطرف .على اجلمعيات الن�سائية يف
العامل عامة ت�سليط ال�ضوء على مكامن اخللل وعدم احلديث فقط عن
م�شكلة �إ�سرائيل .يجب احلديث عن ا�ستقاللية هذه اجلمعيات العاملة
يف الأرا�ضي الفل�سطينية �أي�ضا عن امل�شهد ال�سيا�سي يف املنطقة.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،يجب علينا حماربة ال�صورة النمطية ال�سلبية
للمر�أة الفل�سطينية التي يتم ح�صر عملها يف املنزل وتربية الأطفال،
وذلك ب�شن حمالت توعية لرفع درجة الوعي حول �أهمية العمل
التي يتعدى اجلانب املادي لي�شمل اجلانب املعنوي من حيث املركز
االجتماعي و�شعورها بالت�أثري .الأمر الذي يحررها من التبعية .كذلك
احلث على �إ�صدار القوانني التي ت�ضمن حقوقها وتعديل بع�ضها التي
تنتهك حقوقها� .إن الكثري من ن�صو�ص هذه القوانني هي نابعة من
املوروث الثقايف والعادات والتقاليد القدمية� ،أو حتى تلك امل�ستمدة
من الدين� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب حماربة �سيطرة الع�شرية ووجهائها،
وحماربة �سطوتهم على ت�سيري احلياة العامة وال�ش�ؤون الداخلية� .إذ �أن
كثريا من جرائم ال�شرف ترتكب بهذا اال�سم ،ومبباركتهم له .ه�ؤالء،
هم من ين�شطون كثريا –للأ�سف� -أي�ضا يف املجتمع الفل�سطيني
ويزعمون الدفاع عنها وعن �شرفها با�سم الدين والأ�سالف...
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املر�أة م�س�ؤولة عن واقعها �أي�ضا
�سناء مكركر �شفيربت ،الأردن � -أملانيا

يتكلم الكثريون عن و�ضع املر�أة يف العامل العربي ويرثي البع�ض حلالها
وك�أنها خملوقٌ ال حول له وال قوه ويحتاج �إىل معجزة النت�شاله من
نتكلم عن الكائن الآخر الذي بدونه
ب�ؤ�سه ،نحن نتنا�سى دوماً ب�أننا ُ
لن تكون هناك حياة على وجه هذه الأر�ض ،ونتجاهل متاماً ب�أن من
ُيتهم با�ضطهادها هو من حتمله يف �أح�شائها وتقو ُم على رعايته وتربيته،
ليتقا�سم معها فرح وب�ؤ�س هذا الكون الذي يزداد قتام ًة كل يوم� .إذا
لي�ضطهد
نتكلم عن �إن�سانني يكمالن بع�ضهما ،فما الذي ح�صل
َ
نحن ُ
�أحدهما الآخر !
ُ
تكتظ ذاكرتي و�أنا ب�صدد الكتابة عن هذا املو�ضوع بالكثري من ال�صور
واحلكايات التي تدفعني للبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة
ق�ص�ص
التي رافقتنا و�سرتافق الأجيال القادمة من بعدنا ،ال زالت ُ
الكثري من الن�ساء اللواتي مررن يف حياتي حتريين ،ن�ساء تعر�ضن ومنذ
بداية حياتهن الزوجية �إىل ا�ضطهاد �أمهات �أزواجهن ،مل �أ�ستطع ولغاية
هذه اللحظة �أن �أجد تف�سريا مقنعاً لهذه الظاهرة� ،أو للتجارب التي
مررت وال �أزال �أم ٌر بها �أثناء مزاولتي ملهنة التدري�س ،كتجربتي مث ًال
ُ
مع الأمهات اللواتي ي�أتني �إيل لي�س�ألن � أو ًال عن احلالة الدرا�سية
لأبنائهن من الذكور قبل �أن ي�س�ألن عن بناتهن ،وثم ت�أتي اجلملة
ال�شهرية :يا �أ�ستاذة .املهم ،ال�صبي .البنت يف النهاية مكانها املطبخ.
مل �أجد تف�سرياً مقنعاً لهذه النظرة املتدنية للمر�أة لنف�سها ،ولدورها
يف املجتمع� .أما �أكرث احلكايات ت�أثرياً يف نف�سي فكانت عند انتقايل
�إىل �إحدى دول اخلليج العربي وانخراطي هناك �أي�ضاً يف مهنة
التدري�س ،وقتها مل ت�أت بع�ض الأمهات لل�س�ؤال عن و�ضع �أبنائهن
بل كن ير�سلن اخلادمات للقيام بتلك املهمة ،وكان جز ٌء كب ٌري منهن
ال يتقن �أي لغة ،مما جعلني �أت�ساءل عن و�ضع ه�ؤالء الب�ؤ�ساء من
الطلبة املحرومني من الرعاية واالهتمام ما يخلق لديهم �شعوراً من
االغرتاب واالنف�صال عن الأم ك�أول امر�أ ٍة يف حياتهم ،وما لذلك
ب�شكل عام�  .أما �أكرث الأمور
من ت�أثري على نظرتهم امل�ستقبلية للمر�أة ٍ
غرابة بالن�سبة يل فقد كانت �إر�سال �أحد الأمهات ل�سائقها للتحدث
معي عن حال �أبنائها ،وعندها كنت �أُ�صاب بالذهول و�أنا �أقف �أمام

�شخ�ص ال يعرف �شيئاً عن هذا الطفل �سوى مواعيد �إي�صاله �إىل
ٍ
املدر�سة ومواعيد �إرجاعه �إىل البيت ،مل يكن لدي �آنذاك ما �أقوله
له �سوى �أن �أطلب منه �إخبار �سيدته باحل�ضور بنف�سها للقيام بهذه
املهمة ،عندها كان يط�أطئ ر�أ�سه ويغادرين بعد �أن غطى احلزن
والغ�ضب مالحمي .هذا ناهيك عن ا�ضطهاد اخلادمات وتعذيبهن
من قبل �سيداتهن ،ال�ستات وهي الكلمة التي يجب على اخلادمة
�أن ت�ستخدمها عند خماطبة �سيدتها و�إال فالويل �سيكون من ن�صيبها.
�أنا ال � ُ
أحاول هنا �أظهار املر�أة كظاملة مت�سلطة ،بل �أحاول البحث َعن
�أجوبه لهذه الأ�سئلة التي لطاملا �أقلقتني وما زالت ُتقلقني ،نبكي من
نجب
جمتمعنا الذكوري ويف نف�س الوقت
ُ
ت�ستميت بع�ض الن�ساء ل ُت َ
الطفل الذكر وتعترب نف�سها �أما ناق�صة �إذا �أجنبت الإناث ،تبكي من
ظلم الرجل لها وهي التي قامت على تربيته وتن�صيبه مراقباً و�ضابطاً
لت�صرفات �أخواته� .أنا ال �أريد تربئ ِة �ساحة الرجل مما يحدث من
ظلم للكثري من الن�ساء ،وبالت�أكيد ال �أنك ُر دور الكثري من الن�ساء
ٍ
العظيمات وتفانيهن يف تربية �أطفالهن ،وجهودهن يف الرفع من �ش�أن
جمتمعاتنا ،ولكنني عندما �أتكلم عن و�ضع املر�أة ال �أ�ستطع �أن � َ
أهمل
هذا اجلانب املهم من حكايتنا� ،أنا على قناع ٍة تام ٍة ب�أننا كن�ساء نتحمل
جزءا كبرياً من امل�س�ؤولية ملا يحدث يف جمتمعاتنا ،علينا �أن نتعلم �أن
نحب �أنف�سنا ونقدر �أهمية دورنا يف الرفع من �ش�أن عاملنا ،فاملر�أة القوية
التي تقدم ملجتمعها �أبناء متزنني نف�سياً هي من ي�صنع املجتمع القوي،
حرب مع الرجال ،فالرجل �شريكنا يف كل �شيء ،و�أنا
نحن ل�سنا يف ٍ
�شخ�صياً عندما �أ�ستمع �إىل �شكاوى بع�ض الن�ساء من ظلم الرجال
لهن ال يخطر على ذهني �سوى �س�ؤال واحد فقط  :من هي هذه الأم
التي قامت على تربية هذا البائ�س!
قد يكون احلل يف �أيدينا نحن الن�ساء ،فدعونا ننظر �إىل هذه املع�ضلة
من هذا اجلانب  ،ولن�أخذ زمام املبادرة ولنبد�أ بتغيري نظرتنا لأنف�سنا
وتقدير مدى �أهمية ما نقوم به ،دعونا ُنق َُيم �أو�ضاعنا ب�أنف�سنا فنحن
�أدرى بحالنا من غرينا.
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اجل�سد حجر املعرفة
قا�سم الغزايل

�إما �أن ن�أخذ الدفاع عن حرية اجل�سد كف�ضيلة ق�صوى الآن �أو ن�صمت
للأبد.
قد يبدو الأمر دعوة متطرفة ،م�ستعجلة احلكم ،وقا�سية� .أجل ،حرية
اجل�سد واحلريات الفردية عموما ترهب �أغلب الأ�صدقاء ال�سيا�سيني،
وحتى املثقفني منهم �أحيانا� .إن مغازلة م�شاعر اجلماعة واللعب على
�أوتار املقد�س ،يفر�شان الطريق نحو �صناديق االقرتاع ،نحو امل�ؤ�س�سات،
نحو ال�سلطة .هكذا ن�صادف �أي�ضا �أن مثل هذه الدعوات نخبوية �أو
لنقل برجوازية ،وك�أن حرية اجل�سد والفكر احلر ل�صيق وحكر فقط
على الأغنياء� ،أما الفقراء فال يحلمون عادة �إال بك�سرة خبز �صعبة.
الفقراء �أي�ضا ميلكون �أج�سادا �أيها الأ�صدقاء.
يجب �أن يكون من �أولوياتنا جميعا الدفاع عن اجل�سد ،عن �أج�سادنا،
�إنه الظل والوطن والفكرة التي ن�شرتك فيها جميعا� .أن ندافع عن
حرية هذا املقد�س الطبيعي الذي ينبغي �أن ين�أى عن قيود ال�سيا�سة
و�أكفان رجال الدين ،معناه �أن ندافع عن احلياة � .إنها دعوة من �أجل

انتماء اجل�سد �إىل الطبيعة� ،إىل ال�صدق� ،إىل فن النحت كما يف اليونان
القدمية� ،إىل املو�سيقى ...حينما كان من الطبيعي جدا عند بنات و
�أبناء �أثينا �أن تظهر الآلهة والأبطال املحاربني عراة� ،إنه �أرقى �شكل
من �أ�شكال االحتفاء باجل�سد الب�شري .كان عند امل�صريني القدماء
والبابليني �أي�ضا ،تلك الآثار العظيمة يف فن الر�سم والنحت التي ال
تخجل من �إظهار اجل�سد عرايا بكب حقيقته وتفا�صيله وجماله دون
خوف �أو رهبة من غ�ضب �آلهة مري�ضة حتت�ضر وتعاين يف نف�س الوقت
من رهاب اجلن�س و املر�أة� .إنه اجل�سد الذي كان دائما م�صدر �إلهام
لكل املبدعني.
كيف ميكن لنا �أن ن�صمت عن احلق يف الدفاع عن �أج�سادنا ،بينما
العبيد ب�أخالقهم ال يرون يف احلرية واحلب �سوى جرائم ت�ستوجب
�إنزال عقوبة املوت؟ �إننا بحاجة لتحرير �أنف�سنا من قب�ضة قيم العبيد،
للتحرر من تلك املفاهيم التي حتتقر اجل�سد .بحاجة لعملية حترير
�شامل ،يف وجه كل تلك الدعوات القائلة بجرمية اجلن�س ،بعورة املر�أة،
مبنع البيكيني ،بالزج بفتيات ب�سبب تنورة ق�صرية وراء الق�ضبان...
ال فرق بني من يتبنى هذه الدعوات ،وه�ؤالء الب�سيكوباتيني
املتعط�شني للدماء ،الذين يقاتلون خلف داع�ش اليوم .كالهما يعلن
نف�س العداء للفرد ،للم�ستقبل ،للحرية ،و يت�شاركان نف�س عملية
تنجي�س اجل�سد ومنعه.
�أج�سادنا موجودة لتكون حرة ،ال �أحد ي�ستطيع �إنكار تلك احلرية
الأ�صلية التي نحملها منذ الوالدة ،تلك الرغبات وال�شهوات اجلميلة
التي بها ننتمي �إىل احلياة.
�أن حتبني لي�ست كارثة� ،أن متار�سني احلب �أي�ضا لي�ست جرمية ،بل هي
الف�ضيلة بعينها� .إننا ال ندعو لتحرير اجل�سد من �أجل اجل�سد  ،بل ندعو
�أي�ضا �إىل حترير الوعي والفكر والإبداع من كل تلك الطابوهات� ،إنها
حماولة للم�صاحلة مع ذواتنا ،مع اجلميع ،لإعادة االعتبار لهذا الرمز
الذي ظل مقاوما �صامدا يف كل دعوات التحرمي والت�ضييق ،لنزع كل
القيود التي تريدنا �أن نكون عبيدا� ،سواء �إيديولوجية كانت �أو دينية،
ولنعلن انت�صار اجل�سد ،واجلن�س ،واحلب احلر ،و اجلمال ...يف وجه
القبح وكل ه�ؤالء الب�ؤ�ساء.
�أج�سادنا �أجمل بكثري من �أن يتم حموها� ،إنها بب�ساطة احلرية.
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اجلن�سانية العربية الإ�سالمية
عبد اللطيف بن اموينة

ان التخل�ص من اجلن�س البظري �شرط لنمو االنوثة  .فرويد   
معرفة اجلن�س� ،ضرورة تاريخية و�أخالقية .فنحن جند �أنف�سنا يف قلب
معركة حيوية ،من �أجل مراجعة تاريخ طويل من القمع ،الذي خنق
احلاجة اجلن�سية املميزة للكائن الب�شري ،عن التعبري عن رغباتها.
ي�ؤكد معظم الباحثني ،وجود نظرية جن�سية تقليدية �سائدة ومتما�سكة،
تعود �صياغتها �إىل القرون الو�سطى على �أيدي العلماء امل�سلمني.
وتلخّ �ص فاطمة املرني�سي الباحثة املغربية ،الت�صور الإ�سالمي
التقليدي للجن�س ،وت�شبهه �إىل حد كبري مبفهوم فرويد للجن�س،
واعتبار الغريزة اخلام هي م�صدر الطاقة .ولي�ست للغرائز اجلن�سية
م�ضامني �صاحلة� ،أو �شريرة� ،إال بقدر ما تخدم نظاماً اجتماعياً معيناً.
�صحيح �إن الن�شرة احلالية لكتاب ” اجلن�س واجلن�سانية يف العامل
ُ
العربي ” عاجلت مو�ضوعات اجلن�س واجلن�سانية يف مناذج من الأدب
وبالتحديد يف منتخبات من الرواية اللبنانية التي ُكتبت يف فرتة ما بعد
احلرب  .ويف هذه ال�شهادة ما يكفي على �إن الأدب العربي والفقه
وال�شريعة والتاريخ وكتب الإمتاع والأغاين والليايل مملوءة بعينات ثرية
يف تقومي نظرة العربي املتفهمة للجن�س واجلن�سانية كمكون مهم وحيوي
من مكونات ال�شخ�صية الإن�سانية
ان العرب الذين كانوا ميتلكون منذ  14قرنا خطابا حول اجلن�س مل
يعد لديهم اليوم مفهوم للجن�س يف اللغة التي يكتبونها ويتكلمون بها
.ومن ثم ي�ستنتج فتحي �سالمة ان مااليوجد كمفهوم اليوجد باملرة
,في�ضطر اىل التعبري عن نف�سه يف ا�شكال قولية و�سلوكية مر�ضية ( مزاح
 ,نكتة  ,حتر�ش  ,كبت  ,هذيان . )..
ان كلمة ( الفرج ) خم�ص�صة للرجل واملراة يف القران وهي املفهوم
العربي املجرد للجن�س  .ولكن الت�سا�ؤل ,ملاذا ا�صبح الفرج ذلك
ال�شيء الذي اليقدر بثمن يدل فقط على ع�ضو املراة اجلن�سي؟.
يحيل د .عبد ال�صمد الدياملي اىل القول ان املراة ا�صبحت كلية الفرج
الن الفرج فتح وه�شا�شة ,اي نق�صان ,ان هذه الداللة ال�سيميائية
ارتبطت باملراة بف�ضل خ�ضوع العقل العربي للمنطق االبوي
والذ ي يعترب االنثى كائنا ناق�صا ( ناق�صة عقل ودين )  ,ومن ثم
يتم تبخي�س املراة واحلط من �شانها واختزال املراة يف فرجها فقط .
تقول الباحثة املغربية فاطمة املرني�سي يف كتابها :
( ماوراء احلجاب  :اجلن�س كهند�سة اجتماعية ).
( يتميز املجتمع اال�سالمي بتناق�ض بني ما ميكن نعته ب ( نظرية

علنية ) واخرى (�ضمنية ) عن احلياة اجلن�سية ,اي بنظرية مزدوجةعن
ديناميكية اجلن�سني .تتمثل االوىل يف االعتقاد ال�سائد يف الوقت
احلا�ضر بان حياة الرجل اجلن�سية تت�سم بطابع فعال يف حني ان حياة
املراة اجلن�سية تت�سم بطابع �سلبي ,وتت�ضح النظرية الثانية (ال�ضمنية )
املكبوتة يف الالوعي اال�سالمي من خالل م�ؤلف االمام الغزايل الهام
( احياء علوم الدين)  ,حيث يرى بان احل�ضارة جمهود يهدف اىل
احتواء �سلطة املراة الهدامة والكا�سحة .
اجلن�س يف املفهوم العربي اال�سالمي التقليدي يعني
العالقة اجلن�سية بني الرجل واملراة ,اي االيالج .
اما مفهوم اجلن�س بح�سب املنظمة العاملية لل�صحة :
( يحيل اجلن�س اىل جمموع اخل�صائ�ص البيولوجية التي تق�سم الب�شر
اىل اناث وذكور  ,كما يحيل اىل اجلماع يف اللغة املتداولة ,املمار�سة
اجلن�سية على �صعيد العربية الف�صحى.اما اجلن�سانية ( فجانب مركزي
يف الكائن الب�شري ي�ضم اخل�صائ�ص البيولوجية املميزة بني الذكر
واالنثى ,واخل�صائ�ص االجتماعية املميزة بني الرجل واملراة  ,اي الهوية
اجلن�سية  ,والهوية الفرعية  ,والتوجه اجلن�سي ,وااليرو�سية و واالجناب.
ويتم جتريب اجلن�سانية او التعبري عنها من خالل  ,رغبات
,معتقدات ,مواقف ,قيم ,ان�شطة ,ممار�سات ,ادوار وعالقات.
ان اجلن�سانية هي نتيجة التداخل بني البيولوجي والنف�ساين وال�سو�سيو
– اقت�صادي والتاريخي والثقايف واالخالقي والقانوين والديني ).ان
هذا التعريف م�ستوحى من تعريف املنظمة االمريكية االقليمية لل�صحة
واجلمعية الدولية لعلم اجلن�سانية ,اي ان هذا التعريف للجن�سانية
تعريف انرثوبولوجي .
ان اجلن�سانية ظاهرة كلية بامتياز  .فهي  :افرازات  ,هويات  ,عالقات,
�سلوكيات ,ممار�سات,قيم  ,م�ؤ�س�سات,امرا�ض  ,اح�سا�سات
تطرح اجلن�سانية ا�سئلتها املعوملة ب�شدة على املجتمعات الب�شرية ,انها
تطرح ا�سئلة احلرية والتخطيط  ,وا�سئلة الهوية والعوملة
ان من �سمات املجتمع املدين احلقيقي هو توجيه القيم اجلن�سانية
نحو دميقراطيةعلمانية ,اي نحو امل�ساواة بني كل الفاعلني اجلن�سيني,
ونحو الت�سوية بني كل املمار�سات اجلن�سية  .والرهان يقوم على �ضرورة
تا�سي�س دميقراطية جن�سية عربية تنتقل باجلن�سانية من نظام ديني اىل
نظام مدين من دون ان يعني هذا التحول تنكرا للعقائدال�سائدة يف
العامل العربي على ال�صعيد الفردي .
30

ملـــف العـــدد
ثقافة احلب

اجلن�سانية  :اجل�سد ،الدين ،الفن

�سحر حمافظ

ملاذا ال يتبادل الآباء بالأ�سر العربية كلمات احلب �أمام الأطفال ؟
ملاذا ال يتعانقان و ي�ضحكان يف جو �أ�سري حميمي مليء باحلب و
الكلمات و الألفاظ اجلميلة ؟ ملاذا غيبنا مفهوم الأ�سرة من �أذهاننا و
جمتمعاتنا؟ ملاذا نحر�ص �أ�شد احلر�ص على ت�شويه كل ما هو جميل؟
�شوهنا الإح�سا�س فينا وال�صدق� ،صدق امل�شاعر...
ملاذا نح�صر الزواج داخل �أربعة جدران و �سرير ليلي و عالقة جن�سية؟
يودعون م�شاعرهم قبل اخلروج من الغرفة ،ثم يدعون �أنهم غرباء .بل
هم غرباء عن بع�ضهم البع�ض بالفعل .قد نعي�ش مع �إن�سان يف بيت
واحد ،و نتقا�سم معه نف�س ال�سرير و قد جتمعنا به عالقات جن�سية،
لكن نظل جنهل من هو ،ال نعرف عن بع�ضنا البع�ض �سوى معلومات
ب�سيطة ،رمبا اال�سم ،املهنة و بع�ض �أفراد العائلة.

ملاذا يتبادل الآباء �أحيانا ال�شتائم و العبارات اجلارحة �أمام الأطفال،
لكن عندما يتعلق الأمر باحلب فهذا يعد جرمية و قلة �أدب ؟ عن �أي
�أدب نتحدث؟ ملاذا نر�سخ يف �أذهان �أطفالنا �أنه من املفرو�ض �أن نخجل
من احلب فهو جرمية وعيب وعار� ،أما التجريح و ال�سب ميكن �أن منار�سها
عالنية �أمام الكل دون �أن نخجل من �أنف�سنا؟ ملاذا نهرب من �أنف�سنا،
من �إن�سانيتنا ،من �آدميتنا ،من م�شاعرنا ،من كل جميل فينا ؟
ملاذا نحيا يف اخلفاء و منوت عالنية ؟
ملاذا جنرم احلب و نحلل الكراهية ؟ ملاذا منار�س احلب يف اخلفاء و نعلن
كراهيتنا �أمام الكل؟
ما م�شكلتنا يا ترى؟ باهلل عليكم من نحن؟ �أنحن ب�شر؟ �أالزلنا ننتمي
للإن�سان؟ كيف وقد قتلنا كل ال�شعور فينا ؟
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معادلة �سلب احلياة
ن�ضال �شو�شان

عندما يتبادر اىل ذهني مو�ضوع اجلن�س اجد اف�ضل مقولة للبدء و
التي تلخ�ص ما �أود ان اقوله ،للكاتب ال�شهري �أو�سكر وايلد’‘ :احلياة
ق�صرية جدا لت�أخذ بجدية’’ وبالن�سبة يل كذلك هو اجلن�س و�س�أبني
هذه العالقة يف مقايل الق�صري.
لنبدء اوال بنظرة خاطفة للتاريخ ،فكما ا�شار الفيل�سوف الفرن�سي
ميت�شال فوكو فيما يتعلق باملغالطة التاريخية ان ع�صرنا احلايل ا�صبح
متفتحا اكرث على اجلن�س ،جند مناذج يف التاريخ تبني لنا العك�س
متاما بد ًء بالكتب ال�صينية والهندية ومن اهمها الكاما�سوترا مرورا
باملنحوتات اليونانية والر�سوم الرومانية .نالحظ ببا�سطة ان ا�سالفنا
جعلوا من اجلن�س اكرث من وظيفة حيوية تنجم عنها املتعة ،بل كان
طريقة توا�صل ان�سانية ت�سمو اىل القدا�سة بل وبها نلتم�س الوجود
الإلهي يف عاملنا ولذة اخللق يف احلياة .ر�أوا اجلن�س ك�سنفونية ب�شرية
لعزف احلان احلياة متاما ك�صرخة الر�ضيع عندما يخرج من الرحم
ليالم�س نور العامل .فتطور الوعي الب�شري جعله يكت�شف معاين
اعمق ملا يعي�شه ،ومتاما ككل ما�أكت�شف الإن�سان واجه هذا الإكت�شاف
خطورة �سوء الإ�ستعمال لينقلب اىل ال�ضد وي�صبح اجلحيم الذي
تخ�شاه الإن�سانية.
وكان ذلك العامل املجنون ،الذي ا�ستغل هذا الإكت�شاف ل�صالح
الإرادة ال�شيطانية ،الفكر امل�سمى بالأديان الإبراهيمة التي اكت�شف
خمرتعوه ان املتعة وعلى ر�أ�س هرمها املتعة اجلن�سية نقطة �ضعف
ال�شعوب والطريق الأ�سهل لإخ�ضاعها وتروي�ضها .متاما كما ترو�ض
الأ�سود والدببة يف ال�سريك لتقوم ببهلوانات غبية ،مل تخلق لتقوم بها
بطريقة طبيعية ،مقابل بع�ض احللوى ووجبة غذائية .فجهنمية التطبيق
يكمن يف التحكم يف هذه املتعة وحتديد قوانينها و �شروطها :متى واين
ومع من ورمبا حتى كيف ،متاما كما يرو�ض الإن�سان احليوانات الكا�سرة
لإ�ستعبادها ب�أن يحدد متى وماذا يقدم لها من طعام كذلك ترمى
الإيديولوجيات الدينية مباركتها بني احلني والأخر لعبيدها ليتمتعو
بطبيعة خلقهم ،تقرر متى ميكن لعبيدها ان ميار�سوا حياتهم و�أن ميار�سوا
وهب احلياة.
بل ومل تكتف الديانات الإبراهيمية بهذا بل خلقت ذلك الأمل
الزائف انه يف يوما ما بعد ان ميوتوا ويفارقوا هذا العامل البائ�س ال�شديد،

�سيت�سنى لهم ممار�ست اجلن�س واحلياة بدون قيود �شريطة ان يكونوا
عبيدا مطيعني يف هذه احلياة .مرتبة مل ت�صل لها اي من الأنظمة
ال�شمولية الأخرى ومل يت�سنى ل�ستالني او هتلر فك �سر جناحها ولو
ا�ستطاعوا حلكمو العامل ون�صبوا انف�سهم امراء للجحيم الذي خلقوه.
ولكن هذا التطور مل يحدث بني ليلة و�ضحاها فقدا�سة اجلن�س تتجلى
يف الديانات القدمية التي كانت املر�أة واهبة احلياة فيه هي الإلهة ومل
يدن�س املجتمع بالفكر الذكوري ال�شمويل بعد ،ليفر�ض �صرامته على
املر�أة اوال وبطريقة �صارخة وعلى الرجل ثانيا ك�أنه يعاقب نف�سه فيحرمها
احلياة ويقيد اب�سط حقوقها ظنا منه انه اكت�شف الطريق لل�سيطرة و
ذلك ب�أن يجعل اجلن�س جرمية مرعبة و يوهم احفاده ان لغة احلب
طال�سم �شيطانية متت�ص ما لدينا من روح.
يجب ان ي�صبح كل ما تعي�شونه رعبا ،و رعبا يجب ان ت�صبح متعتكم.
فخافو احلب واجلن�س واملتعة ،خافوا ال�سالم و خافوا حتى ال�سعادة
هكذا �صرخ اله ال�شر عندما خانته الهة املحبة مع رجل و�سيم من
الإن�س .و �أ�صبح اخلوف هو ال�سالح املف�ضل مللوك العامل ال�سفلي،
و ال�سوط الذي ي�ستعبدون به الب�شرية و متكنوا من اقناع الإن�سان ان
وراء تلك املتعة الطبيعة عذابا ابديا .و هكذا جعلوا احلياة اثما بعد ان
كانت احلياة جمرد حياة يف زمن الألهة امل�ؤنثة لت�صبح جرمية عندما
ثار الإله املذكر على عر�ش قرينته و خاف ان ال يدوم ا�ستعباده لها
مطوال ف�سلبها م�صدر قوتها ‘’احلب’’ وجعل اجلن�س �أداة اجلرمية و اقرار
باجلرم .هذه هي احلقيقة التاريخية فبعد ان كان الآلهة م�ؤنثة يف العمر
الأول للب�شرية و كان اجلن�س عربون حمبة و و�سيلته .بعد ان كانت
احلياة اهم �شيء ا�صبحت عار و جرمية عندما �سيطرت الآلهة الذكورية
و قتل بعل عا�شتار.
وكانت املعادلة مثالية :اجلن�س ي�ساوي احلياة ،و بالطبع عادت هذه
الفكرة لتولد يف حلت جديدة مع بروز الأنظمة النازية والفا�شية التي
حاربت املثليني اجلن�سيني الذين ال يقدمون لها عبيد جدد والذين
يعار�ضون الطبيعة التي فر�ضتها هذه الأنظمة لتعود للطبيعة الب�شرية
احلقيقية ،الأمر الذي ميثل خطرا ،نعم خطر اكت�شاف الإن�سان انه خلق
ليكون حرا وان اجلن�س متاما كاحلياة حق ال ي�سلب و ال يعطى.
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اخلوف من تفوق الأنثى
�أ�سماء الوديع

�صوت املر�أة عورة� ،شعرها ،وجهها ،خ�صرها� ،ساقها .كل تفا�صيل
ج�سمها عورة .املر�أة ناق�صة عقل ودين ...ا�ست�شرها وال ت�أخذ بر�أيها
...ال خري يف امر�أة جالت ،وال خري يف رجل مل يجل� ...شهادة امر�أة
واحدة ال جتوز ...للذكر مثل حظ الأنثيني يف املرياث ...ال خري يف
قوم ولوا �أمرهم امر�أة ...و�إن خفتم ن�شوزهن فا�ضربوهن � ...إن كيدهن
عظيم  ...ملك اليمني� ،إىل غري ذلك من الأقوال امل�أثورة التي ت�ؤ�س�س
لو�ضعية املر�أة داخل املجتمع العربي ويفتح املجال للإجراءات
الإ�ستباقية للردع قبل وقوع املحظور( ..و�إن خفتم ن�شوزهن).
قد يت�ساءل املرء ملاذا كل هذا احلذر وهذا التمييز والو�صاية على
الن�ساء ...رمبا جند جزءا من اجلواب �ضمن البحوث العلمية التي
�أكدت وال تزال تفوق املر�أة على الرجل بيولوجيا وف�سيولوجيا وحتى
جن�سيا دون التطرق للجانب الفكري والعلمي (النتائج املدر�سية على
�سبيل املثال ال احل�صر ).
كما تطالعنا بع�ض الكتب على �سري الن�ساء الالئي ب�صمن وجه التاريخ
ببطوالت و�إبداعات يف �شتى املجاالت ،بل هناك ن�ساء حكمن �شعوبا
ب�أكملها ،فنجد بلقي�س ملكة �سب�أ وزنوبيا ملكة تدمر يف ال�شام و�أروى
ال�صليحي التي حكمت بدورها �سب�أ بعد بلقي�س ،وعندنا جند الكاهنة
داهية التي دوخت ب�سداد تدبريها جيو�شا و رجاالت احلرب� ،أما يف
جمال الأدب والفكر فقد كانت ف�صاحة ومتيز ال�شاعرة اخلن�ساء يغري
النبي بالإ�ستماع �إليها وجمال�ستها حتى .
�أما يف التاريخ احلديث فالعدد ي�ستع�صي على العد ،غري �أن التمكني
والتمجيد يظل حكرا على الرجال الذين �ساهموا يف التعتيم على
نبوغ املر�أة باال�ستهزاء تارة و الطم�س �أخرى.
وال يقت�صر �أمر مناه�ضة وازدراء املر�أة على دين دون غريه ،فالإ�سالم
مثال مل يجز �شهادة املر�أة و جعل ح�صتها يف الإرث ن�صف ح�صة
الرجل كما �سمح له بالتعدد بل �إنه �أمر ب�ضربها ب�شكل ا�ستباقي وحتى
قبل �إتيان اخلط�أ� ،أما امل�سيحية فقد ا�ستباحت قتل الن�ساء فقط لنبوغهن
يف جمال من املجاالت (ق�صة هباتيا العاملة الوثنية التي مثل بج�سدها
بعد قتلها يف �أب�شع �صورة ) ،وعند اليهود تعترب املر�أة جن�سة وال ي�سمح

لها باالقرتاب من الرجل �أو م�شاركته الطعام يف مرحلة احلي�ض .
فما مرد هذا التهمي�ش الذي وقع الت�أ�سي�س له يف الكتب ال�سماوية
وحتى �ضمن القوانني الو�ضعية ؟
غالب الظن �أن الأ�سباب الكامنة وراء كل ذلك هو اخلوف من تفوق
املر�أة يف املجاالت املذكورة ومن مت كان اللجوء �إىل ا�ضطهادها للحد
من قدراتها وجلم هذا التفوق (فالتفوق اجلن�سي مثال �أدى �إىل ابتداع
فكرة اخلتان للإبقاء على املر�أة جمرد وعاء يفرغ فيه الرجل مكبوتاته،
�أما الرجل فيجب ختانه لعله ي�شحذ قدراته اجلماعية.
فال ميكن بالتايل اختزال ج�سد املر�أة يف كلمة واحدة ،فهي ملهمة
الأدباء وال�شعراء والفنانني ملا ميثله من جمالية و تن�سيق حمكم رائع
التفا�صيل ،هذه اجلمالية كانت بدورها �سببا يف تلفيفه وحجبه عن
الأعني ،لال�ستفراد به ونه�شه بعيدا عن �أية رقابة .
و�أما عن التعدد ،فيجب التفريق بني التعدد يف �إطار القانون والتعدد
القانوين .ف�أما الأول فحدث وال حرج ،بالن�سبة للرجال طبعا الذين
يتباهون بعدد الن�ساء الالئي ربطوا معهن عالقة لأن ذلك ي�ؤكد
فحولتهم ...فيما حتجم املر�أة عن ذلك ...فجمالها ال ي�ستقيم �إال
باحلياء وال�شرف والعفة ...و�إال فهي العاهرة والفا�سقة الباغية و �أما
الثاين فذرائعه كثرية ومعروفة ...وال جمال لتعدادها.
فالتعدد خارج القانون هو ما ي�صطلح عليه بالعالقات غري ال�شرعية �أي
خارج م�ؤ�س�سة الزواج والدين.
وهذه العالقات تفتقر مع الأ�سف يف العامل العربي للأ�س�س ال�ضامنة
ال�ستمرارها وهي احلب واالحرتام� ،إذ ال ميكن ت�صور عالقة جن�سية
بني رجل وامر�أة من غري حب ،فاحلب ي�ؤدي للعالقة اجلن�سية التي ال
ت�ستقيم من دون توفر �شروط ا�ستمرارها وهو االحرتام املتبادل.
كل ذلك ي�شكل احليف التاريخي الذي حاق املر�أة على مر الع�صور
وكبح قدراتها و طاقاتها الإبداعية ومن ثم ف�إن اخلروج من �شرنقة
العقلية الذكورية يظل رهينا مبدى قدرة املر�أة على فهم هذا الواقع
املركب والإ�سهام يف اخلروج منه فعال وقوال مبعية الرجل امل�ؤمن يقينا
بتلك الأفكار .
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الغلمانية يف التاريخ الإ�سالمي  :عالمة ا�ستفهام
�سعيدة بن �سليمان  -اجلزائر

عرف التاريخ الإ�سالمي منذ بداياته ،ق�ص�صا خمتلفة الأ�شكال
تعج
والأمناط حول اجلن�س� ،سوا ًء الغريي �أو املثلي .جند هذه الق�ص�ص ّ
بها جمموعة من الكتب التي �أ ّلفها فقهاء معروفون ،ككتاب رجوع
ال�شيخ �إىل �صباه يف القوة على الباه مل�ؤلفه الإمام �أحمد بن �سليمان
بن كمال با�شا وكان �صنفه ب�إ�شارة من ال�سلطان �سليم الأول و�أمت
طباعته يف �سنة  903هـ ،وكتاب الرو�ض العاطر يف نزهة اخلاطر وهو
كتاب تعليمي جن�سي ،من ت�أليف �أبو عبد
اهلل حممد بن حممد النفراوي فيما بني
عامي 1410و 1434بناء على طلب
من ال�سلطان عبد العزيز احلف�صي �سلطان
تون�س ،وذلك لإثراء الكتاب ال�صغري
“تنوير الوقاع يف �أ�سرار اجلماع” لنف�س
امل�ؤلف .وهذا الكتاب كان خماطبا ال�سلطان
لي�س ل�ضعفه بل لأن ال�سلطان هو من طلب
كتابته وذلك وا�ضح من بداية كل باب ف
“ �أعلم يرحمك اهلل” .وكتاب “نوا�ضر
ؤلف من�سوب
الأيك يف معرفة النيك” هو م� ٌ
للإمام ال�سيوطي ،عبارة عن ملخ�ص لكتاب
“الو�شاح يف فوائد النكاح” .يدور مو�ضوعه
حول اجلن�س والأو�ضاع اجلن�سية .ومل يجد
امل�ؤلف حرجا يف ت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها،
فهو �صريح يف ا�ستخدام اللفظ الدال على
�أع�ضاء اجلهاز اجلن�سي للذكر والأنثى وامل�ستخدم يف الكالم العام،
�أو ما ي�سمى بعورات اجل�سد ،كما �أنه �صريح بتلفظ �أ�سماء العملية
اجلن�سية وو�صفها و�صفا كامال و�صريحاً .كتب وغريها عديد ال ي�سعني
الورق هنا لذكرها جميعها ،زيادة على ترجمة كتاب كاما�سوترا ال�شهري
�إىل العربية.
هذا وا�شتهر بع�ض ال�شعراء امل�سلمني يف العهد العبا�سي والأموي،
مبيوالتهم املثلية ،فهذا ال�شاعر �أبو نوا�س ،ف�صيح العرب يف زمانهن

يقول“ :نكحت وا�ستنكحت وذقت اللذتني ”.يف �إحدى ن�صو�صه
ال�شهرية .وها هو ابن �أبي البغل –يف ُغالميته -يقول“ :و�إال فال�صغار
�ألذ طعماً ،و�أحلى �إن �أردت بهم فعا ًال” ،يف مدحه الغالم الأمرد
(الذي مل تنبت حليته بعد) .ويف هذا الباب ورد عن �أبي هريرة“ :نهى
يحد الرجل النظر �إىل الغالم الأمرد” .كذلك ،نهى
ر�سول اهلل �أن ّ
بع�ض الفقهاء عن جمال�سة املردان .قال يف ذلك �إبراهيم النخعي:
“جمال�ستهم فتنة و�إمنا هم مبنزلة الن�ساء”.
و�إذا �أراد ال�شعراء التغزل باجلارية كانوا
ي�صفونها بالغالم يقول اجلاحظ يف تعليق
له على ال�شعر املنت�شر يف ع�صره “�إن من
ف�ضل الغالم على اجلارية �أن اجلارية �إذا
ُو�صفت بكمال احل�سن قيل: ك�أ ّنَها غالم
وو�صيف ٌة غالمية” .يف �شعر من�سوب �إىل
والبة بن ا ُحلباب ي�صف فيه جارية ،يقول:
زي الغالم ومل � ْأق�سها� /إليه ومل
“لها ُّ
ق�صر بالغالم” .ويقول �شاعر“ :لها ّقد
�أُ ّ
الغالم وعار�ضاه /وتفتري املب َّتلة اللعوب”
ويقول �آخر“ :و�صيفة كالغالم ت�صلح
للأمرين كالغ�صن يف تث ّنيها� /أكملها اهلل
ثم قال لها ملا ا�ستت َّمت يف ح�سنها: �إيها”.
وها هو �أحد �أبرز �شعراء العهد العبا�سي
يذهب �إىل التغزل باملعا�شرة امللتحني
عك�س بالباقني الذي �أجمعوا حول مغازلة الأمرد� ،إنه �أبو متام الذي
دافع عن وطء امللتحي قائ ًال“ :قال الو�شاة :بدت يف اخلد حليته/
فقلت :ال تكرثوا ما ذاك عائبه /احل�سن منه على ما كنت �أعهده/
وال�شَّ ْع ُر حرز له ممن يطالبه”.
ويف زاوية �أخرى ،بعيدا عن العراء والأدباء العرب ،جند يف التاريخ
الإ�سالمي جمموعة من اخللفاء (ال�سالطني) الذين تتابعوا على
احلكم يف كل العهود احلكم :الأموي والعبا�سي والعثماين ،ا�شتهروا
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مبيوالتهم املثلية ،وقد قيل عن معاوية بن �أبي �سفيان ممار�سته �إياه� .إال
�أن خلفاء �آخرين ا�شتهروا �أكرث� ،إىل حد ال تخلوا �سريهم من ذكر ذلك
حولهم.
يف الع�صر الأموي ا�شتهر اخلليفة الوليد بن يزيد بن عبد امللك بذلك،
و�صفه ال�سيوطي يف كتابه “تاريخ اخللفاء” ب�أنه “اخلليفة الفا�سق �أبو
العبا�س” وقال عنه �شم�س الدين الذهبي يف كتابه “تاريخ الإ�سالم”:
“ا�شتهر باخلمر والتل ّوط” .بعد قتله ،قال �أخوه �سليمان بن يزيد“ :لقد
راودين عن نف�سي”.
وذكرت الأبحاث �أن العبا�سيني �أنفقوا مبالغ طائلة القتناء اخل�صيان
وا�ستخدامهم  ،وكان �أول خليفة ا�شتهر بتعلقه املفرط باخل�صيان هو
“الأمني” ابن هارون الر�شيد  ،فكان له غالم يدعى “كوثر” ،..وملا
هاجم “امل�أمون” “الأمني” خرج كوثر لريى احلرب ،ف�أ�صيب يف
وجهه ،فم�سح الأمني الدم عن وجهه وقال�“ :ضربوا قرة عيني ومن
�أجلي �ضربوه ”.وكان الأمني يرف�ض الن�ساء واجلواري ويف�ضل مرافقة
الذكور..
وامتد الأمر �أي�ضا �إىل الق�ضاة ،حيث ا�شتهر به القا�ضي “يحيي ابن
الأكثم” ...و�أي�ضا القا�ضي “اجلرجاين” و�شهرته بحبه للغلمان
(البيدوفيليا) ،فيقول احد الباحثني :كان اجلرجاين �صديقا للوزير
الأديب “�صاحب بن عبادة” ومقربا منه الذي ا�شتهر هو الآخر بتلك
العادة .فكانت الغالمية (البيدوفيليا) يف الع�صر العبا�سي �أمراً متف�شياً
بني جميع طوائف ال�شعب وال يحا�سب عليه القانون ،وميار�س يف العلن
ولي�س يف اخلفاء فقط ،ويجاهر به بل ويحرتمونه ..فاعرتفوا مبمار�ستهم
له ومل ينكروه ..فلماذا ينكره البع�ض الآن؟!!
�أما يف الع�صر العثماين فكان خ�صيان اخللفاء العثمانيني من البي�ض
وال�سود�..أما البي�ض فكانوا ي�أتون بهم من البالد الأوربية التى احتلوها،
وكان مهمتهم خدمة اخلليفة وال�سهر على راحته ،وكانت �أعمارهم
ترتاوح بني اخلام�سة ع�شر واخلام�سة والع�شرين ..وكانت ممار�سة اجلن�س
معهم �أمرا عاديا.
�أما عن تلك العالقة املثلية بني الن�ساء فقد وردت بدورها يف خمتلف
الكتب الإ�سالمية ،مثلها مثل املثلية الذكورية ،يف كتاب رو�ض اخلاطر
لأبي عبد اهلل حممد بن حممد النفراوي ،حتكي �إحدى الق�ص�ص
الواردة فيه عن رجل جعل امر�أته تعا�شر امر�أة �أخرى ،فلما ُ�سئل عن
ذلك ،قال� :إن هذا الأمر يع ّلمها قيمة “الأير” .فيت�ضح �أن �أمر ميول
املر�أة �إىل �أخرى من جن�سها كان حممودا عند العرب ،ولو وقف بع�ض
الفقهاء عمد حترميه� ،إال �أنه كان م�شاعا مثله مثل امليول الذكوري يف
الفرتة الزمينة التي ُ�سم ّيت بالعهد الذهبي الإ�سالمي ،وها نحن نقر�أ
يف �سنن الرتمذي احلديث التايلَ :ح َّد َث َنا َه َّنا ٌد َح َّد َث َنا �أَ ُبو ُم َعا ِو َي َة َع ْن

الَ ْع َم ِ�ش َع ْن �شَ ِقيقِ ْبنِ َ�س َل َم َة َع ْن َع ْبدِ اللهَّ ِ ق ََال“ :ق ََال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ
ْأ
َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم لاَ ُت َبا�شِ ُر المْ َ ْر�أَ ُة المْ َ ْر�أَ َة َح َّتى َت ِ�ص َف َها ِل َز ْوجِ َها َك�أنمَّ َاَ
يث َح َ�س ٌن َ�صحِ ٌيح.
َي ْن ُظ ُر �إِ َل ْي َها ”..ق ََال �أَ ُبو عِ َي�سى َه َذا َحدِ ٌ
وقد جاء يف كتاب (الفقه على املذاهب الأربعة للجزيري /كتاب
احلدود –اال�ستمناء باليد�/ص ) 1223مفاده �أن من نكح يده ،و
تلذذ بها� ،أو �إذا �أتت املر�أة املر�أة فال يقام حد يف هذه ال�صورة ب�إجماع
العلماء ،لأنها لذة ناق�صة والواجب التعزير على الفاعل ح�سب ما يراه
الإمام زاجراً له عن املنكر.
فتكون نقطة ا�ستفهامنا التي عنونا بها ن�صنا ،ملاذا ينكر البع�ض كل هذه
الق�ص�ص غريها،؟ هل هو هروب من الواقع� ،أم عدم ر�ضا عن تاريخ
ينت�سبون �إليه؟
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من ال ّديكور �إىل عرو�س ال�شّمع املحرتقة

�أمامة الزاير:

املر�أة التون�سية بعد  14جانفيي :عرو�س ال�شّ مع
ثوري
«ل�ست �شيئا �آخر غري حياتك ،هذا ما اعتقدناه لوهلة يف حراك ّ
هائل بعد �سقوط ال ّنظام� ..آمال كثرية و�أحالم ت�شاطرنها انك�سرت عند
املنعطف الأ ّول.
حتدث �أغلب النا�شطني يف جمال الدفاع عن حقوق الإن�سان
لقد ّ
وحقوق املر�أة باخل�صو�ص عن تخوفهم وقلقهم من �إمكانية االرتداد
عن املكت�سبات احلداث ّية التي نا�ضلت من �أجلها املر�أة التون�سية وعن
القوانني التي �أق ّرها امل�ش ّرع التون�سي و�إن حتفظوا على �أ�شكال تطبيقها
يف الواقع.
ال�شد �إىل اخللف والرجع ّية الظالم ّية
كان التهديد �صارخا من قوى ّ
التي ا�ستندت �إىل فهم مغلوط للن�ص الديني� .إذ �أثبتت الإح�صائيات
املهتمة بالدفاع عن حقوق
الأخرية التي قدمتها بع�ض املنظمات ّ
املر�أة مثل اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات تزايد ن�سبة العنف
�ضد املر�أة مبختلف �أ�شكاله وتنوع مظاهر التمييز التي متار�س �ضد
الن�ساء التي يكر�سها املجتمع ّ
الذكوري .ومن ذلك تكري�س التفريق
بني اجلن�سني «فاملر�أة كائن ناق�ص قا�صر الإدراك ُمواطن من الدرجة
الثانية وغري م�ؤهل لأن يتحمل �أي م�س�ؤولية خارج البيت� ..إذ تنح�صر
وظيفتها يف الإجناب والعناية بالأبناء والزوج ..وطبعا ت�ستحق الت�أديب
أ�سري.
والتقومي وهو ما يربر العنف ال ّ
وقد قفزت «اخلاليا النائمة» �إىل ال�ساحة ممثّلة يف احلركات ال�سلف ّية
تقدم ت�ص ّورا للمجتمع يتنافى متاما مع قيم املجتمع احلداثي الذي
التي ّ
�ضد بع�ض ّ
املفكرات
نطمح �إليه .وانطلقت حمالت التجريح والت�شويه ّ
وتكفريهن
التون�سيات (�ألفة يو�سف ،رجاء بن �سالمة وغريهما)..
ّ
وترهيبهن.
أفكارهن
عليهن وحماكمة �
احلد
واملطالبة ب�إقامة ّ
ّ
ّ
ال�شرعي ّ
ّ
لي�س ّثمة ما يربر اليوم حالة ال ّنكو�ص التي بدت يف نقا�شات عادت
بنا مئات ال�سنوات ال�ضوئ ّية من وجوب احلجاب �أو النقاب �أو مالزمة
الدار و�سرت العورات (ال�صوت عورة).

نقا�شات طالت وحماوالت لالرتداد عن جم ّلة الأحوال ال�شخ�ص ّية
التي ت�ستحق مراجعة لتطويرها ولي�س نفيها� ،أثارت جلبة لت�شد ّد
أ�سي�سي
الأطراف الدينية فيما ّ
يخ�ص حقوق املر�أة ،يف املجل�س الت� ّ
حتث
وغريه من ف�ضاءات الدولة «رغم �أنّ مقا�صد الإ�سالم اجلوهر ّية ّ
على تكرمي الإن�سان بقطع النظر عن جن�سه
املر�أة التون�س ّية اليوم تنا�ضل من �أجل حر ّيتها ومن �أجل كيانها الذي
�أ�صبح م�ستهدفا من قوى الظالم التي تجُ هد نف�سها يف �أن ّ
تفكك
املجتمع ب�أ�سره وتعيد �صياغته وفق ر�ؤية �إ�سالمو ّية متطرفة من خالل
اجلامعي وحماولة فر�ض النقاب �أو املنتقبات يف
التهجم على احلرم
ّ
ّ
اجلامعة التون�سية وغريها من الف�ضاءات العا ّمة ،ومن خالل تف�شّ ي
أ�سري.
جرائم االغت�صاب والعنف ال ّ
لقد حت ّولت املر�أة بعد  14جانفي/يناير من �أداة لتزيني الواجهة
الإعالم ّية التي ر ّوجها النظام ال�سابق� ،إىل عرو�س ال�شمع املحرتقة التي
ُترجم بحجارة الإرهاب والتط ّرف الديني ،وتعتقل �أفكارها بدعوى
ال ّتحرمي والتجرمي.
�شكلي
حماوالت كثرية لتهمي�ش ح�ضور املر�أة يف مواقع القرار (ح�ضور ّ
أ�سي�سي مثال) يجهد �أن يحافظ على م�ستلزمات
للن�ساء يف املجل�س الت� ّ
الديكور ،وحماوالت كثرية لت�شريع قوانني ال تهدف �أ�سا�سا �إ ّال لفر�ض
بيت الطاعة على الن�ساء.
«�أهو ذنبك �أ ّنك يوما ولدت بتلك البالد» لي�س ذنبك �إنمّ ا لنا �أن نكون
كما ن�شاء.
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�سحر مكزاري

اجل�سد هو املعرب الأول عن �شخ�صية الإن�سان ولغة اجل�سد هي التي
تعك�س �صورتنا بطريقة لولبية بعك�سها املتزامن ل�صورة الآخر �أي�ضا...
ومنه تتجلى جميع االنطباعات الأولية من قرب و�ألفة �أو تباعد و تنافر...
لذلك يحدث خلل كلما حاولوا طم�س هوية اجل�سد و �إخفاءه.
باعتبار �أن اجل�سد هو الهوية ،هو احلرية ،وهو الكنه ...هو ملك خا�ص
للإن�سان له كامل ال�صالحية بان يت�صرف فيه كما ي�شاء وقتما ي�شاء
ف�سواء ار�ضاه �أو عذبه ،يبقى حق ج�سده على نف�سه فقط و ال حق
لأحد يف ان يكون و�سيطا او و�صيا عليه  ...ج�سد االن�سان ب�صفة عامة
و ج�سد املر�أة ب�صفة خا�صة هو ملكية فردية حم�ضة .ال كالم عن حرية
تو�صل بعد تلك
حقيقية ما مل تكن حرية ج�سدِ وروح معا ..حتى الفن ّ
الأ�سوار التي فر�ضت عليه �إىل �ضرورة حترير الرغبة والالوعي «الهذيان»،
ال ميكن لروح ت�سكن ج�سدا مك ّبال وخائفا من البوح �أن ت�ضيف �شيئا
�إىل الدنيا اللهم الب�ؤ�س والنكد والبالوي كما هو حال الأرواح عندنا
.ولها احلمد كل الأنظمة التي ف ّرخت هذا النوع العجيب من الكائن
املري�ض.
الرجل العربي يحاول تغليف املر�أة و �إقناعها ب�أنها عورة و ناق�صة عقل
و دين..
اللذة حمرمة عليها و حمتكرة من طرف الرجعية الذكورية ..املر�أة
تغلف لتقنني ادوارها داخل املجتمع الن الرجل العربي يدرك متاما يف
قرارة نف�سه ان قدرات املر�أة العقلية تت�ساوى متاما معه بل و تتميز عليه
بقوة احلكمة و الدهاء .ال�شيء الذي لو اثبت وجوده و قوته � ،سيفقده
ال حمال �سالحه الفتاك الوحيد � ...سالح االيديولوجية الذكورية.
العالقات اجلن�سية هي غاية يف حد ذاتها و هي ا�سا�س للعالقات الب�شرية
و االن�سانية منذ الأزل لذلك ارف�ض رف�ضا مطلقا ان يتم ربطها بعامل
الدين بحكم ان توجهه يف الغالب هو توجه �سيا�سي لأهداف معينة
�أي انه و�سيله و ال يرقي مل�ستوى الغاية .ارى �أن خطوة البدء واالنطالق
نحو �أفق جديد ،يرقى مب�ستوى االن�سانية و ين�صف املر�أة املغت�صبة يف
حقوقها الفطرية  ،هو التخل�ص من ت�أثري الدين اجلربي داخل حياة

الفرد و ما يرتتب عنه من ت�ضييق يف كل املجاالت العلمية منها و
ال�شخ�صية .بحكم ان املجتمع بكل هياكله هو قادر ،االن ،يف الع�صر
احلديث على بلورة منوذج خا�ص به يف اطار نظام علماين يتالءم مع
معطيات هذا الع�صر و يحرتم ذكاء االن�سان بعدم خلط مفاهيم العلم
و اال�سطورة و تلقينه كل واحدة على حدة متجلية بو�ضوح يف تركيبتها
الواقعية .انا �أ�ؤيد و ا�شجع بقوة العالقات اجلن�سية خارج اطار الزواج
�شرط ان يتوفر املجتمع على ن�ضج فكري و م�ستوى وعي جدير ،يجعله
يتحمل م�س�ؤولية اختياراته و قراراته  ..و هذا ال�صنف من احلريات
الفردية ينبني بال�ضرورة على ركيزة الرتبية التي تلقن منذ ال�صغر.
بحيث ان متكن اجلاهل من ادوات التحرر و ممار�سته للحرية يف نطاقها
الوا�سع ،يعد اكرث خطورة على بنية املجتمع بل ووجوده ،يف حال انه
ا�ساء ا�ستعمالها .احلرية هي نتاج الوعي اجلماعي.
الذكورية ثقافة و�ضحاياها الرجل واملر�أة على حد ال�سواء .لأنه بداخل
املجتمع الذكوري نظهر بذوات مزيفة ،املر�أة تتلب�س �شخ�صية م�صطنعة
لرت�ضي الرجل والرجل اي�ضا يتعامل مع امر�أة غري حقيقية لري�ضي
غروره .يف نظري اكرب عائق يجعلنا نتخبط داخل هذه العقلية هو
الدين (عموما) ،الذي كر�س عرب التاريخ مبد�أ الالتكاف�ؤ بني املر�أة و
الرجل و جعل هوة بقدر ال�سماء تت�سع بينهم ،و لذلك ف�سدت هذه
العالقة يف جل �إبعادها بحيث ا�صبحت املر�أة تتخوف من �أي رجل
حتى ولو كان غريبا عنها.
الدين جعل من الذكر انعكا�سا لآلهة ال�سماء  ،بحيث �إن هذه
التفاوتات كلها ت�صب يف اطار مرجعية فكرية ذكورية تهدف لإقناع
املر�أة بق�صورها الذهني و العقلي و بتفوق اجلن�س الذكوري عليها،
حتى متثتل له و تطيعه دون مترد او ع�صيان .لكن من ح�سن احلظ،
�إن العلم اطاح بهذه املرجعيات و اثبت عدم م�صداقية هذه الأفكار
بتفوق املر�أة الغربية احلرة على الرجل يف عدة ميادين و بقدرتها على
ت�سيري حياتها بكفاءة.
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لعـــدد
ا
لـــف
م
اجلن�سانية  :اجل�سد ،الدين ،الفن
�أنا مع احلرية اجلن�سية خارج �إطار الزواج
مونيا مهدي

�إنه مو�ضوع ح�سا�س و يكت�سي العديد من ال�شوائب ...مو�ضوع يتكلم
عنا نحن الن�ساء وعن نظرة املجتمع الذكوري لنا .لن �أقول �أن هذه
النظرة الذكورية تكر�ست ب�سبب الدين �أو التقاليد فقط� ،إنها عقلية
مرت�سخة قبل ذلك بزمن بعيد ،منذ �أن تربع الرجل على عر�ش احلكم و
�أ�صبح الإله الذي ُيع َبدُ بدل الآلهة الإناث املقد�سات� .أي منذ بدايات
الع�صر الأبي�سي و اندثار الع�صور الأمي�سية التي كانت فيها الأنثى
ب�صفة عامة كائنا مقد�سا و رمزا للخ�صوبة و احلياة و اال�ستمرار .
منذ ذلك احلني و للأ�سف ،بد�أت مكانة املر�أة كجن�س مقد�س يف

الهبوط و التدين تدريجيا حتى �صارت ِم ْلك ميني من اجلاريات واحلرمي
 .هذه النظرة حولت املر�أة �إىل وعاء جن�سي متحرك يف نظر الذكور لي�س
�إال ...طبعا ،كان للدين دور لعبه يف هذا الباب ،دور كبري يف تر�سيخ
هذه الفكرة يف �أذْهان النا�س على اعتبار �أنه يروج دائما لفكرة �أن املر�أة
عورة و�أنها ناق�صة عقل و�أن لها ن�صف ن�صيب الذكر من املرياث و�أن
�شهادتها ال ت�ساوي �شهادة الرجل  ..الخ الخ ...
�أنا �شخ�صيا �أرف�ض هذه النظرة الدونية الذكورية� .أنا مع احلرية اجلن�سية
خارج �إطار الزواج.

38

�إبـــــــداع
رائحة اللون

عبد الواحد كفيح
و�أنا �أجر نفْ�سي يف جوف القاعة ،بتثاقل مبالغ فيه ،كان احل�ضور مازال
باهتا .ولأين دخلت الهثا من �أثر التعب و�سياط �أ�شعة ال�شم�س ،مل يكن
مبقدوري �آنذاك �أن �أميز الأ�شياء والنا�س واللوحات املعرو�ضة بالداخل.
كانت القاعة برمتها عبارة عن دهليز �أو ممر طويل ال �أدري �أين يتجه وال
�أين ينتهي .ت�سود �أجوا�ؤها برودة حمتملة ب ْي َد �أنها بدت يل غري منع�شة،
مل تجُ ْل عتم َتها �سوى حزمة �أ�ضواء كابية خافتة مل �أتبني م�صدرها� ،أهي
بقايا خيوط ال�شم�س املت�سللة من �أعلى ال�سقف �أم الكوى ثم ما لبثتت �أن
ازو ّرت؟ �أم م�صدرها فواني�س ثبتها املنظمون كديكور على اجلدران؟ قبل
�أن تنق�شع الغ�شاوة من على عيني ،وقبل �أن �أمتعن جيدا يف �أوىل اللوحات
الت�شكيلية املعرو�ضة هناك ،اجتاحني �إح�سا�س بالك�آبة مل �أتبني م�صدره،
فعدت �أدراجي نحو البوابة التي اكت�شفت �أنها على �شاكلة قو�س عتيق من
طراز برتغايل موغل يف القدم .انقذفت دون هدف يف حنايا �أزقة �ضيقة،
ملتوية تفوح منها رائحة كرائحة التاريخ .م�شيت مفتونا مبحلقا يف ال�شبابيك
العالية جدا وال�شرفات التي حتكي �ألف حكاية وحكاية عن تعاقب �أ�سر
وعائالت �سكنت هذه الربوع منذ قرون خلت .من هناك يف الأعايل تطل
عجوز �صامتة كالقبرّ ة� ،أثقلت ال�سنون والزمن مالمح وجهها وطفقت تغر�س
عينيها عميقا يف املدى البعيد .ويف ال�شرفة املقابلة انزوى طفل �صغري يرقب
عن كثب حمائم مقرف�صة يف خجل حتكي عن �صمتها ال�ضاج بالده�شة
والإمتاع� .أطلقت �ساقي للقدر ت�سيحان بي بني االبراج العالية املطلة على
ال�ساحل الأطل�سي ،حيث هناك يف قلعة عالية ن�صبت مدافع �صدئة ،مازالت
�صامدة يف وجه الأنواء ،مل ينل منها ال فعل الزمان وال نائب احلدثان.
جتثو وعيونها على الأفق االزرق ال�شا�سع ،ترقب منذ الأزل قوافل القرا�صنة
املردة الدهاة املتم�سكني على الدوام باحلبال املتدلية من �سواري ال�سفن
احلربية ،م�ستطلعني مبناظريهم للأفق البحري ،و�أ�ساطيل جيو�ش الأعداء
املت�أهبني على الدوام للنيل غيلة من حر�س احلدود و�شن غاراتهم على
املدن ال�ساحلية .وعلى مقربة منها ،ومن على كل هذا العلو ال�شاهق ،تابعت
�شغب �أطفال احلي الربتغايل ،وكيف كانوا ،ب�سرعة النيازك ،يلقون ب�أنف�سهم
يف �أعماق مياه امليناء الرحب ،حمدثني �شرخا عميقا يف �سطح املاء .مياه
من�شغلة بحرب �ضارية وارتطام �أبدي على واجهة جدران عمالق ،ظل
ميد �صدره منذ الأزل ل�ضربات االمواج املجنونة التي ال متل ابدا وال تكل
املد واجلزر والذهاب والإياب واالرتطام
يف حركات ال تعد وال حت�صى من ّ
امل�سموع وهو ال يبايل بتقلباتها الهائجة ،معرت�ضا معاندا �شاخما بجربوته ال
ي�ضعف وال يلني �أمام هذا الإ�صرار اجلبار على االنك�سار واالنتحار الأبدي،
حتى ا�صطبغت خا�صرته بحزام بلون احلناء .دلفت و�أنا م�سرمن انتزع مب�شقة
رجلي من وعثاء داء النقر�س ،نعم داء النقر�س الذي بد�أ يقتات على
ّ
عظامي .قلت دلفت اىل بوابة القلعة الربتغالية احلديدية التي ت�شبه �إىل حد
بعيد باب زنزانة كربى ،تلقب بباب البحر  .تغم�س على الدوام قدميها
يف املاء �صامدة ،حتر�س احلي يف مواجهة دائمة لبحر الظلمات  ،حتكي له
ويحكي لها عن �أهوال احلروب التي �أودت ب�آالف ال�سفن وطمرتها يف
قيعان البحار واملحيطات ،حتكي عن الأرواح والعجائب والغرائب التي

ت�ضج بها فلوات البحر و�أعماقه اخلرافية املده�شة ،والنوار�س البي�ضاء ّمتده
باحلكايا ال�ساحرة من وراء �سبعة �أبحر َمددا.
توقفت على مبعدة من منزل �شاهق ُي ْ�ص َعدُ �إليه عرب درجات مت�آكلة تعود يف
ن�ش�أتها اىل غابر العهود والأزمان كما يقال .من �شرفته اخل�شبية الباهتة اللون
يف �إطارها املت�آكل ت�شرئب كرمة تني �صغرية بر�أ�سها من اجلدران وقد فتحت
�شقا و�صدعا ظاهرا يف طريقه لنزع �إطار النافذة .وعلى �سطح البيت متدد
حبل غ�سيل طويل ،ن�شرت عليه مالب�س زاهية الألوان ترفرف يف مهب تيار
الهواء ،يقابله بنف�س الدقة والرتتيب يف االنتظام -على �أ�سالك الكهرباء-
�أ�سراب من الع�صافري تزدحم يف �صف منتظم �أنيق ال�شكل ،ت�شرئب ب�أعناقها
�إىل رحابة ال�سماء و ُتق ّبل بع�ضها البع�ض يف حب ووئام و�سالم .ويف الأ�سفل
كان ثمة قط م�شاك�س ،قط واحد فقط  ،يلعق ذيله م�شرئبا بعنقه نحو قف�ص
فارغ معلق على حافة �شرفة املنزل املقابل ،حيث ا�صطفت �أ�ص�ص �آيلة
للتداعي وال�سقوط .على وجه احلائط يظهر بارزا للعيان ،ن�سر �أخ�ضر مر�سوم
يف غاية املهارة وال�صنعة الت�شكيلية ،كتبت حتته عبارات ت�شجيع هذا الفريق
،تقابلها عبارات ت�شجيع ذاك الفريق �أو ذاك  ،بر�سومات يف غاية الأناقة
واجلمال� .صعدت القلعة من جديد لال�ستمتاع برتنيمات هذه الأهجوزة
املتناغمة الأ�صوات القادمة من جوف زمن لي�س زمننا ،لأنه خ ّيل ا ّيل ،بحق
�أنني �أ�سمع ب�أم �أذين �أ�صداء قعقعة �سنابك خيل الربتقيز الغزاة و�صليل
�سيوف الروم التي ت�صم الأ�سماع وغارات �أ�سود الأطل�س حماة الثغور،
�أبطال دكالة ال�شجعان و�صهيل جياد حماربيها اال�شاو�س� ،أرى و�أ�سمع ما
يعقب االلتحام من �صدى �أنا�شيد ح َم َل ِة �ألوية وبيارق احلروب واملعارك
الفاحتني وتكبري وتهليل فيلق الطليعة املتطوع لدحر الأعداء واملوت قربانا
حلماية عذرية الربيجة� .أرقب رفقة هذه اجلوقة مكانا ذهبيا اتخذته ال�شم�س
هدفا ومذبحا النتحارها ومغيبها املتكررامللغوز .وهذه النوار�س البي�ضاء
،ك�سعاة الربيد ،ت�أتي دوما حمملة بالر�سائل والأخبار واحلكايا ،تهم�س يف
ُ
�آذان ال�شرفات والنوافذ امل�شرعة على تيارات الهواء الرطب وتوزع االخبار
عرب قعقعاتها الدائمة باحثة يف �شراهة هنا او هناك عن �أ�سماك قادها م�صريها
نحو مناقريها املفتوحة على الدوام لاللتهام ،ت�أتي �أ�سرابا ووحدانا نازلة
�صاعدة يف بهجة وحبور يف جوقة متناغمة الأ�صوات تزيد املكان �سحرا
خا�صا وده�شة ال مثيل لها� .أح�س�ست بال�سكينة ت�سربلني .ا�سرتجعت
هدوئي و�صفا ذهني� .شيء دافئ/بارد ،ل�ست �أدري ،ت�سلل اىل دواخلي
كما ت�سللت مويجات البحر اىل امليناء .هواء رطب يحمل على جناحيه
رائحة البحر ورائحة املراكب ،والزوارق وملح البحر و�أهازيج البحارة �أنع�ش
كياين و�أيقظ يف نف�سي حب العودة لهواية الت�شكيل وا�ستغوار مكامن
اجلمال .وملا بد�أ الغروب يزحف بجربوته على املكان ت�ضخمت بداخلي
�شهوة ال�س�ؤال ،بعد كل هذا اخللق �أ�س�أل بحرقة عن �سر وعظمة اخلالق
الأكرب .تذكرت قاعة العرو�ض.نعم قاعة العرو�ض .وجدتني �أحدث نف�سي
ب�صوت غري م�سموع،هذه لوحات ت�شكيلية طبيعية �ضاجة بال�صوت وال�صورة
والألوان� ،أمل تقتن�صها بعد عني الفنان ؟؟.
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بيني و بينك

ر�صا�صة

عبد الفتاح بن حمودة

حممد العيا�شي

َب ْينِي َو َب ْي َن َك ُت ْزهِ ُر ْ أَ
ال ْ�س َوار
الَنْ َوا ُر
َو �إِلىَ َي َد ْي َك َت ُر ُّدنيِ ْ أ
`
َت ْدنُو �إِليَ َّ ل َِك ْي �أَ َر َاك ق َِ�ص َيد ًة
َو َت ُل ُّفنِي ِب ُع ُيون َِك ْ أَ
ال�شْ َعا ُر

تهربني من الباب
تهربني من ال ّنافذة
تهربني من الأ�صابع
تهربني من ال�شّ وارع
تهربني من ال ّنا�س واملطر
تهربني من احلانات
تهربني من املطاعم واملقاهي..
تهربني من ّ
كل �شيء لت�سكني هذا ال ّر�أ�س!

�أمامك اثنان كيما ترتوي بهماال�سراب وماء البحر يا َظ َم ُ�أ
ماء
ِ
ال �شي َء يدعو �إىل بث ال�سرور فقدأزعجتنا بامل�آ�سي �أ ُّيها النب�أ
� ْ
 يهزا بنا ك ّلما �أ�صغى ل�صرختنام�ستنجدين به يف الأزمة امللأُ
ّ
اقتنيت حديثا
كل الثياب التي كنت ُجنبي ت ْهرت�أ
يا �صديقي على َّ
�أهذي و�أجرتع الآثام طازحةً لو ْمل ُي َط َّو ْر بروحي ذلك احل َم�أُ
كيف النجاةُ؟ �إىل �أين النجا ُء؟ :تقول ال�شم�س َّ
كل �شروقٍ و ْهي تبتد�أ
الن ْهر ّرقت
مل ،ر�أى �أ�سما َكه ُ�س ْ
واملا ُء ي�صرخُ ٍّ � :أف �سوف �أختب�أ
�شاحب فمتى
هذا الف�ضاء ك�سا ٌءٌ
�أ�سطيع متزيقه عني� ,أ�أجرت�أ؟
 �أكاد �أ ْبعِد جثماين �أط ّلقه.تردد الروح  :زوجي كالأىل ُبذ�أوا
 ياليل طلْ قال خف ٌّا�ش وحرمِتك العظمى
بقلبي ,ال �إلاّ ك ملتج�أُ
َ
قائم الليل
ت�س ّهد اللوعة اخلفّا�ش لي�س يزال َ
ال ير�ضيه ُم ّتك�أْ

فاحتة �صالح الدين

َهلْ ليِ ب َِك ْ�س َر ِة َم ْر َم ٍر َراقٍ ِ�إ َذا
الد َجى ْ أَ
ال ْق َما ُر
َر َق ّْت ِلآ ِل َه ِة ُّ

ُ

َب ْينِي َو َب ْي َن َك �أَ ْلف ُ َع ِا�ص َف ٍة نمَ َْت
َما َبا ُل َها غ َْ�ض َبى � ،أَ ُق ْر َب َك نَا ُر ؟
ال�شْ َواقَ َ�أ ِيّن َطا ِئ ٌر
َو �أُ َح ِّد ُث َْ أ
َف َل َع َّل ُك َّل َ�س َما ِئ َها �أَ�شْ َجار
رواح َنا
َف ْوقَ المْ َ�آذِنِ َغ َّر َد ْت �أَ ُ
ُل َغ ُة ا ْل َب َالب ِِل َما َل َها �أَ ْ�س َرا ُر
ِال َمالِ فَا ْف َت ْح ليِ َيداً
ق َْد جِ ْئ ُت ب ْ آ
�أَ ْهفُو �إِ َل ْي َك َ ...ل َع َّل َك المْ ُ ْخ َتا ُر
�إِ ِيّن َو �إِنْ �ضَ اق َْت َع َل َّي خَ ر َِيطتِي
ال ْ�س َمار
َف َم َح َّبتِي �أَنْ َها ُر َها َْ أ

عبث
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البالد �سفين ٌة وبح ٌر واجلهات الأربع
ع�صام خليل ،م�صر

تركنا البلد
ليبقى مت�س ٌع يف ال�شارع،
لن�أكل،
ليكون اخلب ُز �صاحياً
قفا ُه كوجهه  /تا ُم احلمرة والدقيق.
ن�صيب
لي�س َيل ٌ
َ
حتى من ر�صيف البلدية.
بثقب
بر� ٍأ�س ٍ
وجفنٍ ي�شب ُه كرنيب املطبخ
جنب حذائي
�أ�صحو على ُجني ٍه َ
لأفطر.
لففت ق�صيدتني يف جيب لقمة
ُ
ألوك و� ُ
� ُ
ألوك ..
الكالم تع�شّ ب يف ال�صدر
		
و�أثمر حنجرة.
وال�شاي على اهلل .
ُ
�أم ّرنُ
احلقائب
َ
للطلوع �إىل ُ�س ّل ِم
الب�ضائع
بال تذاكر،
� ُ
أغ�سل ّ
كل �أث ٍر للع َرقِ
و�أعدل البدنَ يف مقعدٍ رخي�ص،
أ�شرب ال�شاي ..
� ُ
كلُّ ح َلم ٍة يف (دكرن�س)
حنانٌ
�ضارب يف البطن.
ٌ
أخبئ احل َرب مع الأرزُ
� ُ
أكتب و� ُ
حتت �شقف ٍة م ّرتبة،
ج ّعدتها ق ّل ُة احليلة،
و�أفط ُر على ج�س ِر امل�صرف.

حكت حكاية
ك ّلما ْ
�ضربت يف الأر�ض خيمة،
ُ
وعلقت على الأوتاد �شاياً ملن مي ّر
وعنباً للراوية.
احليطان عالية
عالية بال جذوع وكل نتوءاتها حفر
قالت حمام ٌة
الع�ش
بي�ضها على ّ
�شق واحد !
بال ٍّ
احليطان
جداً
عالي ٌة ّ
حتى �أن الطوب اختنق وفتح رئ ًة يف الدهان.
املعقول� ،أن يحملني ال�سلم بلطف
�إىل �سدرة اجلدار
لكن املالئكة وعدتني بع�شاء ومقعدين على
النيل !
�أركن ر�أ�سي على املخدة
وظهري على احل�صري
واحلكاية
بع�سل
ال تنتهي �إال ٍ
ين�ساب على احل�صري.
بنت
يا ُ
من ع�شّ ِ
بك بهذي النعمة ؟!
ال�صبح يجري �إلينا ما �إن فتحنا العيون،
ُ
يلحقنا،
يفرد مندي ًال،
نتورك عليه كي ال تطري جنب الأري�ش
�أم ّزق (البا�سبور) حتت �شجرة توت،

�أه ّز ْ
اجلذع لآكل
ويرطب احللق.
يا غالية
لي�س �أجمل من �صباح اخلري
�أ�ص ّبها ِ
عليك فتخدلني �أكرث
ال يبقى بيننا � ُّأي قما�ش .
التقو ُمي اجلديدُ �سيبد�أ �أول احل�صاد
وكلما ثقل املح�صول �سنزيدُ الأيام
وبايل �أال نكرب
�ألاّ تن�سانا املو�سيقى يف الأفراح.
املهم
ُّ
�أن يبقى ال�صوت ُق ّدام احلنجرة
و�أن نتج�ش�أ �إذا لزم الأمر .
الإل ُه الذي �أعطانا ال َ
أر�ض
والزرع
ابت�سم يف الربيع.
على الفور؛
ابت�سمت �ساقٌ يف نهايتها وردة.
ْ
ُ
املح�صول كله مييل طوال النهار �إىل غروب
ال�شم�س.
يف الليل
ك�أننا غرباء
مبنجل ُيريقُ َ
ع�سل احليا ِة
أح�س ٍ
بع�ضنا � ّ
اجلامح
ِ
ب�ضرب ٍة يف ال�سرة !
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اخل�ضم القفر
نا�صر ال�سو�سي

مل يرفرف الفجر الأرجواين بعد
عندما �أقبلت �أ�شباح ال�ساعة
ترمقني؛
تتفر�س يف،
ف�أ�س�أل �سدوف اجلن من حويل،
و �أ�س�أل حفار القبور
بهم�س مكتوم :
يا حفار القبور :ما الأمر؟.
�أهذه هي ال�ساعة؟
ليجيبني زفري الريح،
جئناك�،أنت�،أبها امل�ش�ؤوم.
جئناك ننهي بقية ال�سهر.
قلت :يا قوم
�أترى هنا،
على ح�صري الق�ش املظفور،
�أم يف الرابية،
�أم يف مكان �آخر؟
قالوا :انه�ض
و هلم يا مهموم
لنجرب يف اخل�ضم القفر.

قلت� :أيا جن الفجر
يف هذه ،كلكم نظر.
و �أنا �سيان عندي ال ُه ُجود،
و ال�سهر،
هنا� ،أو هناك،
�أو يف مكانكم ،ذاك
القفر
لن �أفرغ دموع الأ�سى من عيني
على ح�صريي املظفور.
قالوا :نعم،
نعلم.
�أنت ل�ست من عيدان اله�شيم
لت�شعر بيننا بال�ضجر.
لكن �ستخربنا ،يقينا،
ب�أحالم لياليك،
و ب�أ�شياء �أخر.
و �إن �أ َب ْي َت
�سيالزمك ر�سم،
وو�شم،
مل يدون على �سواك

من الب�شر.
قلت :يا حفار القبور :
لن �أذعن جلن الفجر،
و لو رموين يف اخلالء القفر.
لن �أذعن للكابو�س.
لن يهزمني �سواد هذا القدر.
فالتيه يا حفار
يفتنني.
و املنفى
يع�شقني.
ووحدي،
ووحدي فقط
�سينبج�س يل ال�سر اخلفي
الأكرب؛
و ال�ضياء،
و�سط اخل�ضم
القفر،
يف امل�ساء،
وغب ال�سحر
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كاهـن
حممد �أوجلمعا

الأوراق ال�صفراء الذابلة واملت�ساقطة
الأوراق التي بعرثتها �أرجل
ونحن نودع بع�ضنا البع�ض،
عفت عنها الريح فلم حتملها،
وجتاهلها احلرا�س
قبل قليل رجوتك �أن ترحل
والآن
�أريد ح�ضور قدا�سك يف معبدك،
لعلني �أتكهن
�أو �أ�صبح نا�سكا
ف�أنا
ال �أ�صلح �إماما.
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لـقـاء

ح�سن ريا�ض

قال �سعيد :
حني خلدت �أمي للنوم ،فتحت النافذة عن �آخرها و�أخذت �أدخن
كنت �أفكر يف �أ�شياء كثرية ومل �أنتبه كعادتي �إىل عمق ال�سماء وال
�إىل النجوم �أو ال�سحب الهاربة ،بقيت هناك �إىل �أن اقرتبت مني �أمي
بعدما اعتقدت ب�أنها نائمة ،مل �أنتبه �إىل حفيف �أقدامها وهي تقرتب،
كانت نحيلة ،يف عيونها حزن عميق� ،أغلقت النافذة ودعتني �إىل
النوم� ،صمتها كان ي�شغل خميلتي بهواج�س كثرية� ،إدماين املبكر
على احل�شي�ش والكحول كان يقلقها كثريا ،كما يقلقها �إ�شتغايل يف
قلب الليل حني �أحمل الري�شة لأر�سم وجها ما� ،أو �أ�ضع خطوطا للوحة
قادمة .كما �أن الكحول راح يبعد يف ما بيننا ،فبينما كانت ترف�ض
�أن �أ�سلم عليها و�أنا خممور كنت وخمافة �أن تراين على تلك احلال
�أت�سكع طول الليل ،لكنها ال تنام ،فما �أكاد �أفتح باب املنزل حتى
�أ�سمع غمغماتها من بعيد :
�إنه قلب الأم
كانت فتيحة التي تعرفت عليها �صدفة برفقة �سعيد مبقهى �سي�سي ال
تفقه �شيئا يف الفن ،لكن نربة �صوت �سعيد الهادئة ،و �صمته البليغ
�أحيانا �شجعها على الإ�ستماع �إليه �أكرث.
كان �سعيد متزوجا وله ابنة واحدة� ،أما فتيحة فكانت مثلي هائمة بال
�أفق.
وكنت برفقة �سعيد نتحدث يف �أمور خمتلفة حني ملحتها وهي تدخل
و تتجه ر�أ�سا �إىل دكة عالية ،بعد �ساعة تقريبا ،وكان يبدو من طريقة
تدخينها �أنها جد مرتبكة دعوتها �إىل اجللو�س بجانبنا فلم ترتدد.
كانت يف بداية عقدها الثالث ،بي�ضاء الب�شرة تو�سطة القامة وعلى
قدر كبري من الذكاء ،وكعادتي مل �أ�س�ألها عن �أ�صلها �أو ف�صلها ،لكن
لكنتها البدوية كانت وا�ضحة و قبل �أن تنهي ال�سيجارة دعكتها على
املنف�ضة ،ثم التفتت �إ ّيل قائلة:
هل ت�شرب ؟
نعم

�أي نوع من اخلمور..؟
كان �س�ؤاال مفاجئا من فتاة يف مقتبل العمر ف�أجبتها با�سما.
�إىل حد الآن لي�س لدي �أي م�شكل مع �أي نوع.
�أنا �أي�ضا.
تقبلني على �أي نوع...؟
لي�س �أي نوع ،املهم و �ضحكت ب�صوت عال قبل �أن ت�ضيف :
املهم هو العبور �إىل ال�ضفة الأخرى.
قلت �ضاحكا :
�أي �ضفة ..؟
الن�سيان .نعم الن�سيان� .أن تن�سى كل �شيء و تنام ،بعد ذلك فتحت
حقيبتها و �أخرجت مذكرة �صغرية .فتحتها ثم قالت بعد �أن و�ضعت
�أ�صبعها على رقم معني.
من ف�ضلك هل هذا رقم كبرية.
كان �إ�سم كبرية يف �أ�سفل الورقة ،و حني �أ�شرت �إليه ب�أ�صبعي ،طلبت
مني �أن �أركب لها الرقم .و بعد �أقل من دقيقة جاء �صوت كبرية :
فتيحة �أين �أنت ؟
�أنا يف مقهى �سي�سي.
�ستعودين هذا امل�ساء ..؟
ال �أعتقد ذلك.
متى �ستعودين..؟
ال �أعرف.
هل �أنت بخري..؟
و توقفت فتيحة ثوان قليلة قبل �أن ت�ستدرك
�إنه �أ�سوء يوم يف حياتي
كيف ..؟
�س�أو�ضح لك يف ما بعد.
و�ضعت الهاتف يف حقيبتها ال�صغرية و�أغلقتها ب�إحكام ثم قالت وهي
حترك ر�أ�سها غري م�صدقة.
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ر�سا ِئ ُل لأيلُول
غيدى  /املغرب
�سعيد َّ

كي �أ�ص َري �إن�ساناً
�أي ُلول مِيالدِي�...أي ُلول م ِوتٍي..
يا �أهلل ها �أنا تع ّر ُ
يت فلت ْمدحنِي قلِيال ْ
()...
�أ ُّيها الواقفُون على ُجرحي
عجن ِّ
الطني
متاي ُلوا قلِيال
ْ
كانت �س ُنونو ٌة تجُ يد ْ
وكانَ با ْمكانِها �أن ُت ِّ
كذ َب قُد�سِ ية ال ّتكوِين
�أي ُلول يا �أي ُلول...
عندما يرج ُع ال ُ
بت ْ
فقط �أن ت�صن َع �آدمِيا...
أطفال �إىل املدارِ�س
لو ج ّر ْ
�أ ّما ال ُّروح...
أفتح ُجرحِ ي َوح ًال لل ّنوارِ�س...
� ُ
ما نفع ْتنِي ليالي ِه ّ
الط ْ
وال
فوحدها ال ّر ُيح تنفُخها...وتتج َّلى ع ُيوبنا...
وال �أح ّبتنِي ن�سا ُء املدِ ينة القدِ مي ْه
()...
ق�صا�ص �أهلِي
دجاجات جارتِي...
كي تقِيني َ
ُكنت مع ُتوها مبا يكفِي...لأ�سرِق َ
�أي ُلول ...دثّر َتنِي ْ
أرحام...
و�أبي َعها جلارتِي الأخرى  -جار ُتنا -
كانُوا يت�ساء ُلون وال َ
َ
ِ
ر...واحذر �أنْ تحُ ّدث بِنع َمة ر ّبك...
ال�سائل فان َه
أ�صبعهن
اخلم يخنِقن ال ّن�سل ب�
كانت ّ
ّ
الديك ُة تت�صاه ُر...ور ّبات ّ
و�أ ّما ّ
جداً
�أي ُلول ال ّرحم�...أي ُلول ال ّرحِ يم...
ال�صغري ّ
ّ
كثرُ ت �أ�سما ُء اهلل
�أي ُلول...
�صمت ُ
الداخِ لي ْه؟ وال نعرِف غيرْ �أ ّننا ُحفاة ُعرا ًة ن�صعدُ �إىل اهلل
�صوت با َعة مالب�س ال ّن�ساء ّ
�أك ّلما َ
اهلل كثِريا يرت ِف ُع ُ
()...
«ما ُيوهات ما ُيوهات
�أي ُلول...ل ْي�س ّ
كل ال�شّ عراء يحترَ ُقون
وتيانات...ما ُيوهات»
ُ�س ْ
ول ْي�ست كل الق�صائِد بنادِق
ليب؟
يفتح هذه ا ُجلروح يف نهدٍ ُير�ض ُع امل�سِ يح فوق ّ
من ُ
ال�ص ْ
�صمت باع ُة املا ُيوهات ِ
ولكن ُ
بع�ض ال ّرفاقْ زنادِق
فتحت امل�آذن حناجِ رها ُتنادي يف ال ّنا�س:
�أك ّلما َ
ْ
يرف�سون اليا�سمِ ني
«حي على ال�صال ْه
ُ
ّ
ّثم َيكت ُبون �شِ عراً عن خِ ذالن ال ّربيع
الفالح»...
على
حي
ْ
ّ
()...
وبني ال ّنداء ْين...يغت�سِ ُل املُ�ؤمنون...
خلف الف َرا�شات
�أي ُلول يا ُعقدتِي
م�ش ْينا ليالٍ طِ والٍ َ
لكي ن�صطا َدها
ُقل لإخوتِك الـ الأحد ع�شَ ر:
ال ْ
عندما يرج ُع ال ُ
أطفال �إىل املدار�س
بل لتد ّلنا على نُو ٍر به نحرتِقْ
()...
وح ًال لل ّنوارِ�س...
أفتح ُجرحِ ي َ
� ُ
دت �س ّلم �أنين َها
()2
كم امر�أ ًة �ص َع ْ
ُ
ل ُت ّ
طل على ْعر�ش ال ّرحمان
كي يرانيِ اهلل ثان َية
�أي ُلول...ع ّريتنِي ْ
� ُ
أعد تقارِيره...واملُخ ُربون
أيذكر �سبحان ُه كيف ن�شَ � ُأت و� ُّأي طني م ْعدِ ين
وحد ُه اهلل � ّ
وال ّر ُ
ٍ
فاق كت ُبوا �شِ عر ُهم عن خِ ذالن ال ّربي ْع...
مزجنِي...
�أ ْم من
ا�سمنت وحدِ يدٍ َ
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تالزمة اجلن�س واملوت
م
�إبـــــــداع

رندا ق�سي�س �سوريا  -فرن�سا

نوازل

عبد الغني فوزي  -املغرب

�أكتب “ الكل “
فيما ظننته املنتهى
و�أك�سره يف قب�ضة رخوة ،،
قب�ضة تراين �أراها
ويعلو الفي�ض
�أت�شمم “ الكل “
و�أنرثه يف الرائحة ،،
الرائحة التي تطوفني
حول كل �شاردة تقيم
رع�شة
يف الواردات الغليظات يف
ال�سند
�شريان امل�ساحة وحده
يطوي على اخلطى
�أطارد “ الكل “
�إىل �أن ي�ستوي على احلافة
بني الن�صفني الك�سريين
و�أغو�ص و�إياه
يف املاء الأول الذي �ضيع
م�سراه
وبقينا..هناك
على نغمة فقد
تهفو لل�سماء الأخرى
بني العبارة والإ�شارة
�أخا�صم “ الكل “

مبا تبثه ال�سقوف الدامغة
حني ينغلق وهواه اجلائع
بني غبار امل�شانق
يف ال�شهوة النابحة
�أتبول على “ الكل “
وي�سدل ع�صاه
من عل
تنذرا ملن وما ع�صاه
حني ت�ضيق ال�سبل  ،وقد
�أجذب “ الكل “
ت�أكل بع�ضها
على جذعي الطري
فتتجلى حبات اال�شتباك يف املفرتق
�سقيفتي ا�ستعارة
فيما ت�سعه الأغ�صان من
و�أبقى والعبارة الزائغة
�أفق
ن�سيح معا
�أنا الآن
دون حو�ض يذكر
خيطهما يف املكعب من
وهذا اخلراب قابع يف الكل
الريح
يجفف الينابيع من ال�شعر
�أ�سعى للحبو
هكذا يف الكثري من احلياة
حيث ال طريق
قطرنا يدب
وال �أثر
ما عدا ال�ضالعات يف دبيب لري�سم ملاء “ اجلرة “ فاه
ك�أين �أنا يف ال�ساللة
امل�سلك
املطمورة
ماذا ي�سعفني اللحظة
والكل ي�سند الهيكل
غري كتابة تذهب بي
ف�أتوزع ظالال ت�سند ظاللها ويقوي الن�سل
على م�سرح كالرقاب
لتحيا...
�أحتمل “ الكل “
الذي يتنزل على الر�ؤو�س
الغافلة
وي�صيبها

�أنظري

جمال املعت�صم باهلل  -املغرب ،كندا

�أُنظري.
�إنها �صورتي من فوالذ ،مرة �أخرى.
خرجت منها مرتني.
�أنظري:
الإطاربطيء
واخللفية نافذة داخلية.
�أنظري.
�إنها �صورتي  :زراعية،
املالب�س من ذهب قدمي
وعظام الأرق نظيفة
ومنا�سبة للمنفى.
مونريال  .يونيه . ٢٠١٥
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�إبـــــــداع
مر�آة جانبية

حممد عريج ،املغرب
كم لوح ٍة ،
ْ
�ستموت َ
قبل نزولها من �سِ در ِة الألوانِ
ُ
ومدى � ،ستحر ُم منهما الذكرى
كم من �صور ٍة ً
يحملن ري�ش َة عينه
مل
الر�س ِام
َ
لأنَّ �أ�صاب َع ّ
وقت انهماركِ غيم ًة ُ
ت�صل احليا َة بخ�ضرة الغيب البعيدِ
َ
ألوانُ
ً
أر�ض.
ل
ا
يف
أوجدته
�
الذي
املعنى
من
ة
فارغ
ل
ا
ت
فظ ّل
ِ
كم من �شاع ٍر
بالكلمات َّ ،ثم ُّ
ٍ
يخط � َّأي ق�صيد ٍة �أخرى
�سيم ُّر
�سوى تلك التي �أوحيتها لل ّنه ِر و ْهو ُ
ي�سيل نح َو م�ص ّب ِه
�سيالنَ عطركِ يف الرئات/املزهر ِّيات/الهواء ِ
ِ/املوت
كم من فكر ٍة
ح�ضوركِ
�شاعرهن
بقلب
ني
ا�شته
كما
يكن
مل
ق�صائد
كم
،
ثكلت
ِ
َ
َ
َّ
َّ
�شعب ما يتي ٌم ،
ٌ
ً
ال�شاعري
الكالم
يف
ليورق
أو
�
ليحيا
ا
مطر
يجد
مل
ِّ
الدنيا
ميكن �أن َ
يعيد توازنَ ّ
وكم كمانٍ كان ُ
احلرب البعيدة
ويك�سر �شهو َة ِ
لو ْ
إيقاع ِ
كعبك
فقط �أ�صغى �إىل � ِ
َ
َّ
رحيل طارئٍ
فو�ضى
من
ه
ومو�سيقا
ه
م�شيت
تختل
أن
قبل �
ٍ
ُ
ُ
الريح
مل يبقَ للأوتار بعدكِ  ،غ َري �أنْ مت�شي وراء ِ
املثقوب بالنق�صان
لتكتب وحيها
�أنْ تختا َر غاراً َّما َ ،
َ
كيف ل ِّأي حلنٍ �أن يط َري
َ
إذنٍ
دونَ
وكيف؟
من
�
ر
ي�ساف
جناح اهلل فيك؟ َ
ِ
و�أن َ
كيف ت�ص ُري للأوتار رائح ٌة � ،إذا مل ترق�صي حلنينها و�أنينها؟
َ
من...
كم ْ
ْ
من..
وكم ْ
ْ
احلروب
املواعيد
أر�ض ُتلغى مثلما ُت ْلغِي
ج ّن ٌة يف ال ِ
َ
ُ
البيوت
ُ
فرح ْ
وتطفئ الأنوا َر يف ِ
أفهم
ل
يكفي
ال
العم ُر
َ
ُوت
�أ ْو � َّ
أعد خ�سار َة امر�أ ٍة تمَ ْ

ير�سم بدخانها قلوبا حترتق

�سيد العدي�سي ،م�صر
وما ذنب ال�سيجارة
كي تلعنها..
وتنفث فيها كل هذا الغيظ؟
ما ذنبها لرتكلها
وهي التي منحتك حياتها وج�سدها طائعة..
كما تداري �أ�شياء كثرية �سيئة تخرج منك
ما الذي جنته
كي تخت�صر فيها كل تلك الوجوه البائ�سة
برغم �أنها ت�صرب علي احلرق
وال تغ�ضب حني تط�أها باحلذاء.
�ألي�ست هي من كان يهدئك؟
ومل ت�ش بك حني
كنت تداريها من ابيك..
�ألي�ست هي من �صمتت طويال علي ق�ضمك فيها؟
ومل تعرت�ض �أبدا
حني منحتها لأفواه الآخرين !
تتواط�أ معك علي قتل الوقت
وت�صمت دائما �إزاء نفخك فيها
وتتحمل قلقك وتوترك
تبدد فيها غ�ضبك
وتكون �أني�سك يف �أوقات الوحدة
مل تقل ال
حتي حني �ساويت بينها وبني �أي ب�صقة
�أمل ت�س�أل نف�سك
كم �سيجارة �أحرقتها
طوال ثالثني عام مروا؟
ومل تقف واحدة �أمامك يف املحاكم
الآن فقط
دون �أي �شعور باخلجل-تقف وت�شكو
الآن فقط
حني ادركت انك منذ ثالثني عاما
عبارة عن �سيجارة حترتق.
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�إبـــــــداع
نهايات مقرتحة لتمثال ال�شوكالته
خالد �سامح املجلي-الأردن

اللوحة الأوىل
احلاكم ب�أمر اهلل ومالئكته وعبيده و�شياطينه� ..أمر ب�صنع متثال له من
ال�شوكالته ،بقي التمثال منت�صبا ل�سنوات داخل ثالجة زجاجية
يف باحة الق�صر ،عندما جاعت الرعية اقتحمت الثالجة والتهمت
التمثال ...فكان طعمه مراً!
اللوحة الثانية
احلاكم ب�أمر اهلل ومالئكته وعبيده و�شياطينه � ..أمر ب�صنع متثال له من
ٍ
ل�سنوات داخل ثالجة زجاجية
ال�شوكوالته ،بقي التمثال منت�صبا
وك�سرت الثالجة بد�أ التمثال
يف باحة الق�صر ،عندما جاعت الرعية َّ
يذوب ..و�سال د ٌم �أ�سود!
اللوحة الثالثة
احلاكم ب�أمر اهلل ومالئكته وعبيده و�شياطينه� ...أمر ب�صنع متثال له من
ٍ
ل�سنوات داخل ثالجة زجاجية يف
ال�شوكوالته ،بقي التمثال منت�صبا
باحة الق�صر ،عندما جاع هوهجم على متثاله ب�شراهة و�ضربه بحذائه..
ثم اختفى!
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�إبـــــــداع
هكذا قتل ُت ال�شياطني
خديجةامل�سعودي

البد �أن هناك �سببا وجيها يجعلها تختا ُر ذلك املكان بعينه
لتختبئ فيه .مكانا �صغريا ودافئا يجمع �شياطني الأر�ض وال�سماء،
لتتعاي�ش وتتنا�سل وي�ستمر انتفاخنا .تختبئ فقط وتنتظر .مل ي�سبق
�أن ر�أيناها وال ُ
نعرف ما ا َّلذي تنتظر ُه بال�ضبط يف جلو�سها الهادئ
نعتقد �أنها غ ُري موجودة؟ كل ما نعلم ُه �أنها هناك و�ستبقى
حتى َ
يعلم ب�أمرها ،لكن �أحدا ال يجر�ؤ على احلديث عنها،
دائما .اجلمي ُع ُ
ن�صمت وننتفخ� .أ�سم ُع َه ْم َه َما ِت َها بداخلي منذ �سنتي اخلام�سة.
فقط
ُ
ُ
وت�ضحك �أحيانا .يف الليل يرتف ُع �صوتها ويبدو �أو�ضح .وال
تتحدث
ُ
و�س ْح ِب �أ�صابعي نحوها .ينفُخني اخلوف جمددا،
متل من غوايتي َ
ُت ُ
يدي حتت �إبطني ي�ضغطان بقوة عليهما
غم�ض ال َّرجف ُة َع ْي َني وحت�ش ُر ّ
الرعبَ ،عذبني االحتمال .رمبا
حتى ال يخطئا .يف كل ليلة �أبكاين ُ
ال�شياطني تبكي لأنني �أ�سجنها بداخلي دون �سبب وال �سبيل لها
للخروج �إال من عيني ،دمعا ماحلا يحرق خدي الذي �آذيته بامل�سح.
�أ�أمر نف�سي �أن تتوقف عن البكاء وال تتوقف .بل يزداد بكائي املكتوم
حتت الغطاء ،فالدموع �أي�ضا ال يجب �أن يراها �أحد .يف كل مرة � ُ
آكل،
َ
�أتخيل �أنها مت�ضغ �أكلي وتبلعه ،ت�شبع هي ،ومتتلئ بطني �أنا باخلوف.
تذكرت كالمها يل ذلك امل�ساء ،عندما باغتتني �أعبث بق�صر
كلما
ُ
ال�شيطان ،ترنح �سواد عيني كالغريق داخل بيا�ضه .وزاد انتفاخي.
“ابتعدي عن م�أوى ال�شياطني وال تدعي �أحدا يقرتب منه ،ال�شياطني
تنتظر فر�صة �أن تخطئي لت�سحبك ومن ِ
معك نحوها فينتهي وجودك
على الفور”.
بعنف ال ُيحتمل ،مازال كالمها يقرع طبلة الأذن� .أُطبقُ ال�ضر�س على
ال�ضر�س بقوة� ،أعانق ج�سدي و �أ�ضغط على حلمي بوح�شية حد الأمل،
مازلت موجودةَ .
طوال ِ
الوقت �أفك ُر كيف �س�أنتهي ويختفي
لأت�أكد �أنني ُ
مل�ست املخب�أ .ودائما �أخ�شى �أن تكون مل�ستي اخلفيفة و �أنا
ج�سدي �إذا ُ
� ُ
تخرب ق�صورها الدافئة فينتهي �أمريَ .ت ِع ْب ُت من
أغت�سل كفيل ًة �أن َ
عدت �أذكر عدد ال�سنوات
ت�صور الأمر كيف ميكن �أن يكون .الآن ،ما ُ

التي م�ضت و�أنا ميتة� .أقب ُع داخل ج�سد ال �أعرف من مالكه احلقيقي؟
اجتهت نحوها ذلك امل�ساء وخالتي بجانبها ،نا�سي ًة �أنها �أو�صتني
ُ
أحتدث عن الأمر �أمام �أحد ، .كانتا تتحدثان ب�صوت مرتفع
�أال � َ
قبل �أن �أ�صلهما .على �صفحة ذلك ال�صمت َك َت َب ْت عيوين �س�ؤاال،
وحدها �أمي جتيد قراءته .ثم نطقت ُه ب�صوت منخف�ض من فرط
وقت خروج ال�شياطني من ج�سدي بعد؟”
اخلجل� “ .أمل يحن ُ
�ستخرج
تخرج الآن،
ُ
�أجابتني بجبني مقطب “ :مل �أنت م�ستعجلة؟ لن َ
حينما تكربين �أكرث”
ِن�سحبت من �أمامهما متعمد ًة �أن � َ
أترك �أذين يف حجر كل منهما.
ا
ُ
ت�ساءلت اخلالة م�ستغربة :
 � ُّأي �شياطني؟ مل تكذبني على الطفلة وتخيفينها بهذا الكالم؟ مل تعد طفلة� ،إنها يف الثالثة ع�شرة من عمرها ،دعيها تخاف بدل �أنجتلب لنا العار� ،ستعلم كل �شيء يف وقته.
َ
تلقفني اجلدار باردا ،وقد �ضاق �صدري بالكالم وال�صور� .أيعقل
ألتفت �أنظر �إىل �أي �شيء من حويل ميكنه �أن
�أن ال�شيء بداخلي؟ � ُ
يجيبنيُ � ،
ب�صوت ُ
أحدث نف�سي ٍ
يدخل �إىل فمي
أم�سك بطني بقوة و� ُ
علي كل ليلة
�أكرث بدل �أن يخرجَ .
كيف يعقل؟ ُ
مادمت �أ�سم ُع ت�آمرها ّ
و�أ�شع ُر بحركتها بداخلي ،البد �أنها موجودة ،و�أت�صور �أن عددها �أكرث
من �أ�صابع يدي ،لذلك ال �أ�ستطي ُع �سحبها نحو اخلارج .كانت فورة
تفتح الأبواب املغلقة �أمامي و ُت َوحدُ ها يف باب واحد� .إما �أن
غ�ضبي ُ
أخرج �أنا.
تخرج هي �أو � َ
َ
مل �أجد خال�صا غري �سبابتي .حني مرت خمرتق ًة دفء فخدي
كنت قوية و �أنا على �صهوة �إ�صبعي .وكانت
واقتحمت خمب�أ ال�شياطنيُ .
ال�شياطني التي �أ ِلف َْت م�ض َغ �أكليُ ،تخرج �أملها من فمي �صراخا.
أكدت �أن ال�شياطني بالفعل اختب�أت بداخلي
فقط عندما �سال َّ
الد ُم ،ت� ُ
و �أنني �أخريا قتلتها.
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حـوار الــــــعدد
حممد جمدي :يتملكنا قلق كبري وال �شيء يدعو �إىل التفا�ؤل
مل يكن احلوار مع �شخ�صية لها من التاريخ ال�سيا�سي والنقابي والن�ضايل املقرون بالفكر واملعرفة الر�صينة التي تن�صت للمغرب العميق بالأمر الهني ،فقد كان
يجب �أن تكون محَ اوِر الأ�سئلة مرتكزة على �إيقاع خا�ص يرقى كي يلم�س كل اجلوانب التي ت�شغل بال القارئ املغربي والعربي �أو �أينما كان حول موا�ضيع لها
من الراهنية والدينامية ما لها� ،إذ نحن �أمام �أ�شياء ما زالت تت�شكل ومل ت�أخذ �صورتها النهائية .كان ميكننا �أن نطرح �أ�سئلة ال متناهية ،لكن احليز هنا ال ي�سمح
�إال بالقليل .لذلك �سوف نطل على قرائنا بهذه املحاور التي قد تفتح العقل املغربي والعربي على امل�ستقبل وت�ضيء بع�ض عتمات الواقع.

 nاملجلة :ال�س�ؤال الكال�سيكي ،ما هو تقييمك للواقع
ال�سيا�سي املغربي ب�شكل عام؟
 nجمدي� :س�ؤال وجيه جدا ،وال يخلو من �أهمية.
بالن�سبة يل كمنا�ضل يف �صفوف البديل الدميوقراطي ،ال�شيء يبعث
على التفا�ؤل ويتملكنا قلق كبري ب�سبب ما يقع اليوم وما وقع بالأم�س
القريب من تفكيك للأحزاب ال�سيا�سية العريقة وكذلك املنظمات
النقابية من طرف م�س�ؤولني عن ال�ش�أن العام من قريب �أو من بعيد،
لأن قوة املجتمع والدولة ُت ْ�ستمد من قوة الأحزاب ،النقابات وجمعيات
املجتمع املدين اجلادة التي ولدت حقا من رحم ال�شعب املغربي ،وما
يدل على ذلك هو ما وقع يوم  7غ�شت يف انتخابات الغرف املهنية،
حيث ا�ست�أ�سد املال احلرام ومل يبق فرق بني احلجر والزعفران وبني
ال�صخر والورد ،وذلك ما ي�شكل و�صمة عار وخيانة على �أعداء الوطن.
ماذا �سيقول عنا �أطفالنا و�أحفادنا حني يقر�ؤون يف املدار�س عن معاناة
هذا ال�شعب ،يف الوقت الذي ا�صطف فيه طابور ممن يدعون الثقافة
وال�سيا�سة ،ي�شربون قهوة ال�صباح كالعادة ،ويقر�ضون �شعر الغزل يف
قمر ال�ضياء .لقد ذهب ع�صر املعت�صم وبذهابه �أ�صبحت النجدة جمرد
ذكرى يف ذمة التاريخ .نحن من داخل النظام ال�سيا�سي القائم نت�شبث
بامللكية قلبا وقالبا ،لكن يجب �أن تبتعد م�سامري املائدة واملرتزقة الذين
يبيعون وي�شرتون يف ذمم هذا ال�شعب ويحاولون �إرجاع املغرب �إىل
الوراء على جميع امل�ستويات.

 nاملجلة :كيف تنظرون �إىل عالقة ال�سلطة واملجتمع يف
مدينة �سدي بنور؟
 nجمدي :ال�سلطة لي�ست وحدة متجان�سة ،فهي تختلف
من �شخ�ص لآخر .بالن�سبة للبع�ض� ،آمل �أن يفتح بع�ض رجال ال�سلطة
�أبوابهم وين�صتون للجميع ،وهذا ما ي�سري حتى على احلكومة لأن
مكونات ال�سلطة مبختلف �أطيافها هي موجودة حلماية القانون واملواطن
ولي�س �ضده .هذا ال يعني �أن كل رجال ال�سلطة ينتمون للحر�س
القدمي ،بل جند �أ�شخا�صا يتمثلون جيدا املفهوم واملعنى اجلديد لل�سلطة،
رغم �أنها تبقى فقط ا�ستثناءات .ال ميكننا �أن ننكر �أن ثمة رجاال لل�سلطة
يعملون على �إ�صالح ما يف�سده �آخرون ينتمون لنف�س اجلهاز ،وهذا
ما يجعلني متفائال يف كثري من الأحيان �أن هنالك �أمال دائما ملغرب
متقدم وحداثي .وعودة �إىل منوذج ما وقع يف انتخابات  7غ�شت� ،أريد
�أن �أ�ضيف �أن ذلك احلياد ال�سلبي والالمنطقي لل�سلطة ،وك�أننا نعي�ش
يف غابة بال قوانني �أو يف �ضيعة ولي�ست دولة ،هو من بني الأ�سباب
الأ�سا�سية واجلوهرية الني ت�ضعف ثقة �شبابنا ومواطنينا يف الدولة
باعتبارها يجب �أن تكون راعيا وحاميا للقانون ومل�صلحة مواطنيها ،وهو
�أي�ضا بال �شك من بني الأ�سباب الأ�سا�سية التي تدفع بال�شباب املغربي
�إىل االرمتاء يف �أح�ضان اجلماعات املتطرفة والإرهابية .عندما نفقد ثقتنا
يف ال�سلطة التي من الواجب �أن تكون َح َكما ولي�س خ�صما ،طبعا
ميكننا �أن ننتظر �أي �شيء.
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 nاملجلة :ب�صفتكم النقابية ولي�س ال�سيا�سية كيف تنظرون
لو�ضع العمال يف املغرب ب�صفة عامة وملدينتكم ب�صفة خا�صة؟
 nجمدي� :أوال ،ال ميكن الف�صل بني ال�سيا�سي والنقابي،
فثمة عالقة جدلية بينهما ،وما ي�سري على زيد ي�سري على عمرو.
على �سبيل املثال ال احل�صر ،فاالنتخابات الأخرية ملمثلي امل�أجورين
�شهدت تدخال مل�سامري املائدة يف هذا ال�ش�أن ،و�أخ�ص بالذكر ر�ؤ�ساء
اجلماعات املحلية الذين يف قلوبهم مر�ض لتوجيه العملية ،م�ستغلني
بغري حق نفوذهم الإداري واملايل الذي يخوله لهم امل�شرع� ،شخ�صيا،
ف�أنا حمروم مثال من �إجازتي ال�سنوية ل�سنة  2014رغم الطلبات
العديدة التي تقدمت بها لرئي�س املجل�س ،و�سبب ذلك عدم انبطاحي
وعدم خ�ضوعي لهواه ال�سيا�سي .وهذا فقط مثال من �أمثلة كثرية ،و�أنا
�أترفع عن ذكر كل الطرق التي �سلكها من �أجل كبح مواقفي لأكون
ذيال من �أذياله.
 nاملجلة :تطرقنا يف العدد الفائت من املجلة يف �إطار
عالقة ال�سيا�سي بالثقايف مل�شكلة فريق فتح �سيدي بنور لكرة القدم،
�أين و�صل ذلك امل�شكل باملنا�سبة؟
 nجمدي :باملنا�سبة ،لقد مت اغتيال الريا�ضة ب�صفة عامة
يف مدينة �سيدي بنور يف ظل رئي�س املجل�س البلدي ومن يدور يف
فلكه .لقد �شهدنا �أمورا مل نعرفها �إال يف �سنوات الالدميوقراطية ،كيف
يعقل مثال �أن يتم حتويل احل�ساب البنكي للفريق من بنك م�صرف
املغرب �إىل بنك القر�ض الفالحي رغم �أن �صالحيات الرئي�س ما
زالت قائمة طبقا للمادة  12من القانون الأ�سا�سي اجلامعي� ،إنه �أمر ال
ميكن �أن يفهم متاما ،وكيف مت �صرف املنحة امل�صروفة ل�سنة ،2013

 2014بطريقة غري �شرعية �إىل احل�ساب اجلديد من طرف رئي�س
املجل�س البلدي ب�صفته �آمرا بال�صرف للح�ساب اجلديد للمكتب غري
ال�شرعي؟ خال�صة القول� ،شئنا �أم �أبينا ،ر�ضينا �أم رف�ضنا ،ف�إن احلقيقة
الواحدة والوحيدة التي يجب �أن ن�ؤمن بها يف جميع املجاالت داخل
هذا الوطن ،و�إقليم �سيدي بنور منوذجا ،هي �أننا متخلفون وعلينا �أن
ن�شعر بعار التخلف حتى يكون بو�سعنا مقاومته وابتكار �أ�س�س ملحاربته
ما دمنا يف عامل ال يرحم ال�ضعفاء واملتخلفني.
 nاملجلة :كلمة �أخرية للمهتمني عرب �أقطار هذا الكون
ال�صغري؟
 nجمدي� :س�أقول ما قال مطران خليل مطران:
�شردوا �أخيارها برا وبحرا
واقتلوا �أحرارها حرا فحرا
�إمنا ال�صالح يبقى �صاحلا
�آخر الدهر ويبقى ال�شر �شرا
ك�سروا الأقالم ،هل تك�سريها
أيدي من �أن تنق�ش �صخرا
مينع ال َ
أيدي ،هل تقطيعها
قطعوا ال َ
مينع الأعني �أن تنظر �شزرا
�أطفئوا الأعني ،هل �إطفا�ؤها
ت�صعد زفرا
مينع الأنفا�س من �أن ْ
�أخمدوا الأنفا�س ،هذا جهدكم
وبه م ْنجاتنا منكم ف�شكرا.
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روايـــــــة
مقطع من رواية 1968
�أ�سامة حب�شي

ماذا �أنتظر من رجل كلما ذهبت عيناه للغفوة قليال ،وجد نف�سه يبتلع
ج�سما كبريا ،غريبا ،ومبجرد �أن يبد�أ فى ابتالع ج�سم �آخر م�شابه ،ف�إذا
باجل�سم يتوقف فى «حلقه» ،وتبد�أ يد غام�ضة امل�صدر ت�ضرب على
ظهره كى ت�ساعده فى الإفالت من املوت ،ولكنه يتقي�أ قططا .رجل
يبتلع القطط ويتقي�ؤها هو �أنا� ،أعلم �أنه فى بالد بعيدة ي�أكلون القطط،
والكالب ،والفئران ،ولكنهم على الأقل ال يبتلعونها مثلى هكذا،
رجل يبتلع قطة كاملة ،وموا�ؤها امل�ستغيث ال يجد عنده رحمة هو
�أنا ..فماذا �أنتظر منى؟ وملاذا كلما �أغم�ضت عينى تكون تلك اللوحة
املقززة هى ما تفزعنى وتال�صق وجهى مثل مال�صقة امل�سام اللعينة
للجلد الأ�سمر؟ �أنا رجل �أ�صبح يخ�شى النوم ،ويخ�شى الورق الأبي�ض
املوجود على �سطح املكتب ،نعم �أنا رجل تقتله ورقة بي�ضاء ،و�إن عطفت
عليه و�أجلت قتله �أ�صابته بجروح فى ج�سمه ،جروح �أ�شبه مبا تفعله
�أوراق الذرة عندما تالم�س اجللد ،الورقة البي�ضاء تعيدنى لطفولة هناك
و�سط احلقول وقت �أن ا�ستباحت �أوراق الذرة ج�سدى� ،أتذكر الآن
كم كان قا�سيا ذلك وقتئذ� ..أنا هنا �أهرب من تقي�ؤ القطط لأجدنى
�أمام تلك الورقة البي�ضاء التى تقاتلنى ،وال �أ�ستطيع فعل �شىء ،فال
املقاومة بغزوها وكتابة الكلمات ت�شف ُع ،وال االبتعاد عنها يوقف �أمل
التذكر الذى يطعن القلب ب�سكني بارد ،ورقة بي�ضاء يا ربى تفعل بى
كل هذا!!
ورقة بي�ضاء �أ�شبه بح�صان طروادة �أو كعب �أخيل ،ورقة خبيثة كورقة
معاهدات ال�سالم املزيفة ،ورقة قاهرة كامل�ستعمر الأبي�ض حلظة تدمريه
للرجل الأفريقى الذى يجل�س �أمام �شجرته فى ال�صحراء وقت �أن
ت�شتد ال�شم�س� ،أعرف كينونتى �أمام تلك الهالة الورقية البي�ضاء و�أمام
القطط التى تخرج من فمى �إن غفوت� ..أنا خيال امل�آتة البليد الذى
يحر�س حقال وهو ال حول له وال قوة �سوى هيكله املزرى� ،أنا خيال
م�آتة يود البدء فى كتابة روايته « »1968ولكن كلما كتبت ،م�سحت
ما كتبته ..وكلما عجزت عن الكتابة انهزمت �أمام كل العمر الذى
جرحا غائ ًرا فى �أعماق القلب ينزف كال�سرطان
فات ،وبات العمر ً
اخلبيث وال ميكن لنا ب�أية حال من الأحوال �أن نوقف نزيفه.
�أنا هنا بحافة �ضجيج التذكر �أ�شعر بالغثيان ،وبعيدا عنه �أموت عن جد
من احلنني ،وفى منطقة الو�سط �أتردد ،و�أهرب!! �أهرب من �ضجيج
الأ�صدقاء والطفولة� ،أهرب من ال�شوارع ومن عابرى ال�سبيل بقلبى،

�أهرب من اخلوف كى ال �أتذكر الأ�شياء ال�سيئة ،خ�صو�صا �أن الذكريات
ال�سيئة دائما هى التى تبادر للقفز �سريعا كى تعكر �صفو مزاجى� ،أهرب
من تذكر رواية “الأبله” لدو�ستويف�سكى لأننى ال �أملُّ من التفكري
فى �إعادة كتابتها على طريقتى مرة �أخرى وحتديدا من وجهة نظر
«روجني» ولي�س الأمري «مي�شكني» ،و�أهرب من «� ..»1968أهرب
من مالب�سى ،ومن طريقة نظرتى وقتها للأمور� ،أهرب من �أحذيتى
بقدمى� ،أهرب من ذكرى
القدمية ومن اجلوارب التى مل تعد تليق
ّ
حافة �أول مل�سة ملع�شوقتى الأوىل التى علمتنى �شبق ال�شهوة� ،أهرب مما
ال �أعرفه� .أهرب من «عبدة الدار» و»نرج�س» وجدتى� ..أهرب و�أجد
نف�سى �أغم�ض العني قليال ف�أ�شعر بفرحة حتاوطنى لربهة ثم تختفى،
تختفى فرحة اال�ست�سالم للحظتى الراهنة التى حتمينى من �ضجيج
التذكر ،ف�أنا �أو ُّد �أن �أكون بعيدا عن �ضجيج التذكر ..وقريبا من فرحة
�إغما�ض العني قليال ولكن بكل �أ�سف ال �أ�ستطيع حتقيق ذلك احللم،
وما �س�أق�صه اختلط احلابل بالنابل ،و�صدقنى يا �صديقى الذى هو هناك
وال �أعرف ماذا يفعل قبل اال�شتباك معى فى ن�صى �أو �أثناء وقوع نظره
على باب ال�ضجيج هذا ،فهل �ستدخله معى يا �صديقى �أم �أنك �ستظل
هناك بعيدا فيما وراء ال�سحاب؟ عامة �أيا ما كان ما تفعله الآن ،ف�أنا فى
هذيان ،و�أ�شعر برائحة املوت واحلياة معا!! �أنا هنا �أود البدء بروايتى
على ويكتب عن خطوط هى
لتعرفها معى ،ولكن احلرف ي�ستع�صى ّ
ل�شخ�ص �آخر� ،شخ�ص �أكرهه ،ودائما ما �أف�سد حياتى وهو الآن يف�سد
�سردى.
على فى هذا الو�ضع؟ رمبا عام �أو �أعوام ..ال �أعلم؟
ال �أدرى كم مر َّ
ت�ضع ىل �أختى الطعام �أمام غرفتى ..فى البداية كانت تطرق الباب،
ف�أجيبها لتت�أكد من �أننى ما زلت حيا ،فتحمد اهلل ومتار�س حياتها
الطبيعية بباقى البيت ،ولكن تبدل احلال و�صارت ال تطرق الباب
بعدما يئ�ست من البحث عن �صوتى التائه خلف الباب املغلق دائما..
ترتك الطعام ،و�أتعمد �أن �أنقله للداخل عندما يغلبها النوم ،و�أح�سدها
عليه دون ٍّ
غل بالطبع ،ولتجنب اخلروج مطلقا من الغرفة �صنعت من
�أوانٍ بال�ستيكية حماما خا�صا بى داخل الغرفة ،فقد تعهدت مع ذاتى
�أال �أخرج من الغرفة ولو انطبقت ال�سماء على الأر�ض� ،أختى زادت
الأعباء عليها بهذا احلمام اجلديد ،فهى تنظف تلك الأوانى وتعيدها
�إىل مكانها بال�ضبط ،ثم تنظف �سريعا الكتب امللقاة هنا وهناك ،وتبحث
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عن �أعقاب ال�سجائر كمن ت�صطاد ع�صفورا فى �شجرة كثيفة الفروع،
وال تعلم عن الع�صفور �شيئا �سوى �صوته وغنائه الذى ال يتوقف ،وهل
�صوت الع�صفور هو غناء �أم رجاء بعدم املوت؟ ال �أعلم!!
فى الغالب مل �أكن نائما و�أت�صنعه كى �أجتنب احلديث معها ،ف�أنا رجل
خا�صمه النوم و�صاحبه هذيان التذكر وا�ستع�صت عليه الكتابة..
�أختى ت�صري كال�شبح �أمامى� ،أرى ق�صر قامتها و�أتعذب لر�ؤية ذراعها
الي�سرى التى بها عاهة ،حيث اختفت منها الأ�صابع ومل يرجعها اهلل
لها� ،أرى احلرق امل�صاحب لن�صف وجهها الأمين واملمتد للكتف وال
�أملك �سوى البكاء.
كل �شىء حوىل حتول �إىل جحيم بعدما كان ا�سمى ميلأ ال�سمع
والأب�صار ،الآن �أنا هنا بني جدران �أربعة و�سقف �أ�شعر بوقوعه على
قلبى بني حلظة و�أخرى ،غرفة بها �سرير خ�شبى متهالك ،وو�سادة
مليئة ببقع �سوداء ،املالب�س ال يوجد �إال القليل منها؛ فقد �أحرقت
�أغلبها منذ زمن كى �أجرب نف�سى على عدم اخلروج ،ورغم ذلك فهذه
املحتويات القليلة حتا�صرنى وك�أنها �شخو�ص حتاربنى ،كل املحتويات
ت�صبح مفرت�سة وك�أنها خملوقات غريبة تود التِهامى� ،أحتمى منها
فى ركن ولكن ال مهرب� ،أ�صرخ فال تكف عن مهاجمتى� ،أبكى
فال ترحم �ضعفى� ،أخفى وجهى بكفى ف�أجدها بني الكفني والعينني
على� ،أخبط ر�أ�سى الأ�صلع
تغتالنى� ،أ�صاب بال�صرع وال ر�أفة منها َّ
باحلائط ف�أجدها بني دمى ور�أ�سى تنه�ش جمجمتى كطيور «هت�شكوك»
�أك�سر كل ما فى الغرفة ،و�أمزق بع�ض الكتب وال راحة تغيثنى منها،
�أ�ستجمع قواى و�أحاول حماربتها جمددا ،ولكن من �أين ىل بالقوة؟
ف�أ�سقط �أر�ضا كامليت ،و�أ�صبح كالدمية فى حجر �أختى ،مت�سح الأخت
على وك�أنى ابنها ..تقر�أ �آيات من القر�آن
دمى ،وتقبل ر�أ�سى ..تطبطب َّ
حتفظها ب�صعوبة تت�ضح من قراءتها ،ثم تختتم هذا الطق�س  -الذى ال
�أعرف كم تكرر و�إىل متى �سيتكرر  -بتعويذة �ضد احل�سد ،كم ثمن
املعاناة التى تدفعها �أختى ب�سببى؟! ال �أعلم .و�أى ذنب ارتكبت
كى يكون لها �أخ فا�شل مثلى؟! �أخ يعتقد �أنه روائى ..كتب رواية
وحالفه احلظ وا�شتهرت ،وعا�ش على هام�ش ال�شهرة �سنوات ال
يفعل �شيئا �سوى ممار�سة الغرور والتعاىل على الآخرين ،وعندما �شعر
باليتم فى الكتابة قرر كتابة رواية �أخرى ولكنه مل ي�ستطع �إىل الآن
رغم املحاوالت التى مل تتوقف ،وها هو الآن �سجني فى غرفة ،يعانى
من هذيان وتخبط و�إحباط واكتئاب حاد� ،أخ قطع �شوطا فى تناول
الأفيون واحل�شي�ش كى يكتب روايته الثانية وف�شل ..ف�شل حتى فى
حملها ما ال يحتمله ب�شر..
وحملها فوق طاقتهاّ ..
احتواء �أخته العان�س َّ
�أفكر فى �أختى العان�س التى ما ناداها �أبى يوما با�سمها احلقيقى وك�أنه
قد قرر م�سبقا معاقبتها منذ والدتها ،يلقبها �أبى «القرادة» وكان يقول
دائما «هذه البنت التى اختفت منها �أ�صابع اليد الي�سرى تذكرنى
بوبر ال�صوف �إن مل حترت�س منه �أ�صاب الأنف بالزكام»� .أبى حرم

«نرج�س» �سماع ذلك اال�سم طوال حياته ،وكان لقب «القرادة» ال
يفارق فمه« ،نرج�س» العان�س التى خا�صمتها الدنيا بعزوف الرجال
عنها ،وخا�صمتها �ضحكات الأطفال مدى احلياة ،ال تعرف �أى ذنب
اقرتفت ليكون جزا�ؤها كل هذا احلرمان ،طفلة تولد بذراع خالية من
الأ�صابع فهل تحُ ا�سب على ذلك؟ طفلة تكرب وفى حلظة غ�ضب يقذف
الأب بـ»وابور اجلاز» فى وجهها في�صبح ن�صفه الأمين حمروقا حتى
الكتف ،ف�أى ذنب لها؟ عندما �أ�سقط كامليت و�سط الغرفة وت�أخذنى
نرج�س بحجرها �أح�س �أنفا�سها تت�ساءل عن ال�سبب لكل هذا احلرمان،
و�أجد فى عينيها عتابا للجميع ،ىل ولأبى ولأمى وللحياة وهلل ،عتابا ال
ي�ستثنى �أحدا ولها كل احلق فى ذلك ،ولكنها ال جتد �أبدا �إجابة!!
نرج�س تغو�ص فى حياة خر�ساء� ،سوداء ،م�ؤملة ،امر�أة ق�صرية لها �شعر
�أ�سود فاحم طويل ،وطيبة قلب ت�سع العامل ،ولكن ال �أحد يدرى بها،
تعي�ش معى بعد وفاة والدينا منذ �أعوام خلت ،نرج�س ورثت عن �أمنا
« َع ْب َد ِة الدارِ» كل القهر والأمل ،وك�أنهما ولدتا حلمل الب�ؤ�س على
كتفيهما مدى حياتهما.
ترتكنى «نرج�س» وتخرج وهى تخبط كفا بكف من احلرية وال�شفقة
على حاىل ،ف�أخوها الذى هو �أنا ،رجل يقرتب من العقد ال�ساد�س بعد
عامني ،يجد نف�سه وجها لوجه �أمام ف�شله ،وهى عاجزة عن م�ساعدته،
رجل مطلق ،له ولد وحيد ،ال يعلم �أين هو الآن ،وك�أن م�صري عائلتى
حمكوم ب�أنانية ذكورية ،وغباء ذكورى الطبع ،وال ذاكرة �صافية ت�سعفه
فى حالته تلك ،رجل كل ال�شخو�ص الكريهة تهجم عليه وتغت�صبه
كمن يغت�صبون فتاة ويلقون بها على حافة الر�صيف كورقة من
جريدة ،تتقاذفها الريح هنا وهناك ،وتده�سها الأقدام هنا وهناك� ،أنا
رجل كان كالل�ص ي�سرق حياة �أ�صدقائه ويعيد بناءها ب�شكل ركيك
ويقدمها للقراء على �أنها من بنات �أفكاره ،رجل �إن انتهت �سرقاته من
الأ�صدقاء ي�سرق املارة وي�سرق كل ما تراه عينه ،كتب ق�ص�صا وعندما
كتب الرواية حالفه احلظ وابت�سمت له الدنيا ،ولكن مل تدم االبت�سامة
كثريا ،ومبرور الأعوام وب�سبب ال�س�ؤال امللح عن روايته اجلديدة بد�أ
الأمل يت�سرب له ،فبالفعل هو عاجز عن الكتابة مرة �أخرى .نعم عندى
مو�ضوع جديد وهو رواية « »1968التى كتبت منها ثالثة ف�صول
ول�ست را�ضيا عنها حتى الآن ،ع�شرة �أعوام و�أنا �أفكر بها ،ع�شرة �أعوام
كانت الأفكار عن تلك الرواية ت�أخذنى للأعلى وتلقينى للأ�سفل
بال رحمة ،الرواية بد�أتها مبقطع للرئي�س جمال عبد النا�صر ،مقطع
من البيان املوجه للأمة بتاريخ  30مار�س �« :1968أيها الإخوة
املواطنون الآن ي�صبح فى �إمكاننا �أن نتطلع �إىل امل�ستقبل ،وقبل الآن
ف�إن مثل ذلك مل يكن ممكنا �إال باال�ستغراق فى الأحالم والأوهام،
وكالهما ال ت�ست�سلم له ال�شعوب املنا�ضلة ،ف�ضال عن �أن تقع فيه بينما
هى عند مفرتق الطرق احلا�سمة �أمام حتديات امل�صري».
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ح�صالة ريح
�سامية �سا�سي  -تون�س

كلُّ �شي ٍء جاه ٌز الآن .
ح�صال ًة .
يف كفّي �أربعونَ ّ
ال ّر ُيح � ،شمال ّي ٌة .
و �أنا  ،احلرام ّي ُة الوحيد ُة .
لأنني عا ّق ٌة ،
ح َني كان �أبي ُ
علي الفق َر
يخاف َّ
ينبثق د ٌم من ع ْين ْيه ،
ح ّتى َ
كنت � ُ
أقاي�ض خوف ُه بـ «�أزهار ال�ش ّر» لبودلري،
ُ
فال يرى خيرْ ًا يف ع ْي َّني
�أ ّمي،
�أُم َّي ُة �أبي،
مكمل ًة بـ جاكلني بيكا�سو،
ْ
قاي�ض ُتها كامل ًة ّ
حتدثني عن �صرب «اجلازية»
حتى ال ّ
لي�س عي ًبا
و الفقر الذي َ
�صديقي الذي ال ي�شب ُه «رامبو» يف �شيء،
الريح الإ�ضاف ّية يف نَ ْعل ْيه،
لك ّنه ُّ
يحب َ
قاي�ضني ر�أ�س ُه ال�صغري َة ب�أربع َني
ح�صالةً،
ّ
�أربع َني كامل ًة  ،ال �شيء فيها
ريح �أبي ُعها للمراكب التي
غ َري ٍ
ُ
منذ �أربع َني عا ًما
و بال ُمقاي�ض ٍة ،
ُتغادر امليناء من دوين.

طفلتي املائية كفزاعة متاما
�سوزان بريم  -م�صر

فدوى الزياين  -املغرب

طفلتي املائية
بداخلي ..
�أنت الغنية بالده�شة ..
و البحر يلقي
بجنته لديك ..
�أنت ترياق نبية
ونطفة خ�صبة
يف طمي الكون
ف�إ�سبحي ..
كل �أطرافك متجددة
يحر�سها املاء
و �أنا م�ؤمنة بك .

َّمت غرزِي ُهنا بكتف ا َحل َياة
كف َّزا َعة تمَ اماً
الق َّب َعة ع َلى الر� ِأ�س غي َمة �أح َزان م�ؤجلة
و الأحال ُم التي َتي َّب َ�ست ُهنا على ال َي�س َار
حتت هل َه َلة �سرتتِي
ات تنب ُِ�ض َ
َق�شَّ ٌ
ذِراعاي ا�س َرت َاحة محُ ارِب
قل َع َ�صافري ُغ َزاة
كل َما م ّر با َحل ِ
�شج َرة
كلقيطِ َ
َّ
�ضجر الظه َرية
�أ َق َت ُات من َ
بال ظِ ٍّل �أتكئ على يا َقتِي
لكِ ن َمابال َها الأر�ض
آخيت ال ّريح
ُكل َما � ُ
َ
نبذتنِي !
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�إمر�أة �أخرى
�أ�سماء اجلال�صي  -تون�س

ُ
مدينتكم مليئ ٌة باملخاطِ ر
املَ�ساف ُة من غرفتي �إىل
ال � ُ
جنوت منها مرا ًرا ...
أعرف َ
كيف ُ
�أجل ُِ�س َم ُ
ف�س
عكم خا ِئ َر َة ال َّن ِ
و ب ْينما ُكن ُتم متل�ؤُون ال َهوا َء ب� َأح ٍ
اديث ال �أَ�س َم ُعها
راب
كان هناك ُغ ٌ
َي ْن ُب ُ�ش ر�أ�سي و يق َت ُات �أفْكارِي
ل�ست تلك املر�أة ال ّتي َت َر ْونها عاد ًة بني ا ُحل�شُ و ِد
�أنا ُ
�أنا امر�أ ٌة �أخرى تع ُي�ش وحيد ًة بني ُجدرانِ ُغ ْرفت َها
حمال َة �صدر
ُدون �أحم َر �شفاه و ال ّ
كمنديل �أبي�ض...
ب�سيط ٌة
ٍ
� ْأج ُ
عل من �أزرا ِر حا�سوبي �آل ًة ِ
للعزف
و �أن ُق ُر مع «رخمانينوف» كون�شرتو البيانو
ِ
ال�صعاليك �إىل فرا�شِ ي
� ُأدعو جمموع ًة من

ل ُنغ ّني �أغاين «نينا �سيمون» و «بينك فلويد»
و �أر ُق ُ�ص مع ٍ
كائنات تقطع براري �إفريقيا ليال ،فقط لتزورين
ّثم �أبكي بحرق ٍة
نف�س الطريقِ �إليكم
ُك ّلم َا تذكّ ُ
رت �أنيّ �س�أ�س ُل ُك َ
النوم
و ع ْند َما ي�أوِي اجلميع �إىل ِ
� ّأط ُل من نافذتِي
كهربائي �شا َر َف ع َلى اخلمي�سن
لأقر�أَ ق�صيد ًة ُقبال َة عمو ٍد
ٍ
نطفئ �ضَ و�ؤه ح َّتى �أنتهي
ف َي ُ
ال�صباح،
و يف
ِ
ال�شم�س
ح َني يل ّو ُح يل «كلود مونيه» من ورا ِء
ِ
بع�ض ق�صائد خب�أ ُت َها حتت الو�ساد ِة
�أتفقدُ َ
ك�سابق َاتِها
خوفًا من �أنْ تطيرَّ َها ال ّر ُيح َ
و �أ�شُّ دُ طريقِي �إليكم
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ككل الن�ساء ...

حلن �أخ�ضر

رمي القمري  -تون�س

ليلى بارع  -املغرب

لي�س الآن
يلزمنا الكثري من امل�سافة
لتنكتب املعزوفة الرائعة
واحلزينة
على ثلج القلب
يلزمنا بع�ض احلنني..
و بع�ض الدموع
وبع�ض الوقت..
يلزمنا حدوث موت �صغري
لتنبعث احلياة يف الذكرى
دومنا حقد..
يلزمنا تلك النظرة اجلافة
حيث ال دمع يبلل بيا�ضها
وال رائحة تعبق من ِ
بثالث
احلب
تلك التي �ستجف متاما
و�سنجدها فقط �صدفة

�سنني بعد الآن
بني َدفتي القلب..
لي�س الآن
فلن ت ْنكتب كما نريدها
حادة
ك�سيف ياباين
جارحة
ك�شوك الوقت..
حينها �سنكون قد عربنا
متلفعني بكربياء مزيفة
وكثري من ال�صمت..
فلنم�ض الآن خفيفني
ولنرتكها خلفنا
تنكتب ببطء
وحده الوقت ما يلزمنا
لتربعم الق�صيدة خ�ضراء
يف جوف القلب!!!

يحلم يف �صمت،
امر�أة عادية �أنا،
و يلعن �أنظار الف�ضول ّيني...
ككل الن�ساء....
و ذات �شتاء،
�أحتا�شى النظر يف املر�آة .
ال�سفر..
�أ� ّؤجل موعدي مع طبيب يرحل معك يف حقيبة ّ
يرحل بعيدا و ال ي�س�أل ....
التجميل،
�أ�ؤجر حنيني لألبوم �صوري يف امر�أة عادية �أنا....
ككل الن�ساء..
الع�شرين.
�أقاوم القبح مب�شرط ال ّتجميل .كرغوة قهوتك....
ال عقلي ير�ضي جمايل املتعب� ،أن�ضج على مهل،
حرفا تائها،
و ال قلبي ي ّت�سع للحنني.
يف ق�صيدة ع�سرية الوالدة ...
قلبي هذا الذي يحملني على امر�أة عادية �أنا،
ّ
ككل ال ّن�ساء،
جناح الوهم
تربكني تعابري وجهك حلظة
يرتع�ش ارتعا�شا خفيفا،
الوداع ،
ثم يغفو على �سطح الوقت،
ف�أهرب منك �إليك،
م�ض ّرجا باحللم...
لأعود �ساملة من احللم،
ج�سدي هذا الذي يك ّبلني
ما يزال يذكر ارتعا�شة يديك ،بال خدو�ش....
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كل يبعث بالر�سائل
هدى ح�سني  -م�صر

ر�أيت ال�صغري الذي مر خل�سة
بني الأ�شجار واحلوائط
كان يبعث بالر�سائل
يف حركة خفيفة
يرتكها للهواء
ويختفي
كان الهواء يتحرك
بالر�سائل
واملارة
بال وعي منهم
يتنف�سون
ثم ي�صخب من ي�صخب
ويهد�أ من يهد�أ
وي�ضحك من ي�ضحك
ويبكي من يبكي
املارة
يتنف�سون
وال يدرون
كيف متر الر�سائل

يف �أوردتهم
وتخرج
بانفعال ما
م�ست�سلمني ملا ا�ستن�شقوه
يرتكون ما زفروه يف الطريق
كل ما بدر منهم
ي�ضعونه يف �صندوق
ويركنونه قرب حائط
�أو �شجرة
�أو ر�صيف
ويرحلون
تنكي�س الر�ؤو�س ال ي�شبه
تنكي�س العمارات
يقول الطفل ال�صغري
وهو يلتهم حمتويات ال�صناديق
ثم يختفي جمددا
ليظهر يف مكان �آخر.

على حافة النه ِر
منى الرزقي  -م�صر

القلب
كنت �أُ ُّ
يف ا ُحل ِلم ُ
عد َله َ
�أر�ضً ا
ل َي ُ
مك َث ُع ْم ًرا َع َلى كفِّها
� ُ
أهيل الغنا َء على جوقة
ِ
احلزينات مثلي
ال ُقبرَّ ِات
�إذا عا َد �ش ّب ُاط لن �أعبرُ َ الرب َد
َو ْحدِ ي
أفتح
َ�سَ�أ ْ�س َح ُبنِي م ِْن بال ٍد ل َ
�أُ ْخ َرى
َع َلى َ�ص ْدر َها ين ُب ُت الزعفرانْ
عا�س َو �أَ ْرمِي
�أُم ِّز ُق َحق َْل ال ُّن ِ
وِ�شَ احِ ي
على َم ْق َعدِ ا َخلي ُز َرانْ
ال�صخ ِر
َو�أك ُت ُب يف ْ
ُك ْن َ�صاحبِي َيا َحبيبِي
ال�صاحِ بانْ ؟؟
�أ َي ْفترَ ُق َّ
و� َأن�سى املدين َة غافي ًة يف
ج َراحِ ي
�أر ِّت ُب َف ْو�ضى املكانْ

َو َك ُت ُب يف املا ِء
ُك ْن ق ََدرِي َيا َحبيبِي
َين�شق يف ال َّنه ِر ليِ َم�سربانْ !!
ف ُّ
َث َالثُونَ َم َّر ْت و لمَ ْ �أن َت ِب ْه
ال�ص َدى َم ْو َج ًة ب َّل َل ْت
َح�سِ ُ
بت َّ
خَ ْي َبتِي
بت الب َال َد ا َّلتِي �ش َّر َد ْتنِي
َح�سِ ُ
كقافل ٍة
ِ
احلكايات ل
يف
ع َلى حاف ِة ا ُحل ْل ِم
أعد َل ُه ال َق ْل َب
يف ال َّن ْه ِر ِ�ص ْر ُت � ُّ
َي ْخ ًتا ُي�ؤَ ِّدي
�إىل ِّ
كل �شَ ٍّط �سِ َو ْاي
ات :
�أر ِّد ُد ْحل ًنا حزي ًنا مع ال ُقبرَّ ْ
�أُح ُّب َك ُح ًّرا
فلاَ َتر ِِث ال َّنه َر َب ْعدِ ي
�إذا عا َد �ش َّب ُاط �ساف ِْر
يات...
َولاَ تحَ ْمِ ِل الذِ ْك َر ْ
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ُف�صو ٌل دنيوية

�شم�س جبار -العراق  /لندن

ٍ
فقاعات
عت الكواكب من
َ�ص َن ُ
حتتمي بالو�سنِ
الف�صل املنزلق
�أربط الأرواح يف دوائ ِر
ِ
ف�صلي الأ َول
يف َ
واحد ي�أنف الربود بني �ستائ ِر الغرفة
بيت ٌ
ٌ
َت ْر َح ُل الأ�شجا ُر قار�ص ًة ُ
متيل �إ َل ْي َك
و تدو ُر يف حفل املولوي ْة
هذا ال�شتا ُء خَ َر َج ُعن َو ًة
�أ�ضَ ُع عِ �صابتي الربونزية
� ُ
عناوين القاعدة
أترك
َ
بر� ٍأ�س و ذراعني خَ َرجت من الآخ ِر
و�أبكي بال َب َدن
ف�سجي و قِناع
�أح َتف ُِل يف فيني�سيا بردا ٍء َب َن َ
�أبي�ض
ِناع قِ�ص ُة ا َخلريف
الق َ
أنت َت�ض ُع الإطار يف اخلال ِء
�ألتق ُِط ال َي�سري و� َ
داع ُم َت ٍيم؟!
و َكيف َتك ُن ُ�س الهالة من ُ�ص ِ
َيخ ُر ُج ال ِّن ْم�س ماكِ راً
ال�صباح
ب َيدي ِه ُ
يلطف �إبط ُه بندى َ
هو
والالعبون يلعبون يف الذاكِ رة
نت َتغزو ممَ َراتي
َو�أَ َ
الهب ٌة َتق َر ُع ُط ُبو ًال
ويف �أخ ِر ال َتلة فتا ُة ُ
تعزف الكمان
ُتغ ُري تواليِ الف�صل الأ َول بالثاين

حتى َمدينتي َتغَريت ب َلونِ الأرجوان
�أنظر اىل َ�س ِ
بيع ال َفطِ ن
قف ال َر ِ
َين َت ِب ُه ال َب ْي َل�سان
ُبزوغ َبطني
�ساقَي
حتى َ�سق ََ�س َق الطائِر
ال�شَ َجرة ُت ْثمِ ُر �أزرار قَمي�صه
الح ُه الأبي�ض
ُي َ�سلِم �سِ ُ
مت�س ُح ُعروقها
ُف�سيفُ�ساء ال�صالة َ
�أ�س َب ُح وعلى ر�أ�سي قلعة �أفكاري
َتغرق و�شَ عري يغطي َدير الطِ فل ِة املُ َرقَطة
قو�س َق َز ِح حول زُجاج القلب
يلتف ُ
تو َلدُ هي مع َمو�شور ال�صيف
ير�سمون ال�ساعة على �صدر تمَ وز

�شذرات

�سعاد يون�س -ليبيا

نيكوكروفيليا
كي حتتفظ بل�سانها..
�سكتت النار يف املن�س�أة
وتكلمت يف اله�شيم.
نِهاية
�إ ّما �أن يدركك اليقني
و�إ ّما �أن
يغ�شاك الظن
ِم ْعيار
الكلمة وحدها
ال تبني فكرة
والإمياءات �أزقة
تت�سع لرائيها
هوية
الهو ّية
مل ت ُـخلق من �أجل حاكم
وت�أبى ال�شعوب
�إال �أنْ تكون هو ّية راعيها
الرق�ص يف اله�شيم
ُ
هناك
يف جهة ال�شرق
ثمة �صدى عفريت يتثاءب
وعربدة حكاية مم�شوقة بال�صمت
و�أطفال حفاة
يرك�ضون خلف رتل
مل يزل مير
58

مـ�ســـــــرح
ليلة مع جاكومينا

(مونودراما م�ستوحاة من «ديكامريون» بوكا�شو)
بقلم نينا ماروز  -ترجمة د .نوفل نيوف

(غرفة جاكومينا ؛ باب افرتا�ضي ي�ؤدي �إىل
ال�شرفة ؛ «نافذة» و «باب» ؛ يظهر جزء من
برميل كبري  .تدخل جاكومينا ومعها �س ّلة ؛
تخاطب اجلمهور وهي تفرغ ال�سلة )
فلتقلن يل �أيتها الن�ساء� ،أل�ست �أنا على
َ
حق! �إن الرجال ،وال �س ّيما الأزواج منهم،
يعاملوننا على نحو يجعل من الواجب علينا
�أن نفرح عندما ُي�سعد ُّ
احلظ امر�أة يف ع�صر
من الع�صور فتخدع زوجها .علينا �أال نكتفي
بالفرح ،بل و�أن نحكي للجميع �أن الرجال
�أدركوا �أخرياً �أنهم ما داموا م�ستعدِّ ين لفعل
�أي �شيء معنا ،ف�إن الن�ساء لن يتوان َني
عن الر ِّد باملثل! ولن يعود علينا ذلك �إال
بالفائدة .لأنه عندما يعرف �أحدُ هم �أن ما
جرى لغريه مل يكن خط�أ ،ال َّبد �أن ِّ
يفكر
قبل �أن ُيقدِ م على اخلداع.
�إذن� ،س�أحكي لكم...
(تنتهي من و�ضع الفواكه يف طبق زجاجي،
جتل�س يف كنبتها ،ت�ضحك)
كنت حمقاء
عندما تتذكّ رين� ...إيه ،فكم ُ
بريئة يف �صباي!..
(يقطع حديثها �صوت فتاة يف
مقتبل ال�صبا)
ال�صوت :ماما ! ماما !
( ُت ّ
طل جاكومينا من «النافذة» )
ماذا تريدين يا كاتِرينا؟

ال�صوت :مل يغم�ض يل جفن طول الليلة
البارحة ب�سبب ا َحل ّر!
عن �أي َح ٍّر تتحدثني يا ابنتي؟ فلم تكن
الليلة حا َّرة �إطالقاً.
ال�صوت :هذا ما تتخ ّيلينه �أنت يا �أ ّماه  .ولكن
خذي بعني االعتبار �أن دم الفتيات يفوق
كثرياً بحرارته دم الوالدين ...
تظن
جاكومينا (:تتجه �إىل اجلمهور ) :هكذا ّ
هي ...
(البنتها) :
قد يكون كالمك �صحيحاً  ،ومع ذلك ،
فلي�س يف مقدوري �أن �أجعل الطق�س ُ ،كرمى
لك  ،حا ّراً تارة  ،وبارداً �أخرى  .لأن احل ّر
والربد متوقفان على الف�صول .رمبا تكون هذه
الليلة �أكرث برودة فتغفني ...
ال�صوت � :إن �شاء اهلل  ،ولكن ال يحدث �أن
ت�صبح الليايل �أكرث برودة ك ّلما اقرتبنا من
ال�صيف ...
قويل  ،ماذا تريدين ؟
ال�صوت  :ليتكما � ،أنت و�أبي  ،ت�سمحان يل
ب�أن �أ�ضع �سريري لي ًال على ال�شرفة لأ�ستمع
�إىل غناء البلبل  ،وال �أختنق من احلر .
ح�سناً يا ابنتي � ،س�أك ّلم والدك .
(مت�شي باجتاه اجلمهور  ،وتخاطب
�أحد امل�شاهدين ) :
حتب
 -ما ر�أيك ؟ ال ؟ ف�أنا �أرى يا �سيدي كم ُّ

ابنتك ! �إذاً َ ،د ْعها َت َن ْم على ال�شرفة  ،ماذا
ي�ضريك ؟ لقد �أم�ضت ليلتها تتق ّلب من احلر
حتب تغريد البالبل ؟
تتعجب من �أنها ّ
 .وملاذا ّ
�إن بن ّيتنا ما تزال يف مقتبل �صباها ! والفتيات
رهن بال�صبا ...
مثلها يع�شقن كل ما يذكّ ّ
هل �أنت موافق ؟ ها �أنا �أرى �أنك موافق ،
�أرى ...
(تلتفت وت�صرخ) :
لقد �سمح لك �أبوك ...
(تخاطب «زوجها» ثانية) :
وملاذا رجعت ؟ �أم �أن العمل قليل ؟ ف�أنت
قلت �إنك لن تعود قبل ال�صباح ...
(ق َْر ٌع على الباب)
(تخرج جاكومينا من حريتها
�سريعاً  .تخاطب «زوجها»)
يا للم�صيبة ! �أيها الغايل جانيّ ! وهل �أنت
جتهل ما هذا ؟ �إنه ال�شبح ! ما �أكرث ما عانيت
من خوف خالل الليايل الفائتة ! ما �إن �أ�سمع
القرع حتى � ّ
أغطي ر�أ�سي باللحاف و�أظل على
هذه احلال حتى مطلع الفجر .
القرع ق ّوة  .تندفع جاكومينا راك�ضة
(يزداد ْ
نحو «الباب»  .تخاطب «زوجها»):
�س�أظل بني املوت واحلياة �إىل �أن نقوم معاً
بالدعاء  ،مليح �أنك هنا .
(جت ّر «زوجها» �إىل خ�شبة امل�سرح ،
يتقدمان معاً من «الباب» )
ّ
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�صفحة واحدة  - ،وهذه ال�صفحات ن�ساء
مقد�ساً جيداً ،
ّقدي�سات  - ،ع ّلمتني دعاء ّ
يقال �إنه ما من م ّرة �إال وكان م�ستجاباً �...أ ّما
�أنت يا جانيّ  ،فلتك ّرر ورائي  ،ولتب�صق
عندما �أطلب منك .
(يدنوان من «الباب» ويقوالن
ب�صوت معبرّ ) :
�شبح  ،يا �شبح !
ملاذا حترمنا الراحة ؟
جئت رافعاً ذيلك ،
و�سرتحل رافعاً ذيلك،
فلتذهب �إىل احلديقة ،ولت�ستلقِ يف الع�شب،
ْ
ا�ستلقِ بالقرب من الزجاجة،
وام�ض يف حال �سبيلك،
ِ
تلم�سنا� ،أنا وجانيّ !
وال ْ
(تخاطب «زوجها» ):
اب�صق يا جانيّ !
ام�ض وكن مرتاح البال  ،ا�سمع  ،لقد
والآن ِ
القرع...
ّ
كف عن ْ
(جتل�س)
عم كنت ُ �أحتدث ؟� ..إنني �أنتقل من
نعم َّ ،
حديث �إىل حديث � ...آه � ،أجل ! كنت
�أريد �أن �أحكي لكم ما وقع يل قبل الزواج
 ...كان عمري قرابة �أربعة ع�شر عاماً ...
عندما قال راهب يف ح�ضوري �إن خري طريقة
لنيل مر�ضاة اهلل هي االبتعاد عن متاع الدنيا
خرجت من بيتي من غري �أن
 .ويف ال�صباح
ُ
ألت عن املكان الذي
�أقول كلمة لأحد .و�س� ُ
يعي�ش فيه نا�سك حتى و�صلت �إىل �شيخ .
قلت له �« :أريد �أن �أتع ّبد اهلل  ،و�أرجو منك
علي �أن افعل
�أن تن�صحني كيف ينبغي ّ
ذلك «  .ويبدو �أن هذا ال�شيخ ق ّرر �أن ّ
يظل
بعيداً عن اخلطايا  ،فقال يل « :اذهبي يا
ابنتي  ،فغري بعيد من هنا يعي�ش رجل حياة
قدي�سني  ،وهو يح�سن ن�صحك خرياً م ّني « .
�أ ّما �أنا  ،الغبية  ،فذهبت .
وجدت النا�سك يف ريعان ال�شباب .

قال يل :
�إن خري طريقة لنيل مر�ضاة اهلل هي �أن
ُتدخلي ال�شيطان يف اجلحيم .
ف�س�ألته:
وكيف ؟
قال يل :
 اجلحيم عندك  ،وعندي ال�شيطان  .هلترين كيف رفع ر�أ�سه ؟ �إنك تتع ّبدين اهلل �إذا
ِ
�سمحت يل ب�أن �أُدخِ ل ال�شيطان يف اجلحيم ،
حيث ينبغي له �أن يكون .
و�سرعان ما قر ّنا القول بالعمل  .يف البداية مل
يعجبني  .ولكن � ،شيئاً ف�شيئاً طاب يل الأمر
 ،و�صرت �أنا من يذكّ ر النا�سك به  ،لأنني
ما جئت �إىل هنا لأ�ض ّيع وقتي ُ�سدى  ،و�إمنا
لأتع ّبد اهلل .وما لبث النا�سك �أن بدا عليه
الهزال  ،ف�أ�صبح جلداً على عظم  ،وخمد
ال�شيطان ومل يعد يرفع ر�أ�سه...
(ت�ضحك)
وتبجحت مب�أثرتي هذه
ُ
رجعت �إىل البيت ّ
قهقهاتهن ...
�أمام الن�ساء � .آه  ،كم تعالت
ّ
هن ما يزلن ي�ضحكن حتى الآن �...أ ّما �أنا
ولع ّل ّ
ُ
علي �أن �أدخِ ل ال�شيطان يف اجلحيم �أنا
فكان ّ
وزوجي  ...ولكننا مل نكرث من ذلك ...
(تتوجه �إىل اجلمهور)
تظنون مع هذا  ،مع جانيّ ؟ كال  ،فزوجي
الأ ّول  ،ط ّي َب اهلل ثراه  ،كان يكربين كثرياً
 .فقلت لنف�سي � :إذا كان �سوء ّ
حظي قد
جعلني �أتز ّوج عجوزاً  ،ف�إنني لن �أكون عد ّو
نف�سي  ،و�س� ّأمتكن من �إيجاد الطريق �إىل
ال�سعادة  .ت�ص ّوروا  ،ف�أنا غنية بكل ما ت�شتهي
امر�أة لنف�سها  ،وال ينق�صني �شيء  ...و�إذا بي
مع زوج عجوز ...
و�ضعت عيني على �شاب و�سيم هو ريكاردو
 ،ولكن  ،يا للم�صيبة ! فزوجي ال يفارقنا ولو
دقيقة واحدة  .وحتى يف احلديقة  ،نتن ّزه نحن
الثالثة معاً  .و�إليكم ما ق ّررت ...
(ت�س ّرح نظرها عرب «النافذة» )

هل ترون بقية اجلذع هناك يف احلديقة ؟ هناك
كانت تنت�صب �شجرة �إجا�ص  .قلت ذات مرة
لريكاردو :
_ �إنني م�شتاقة كثرياً للإجا�ص � .أرجوك �أن
تت�س ّلق ال�شجرة وترمي يل ب�ضع �إجا�صات !»
 .وكنت قد ناولته ق�صا�صة �سلفاً �أقول له فيها
ماذا عليه �أن يفعل  .وملّا ت�س ّلق ال�شجرة �صرخ
ب�صوت عالٍ :
_ �إي � ،أيها ال�سيد  ،ما الذي تفعله هناك ؟
و�أنت يا �سيدة جاكومينا � ،أال تخجلني ؟
فقال يل زوجي :
_ هل هو يهذي ؟
�أجاب ريكاردو وهو على ال�شجرة :
 كال � ،إنني ال �أهذي  ،ولو كانت هذهال�شجرة تهت ّز مثلما تهت ّز �أنت الآن ملا بقي
عليها �إجا�صة واحدة !
(تتناول �إجا�صة من الطبق ،
تقذفها وتتلقّاها)
هبط ريكاردو عن ال�شجرة وقال :
ها �أنا �أرى الآن �أنك جتل�س هادئاً يا �سيدي ،
ولكنني ملا كنت على ال�شجرة ر�أيتك ر�ؤية
العني و�أنت فوق زوجتك .
عندها قلت لزوجي :
لو كان يف مقدوري لت�سلقت هذه ال�شجرة
حتماً  ،ونظرت ما العجائب التي يتخ ّيلها من
هناك .
فت�س ّلق الزوج ال�شجرة  ،طبعاً .
�أ ّما �أنا وريكاردو فم�ضينا يف العناق،
(تبد�أ ت�أكل �إجا�صة ب�شهية )
و�إذا بالزوج ي�صرخ وهو على ال�شجرة :
 «�آه � ،أيها الفاجران!»  .فقلنا له :�إننا جال�سان ب�سالم .
وملا �شرع بالهبوط عدنا �إىل و�ضعنا الطبيعي .
قلت لزوجي :
 هل ترى ما هذه ال�شجرة ؟ �إنها ت�س ّببخداع النظر  .ويجب �أن نقطعها لكي ال
تكون بعد الآن مدعاة لإهانتي �أو �إهانة غريي
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من الن�ساء ال�شريفات .
ف�أ�سرع الزوج يف طلب الف�أ�س  .ومنذ ذلك
احلني  ،ما �إن �أنظر �إىل بقية جذع �شجرة
الإجا�ص ح ّتى ...
ّ
(تتمطى على نح ٍو معبرِّ )
عندما توفيّ َ زوجي � ،أ�سكنه اهلل ف�سيح جنانه
�سددت ما تر ّتب عليه من ديون  ،وتز ّوجت
ّ ،
جانيّ ؛ �إنه مع ِّلم ب�صنع الرباميل  .ونحن
نتد ّبر �أمورنا ب�صعوبة  ،ولكن احلمد هلل .
القرع على الباب)
ّ
(يتجدد ْ
يا له من عقاب ! فزوجي يف البيت !
(�صوت رجل من وراء «الباب»)
�صوت الرجل  :لقد خرج لت ّوه � .أنا ر�أيته
بعيني !
ّ
�آ � ،إذا كان قد خرج  ،ف�إنني �س�أفتح لك الآن
...
(تفتح «الباب» وتخرج)
(�صوت «زوجها» يرتامى من
«ال�شارع»)
ما للباب مقفَل يا امر�أة ؟ افتحي فقد
ق�صدت جارنا لدقيقة فقط !
(تعود جاكومينا �إىل الغرفة
راك�ضة )
يا �إلهي ! فلتبتلعه الأر�ض ! (�إىل الغرفة
الأخرى)  :لع ّله ر�آك تدخل ؟ هه  ،ليكن ما
يكون ! ُكرمى هلل  ،ادخل يف هذا الربميل ،
و�أنا �س�أذهب لأفتح .

(يختفي الربميل)
(ت�صرخ عرب “النافذة”)
ُ
�أ ّف  ،يا له من م�ساء ثقيل ! ح ّقاً � ،إن اجل ّو
ما لك عدت بهذه ال�سرعة ؟ وا�ضح �أنك
خانق بع�ض ال�شيء ! بل �أين هذا الوقت من
ق ّررت �أن يكون اليوم عطلة لك ! فكيف
�سنعي�ش ؟ من �أين ن�أتي باخلبز ؟ �آخ  ،كان امل�ساء  ،فقريباً يطلع الفجر !
يجب �أن �أنز ّوج �شا ّباً مي�سوراً ،ولكنني عاندت فلأنظر كيف نوم كاتِريناا الليلة حتت تغريد
البالبل .
يقدرين �إطالقاً ! �إن
وتز ّوجته  ،ولكنه ال ّ
(تخرج �إىل «ال�شرفة» و بطرفة عني تعود
غريي من الن�ساء يمُ �ضني �أوقاتهن ب�سرور مع
اقهن � ،أ ّما �أنا فال �أبيح لنف�سي ما ي�شني مذهول ًة  ،فتم�شي باجتاه «القاعة»  ،حيث
ع�شّ ّ
 ،ولكن يا ل�سوء ّ
«زوجها» ).
حظي ! ف�أنت عاجز عن
حت�صيل القر�ش  ،و�أنا ال � ّ
أتخطى عتبة بيتي انه�ض يا جانيّ  ،انه�ض ! اذهب  ،وانظر كم
أعجب ُ
البلبل ابنتك  ،فقد ا�صطادته  ،وهي
 ،و�إذا بنظري يقع على هذا الربميل العدمي � َ
ت�صدق ؟
الفائدة  ،فقمت ببيعه لرجل ب�سبع لريات  ،مت�سك به يف يدها الآن  .وماذا � ،أال ّ
حزرت � َّأي بلبل �أعني...
وقد دخل يف الربميل قبل حلظة ليت�أكد من �آ � ،إنني �أرى ،فقد َ
متانته  .قال �إن عليه �أن ينظفه من الداخل � .أ ّما الآن  ،فاحفظ ل�سانك� :إ ْذ ما دامت قد
ألي�ساندرو
(تتوجه �إىل الربميل وهي
ا�صطادته  ،عليها �أال تطلقه  .لأن � ّ
فتى ذو �ش�أن  ،ولديه مال  .حني يعقد على
حترك يديها وتهم�س)
كاتِريناا �سيتبينّ �أنه و�ضع البلبل يف قف�صه متاماً
اخرج من هناك !
قف�ص �آخر ...
وادخل �أنت يا زوجي الغايل يف الربميل ،
 ،ولي�س يف ٍ
(باجتاه «ال�شرفة»)
خذ املك�شطة  ،و�أنا �س�أ�ضيء لك بال�شمعة ...
(ت�شعل �شمعة  ،وتنحني فوق الربميل وهي نبارككما �أيها الطفالن ! ناما  ،ناما ! ال َّبد
تدير وجهها �إىل اجلمهور وت�شري على املكان �أنكما �أكرث رغبة بالنوم ّمما باال�ستيقاظ ...
(�إىل اجلمهور)
الذي يجب ك�شطه  .ثم تنف�ض ثوبها على
وتعدل �شعرها ال �شيء خري من ال�سعي معاً يف الليل والنهار
نح ٍو معبرِّ  ،و ُترخي تنورتها ّ ،
ال�صطياد البالبل !
وت�صرخ باجتاه «الغرفة الأخرى») :
خذ يا زوجي �سبع لريات من الرجل و�ضعها هل توافقونني ؟
املخدة  .ثم
يف حافظة نقودي  ،هناك حتت ّ
�أر�سل الربميل �إىل بيت ال�س ِّيد .
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يف لوحة الت�شكيلي �شفيق الزكاري
بيان من �أجل الإن�سانية.
عبد الواحد مفتاح ،كاتب وناقد مغربي

احلديث عن امل�شروع اجلمايل للفنان الت�شكيلي �شفيق الزكاري ،هو
حديث َيب َتغي كثريا من الوقت واحليوية .لأننا نتكلم عن ت�شكيلي
وناقد ،ك�صفتني محُ ددتني ملا َيه َتبلِه هذا الفنان ،دون ُمفا�ضلة .وهو
بحد�س جمايل وطول ٍ
بحث ،ما وه َبه تلك القدرة ال�شفيفة
اهتبال خَ َّطه ٍ
على االقتِنا�ص البارع ملا َي�شتغل
عليه من �إنتاج �صباغي ُي َع ِّمد لونه
ُمب َتلأْ ِلآت معرفية ،ما ُت�سلِط نورها
على كامل ج�سد املنت النقدي
لديه.
َينطلق ا�شتغال الفنان �شفيق
الزكاري داخل عمله ال�صباغي،
خ�ص َبة ببرَ اءة
من تلك املُحاولة املُ ّ
ال �أجد كيف �أحتدث عنها-وهي محُ اول ُة اِلت ٍ
ِفاف لل َّت َحكم
مبَدلوالت الواقع احلياتي ،ومحُ ا َولة
فَهمِ ه و َت َعديه ،عرب َجما ّيل ال
بال�ضرورة� .إىل
ُي ْخ ِ�ضع هذا الواقع َ
َم ْو�ضَ َعتِه يف غَري فِعله املعي�شي،
بفَنية تل َتفِت �إىل نَف�سها �أكرث مما
َتلتفِت �إىل �أي نَ َ�سق �إيديولوجي
لوحته
�أو �أ�سطوري .وهو ما َيهب َ
تلك القُدرة الال َب�أ�س بها على
ك�سر �أفق انتظار املتلقي دائما.
املَن�سي وامله َمل هو تحَ تِيات َ�سند هذا الفنان ،ف َبعد ا�شتغَاله على
اخل�شب انتقل �إىل الكارتون ( )CARTONهذا الذي َ�صار
ا�ستخدمته َم�صانع العامل يف تلفيف امل�ستهل
َمكانه القما َمة َبعدما
َ
واليومي.

ك�سند للمربع الأيقوين لدى �شفيق الزكاري ،غري ر�سالة
الكارتون َ
َ
احتجاج فقط ،يف ا�شتغال ُي َت ْوئ ُِم بني التِقنِية واملو�ضوع ،و ُيحاور بني
و�سال مبكونات الفكر النابع عنها ،يف خِ َ�ضم
الأ�سلوب واملادةُ ،م َت ّ
الإن�شائية التي ُي�شَ ّيدها .بقدر ماهو « »recyclageرو�سيكالج
للمادة ولتجربته احلياتية �أي�ضا.
فا�شتغاله ب�إ�سبانيا يف جمال
ال َتلفيف و َتعا ُي�شه مع واقع الأزمة
االقت�صادية الأوروبية و َترا ُت ِب َياتِها
ال�سلبية على حياة الفرد واملُجتمع
ِّ
َجعله َي ْنتخِ ب َ�س َندا مخُ َتلفا
و ُمغايِرا ،فَوقَه ُيعيد َترتيب �ألوانِه
و َه ْند�ستِه ل َي ْ�ص َنع �أ ْبعادا �إ�شَ ارية
ذات دالالت بليغة على امل�ستوى
الإن�ساينُ ،مبكونات َمرئية بعيدا
عن التعمية ،والكلمات اللونية
ا ِملفْتاحية �أو ما ي�صطلح عليه
البع�ض ببالغة (بالهة) البرت.
لوحة �شفيق الزكاري هي بيان
من �أجل الإن�سان.
بيان �صارخ بعذوبة جمالية
َت ْن َطلق خارج الأمناط امل�شهدية
التقريرية.
�إن ُمربع اللوحة لدى هذا الفنان
و َم�سال َِكها غري املُو�صدة وبالنظر �إىل ا�شراقاتها اللونية ،كل هذا ال
َي�س َتدعِ ي َكبري ُجهد ،ل َن َت َبينّ تلك الر�ؤية التي �أجِ دين �أ َتل ْع َتم يف القدرة
على الكتابة عما يِ�شِ ّع منها .وهي ُر�ؤ َية َبدي َعة َت�س َت ْعطي لد ْي ِه اِلتِقاط
اجلوهري يف الأ�شياء املرئية ،وهو َي�س َعى لتحرير نف�سه من الثوابِت
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امل�ألوفة عرب محُ ا�صرتها بِلو ِن َيتِه التي َي َتقاطع فيها ا َجلمايل باملعريف.
وهو بذلك ُي َن ّمي و ُيب ّلغ عن غريزة عميقة يف الإن�سان .وهي غريزة
احلرية ،هذا الفعل الذي ُي�س ْيطِ ر على كامل �إنتاجية امل�شروع اجلمايل
لهذا الفنان ب�شكل ديكتاتوري.
�إن َتفاعله املُ َزاوِج بني ال َت ْنظِ ري وال َت ْظهري ،يف �ضوء امليثاق الرمزي الذي
َيجمع اللوحة بالبحث اجلمايل العالمِ  ،ما َيج َعلنا َن ْنظر �إليها وهي ُتعبرّ ُ
ب�إخال�ص َع َما ُي َحقِقه الفنان ،الذي َت َت�سِ م �أعماله بال َّت ِ
�شخي�صية اجلديدة،
لوحته ُتغمِ �ض لونَها يف َعي َنيك ،ليرَ مي
من نُ�ضج على نَ�ضارة ،ما َي ْجعل َ
ال�ضوء ،عائما بني َت َّدفق املفردات وال َب َ�صمات ِ
ال�صباغية.
بِك يف لجُ ّ ة َ
ِح�س معريف مليء مبعانٍ �إ�شراقية فَيا�ضةُ ،موظِ فا
نحت بها ُم َنجزه ب ٍ
التي َي ُ
العالمات البارِزة لعوامل اغترِ ابه اال�ضطراري يف ا�سبانيا .وهي املرحلة
التي �ألقت َت�سا�ؤلِياتها بظِ اللها على جانب هام من �أعمال هذا الفنان،
ل َتكون بذلك موتيف «« motif
الهجرة عامال بارزا داخل لوحته
حتث ثيمة «� »thèmeأكرب ،وهي
تهجري الإن�سان من ا�ضطراب اليومي
واحلياتي ملا َي ْن�شده من َ�صفائية داخل
العمل الفني.
َي�ستخدم ِ
ال�صدق لي�س لإبراز العامل
وجفاف
كما هوُ ،م�س َتعينا بخُ �شونة َ
ما َ�صار الإن�سان اليوم َيل َتف به،
و�إمنا من �أجل «رو�سيكالج» (�إعادة
التدوير) هذا الواقع ب�إ�ضفاء العاطفة
عليه -العاطفة كجوهر �إن�ساين نقيده
ال�سذاجة.
لوحة �شفيق الزكاري هي حلظة
واجهة مع العامل� .أما ا ُحلرية فلي�س غري قانُونها الداخلي ،فال ير�سم ما
ُم َ
َيرى و�إمنا ما �سوف ُيرى.
َتطويع املادة لفائدة الفكرة والبناء والتكوين �سِ مة عمل فناننا هنا .الذي
ح�س�سون لذة َيخونها الإ�شباع ..لذة
َينظر كثريون اليوم ل َلوحته وهم َي َت َ
و�صافية ُت َ�س ِّرب خُ طاطتها نَحو فَعالية «الالمكتمل» ،ما َيهبنا
كثرية َ
�شرعية االفتِتان مبا ُتط ّرز �شاعريتها بعيدا عن نَزعات اال�ستِن�ساخ
والتنميط .ل ْوحة ُت�شبه ق�صيدة هايكو طويلةُ ،تنمي َ�سعادتها بِتلك
اللم�سة الفَنية املجتهدة ،التي َحرر بها �شفيق الزكاري مجَ از �ألوانِها
ل َت�صري �إىل لغة.
اللون وال�ضوء هما ُع ْن�صرا الر�سم عند �شفيق الزكاري ،الذي َي�ش َتغل
من الناحية الثيم َية على �شُ خو�ص من طينة �أخرى ،وعالمات َترميزية
كتذكرة القطار الذي طاملا كان و�سيلة نقله يف بالد االغرتاب َ -بحثا

ع�ض
عن الذات -و�إعطا َء َحيا ٍة جديدة ِل ُلفافات املُهملة .كل هذا َب ٌ
من َجدل َية ال َتجريب الذي َي َتخِ ذ عند هذا الفنان ،من تجَ ديد َينابيعِه
و�صقل �أدواته با�ستمرار ،كامل �إبداعيته.
َ
بِطاقة ُمتوقِدة واقتناع َبليغ بر�سالته الفنية التي ُيكابد و ُيكافح من
�أجلهاَ ،ي�شتغل �شفيق الزكاري ُمتنقِال بني بالن�سيا (ا�سبانيا) واملحمدية
(املغرب) ،رغم درا�سته الفن وتاريخه بفرن�سة ظل هذا الفنان مخُ لِ�صا
ومخُ َل�صا لثقافته وموروثه املغربي ،الذي نَهل منه موتيفاته ال�صباغية
�صاحبتها للمعريف ،ودافع عن جذوة اال�شتغال
بر�ؤية جمالية ُتعلي من ُم َ
عليها ،يف غالب ما َ�سطره من ن�صو�ص و�أقام من حما�ضرات ،بذلك
يكون �أحد القالئل الذين انتبهوا ُمنذ وقت ُم َبكر ُخلطورة االنزالق يف
مخَ الب ال َتبع َية والتِكرار عن املرا�سم الأوروبية .ما كان له ل ُي� َؤ�س�س لوال
�أ�صالة ال َبحث ُوعمقه.
�إن النداء العايل الذي �أطلقه �شفيق
الزكاري منذ �أوىل دِرا�ساته حول
الت�شكيل املغربي بمِ ُعاداة ال َتبعية
واال�شتغال ُبجهد �أكرب على املوروث
احل�ضاري والثقايف املغربيَ ،دعوة
لي�س للدفاع عن خ�صو�صية ما َح ّق
َ
الدفاع عليها ،و�إمنا هي يف َجوهرها
دفاع عن احلرية ،فال يمُ كن �أن نتكلم
عن ممُ ار�سة فَنية حقيقية وهي مازالت
َتر ُفل حتت �سلطة الآخر ور�ؤاه.
هو النداء الذي انتبه له جمموعة
من الفنانني والنقاد ،الذين حاولوا
بدورهم َتذليل ما ا�ستطاعوا من
امل�صاعب املعرفية امل�صاحِ بة لهذا
املوروث الذي مل يعرف َبعد ت�سليط معدات �أكادميية كافية ل َتفتيته
و َت�سطري ُمقاربات معرفية له ميكن البناء عليها.
�إن احلديث عن املمار�سة الت�شكيلية للفنان �شفيق الزكاري ال يمُ كن �أن
يمَ ر دون ذكر الهم املعريف القلق الذي َيطبع م�سريته ،هم دفع به خلو�ض
عديد درا�سات عن الت�شكيل املغربي� ،إىل جانب دوره يف التعريف
ب ُنخبة هامة من الفنانني� .إذ كان له ال�سبق يف ت�سليط نُور النقد على
�أعمال عدد من الت�شكيلني الواعدين َتقوميا و�إبرازا للجانب امل�ضيء
داخل جتربتهم ،ما �أعطى ُدفعة قوية لكثري منهم لرتتيب �أدواتهم
ب�شكل �أكرث احرتافية ،هذا جانب مما راق ْب ُته يف امل�شروع اجلمايل ل�شفيق
للوحته التي
الزكاري الذي يح�ضر البعد الإن�ساين يف �أعماله م�ؤطرا َ
هي امتداد ل َت ْ�سط ٍري َمرجعه املعريف يف الأ�سا�س ،وهذا ما َيف َتقِر �إليه عدد
غري ي�سري من الت�شكيليني املغاربة اليوم.
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مريو النجم الأورق ..!..
ناهد الزيدي

كلما نظرت �إىل اجلدار ،تت�سمر عيناي على لوحة خلوان مريو ،هذا
القادم من عامل �آخر .القادم من منطقة كاتالونيا الإ�سبانية (20
ني�سان/ابريل  .)1893ومع كل تركيز يف اللوحة تتبدى يل �شخ�صية
فنية بالغة الفرادة تت�سيد
امل�شهد .ك�أين �أجدد
رغبته يف الهروب.
يف مغادرة الأر�ض
والتحليق نحو ال�سماء،
نحو الالمنتاهي» .هذا
الالحمدود ،قاد مريو �إىل
�إ�سقاط «�أ�شكالٍ �صغرية»
ٍ
ف�ضاءات �شا�سعة
داخل
وفارغة ،و�إىل تلخي�ص
م�سعاه على النحو الآتي:
«ما �أبحث عنه هو احلركة
ٌ
معادل
الثابتة� ،شي ٌء
لبالغة ال�صمت «!.
�أفق مرتامي الأطراف يغمز يل بعني موري�سكية .يذكرين بربيتون.
ب�ضرورة «اغتيال فن الر�سم».
مريو ،الذي ورث عن �أبيه ال�صائغ و�صانع ال�ساعات ،الدقة وال�صرامة
واالن�ضباط ،ي�سحرين على الدوام ..ي�ستفز وعيي ..ي�ضعني يف
�صميم احلرية ..طيف من الألوان النقية املت�ضادة واخلطوط اللينة
املده�شة �أجتاوز معها الهاج�س اجلمايل �إىل �شعرية منبثقة من الأحالم
والعالمات والالوعي وامل�صادفات� ..إح�سا�س �أجن ّر معه مبا�شرة �إىل
القلب ومبحبة كبرية .رمبا لأن ال�سريالية بوجه عام هي ثورة يف الفنون
والآداب وال�سيا�سة واملجتمع.
رمبا لأنها تقودين �إىل اندريه ما�سون ،وتري�ستان تزارا ،وماك�س جاكوب،

واىل اندريه بريتون ،وبول ايلوار ،ولوي �أراغون ،وبنجامني برييه� ..إىل
عوامل ف�ضية ت�أخذ كفايتها من ال�ضوء و الأجنحة واملروج ..حيث
التجريد القوي ،واختزال اللون واخلطوط.
مريو ،وفق �سريته الذاتية،
�أتقن فن الر�سم مبكرا،
�إذ التحق عام 1907
ب�أحد معاهد الفنون
اجلميلة ،ليعلن فيما بعد
عن �أول معار�ضه ،وكان
ذلك �سنة .1918
�ضم املعر�ض وفق
الأر�شفة اال�سبانية،
لوحات ا�شتغل من
خاللها على الطبيعة
امل�ستوحاة من �أجواء
فن�سنت فان خوخ ،وبول
�سيزان ،مع اهتمام وا�ضح
باملدر�سة التكعيبية التي جتلت معاملها وا�ضحة ح�سب متتبعي ال�ش�أن
الت�شكيلي اال�سباين بوجه خا�ص.
علما انه ال ينكر ف�ضل معلمه خو�سيه با�سكو ،الذي علمه تطويع
الألوان ومنى فيه حب النحت .
هنا ال بد من الت�أكيد على �إن خوان مريون قد ع�شق الفن ال�شعبي
اال�سباين لفطرته وبراءته والقول له .
تلك كانت مرحلة قد خلت؛ لتربز حمطات �أخرى غيرّ ت الكثري
من قناعته الفنية خا�صة بعد �سفره �إىل باري�س ،عا�صمة الفن الأوىل،
متيمنا ببيكا�سو ،وبثلة من ت�شكيليي العا�صمة الفرن�سية الوافدين من
خمتلف �أرجاء العامل.
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يف باري�س املده�شة واملربكة ،تفتق وعيه ال�سريايل ،وبها وفيها ،تعرف
�إىل �أقطابها الرواد متوجا هذا االرتباط بتوقيعه على البيان ال�سريايل
ال�شهري  ،1924من ثم �شق جمراه اخلا�ص واملميز احلامل لفهمه
اخلا�ص لل�سريالية ،مدر�سة واعتقادا وجتربة بكثري من اجلر�أة ،ما جعل
نقاد املرحلة يجمعون على �أن مريو ،نزع �إىل التب�سيط واالختزال وك�سر
الكثري من املفاهيم التي كانت �سائدة بني جمايليه.
معروف عنه انه تخلى عن خط الأفق الذي اعتاد الفنانون
الكال�سيكيون ا�ستخدامه لتق�سيم اللوحة �إىل م�ستويني ب�صريني ،كما
ف�سح ح ّيزا للفراغ الذي يلعب دورا ب�صريا يف �إن�شاء اللوحة ،واجنذب
�إىل العناوين الطويلة .ولعل �أكرث ما يح�سب له با�ستح�سان هو تخليه
نهائيا عن البعد الثالث ،ومتا�شيا مع ما �آمن به من �سوريالية كانت
�أحالم الطفولة وخياالتها
م�صدرا مهما لأ�شكاله
الب�سيطة التي تن�ضح
بالفرح يف ف�ضاء العمل
الفني دون �أي رابط
منطقي �أو فيزيائي ،ي�شدها
�إىل الواقع ،وتلك �شيمة
من �شيمه.
عن هذه املرحلة حتديدا
يقول مريو« :يف كل
ما كنت �أحققه ،لقيت
ت�شجيعا من �أ�صدقائي ،كانوا �إخوة يل ،معهم تخل�صت من �أي ت�أثري
ت�شكيلي �سابق ،وقطعت �صالتي بالواقعية،وعملت �ضمن احتقار
مطلق لفن الر�سم».
يف �سياق احلرية املطلقة التي مت ّتع بها ،نفهم مواقفه ال�سيا�سية من
احلرب الأهلية الإ�سبانية ومن احلربني العامليتني الأوىل والثانية ،التي

حت�ضر مراجعها بقوة يف بع�ض �أعماله.
ورغم انه ظل بعيدا عن هم ال�شعب اال�سباين وق�ضاياه امل�صريية من�سجما
مع قناعته بنفي الواقع من عامل الفن -وهو يف هذا عك�س زميله بابلو
بيكا�سو الذي يكربه ب�إثنى ع�شر عاما ،الذي �ساند اال�شرتاكيني يف
تورثهم على اجلرنال فرانكو -ظل من خالل �سنواته الفنية التي غطت
ثالثة �أرباع القرن الع�شرين جتريديا ُي�شهد له باالقتدار والفنية احلقة
والر�أي لأغلب النقاد اجلماليني.
مريو �شاعر اللون والفراغ .والعهدة على ال�شاعر بيري ريفريدي “كلما
كان التباعد بني حقيقتني كبريا يف العمل الفني،كانت ال�صورة وقوة
العاطفة والواقع ال�شعري �أقوى”,ما يجعله ومل يزل معلقا بقلب،
بقلوب عابرة للقارات .خوان مريو �شاعر اللون الزئبقي ،على الأقل
هذا ما حتاول العزيزة
رو�سا ماريا ماليت
اخلبرية يف �أعمال مريو،
ومديرة م�ؤ�س�سة خوان
مريو يف بر�شلونة ،ذات
لقاء بهي ،ان تنقله عنه،
وتزيد“ :خلقت �ضربات
فر�شاته احلرة عاملا خياليا
من الكائنات الغريبة،
التي ال تخرج �ألوانها
عن الأ�صفر والأحمر
والأزرق والأ�سود “�إنه يتمتع باحلرية يف اللغة واملواد والتقنيات
املختلفة ،وهو �سيد عليها جميعا” .يكفي �أن نعلم انه رغم الغياب
الزال حا�ضرا بيننا بذات التوهج،و�أن لوحة النجم الأزرق (Etoile
 )Bleueالتي تعود �إىل �سنة  1927بيعت مقابل  23.6مليون
جنيه �إ�سرتليني يف �أ�شهر مزادات �سوثبي.
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�سـيــــــنـمـا
حياتي لأعي�شها
�إ�سماعيل العليوي �سوريا � -أملانيا

�أعر نف�سك للآخرين  ,لكن �أعط نف�سك لنف�سك.
يفتتح الفيلم مناخ الت�سا�ؤل بهذه العبارة املقتب�سة عن مونتني ،ي�ضعنا
غودار بها مبا�شرة يف مواجهة ثنائية ( الآنا والآخر  .الروح اجل�سد )
بهدف �إعادة تفكيك هذبن املفردتني و مناق�شة داللتهما عرب �سياق
فيلم �شائك م�ؤلف من  12قطعة �سينمائية ،متثل كل قطعة عمال فنيا
جادا لدرجة الإرباك .كما تبقى مفتوحة دائما على ت�أويالت جديدة،
و مقاربات داللية خمتلفة.
ذلك �أن جان لوك غودار يحفر يف حقول معرفية خمتلفة و متنوعة
ي�صعب ا�ستق�صا�ؤها يف مادة واحدة.
�إذ هو �أحد املحاور املف�صلية يف تاريخ ال�سينما من جهة  ,و من جهة
�أخرى ميكن احلديث عنه بو�صفه فيل�سوفا ميتلك الوقاحة ال�ضرورية
القتحام الالمفكر فيه و خلخلة الأ�س�س التي تنبني عليها بديهيات
كل فكر .
من بني جميع املو�ضوعات التي يطرحها غودار ثمة ت�سا�ؤلني رئي�سيني
يحددان مالمح فل�سفته� ،س�ؤال اللغة ،ثم �س�ؤال احلدث – الواقع،
وذلك عرب ت�سليط ال�ضوء على الأحداث املهم�شة و امل�سكوت عنها
يف التاريخ .
�س�ؤال اللغة يبدو حا�ضر يف جميع �أفالم غودار حتى �أن فيلمه الأخري
كان يحمل عنوان :وداعا لللغة.
فهذا املخرج ينتمي جليل من مثقفي فرن�سا �أبرزهم مي�شيل فوكو
القائلني ب�أن اللغة �أو الكلمات ال متتلك الدرجة ذاتها من الو�ضوح و
ب�أنها ت�ستخدم يف �سياقات خمتلفة و بدالالت متفارقة.
ملاذا البد للمرء �أن يتكلم.
دائما ي�ؤثر على حقيقة �أننا ال ن�ستطيع العي�ش بدون كالم .
ال ت�س�ألوا ما الذي جاء �أوال الكلمات �أم الأ�شياء.
ال �أحد يعرف يف احلقيقة اللغة ،ال يعرفها متاما ،على الأقل علينا

التفكري ،وللتفكري نحتاج اللغة  .ما من طريقة �أخرى للتعبري .
تتحول هنا اللغة �إىل امل�شكلة الأ�سا�سية يف �أي مقاربة نقدية للثقافة
�أو لل�سلطة مبعناها الوا�سع باعتبار �أن �أي نظام ثقايف �سيا�سي ي�سود �أي
جمتمع ي�ستند ملجموعة ن�صو�ص� ،أي لغة ،تتمكن عربها امل�ؤ�س�سات
مهما بدت �أنها حمايدة �أن متار�س �سلطة على الفرد لي�س باملعنى
ال�سيا�سي
فقط بل حتى باملعنى اجل�سدي ( �سجن ،رغبات حما�صرة ،فرد يخ�ضع
لنظام �صارم من املراقبة )
يبدو فيها الفرد مغرتبا عن ذاته ( يف م�شهد ا�ستجواب نانا �أمام ال�شرطة
تنهي حديثها بعبارة� :أنا �شخ�ص �آخر ).
لذا يبد�أ التمرد على الفكر بخلخلة اللغة التي يبنى عليها �أي خطاب
باعتبار �أن اللغة بهذه املقاربة تعني الفكر ،ولأن للفرد دور هام�شي يف
حياة املجتمع جند �أن �شخ�صيات غودار يف جمملها �ضحايا لتفكريها،
وك�أن الفكر ي�ؤ�س�س للموت� ،أ�شار غودار لذلك عدة مرات يف الفيلم
كق�صة الفر�سان الثالثة التي يرويها الرجل الغريب يف املقهى لآنا
كارينا و التي تنتهي مبوت البطل عند �أول حلظة تفكري له .
�أي�ضا نذكر �أن نقطة حتول نانا ( �آنا كارينا ) يف الفيلم كانت وهي ت�شاهد
فيلما �سينمائية عن جان
دارك تلك القدي�سة التي ماتت حرقا بتهمة الهرطقة (الفكر)  .ونانا
�ستواجه امل�صري ذاته حني تبد�أ بالتفكري حماولة �أن حتدد وجودها
ب�صياغة خمتلفة عما يريده الآخرون .
النقطة الأخرى التي ميكن احلديث عنها يف �سياق الفيلم نظرة غودار
�إىل احلدث وزمنه �أو مبعنى �آخر �إىل التاريخ الذي يعني يف جممله
جمموعة من الأحداث .
وهنا نالحظ ت�أثري كبري ملجلة احلوليات اجلديدة الفرن�سية على غودار،
فالتاريخ عند هذه املدر�سة وب�شكل خا�صة كما ظهر يف كتابات مارك
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بلوخ و لو�سيان فيفر ( م�ؤ�س�سي احلوليات اجلديدة) مل يعد ات�صاليا  ,منت�صف  ,نهاية ) بحيث يبدو �أن الزمن مفككا ،منف�صال ،ومقطوعا
ي�ؤرخ للحقب الزمنية الطويلة �أو الأحداث الكربى كما يف التاريخ ب�شكل مربك ورمبا فجا �أ�شبه ب�صفعة نبحث من خاللها عن الرابطة
التقليدي الذي يكاد يكون تاريخ ملوك وحروب و يت�سم دائما ب�سمة التي جتمع بني الأحداث داخل احليز الزمني وعن الداللة العامة التي
تنتهي بت�شكليها لوحات غودار ال�سينمائية .
�سيا�سية �أو ع�سكرية .
غودار �أميل للحديث عن انف�صالية الزمن التاريخي ،ويركز على
اجلوانب املهم�شة �أو امل�سكوت عنها �أثناء كتابة التاريخ .
من خالل ق�صة نانا يف هذا الفيلم ن�ستعر�ض الو�ضع االجتماعي و
ال�سيا�سي و القانوين للعاهرات يف عدة مراحل تاريخية و على �أكرث
من �صعيد يف احلياة الفرن�سية� ،أي �أن ما يحرك التاريخ عند غودار هذه
التفا�صيل ال�صغرية التي ت�شكل الهام�ش �أو املغيبة �أو الالمفكر فيها،
يف حياة كل جمتمع.
يقول بول فاين  :احلقل احلدثي لي�س جمموعة من املواقع نزورها،
وندعوها �أحداثا� ،إن احلدث لي�س كائنا �أو موا�ضيع طبيعية ،بل هو
ح�صيلة اقتطاع حر منار�سه داخل الواقع ،وبالتايل ف�إنها ال تتمتع ب�أي
وحدة �أ�صلية.
وهذا ما مار�سه غودار عرب حتويل الهام�ش �إىل حدث رئي�سي ،و بر
خلخلة البنية التي يرتكب منها الزمن �أو احلدث ال�سينمائي (بداية
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زيـــارة املـــوتى
يف ذكرى �أين �سيك�ستون
عزالدين بوركة

كثريات هن املبدعات اللواتي اخرتن الرحيل عنا ،عن العامل� ،إىل
�أق�صى ذواتهنٌ ..
رحيل اختياري ح ّر� .أين �سيك�ستون Anne
(Sextonال�شاعرة الأمريكية) واحدة منهن اختارت الرحيل
عن هذا الواقعي� ،إىل الالواقعي .رحلت بعدما تركت �أثرا يف طريق
م�سريتها .كم هن رائعات الالئي يرتكن �أثرا ،يرتكن روحا ،يرتكن
�سبيال �إىل الأبدية.
اخلا�صة .تقول �أين �سيك�ستون (1928
غري �أنّ االنتحار له لغته ّ
 )1974يف �إحدى روائعها ،لغة خا�صة هي التي تكتب بها �أين
 Anneق�صائدها .لغة تختزل كل نف�س �أنثوية ،وحتوم يف �سماء
الوجودية .بقدر �أنوثتها وفل�سفتها الوجودية ،تكتبها �سيك�ستون بعمق
�أمل وجراح ،و�صراع من الذات التي تتجرع �أالم الك�آبة ،التي تطاردها
دائما.
املوت جرمية الآلهة يف وجه �إبداعنا الأبدي� .إنه الأملب امل�ستع�صي
علينا اخرتاقه .كثريون هم من رحلوا بال �إياب ..بال عودة ..بال �أن
يقولوا وداعا ..ماذا عن الرحيل اختيارا؟
املوت اختيارا (ت�سمونه �أنتم
�ألي�س هو احلرية يف �أق�صى حلولها؟ �ألي�س ُ
انتحارا) مواجهة �شُ جاعة يف وجه املوت؟ �إنه �إقدام على ما تقوم به
احلرب دومنا �أ ّية نذالة� .إنه مواجهة للحرب� ،سالم مع الذات ..ووقوف
على ر�أ�س الأملب هناك حيث الآلهة ت�شرب نخب خلودها.
ُولدت �أين �سيك�ستون �سنة  9( 1928نونرب) مبدينة نيوتون بوالية
ما�س�شو�سيت الأمريكية  Massachusettsمن عائلة من
َ
الطبقة املتو�سطة ،عانت منذ طفولتها من التهجري الأ�سري ،مما ترك يف
نف�سيتها �أثرا عميقا� ،سي�صاحبها طيلة عمرها .ا�شتغلت عار�ضة �أزياء
لإحدى ال�شركات اخلا�صة ب�صناعة الأزياء ملدة معينة� .سنة 1948
تزوجت ب�شخ�ص ي�سمى �ألفرد مولر �سيك�ستون � sextonأو كايو
( kayoلت�أخذ عنه لقبها الذي �صاحبها �إىل �آخر يوم من حياتها).
لتنف�صل عنه �سنة  1970قبل رحيلها ب�أربع �سنوات� .أجنبت منه
طفلني جو�سي وليندا غري �سيك�ستون ،هذه الأخرية التي �ست�صري من
بعد �إحدى �أ�شهر الروائيات الأمريكيات.
عرفت حياتها تقلبات و�ضغوط نف�سية� ،أثرت على م�سرياتها كثريا..
ج�سدتها يف غالب �أ�شعارها املُت�سِ مة بنفحة �أنثوية وفل�سفة غائ�صة يف
ّ

الوجودية� .أوىل �ضغوطها الع�صبية ظهرت �سنة  1954لتعاودها
ب�شكل كبري �سنة من بعد .يف تلك الفرتة تعرفت على الطبيب مارتان
�أورون  Martin Orneالذي �شجعها وحم�سها وهي يف �سن
الثالثة والع�شرين على كتابة ال�شعر ،لتنخرط بالتايل يف �إحدى دورات
كتابة ال�شعر حتت �إ�شراف ال�شاعر الأمريكي ال�شهري جون هومل�س.
بعد ا�شتغال د�ؤوب عرفت جناحا باهرا ،بعد �أن حظيت جمموعة من
ق�صائدها بالن�شر يف كربى املجالت واجلرائد الأمريكية .تعرفت يف
تلك الدورة على الكاتبة الأمريكية ماك�سني كومني Kumin
التي �ست�صاحبها طيلة حياتها املتبقية �إىل �آخر يوم.
تعد �أين �سيك�ستون من �أوىل
�إىل جانب تلك الإيغاالت الوجوديةّ ،
الكاتبات (الطائفيات  )confessionnalismeاللواتي
اخرتن الكتابة الإبداعية ك�شكل من �أ�شكال الدفاع عن املر�أة و�إزالة
ا ُحلجب على معاناتها اليومية .كتاباتها عامرة مبتعلِقات الأنثى اجلن�سانية
واجل�سدية (اال�ستمناء ،احلي�ض ،احلمل ،الوالدة ،اجلن�س ،املوت.)...
مما يجعل منها �إحدى �أهم الكاتبات يف القرن املا�ضي ،اللواتي عاجلن
ب�شكل �إبداعي تلك امل�شاكل الن�سائية.
بعد ت�صديرها �أوىل �أعمالها All My Pretty Ones
 1962لقيت �أين �سيك�ستون اهتماما وا�سعا من القراء واملهتمني
بال�ش�أن الثقايف ب�أمريكا .ح�صدت عدت جوائز �أهمها وعلى ر�أ�سها
Frost Fellowship to the Bread Loaf
 Writers’ Conference 1959و Radcliffe
� ،Institute Fellowship 1961سنة من بعد حازت
على جائزة  ،Levinson Prizeمن ثم يف �سنة 1963
جائزة الأكادميية الأمريكية للفنون والأدب ،لتليها جوائز عدة وكثرية.
يف عمر  46فقدت �آخر قدرتها على احلمل يف مواجهة �أالمها وك�آبتها
املتكررة واملتوا�صلة ،فاختارت بكامل حريتها الرحيل ،بعدما تركت �أثرا
خالدا ،يف مواجهة كل م�ساوئ هذا العامل .رحلت بعد �أن اجرتعت
من جرعات �سائل مونك�سيد الكاربون القاتل.
خ ّلد رحيلها يف معزوفته ال�شهرية ،املو�سيقار الربيطاين ،بيتري غابرييل
�سنة  1986حتت عنوان �( Mercy Streetشارع الرحمة).
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ق�صيدة :الرغبة يف املوت
مبا �أنكم ت�س�ألون ،فال �أتذكّ ر معظم الأيام.
�أ�سري يف لبا�سي ،ال �أ�شع ُر بزخم ال ّرحيل.
ي�سمى.
حينها يعود ذاك ال�شّ بق الذي ال ّ
ح ّتى و�إن مل يكن لدي �شي ٌء �ضد احلياة.
ف�أنا �أعرف ج ّيدا �شفري الأع�شاب التي تذكرون،
ذاك الأثاث الذي و�ضعتم حتت حرقة ال�شم�س.
اخلا�صة.
غري �أنّ االنتحار له لغته ّ
النجار
متاماً مثل ّ
يريد �أن يعرف كيف ي�ستخدم الأدوات،
لك ّنه مل ي�س�أل مطلقاً ملاذا يبني!.
أعلنت نَفْ�سي،
مل ّرتني وبب�ساطة � ُ
امتلكت العدُ ْو ،ابتلعت ال ُعدو،
وعلى َم ْركبه �أخذت معي �سِ ْحره.
ويف هذه الطريقُ ،مثقلة و ُم�ستغرقة
�أدف�أ من الزيت �أو املاء،
�أنا قد ا�سرتحت،
و�سال من فوهة فمي لعاب.
عند وخزة الإبرة.
مل � ّأفكر يف ج�سدي َ

ح ّتى قرن ّيتي وما بقي يف من َب ْول ،اختفى.
اجل�سد م�سبقاً.
االنتحار كان قد خان َ
اليافعون ال ميوتون يف العادة،
غري �أ ّنهم ُيبهرون ،ال ي�ستطيعون ن�سيان ّلذة مخُ ّدر
ح ّتى �أ ّنهم ينظرون للأطفال ويبت�سمون.
�سح َق ّ
كل تلك احلياة حتت ل�سانك!
�أن َت َ
ُ
ي�ستحيل عاطفة.
ذلك بحد ذاته،
�ستقول ،موت ل َع ْظم ٍة بائ�س ٍة ومجُ ّرحة.
ومع ذلك �ستنتظرين هي عاماً بعد عام،
لأحمو هكذا بر ّق ٍة ُج ْرحاً قدمياً،
لأف ّرغ �شهقتي من �سجنها البائ�س.
ن ّتزن هنالك ,االنتحارات تلتقي �أحياناً,
نحتد عند فاكهة و قمر مفقوء,
ّ
تاركني كِ �سر َة اخلبز التي �أخط�أتها قبالتهم.
تاركني
�صفح َة كتاب مفتوحة ُم ْهملة،
�سماعة هاتف مع ّلقَة
و ّ
ل�شيء مل ُيلفظ بعد،
�أ ّما ا ُحل ْب� ،أ ّياً ُيكن
لي�س �إ ّال وبـاء.
َ
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زيــــارة املوتـــــى
زهور على قرب ابن الراوندي
ابن الراوندي �أبو احل�سن بن يحيى ،ولد حوايل  210ه ،ومات يف عمر
الأربعني كما جاء يف بع�ض الروايات يف  052ه ،بينما ذكرت م�صادر
�أخرى �أنه و�صل �إىل الثمانني ،فلم يعرف بال�ضبط وعلى وجه التحديد
�سنة والدته ووفاته .وقد عده احلافظ الذهبي من زنادقة الإ�سالم الثالثة
مع املعري و�أبي حيان التوحيدي ،ويعني بالثالثة ه�ؤالء الذين زعزعوا
عن علم كبري الفكر الإ�سالمي ..كان غزير الإنتاج ،حيث ذكر له
امل�ؤرخون كابن خلكان �أكرث من مئة كتاب ،رغم �أنه مل ي�صلنا من كتبه
�شيء �سوى بع�ض املقتطفات ت�ضمنتها ردود خ�صومه عليه ،ككتاب
املنتظم البن اجلوزي وكتاب االنت�صار للخياط وردود النوبختي وكتب
اجلبائي ...وملا اعتربوه خطرا على العقيدة الإ�سالمية �أحرقوا كتبه
وحا�صروه وحا�صروها  ،مع �أن كثريا من امل�ؤرخني �أقروا ب�أف�ضليته و�سعة
علمه ،حيث نقل عنه الأ�شعري يف موا�ضع كثرية من كتابه مقاالت
الإ�سالميني ،وقال عنه �أبو حيان التوحيدي يف كتابه الب�صائر والذخائر
« :ابن الراوندي ال يلحن وال يخطئ  ،لأنه متكلم بارع وجهبذ ناقد
وبحاث جدل ونظار �صبور».
ومن كتبه «الزمردة» يحتج فيه �ضد الر�سل والر�سالة  ،و «الدامغ» يبطل
فيه معجزة القر�آن ويظهر تناق�ضاته ويقول �أن فيه حلنا �أي ف�سادامن جهة
النحو  ،وكتاب «التاج» الذي يحتج فيه لقدم العامل ومما جاء فيه « � :إنا
جند من كالم �أكثم بن �صيفي �شيئاً �أح�سن من � :إ ّنا �أعطيناك الكوثر»،
وله كتاب «الفريد» الذي ذكر �أبو ها�شم اجل ّبائي �أن الراوندي قال فيه
�أن امل�سلمني احتجوا للنبوة بالقر�آن الذي �أتى به النبي حممد ..فقال:
غلطتم وغلبت الع�صبية على قلوبكم ف�إن مدعياً لو ا ّدعى �أن �إقليد�س
لو ا ّدعى �أن كتابه ال ي�أتي �أحد مبثله لكان �صادقاً� ..أف�إقليد�س كان نبياً؟
وكذلك بطلميو�س يف �أ�شياء جمعها يف الفل�سفة مل ي�أت �أحد مبثله ،
يعني ف�أي ف�ضيلة للقر�آن.؟ ..وله كتاب «الل�ؤل�ؤلة» وكتاب «املرجان».
ومن �أقوال ابن الراوندي يف القر�آن :
 قال :ويف و�صف اجلنة “فيها �أنها ٌر من لنبٍ مل يتغيرّ طعمه” .وهواحلليب وال يكاد ي�شتهيه �إال اجلائع .وذكر الع�سل وال يطلب �صرفاً،
والزجنبيل ولي�س من لذيذ الأ�شربة ،وال�سند�س يفرت�ش وال يلب�س
الديباج..
وكذلك اال�ستربق الغليظ من ّ
 -وقال يف قوله�“ :إن كيد ال�شيطان كان �ضعيفاً” �أي �ضعف له ،وقد

�أخرج �آدم و�أزل خلقاً .
 وقال من فاح�ش ظلمه قوله“ :كلما ن�ضجت جلودهم بدلناهمجلوداً غريها” فعذب جلوداً مل تع�صه .
 وقال �إمنا �أهلك ثموداً لأجل ناقة ،وما قدر ناقة ؟ وقال يف قوله« :وله �أ�سلم من يف ال�سموات والأر�ض» خرب حمال،لأنه لي�س كل النا�س م�سلمني .
 قال  :وقوله “ال ت�س�ألوا عن �أ�شياء �إن تبد لكم ت�س�ؤكم” .قال :و�إمنايكره ال�س�ؤال رديء ال�سلعة .
 قال يف قوله�“ :إن لك �أال جتوع فيها وال تعرى” وقد جاع وعريوجاء يف موته �أن اخلليفة قد طلبه مع �أبي عي�سى الوراق امللحد  ،فحب�س
�أبي عي�سى الوراق حتى مات يف حب�سه  ،بينما هو ظل هاربا وخمتبئا
حتى تويف  .قال ابن عقي  :عجبي .كيف مل يقتل ،وقد �صنف كتاب
الدامغ يدمغ به القر�آن ،وكتاب الزمرد يزري به على النبوات.
من �أقوال ابن الراوندي :
 ال ي�سع امليت �أن يت�صور نف�سه يف العامل قبل املوت ،ولو مات �أبواحل�سن وو�ضع يف قربه ،مل يت�أت لهذه اجلثة الهامدة �أن تت�صور نف�سها
يف عامل ما قبل املوت� ،أو �أن ت�شعر ب�أنها �أبو احل�سن .
 �إن الر�سول عليه ال�سالم �أتى مبا كان منافرا للعقول مثل ال�صالة وغ�سل اجلنابة و رمي اجلمار و الطواف حول بيت ال ي�سمع و ال يب�صر ،و
العدو بني حجرين ال ينفعان و ال ي�ض ّران ،و هذا كله مما ال يقت�ضيه عقل
 ،فما الفرق بني ال�صفا واملروة �إال كالفرق بني �أبي قبي�س وحرى .و ما
الطواف على البيت �إال كالطواف على غريه من البيوت .و�إن الر�سول
�شهد للعقل برفعته وجالله فلماذا �أتى مبا ينافره �إن كان �صادقا .
 �أخربونا عن الر�سول ،كيف يفهم ما ال تفهمه الأمة؟ ف�إن قلتم ب�إلهامففهم الأمة �أي�ضا ب�إلهام ،و�إن قلتم بتوقيف فلي�س يف العقل توقيف...
لقد عا�ش ومات ابن الراوندي يف وقت كانت تت�أ�س�س فيه البذور
الأوىل للفل�سفة الإ�سالمية ،يف وقت كانت الكلمة تعادل رقبة مقطوعة،
حل�سن احلظ �أنه مل ميت �شر ميتة كما حدث للكثريين الذين جتر�ؤوا
على طرح ال�س�ؤال �أو حماولة اخلو�ض يف �أمور يعتربها �شيوخ الإ�سالم
كفرا ،حل�سن احلظ �أنه مل يلق م�صري معبد اجلهني ،وعمرو املق�صو�ص ،
وغيالن الدم�شقي ..ومئات غريهم.
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بــــانـورامـا
مدينة بئر جديد :الفن الت�شكيلي
�إبداع ور�ؤيا.
خا�ص باملجلة

عرفت مدينة «بئر جديد»� ،إقامة ور�شة فنية ح�ضرها جمموعة
من الفنانني الت�شكيليني واملهتمني بفن الر�سم .يتقدمهم
الفنان الت�شكيلي املغربي ،عبد احلق �أمزوز .اللقاء الذي
جاء حتت تنظيم و�إ�شراف «جمعية ال�سالم» ،برئا�سة الفاعل
اجلمعوي عبد املجيد �أبو النوا�ضر.
وذلك يوم اجلمعة  26يوليوز  ،2015حتث �شعار الفن
وتعد هذه الور�شة الأوىل من نوعها،
الت�شكيلي �إبداع ور�ؤياّ .
للفن الت�شكيلي ،باملنطقة .وقد �أعرب الفنان الت�شكيلي عبد
احلق �أمزوز عن �أهمية مثل هذه اللقاءات ،يف الكلمة التي
خ�ص�صها للقاء ،من حيث �إعطا�ؤها �إ�شعاعا للمنطقة وطنيا
ودوليا .هذا وقد افتتح اللقاء بكلمة مقت�ضبة ،مليئة ب�إ�شارات
رئي�س اجلمعية املنظمة� .إذ اعترب �أن هذه الور�شة
فل�سفية وفنيةُ ،
�أول خطوة نحو جعل املنطقة تنفتح على العامل عرب ب�صماتها
اخلا�صة ،وقد �أكد على العزم جلعل اللقاء دوريا ،غاية يف
ا�ستقطاب �أ�سماء عاملية ووطنية.
بعد الور�شة ال�صباحية ،التي ا�ستمرت طيلة ال�صباح ،وعرفت
ح�صة للفن الكليغرايف ،و�أخرى موازية لفنون الر�سم		 ..

�شهد اللقاء �أم�سية تكرميية ال�سمني بارزين يف املنطقة ،تركا
ب�صماتهما خالدة يف ذاكرة �سكانها ،احلديث عن د .خديجة
ق�سال ،و ذ .حجاوي ف�ؤاد .كرموز ن�ضالية داخل امل�ؤ�س�سة
الدرا�سية باملنطقة .ويف كلمته قال الكاتب والفنان الت�شكيلي
عبد اللطيف �أبو ال�صفا ،بكون هذا اللقاء التكرميي بادرة نحو
خلق �أوا�صر املحبة والرتابط بني �سكان املنطقة ،الذين ح�ضروا
ب�شكل مكثف للقاء ،ورموز املنطقة.
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تــــرجـــمة
املقام ا ُملعلي للإن�سان ،يعلي العامل
الن�ص لJean Claud Cintas :

ترجمة الفنان الت�شكيلي �أزدام عبدال�سالم

�أود �أن �أحدثكم عن مكان دومنا ذكر ا�سمه.
ثمة �أماكن متوهجة تغدو جناناً
الري�شة املتوقدة
تختلج ت�شوقا
لتحدثكم عنها.
غري �أنها ،تبتغي �أن �أحدثكم دومنا ت�سميتها.
أمازيغي� ،شبيه بالرجال
مكانٌ ح ّر مثل � ّ
الذين جتعلهم كرامتهم
�شاخمني.
ثمة �أمكنة  ،ال ميكن
حتى لزوابع رملية،
َطمرها
�أو حتى ّرجها.
فا�س الأندل�سية ،فا�س املت�صوفة،
فا�س الأ�سطورة ،توقظ و ُتلهم.
حتت الزليج امللون ،مقرن�صات اجل�ص،
ال�سقوف املز ّوقة ،الأبواب ذات الزخارف
الوريقة والهند�سية.
داخل متاهات هذا الرو�ض امللكي،
وحده القلب احلكيم،
له �أن يغيب �أو ي�ضيع.
االناقة ومقت�ضيات البهاء
وحدها حامية املقام.
تركت ري�شتي ت�ستهوي
عيني.
وكذا ّ
�أطلق لهما العنان كي ت�ضيعا يف اختالط
املكان.
�أود دومنا ت�سميته� ،أن �أحدثكم عن هذا
املقام.
ل�شدة جذبه يعدو يل
ول�سخاء ترحيبه ي�صري يل.

ال �شيء يف ملك �أحد ،وال حتى هذه
ي�صبح يل ،مِلكي ،بيتي
الأر�ض املعطاءة.
ل�شدة َ�صخَ به ،ي�سكنني.
فا�س ،هذه الأمرية الأندل�سية ،بهذا املقام
بها�ؤه ،ف َتنني ف�أبكاين.
امللهم
َب�صنيع ِه ي�سحقني ،وبهائه ُيل ّينني.
تلتهمني ع�شقا،
اجنذاب فاتن مت�أثر
بهذا احلب الكبري ،الذي يالئم الإن�سان،
اجنذاب ُمنقطع النظري
ب�شدة.
يغمرين.
والذي ال يدرك كثرياً تقدير جماله.
على هجر ذاتي يجربين
ها هنا قد نق�ضمه.
ف�أ�ست�سلم لالجنرار.
�أترك نف�سي طليق ًة
قد كان على هذه الأر�ض� ،أن توا�صل هِ ّمتها
الرتاثية،
دومنا تباهٍ.
و�أن تنقل ما حتفل به لالحق.
حتث �ش�ساعة ال�سماء و�سكينتها.
كل ٍ
�سعيد �أنا وح ٌر
خلف يو ّرث ما نقله ال�سالفون.
طريقنا يتقدم،
يف مقام ال �أو ّد ذكر ا�سمه.
يوا�صل وب�سالم �سريه بهذا املقام.
وال ري�شتي راغب ٌة يف ت�سميته.
ومع ذلك� ،أو ّد دومنا ذكر ا�سمه� ،أن �أحدثكم حيث املعمار والرتاث
بهذا البلد ،وبهذه الأر�ض
عن هذا املقام.
ولدت.
�إنه يناديني� ،إنه ُي َد ّوي ،يرت ّنح،
التي بها ُ
علي �أي�ضا و�أي�ضا �أن �أحتدث عنها.
يبدو ذلك م�ألوفا.
كان ّ
يجعل مني جميال ،يجعلني �أناي ،يجعل منا �أن �أعتني بنف�سي فيها.
أتزي بها.
نحن ،ويجعلنا الأوحد..
و� ّ
ال ت�شكر وال تقد�س ما يعلى به.
خ�سرت كل �شيء
“كل �إن�سان ُيعلي نَف�سه ،يعلي العامل”،
وك�سبت كل �شيء
يقول غاندي
تيهاً وعي�شاً بهذا املقام.
وبكل توا�ضع ميكن �أن ن�ضيف ونحن بهذا
ُمت�شبعني بهذه الأمكنة ،نن�صهر فيها.
املقام
فا�س �أر�ض حتفر عند تخوم �أنف�سنا.
ما متنحه �إيانا هذه املدينة ،ما ي�سعنا �سوى �أن بفا�س:
نعيده لها.
“املقام الذي يعلي الإن�سان ،يعلي العامل”.
هذا املقام �سيعطي لفا�س ما � ّأمدته به.
ق�صر فراج بفا�س
و�سيمنحها دائما و�أبدا
الثالثاء  25يونيو .2013
�إىل �أن يفنى الوجود.
جان كلود �سانتا�س.
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« Le Palais Faraj – Un lieu qui
élève les hommes, élève le
monde !» 

Je voudrais sans le nommer vous parler de ce
lieu.
Il est des lieux énergétiques qui deviennent
paradis.
Ma plume affranchie frétille d’impatience à
vous en parler.
Mais elle souhaite vous en parler sans le
nommer.
Libre comme un Amazigh, comme tous les
hommes que la dignité tient debout,
il est de ces lieux que même les vents de
sable ne peuvent ensevelir,
ni même ébranler.
Fès l’Andalouse, Fès la Mystique, Fès la
Mythique suscite et inspire.
Sous les zelliges colorés, les dentelles de
stucs, les plafonds peints,
les portes aux décorations florales ou
géométriques,
dans les dédalles de ce riad royal, seul un
cœur sage peut s’y perdre.
L’élégance et l’exigence esthétiques y sont
les gardiens et les garants du lieu.
J’avais laissé ma plume goûter. Je la laisse
s‘y perdre, se confondre en ces lieux.
Je voudrais sans le nommer vous parler de ce
lieu.
Il devient mien, tant son emprise est certaine.
Il devient mien, tant il s’offre.
Il devient mien, il m’appartient maintenant, il
est mon chez moi tant il échevelle.
Il m’a conquit, m’a saisit par son charme, tiré
mes larmes.
Il m’a écrabouillé de délicatesse et broyer de
sa beauté.
L’émotion prégnante, l’émotion sans
équivoque
qu’il imprègne m’a contraint à l’abandon
de soi.
Je m’y suis laissé glisser.
Je me laisse vivre, libre des apparences et
libre des faux semblants.
Libre de l’immensité projetée vers le ciel et
de la sérénité qu’il impose.
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J’ai le bonheur d’être libre en un lieu que je
ne veux nommer.
Et que même ma plume ne veut nommer.
Cependant, je voudrais sans le nommer vous
parler de ce lieu.
Dire qu’il m’appelle, qu’il résonne, qu’il
vibre, semble maintenant anodin.
Il me fait beau, il me fait moi, il nous fait
nous, il nous fait UN.
J’ai tout perdu, j’ai tout gagné à me perdre et
vivre en ce lieu.
Et pour qu’il ré existe, seuls, les
reconstructeurs des lieux, y ont jeté leur âme.
L’y on jeté en pâture.
On la perçoit, on l’a ressent. Elle y habite. On
s’en imprègne, on s’y confond.
Ils resteront nos amis.
Fès est une terre qui pioche aux confins de
nous même.
Ce que cette terre nous donne, on ne peut que
le lui rendre.
Rien n’appartient à personne. Pas même la
terre nourricière.
Fès, cette princesse andalouse, en ce lieu
inspirant, me dévore d’amour.
De cet Amour qui sied tant aux hommes
et dont ils savent si peu en respecter la
Beauté.
Ici, on en croque !
Il fallait que cette terre, poursuive son rôle de
tradition, de transmission.
Chacun transmet ce que les anciens nous
transmettent.
Notre chemin chemine, poursuit sereinement
et spirituellement sa route en ce lieu
d’architecture et de tradition.
Dans ce pays, sur cette terre qui m’a vu
naître,
il me fallait encore et encore en parler,
m’y entretenir, m’y embellir.
On ne remercie et sacralise que ce qui grandi
le monde.
« Chaque homme qui s’élève, élève le monde
», disait Gandi
et l’on pourrait, humblement, poursuivre en
ce lieu de Fès, en disant :
« Un lieu qui élève les hommes, élève le
monde ».

تــــرجـــمة
فرا�شات نحن

لل�شاعرة الإيطالية كاميال ماريا �سيديرنا

الأرواح املجنونة واملتمردة
نوا�صل ال�صرخة �ضد الكائن الال�إن�ساين
�ضد احليوان القا�سي
. و�أمري احلرب،�سيد احلقد
�سوف نوا�صل الطريان دون �أجنحة
يف الإ�ضاءات املعاك�سة
نحن الفرا�شات املالئكية
يف حرب �ضد احلرب
،خملوقات ال�سماء
.ملح الأر�ض

Nous sommes des
papillons
Nous sommes des papillons
Au vent
Aveugles dans la nuit
Papillons espoirs
Voix
Prisonniers des phares
Des tristes trains très rapides
Papillons sans tête
Etranges apparitions
Des aubes mélancoliques
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نحن الكلمات املحروقة
اجلمل التي بال منفذ
نحن امل�شاعر التي حتلق بكامل حريتها دون
حجاب
امل�سافرون النازحون ما وراء احلدود
الغارقون يف العدم
 بل نتكلم،لي�ست لنا لغة واحدة
�ألف ل�سان غريب
،يكدون �أن نتوقف
، �أن ننطفئ
، لكن.�أن نندثر
نحن الكلمات اله�شة

Nous, créatures éphémères
Angéliques sorcières
Aux ailes ensanglantées
Nous sommes des mots
brûlés
Des phrases sans issue
Nous sommes des émotions
En vol, libres, sans voiles
Des voyageurs migrants
Au delà des frontières
Noyées dans le néant
Nous ne parlons pas une
langue
Mais mille voix étrangères
Ont veut nous arrêter,
éteindre

،نحن الفرا�شات العمياء يف العتمة
.يف الريح
.الفرا�شات الأمل
�أ�صوات
�أ�سريات الأ�ضواء ال�صلبة
قطارات �سريعة حزينة جدا
الفرا�شات التي بال ر�أ�س
الهيئات الأكرث غرابة
الأ�سحار ال�سوداوية
نحن الكائنات الفانية
ال�ساحرات املالئكية
ذوات الأجنحة الغارقة يف الدم

Nous effacer
Mais
Nous
Mots fragiles
Âmes folles, rebelles
Nous continuerons à crier
Contre l’être inhumain
Animal féroce
Maître de haine, seigneur de
la guerre
Nous continuerons à voler,
sans ailes, à contre-jour
Nous papillons angéliques
En guerre avec la guerre
Créatures du ciel
Sel de la terre

تــــرجـــمة
وفاء عبيد:
ع ّلي �أن �أك�سر هذه املظلة..
قبالة �صورتك.
مقاطع
**
ا�شتياقك ثرثار
رائحة هذا الفراغ ،ب�شعة
�صداه يرتع�ش يف داخلي
متلأ عروقي.
كع�صفور خائف ،خجول
�أترك ف�ضاءاتك
يلف جناحيه
ّ
مقعدك الفارغ
�ضباب
مثل ٍ
حلم ،ي ّتبِع العري
هناك ،حيث قطك ال�صامت مثل ٍ
العلوي
يفح�ص
هنا ،حيث �أنت غائب.
�سقف م�سكنك
**
**
لن �أفتح النوافذ
«حتبك»
بدموعها املعطاءة يف �صمت� .أثر خطواتك وحل
يغطي كل العتبة.
لقد قالوا يل ،دائما
لن �أفتح النوافذ
«�إنها حتبك»
الريح جترحني
مثل فرا�شة تائهة

التهمة

احمد مطر  -ترجمة :الكاتبة فاطمة جوهاري

كنت �أ�سري مفردا �أحمل �أفكاري معي،
ومنطقي وم�سمعي،
فازدحمت من حو َيل الوجوه،
ْ
قال لهم زعيمهم خذوه،
�س�ألتهم ما تهمتي؟
فقيل يل “ :جتمع م�شبوه”

بفعل ب�صمات
ه�ؤالء النا�س
املتنزهون ،هناك ..خارجا
**
أك�سر هذه
علي -لرمبا� -أن � ّ
املظلة
و�أ�ضع الزهرة الأخرية
يف احلبق ّية
و�أعي�ش.
**
علي -لرمبا�-أن �أرحل يف
الوقت
�إىل تلك اللحظة التي
تن�سى فيها عروقي رائحة
دمك.

**
ارحل
�أُ ْ�سل ُِمك للن�سيان
�أُ ْ�س ٍل ُمك للعدم
املتبخر
لدمي ّ
يف هوة عميقة.
**
ُ�سمرة بال وهج االنتظار
رائحة عطرك املتناثرة
مثل ج�سدها امل�شتهى
غيابك خديعة لرباءة
ابت�سامتها الرائعة
وهي تنتظرك.

Accusation
Ahmed Matar - Traduit par Fatima Jouhari

Je me promenai seul emportant avec moi
Mes pensées, ma logique et mon ouïe,
Des visages autour de moi se bousculèrent
Leur chef leur ordonna: « Arrêtez-le
De quoi m’accusez-vous? leur demandai-je
»On me répondit : «rassemblement suspecté.

75

Oeuvre de l’artiste Farid Belkahia

Revue
ج15–59 : ق.ر

N° : 2
Août - Septembre
2015

Directeur de la publication Coordinateur général :
et Rédacteur en chef :
Randa Kassis
Mohamed Moksidi
Coordination et Relation
Directeur adjoint
internationales :
Rédacteur en chef adjoint : Kacem Elghazzali
Azzeddine Bourga
Waleed Alhusseini 			
Camilla maria Cederna		
Secrétaire général:
Ayman ghoujal
Mohammed Elayachi
Représentation juridique :
Secrétaire de la rédaction : Rachid Fajjaoui
Abdellatif Benmouina
Supervision Artistique :
Coordonnateur de rédac- Rachid Bakhouz
tion :
Abdelhak Amzouz
Mohammed Ouljamaa
Comité de rédaction :

Assistant technique:
Mohammed Elaouina

Abdellouahed Kafih			
Rachid Talbi			
Kamal AKhlaki

Relations publiques:
Abdellaziz ouljamma

Délégués :
khalid khachif
Abdellatif karoum
Mohammed Majdi

Contactez nous :
revuealmawja@gmail.com
Phone :
00212614058229
00212656233867

3

La Vague Culturelle

Femmes, dérobons nous!
Camilla M. Cederna

Deux femmes
En jupe
En robe
Deux femmes
Des fous furieux
Ont crié « putes » !
Les enfermant dans une prison!
Pour quel pêché ? Pour quelle
raison ?
Pour leurs belles jambes ?
Faut-il au juste
Les jeter aux flammes?
Halas ! Basta ! Stop !
C’est trop!
C’est arrivé !
Pas dans un rêve ou une illusion
!
Pas dans le ciel, sur un nuage
Mais un lieu vrai, bien naturel
Un lieu enchanté qu’on voudrait
aimer
Ecrire, traduire et traverser …
Oh cher pays de paradis

Quelle décadence !
Taché, meurtri
Par la violence
Chaque jour tu sombres
Dans l’ignorance
Dans le brouillard, l’intolérance
Oh fanatiques
Êtres hypocrites
Soyez maudits
Allez en enfer
Laissez les femmes
S’habiller comme il leur plaît
Laissez les femmes
Vivre libres et en paix !
Êtres sans cœur et sans courage
Votre destin est arrêté
Votre avenir n’est que naufrage
Dans les rivières de l’infini
L’océan d’amour et de poésie
Des libres esprits, des voix
rebelles
De la revue de rêve :
« La Vague culturelle » !
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La Vague Culturelle
L’art et l’individualisme
Béatrice DE Bock - Belgique

Comme
dans
beaucoup
de domaines
actuels, on
retrouve dans l’art plus de
concurrents que d’alliés. Ou
alors des « clans » fermés,
conservés,
bien
placés
comme de véritables cartels
économiques qui s’étendent
sur de larges domaines et
deviennent les magnats de
l’industrie artistique. Où
passent donc le partage,
l’entraide, la reconnaissance
de ceux qui ont le courage de
dédier leur coeur à créer pour

les autres ? Les médias offrentils le règne du « plein la vue »
et pas celui du coeur bombé.
L’époque du divertissement a
surplombé celle du spectacle.
société de petites joies et
de curiosités qui remplacent
celle du bouleversement et du
voyage ? Il y a peut-être plus
d’un leurre.
L’art remplit, il touche. Que
ce soit s’il crée un vide ou
un plein, il n’est pas sans
effet. Le culte du choquant
perdure dans les milieux

contemporains, mais quand
est-il de la dépendance à la
distraction ? L’art, après la
révolution française, s’est
empreint d’une dimension
populaire : la culture a de cela
que quand elle s’étend à tout
le monde, elle s’échelonne
de bas en haut, de haut en
bas, passant du coup de fouet
qui bouleverse le spectateur
à la plume qui caresse le
lecteur dans le sens du poil.
Au fur et à mesure que les
sujets s’étendent entre tous
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les individus, qu’ils tirent
sur leur propre corde, ils ont
tendance à se disperser, à
perdre de leur force et à se
tourner vers la facilité d’une
reconnaissance rapide. N’estce pas ce qu’on retrouve avec
internet ? L’apogée du petit
évènement qui remplace
l’oeuvre de longue haleine,
parce qu’il est plus abordable.
Fini les grandes aventures :
on a plus le temps, et on
veut tout à la fois. Pourquoi
sacrifier tout pour un, alors
que tout c’est tout de même
plus rassurant. Pas besoin
de sacrifice pour un mieux,
pourquoi donc souffrir ? Un
livre de trois cent pages, non
merci. Certes la taille ne fait
pas la qualité. Mais quand
les deux se rejoignent, on vit
vraiment quelque chose. Et
cet évènement-là, qui nous
travaille, nous fait mûrir, il n’a
pas le prix de la dépendance :
on ne la sent même plus.
Cela ouvre des portes sur des
expériences. Là où le domaine
de l’art s’appauvrit et utilise sa
pauvreté pour une relation de
domination avec son public,
les contacts humains font la
pareille. Nous ne sommes
plus dans une offrande, mais
dans un calcul. Je produis
ceci, j’ai cela en retour. Cette
logique est tellement bien
imbriquée dès le départ dans
l’esprit des créateurs, des
amoureux, que la magie - qui
peut certes être une illusiond’apporter tout son être, ou
son travail de longue haleine
de manière immatérielle et
inconditionnelle à la société,
ou à l’être aimé, tout ceci :
mis de côté.
C’est une passion, tout juste
à côté du job alimentaire
comme tout le reste. L’art

ça n’est pas « palpable », et
ça n’est pas non plus juste
le privilège des riches. Tout
le monde au travail ! Et l’art
c’est le divertissement du soir,
ou c’est l’heure à laquelle on
parle la langue commune de
l’ivresse à son voisin, le soir
à une guitare !
Mais quand est-il de ceux qui
ont sacrifié leur vie sociale
(parfois même leur santé)
à la construction d’oeuvres
en lesquelles ils croient,
avec tout la méticulosité
de quelqu’un qui présente
à grande échelle, touche si
précisément le point sensible,
que celui qui y goûte ne peut
qu’en sortir changé ? Balayés,
jetés, oubliés. on en veut que
très peu, et seulement de ceux
qui font des compromis avec
l’industrie. Car sans publicité,
sans visibilité, tu n’es rien
dans un monde où tout le
monde peut se dénuder pour
augmenter son audience. Il
faut jouer le « jeu », trouver
ce qui démarque, épier sans
cesse l’actualité et pister
ce qui « marchera », fera le
« buzz ».
Un merveilleux hommage
quotidien
à
l’éphémère
morale mise en avant par des
personnages qui brandissent
l’étendard du changement,
de la liberté. A-t-on oublié
les contraintes ? Le sacrifice
n’est-ce pas nécessaire au
goût de la liberté ?
C’est ainsi d’une longue
solitude que je vous parle.
Faute de n’avoir plus
beaucoup de proches mais
bien quelques alliés, tout aussi
émus que moi, tout aussi seuls
parfois.
L’art sans milieu est destiné,
comme l’arbuste sans terre
fraîche, à pousser de travers

ou bien même à s’éteindre
en cours de route. Les aléas
qui pourraient le renverser
sont dès lors aussi rares que
sa denrée et, sans nourriture,
il ne peut pas pousser. Il
en est de même des artistes
qui grandissent dans le vide
d’échanges, survivant avec
comme
substitution
les
feuilles mortes des oeuvres
passées.
Une solitude à vive épreuve
dans laquelle on ne peut que
se raccrocher de l’image de
ce qui a été, à contre-courant
parfois de ce qui est. Ou bien
longer ce qui vient comme
autant de pierres qui ornent le
chemin belliqueux de celui
qui n’emprunte pas la foule.
Un univers où les moments
forts se raréfient et où
les échanges fertiles, les
« nutriments », viennent à
coups d’hasard, aussi soudains
que le désespoir lui-même
ne peut les appeler, si long
et destructeur que ce dernier
se rend au fur et à mesure
que le temps passe et que la
reconnaissance tarde.
Aujourd’hui, prendre le temps
de construire un monde, rêvant
d’une scène où le public remet
sa vie aux mains de l’artiste
est devenu le privilège de
ceux qui sont sponsorisés,
bien nés, bien choyés, c’està-dire de ceux qui savent se
vendre ou qui sont entourés
de ceux qui savent le faire
pour eux. Problème récurrent
ou actuel ? Combien d’artistes
maintenant connus sont morts
dans la misère ?
Il faut dire qu’ici la mort c’est
l’abnégation de celui qu’on
est. Et on ne tient jamais bien
longtemps avant de se laisser
changer pour « vendre », si
l’occasion y est. L’anonymat

6

n’a jamais été plus poignant,
plus tuant. On peut vivre toute
une vie sans même exister pour
ses proches. L’individualisme
se venge de ses peines passées,
de la différence rejetée.
Les
services
d’équipe
compétente se paient chers, et
lorsqu’on n’a pas les moyens,
qu’on apprend même à tout
faire tout seul, il faut tout de
même quelqu’un qui négocie
notre gagne-pain.
L’avènement des prédateurs
à l’époque du flot des
particuliers ?
Jubilation
d’expression
ou
moyen
d’illusion ? Plus de flatteurs
à la cour, mais bien des
« sans pitiés » avec qui il
faut négocier. Des mordeurs
d’occasion, des monnayeurs
de loi de marché. Soyons
modernes : faisons paraître
pour vendre - pas besoin de

vraiment naître, on perdrait
trop d’occasions. De la
poudre pas chère aux yeux des
économies ; plus de plaisir à
petit prix. Mais qu’en est-il
de l’idéalisme qui pousse la
création hors de ses limites ?
Si elle n’a pas de solidarité, de
soutien, une quête se dissipe.
Ne fusse qu’une discussion,
ou un regard, du moins un
intérêt. La plateforme est
importante pour que l’oeuvre
voyage et crée sa toile, sa
force, à mesure de toucher
aux gens qui lui donnent de
l’importance. Voilà pourquoi
les réseaux honnêtes, ceux
qui se rencontrent vraiment,
méritent de se renforcer, de se
soutenir.
Il ne faut pas avoir peur d’y
mettre tout son temps, de
retarder la reconnaissance.
L’important cela n’est pas de

donner l’aumône artistique,
d’attendre les flatteries ou
l’argent. L’essentiel c’est
de continuer à vivre en
persévérant vers ce qu’on croit
pérenne même si c’est un
leurre- et d’en offrir ce qu’on
a pu en ressortir de mieux afin
de contribuer aux échanges
immatériels
inventer un
bonheur sans surplus, à
n’importe quelle échelle.
Voilà pourquoi partager oui,
mais partager bien, au risque
de ne pas être perçu.
Faut-il bien s’habiller et
prendre la pause pour qu’on
vous ose ? Les cicatrices de
la vie ça ne se renie pas ça
rallie.
On est bien moins seul d’être
vivant que de s’être renié pour
être entouré.
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La Vague Culturelle
Trois litanies pour une déité
Jamal Khaïri

1- QUATENUS
Deux chevaux blancs
broutent
à la limite du désir de la
délivrance
peut-on, maintenant,
passer du recto au verso?
Se connaitre
autrement dit, se posséder
n’est que duel et altérité
comme partout
la modernité s’impose
sauf ici
le soi est moi circonspect
Quatenus!?
N’est-il pas contradictoire
d’être brave
par la crainte et courageux
par lâcheté?
subtilisation.
demi-conscience.
nihilisme.
l’envers au future...
bref, la volonté de tout et de
rien
Résidu impalpable
mutilé et littéralement réduit
à soit
tout de suite
à tout moment
ou
à jamais

On doit tout ce qu’on peut
et on peut toujours vouloir
passer à l’endroit humble et
mélodique
impartialité passionnée
le pâturage est pris
d’épilepsie
la conscience renonce à la
charité
qui se tient, bel et bien, entre
l’infini et zéro
Eprouver la nostalgie du
temps où le je n’était pas
où pas encore
pas encore conçu
pas encore désiré
complètement nu du temps,
De cette matière pendue dans
l’espace
et dans ce vivre à faire
semblant
on évite de justesse de
trébucher
même les plaies sont arides
Les rides?
impédimentas!
où sont les brèches?
a-t-on- perdu tout espoir?
et, ce devoir-faire?
cette envie de faire dans
l’intention?
Centrifuge!

centripète!
continuer?
Le cœur n’y est plus.
proche du vide
proche du noir qui broie
le mystère de duplication
n’est plus
le mystère de l’unique en
deux
on l’est déjà devant un
miroir!
Sommeiller dans un rêve
bordé de tâches
mourir ne doit pas faire mal
les pattes traînant le corps
vers l’abandon de toute
forme
sans y parvenir
Le trépas n’a rien d’un
passage
vieillard sans lustre
égaré
le cœur courbé sur l’orée du
temps
crachant les pépins de
l’étendu
la gnose ne sera révélée
Mais...
il y aura un lendemain
sans forcer le devenir :
un jour...
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un jour quelconque!
2- APODOSE
Marcher digne rectiligne
ne jamais rebrousser chemin
ce qui est perdu l’est pour de
bon
rien ne restitue l’éteint
Le moi lui-même est devenu
autre
unique à son défaut
ultime du genre à se
dépendre la langue
vieillard remis à neuf à
chaque naissance
Temps pathétique
antinomique
élastique et flottant au
dernier moment
autre forme à longueur
étendue
sans la durée sans la vie
La date est déjà arrêtée
bornée par les vicissitudes
sépulcrales
d’un goutte à goutte
mortifiant
prodige de l’absurdité
L’espérance priée à tord
inlassablement rallumée
continuellement déçue
d’elle-même
s’assombrie par l’angoisse
Vivre dans le mystère de ne
rien savoir
attirer dans le sens par la
frustration
qui nous rendra le temps
égaré?
palingenèse est cette
indigente contingence

Toute naissance s’accomplie
dans la douleur étrangère à
tout
à la fois semblable et
différente
la troisième personne en
elle-même

Jeux de mots
jets de maux
quoddité!
quiddité?

Confondue entre l’existence
et cette absence sans écho
naufragée et spectatrice du
naufrage
thaumaturgie comme à
l’envers

Morts microscopiques
désagrégation par
excellences
devenir à petites gorgés
blanchir l’absolu dans la
durée
le malheur est certainement
certain

3- QUODDITE
Manger du symbolique
la tâche est porteuse de sens
le cœur et le corps s’usent
et la chaîne s’interrompe
C’est avec la fébrilité des
mots
sous la coupe de leur autorité
que ce petit monde signifie
ici le harcèlement n’est pas
de taille
L’amour déshabille
précaire
dans l’hyper vigilance
déstabilise la lave du temps
Le masochisme féminin qui
nihilise l’essence
prend son pied
inconsciemment spontané
La mise à distance prime
l’angoisse de ne plus avoir
ses règles
spirituelles
Néant à venir
la tenue en quarantaine du
parler sans dire

Mais si l’heure est certaine
pourquoi rompre le fil?

Les chromosomes
manifestent
prolonger
rallonger
de jour en jour
c’est à dire : tous
sauf l’essentiel!
Le néant achemine
on devient
on cesse
on revient
Non-sens...
Le jugement est complet
déroulement inédit et
original
rester témoin jusqu’au bout
l’affrontement est sans
partenaire
la naissance n’advient que
pour celui qui n’est pas
encore
Le devenir ne sert à rien
ou juste à reculer le néant
l’ultime métamorphose
tombe à plat.
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La Vague Culturelle
Femme thawra et non âwra
Mohammed Belmaïzi

Femmes de mon pays,
Que les ennemis de la vie
Femmes du Maghreb
Utilisent pour vous ensevelir
Femmes de l’Orient, et au- Femmes de mon pays
delà
Du Maghreb
Enlevez vos voiles,
De l’Orient et au-delà
Vos niqab,
Montrez vos corps
Vos foulards
Chantez votre sexe
Vos jilbabs
Un si beau sexe
Vos capes
Fort et doux
Vos bourqas
Rose du pubis
Et tous les linceuls
Au parfum exquis

À nul autre pareil
Élixir corps-en-ciel
À nul autre pareil
Ivresse divines
À nulle autre pareille
Vous êtes uniques
Et l’avenir de notre globe
Est dans vos seins
J’embrasse vos pieds
Et vos mains.

Histoire d’un rêve
Luana fabiano
Quand j’étais petite
j’imaginais la nature
comme la maison de la
liberté
sans toit
sans portes
avec des racines
pour se protéger du vent
avec des ailes
pour un vol de printemps
dans une seule grande patrie.
Quand j’étais petite
j’imaginais les êtres humains
comme des étoiles
qui enlevaient leur robe de
nuit
pour courir pieds nus sur

l’herbe
et les désirs
semer comme des fleurs.

immobile
la nature une énorme flaque
l’homme un gribouillage
- une gomme lui a effacé le
Ah, les êtres humains!
cœur -.
Je pensais
Et le corps?
qu’ils se comprenaient
C’est le repas de la torture
à la façon du ciel et de la sur lui
terre
il ne reste
qu’ils aimaient
qu’un vêtement de deuil.
sans blessures
Mais
qu’ils respiraient
j’attends dans ce poème
comme des coquelicots dans et son temps éternel
un champ ensoleillé.
et je continue
à rêver de lui
Maintenant que
comme d’un corps libre.
je n’ai plus de fantaisie
le monde est une ronde
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La Vague Culturelle
La pomme pourrie
Mohammed DERKAOUI
J’ai besoin de quelques
centimètres
Aller et venir sans qu’on me
dise :
Attention au vertige !
Penduler jusqu’à m’évanouir
Traverser le temps
Retrouver les premiers
ascendants
Sous un grand olivier
Adam s’étend

N’aime pas le fruit pourri
Admire sa bien aimée
Eve aux yeux dorés
Satan n’est pas jaloux
Hume des ramilles
Curieux de me voir jaillir de
la lumière
Jette les branches
Disparait comme un enfant
effrayé

Les amoureux s’enlacent
Devisent à propos de la
descendance
Doivent-ils rester stériles et
seuls
Ou semer les graines de la
pomme pourrie
Pour que viennent les intrus
affamés
Apprendre à aimer

The Beauty of Tunisian Women
Ali Znaidi

The beauty of Tunisian
women
comes w/ the scents of
spring,
the roses of spring,
& the almonds of spring.
Though anchored in history
& myths,
the beauty of Tunisian
women
is always in bloom.
It always opens onto

expansive skies.
The beauty of Tunisian
women
is always free, & it won’t
be ever
your fuel to burn aesthetics
& free will.
& it won’t be ever
your flour to bake new
bread of fear.
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La religion est la source principale
de la dictature machiste - Sahar Megzari
Le corps est la première
traversée de la personnalité
humaine. Son langage est une
manière qui reflète notre image
simultanément avec l’image
d’autrui. Il reflète toutes les
impressions initiales de proximité
et d’affinité ou d’espacement et
de répulsion ... Une imperfection
se produit chaque fois qu’ils ont
essayé de brouiller l’identité
du corps et de le dissimuler.
Prenant en considération que
le corps est la liberté… est
l’identité... C’est l’essence
patrimoine de l’être humain
qui, en effet, possède les pleins
pouvoirs pour agir à sa guise
en son propre corps, que ce soit
pour lui satisfaire ou lui torturé.
D’autant plus que personne n’a
droit de s’estimer comme étant
un tuteur sur le corps d’autrui,
notamment celui de la femme. Le
corps humain est une propriété
purement individuelle. La liberté
qui ne règne pas sur l’ensemble
de corps et d’esprit sur le même
pied d’égalité est indigne. Même
la notion d’art a atteint après les
clôtures qui lui sont imposées sur
la nécessité de modifier le désir
et le subconscient, «rave». De ce
fait, une âme résidant un corps
enchainé de peur et préjugés,
n’a quasiment rien à apporter de
nouveau ou d’efficace à ce monde
effrayé, rien que davantage de
misères et d’angoisses. Cela est
en faveur de tous les systèmes
qui ont engendré cet étrange
objet du type d’être humain

passif et violent.
La
religion est la source
principale de la dictature
machiste. L’esprit machiste dicté
par la loi patriarcat autoritaire
du plus fort, qui impose sa
domination et en priorité sur les
femmes. Après, ils s’entourent
par des repères qu’ils essayent
d’utiliser ou interpréter ou
déformer à leurs façon, pour se
donner raison et manipuler les
autres. De ce fait, l’illégalité des
sexes en matière d’héritage, la
polygamie et autres conneries
moyenâgeuses sont considérées
comme étant une pratique
courante dans les sociétés arabomusulmanes, et qui sont en effet,
une monstruosité qu’un esprit
normal ne saurait tolérer ! Je ne
vois pas une femme qui a un brin
de personnalité accepter d’être
l’épouse d’un polygame !!!
La religion c’est justement
ce que les croyants en font.
Le catholicisme de Soeur
Emmanuelle n’est pas celui
de Torquemada, l’Islam de
Tareq Al Suwaidan pas celui de
Mohamed Arkoun. Pour cela,
la religion ne doit en aucun
cas diriger la vie des citoyens
au sein d’une société civile.
Le monde arabo-musulman
doit refaire ses calcules, car il
a démontré à maintes reprises
qu’il n’est pas le bon exemple à
suivre. Cependant, les sociétés
occidentales, laïques, estiment
que leurs citoyens sont des gens
mûrs et matures. Elles ne leur

apprennent pas, dans les écoles,
les cultes, rites et pratiques de
religions particulières, dans
une logique discriminatoire,
mais bien au contraire, elles
leur donnent des leçons sur
l’ensemble des religions, elles
leur inculquent les principes de
la citoyenneté, et des valeurs
humanistes, puis elles les
laissent opérer leurs choix à leurs
convenances. Elles les laissent
chercher leurs propres vérités et
choisir ce qu’ils veulent, selon
leurs propres convictions. Donc,
le progrès et l’épanouissement
des sociétés est synonyme des
libertés et des droits accordés à
la femme et l’homme, vu qu’ils
sont, les deux, coupables et
victimes en même temps, dans
une relation dialectique.
Oui pour les relations sexuelles
hors de l’institution du mariage,
à condition d’instaurer à l’avance
une base de système éducationnel
digne et assez compétent pour que
les gens apprennent d’assumer
la responsabilité de leur choix
et auront suffisamment de
conscience pour en faire. C’est
avec l’amour que l’on construit
une société saine et équilibrée
et c’est avec les interdits et les
tabous que l’on crée la haine et
l’intolérance.
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Ponctuation de ma vie...
Nora ELHILI

Entre les lignes de la vie,
entre les parenthèses d’une
longue phrase en perpétuel
accouchement de mots,
entre une hésitation et un
désir, entre un gémissement
et une extase, entre une
douleur et un plaisir, était
prononcée la majuscule
du premier cri de mon
essence.
Par accident, entre deux
parenthèses, à l’improviste,
dans
l’obscurité
des
interlignes et les ténèbres
des marges, j’ai mené mon
propre combat d’être sur
une page vierge de sens.
Mon
existence
était
peinturlurée d’une panoplie
de points. Quelques-uns
étaient
d’interrogation,
d’autres d’exclamation,
mais jamais finaux. J’ai dû
placer et des événements
et
des
personnes

entre deux grandes et
gigantesques accolades,
d’autres entre crochets ou
parenthèses pour pouvoir
continuer d’écrire les
mots agonisants de ma
phrase. J’opte souvent
pour le point-virgule pour
redémarrer à nouveau sans
pour autant stopper mes
saignements...
Des parenthèses de ma vie
attendent d’être fermées.
Et le verbe de ma phrase
refuse de s’agenouiller aux
règles de la conjugaison.
Submergée de virgules et
d’un point final angoissant,
transgressant toute règle
grammaticale,
refusant
tout procédé stylistique,
la phrase de ma vie
demeure une proposition
subordonnée relative qui
tente vainement de donner
sens à mes sens…
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La fornication et le viol dans l’Islam
Labidi Karim Mohamed

Celui qui connaît de près les lois
islamiques saura qu’en Islam, il
n’existe pas trop de différence
entre fornication et viol. Le mot
utilisé en arabe pour désigner la
fornication est « El zina », ce
qui se rapporte littéralement aux
rapports sexuels hors mariage.
Celui pour désigner le viol est
«Ikrah» ou encore « irtissab », et
implique l’idée d’une contrainte
imposée par la force à la femme
dans le but d’avoir un rapport
sexuel avec elle. Dans la suite,
nous ferons le tour de ce que dit
l’Islam sur le sujet, mais sans
trop rentrer dans les détails.
Avant toute chose, sachez que
l’Islam ne considère pas le viol

de sa propre femme ou encore
de son esclave comme un acte
illicite. En effet, l’homme
détient tous les droits sur sa
femme comme sur son esclave, y
compris des droits sexuels. C’est
ce que l’on appelle « haq el firach
» (le droit du lit). La femme doit
obéir tout simplement à son mari
et l’esclave à son maître, toutes
deux sans élever la moindre
protestation. Comme vous le
constatez, ceci porte atteinte aux
droits de l’Homme bien sûr mais
aussi et tout particulièrement à
ceux de la Femme.
Dans « Mouatta Malek », recueil
des fatwas de l’imam Malik,
deux cas sont à distinguer en

cas de viol. Si la femme violée
n’est pas esclave, le violeur se
doit de lui payer une dot. Si le
violeur est marié, sa punition (al
had) sera la lapidation. S’il n’est
pas marié, il recevra 100 coups
de fouet. Tel est l’avis de Al
Chaffii, Al Laith, Abou Hanifa
et Al Thaouri. Tous rapportent
que, selon Ali Ibn Abin Talib,
seul « al had » est à appliquer
sans y adjoindre le paiement
compensatoire d’une dot.
Mais Malik penche pour le
premier avis car il dissocie pour
sa part le droit divin, qui se traduit
par « al had », du droit humain
représenté par la dot. Il cite dans
sa démonstration l’exemple du
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voleur à qui l’on coupe la main
pour rendre justice à Dieu et
à qui l’on confisque ce qu’il a
volé afin de le remettre à son
propriétaire dans le but de rendre
justice à de dernier. Par ailleurs,
Malik ne fait aucune différence
entre une femme musulmane et
une non-musulmane, entre une
femme faite et une vierge.
Cependant, si la pénétration se
fait juste avec un doigt et qu’il
y ait une rupture de l’hymen,
on trouve, dans le livre d’Ibn
Al Mouazi, rapporté par Ibn
Zaid, par Ibn Al Kacim, cette
indication des plus révélatrices
que la dot devra être réduite au
1/3, quel que soit l’âge de la
femme ou de l’esclave violée,
car il y aura eu blessure et non
pénétration.
EXTRAIT DE LA RUBRIQUE
«
ENCYCLOPÉDIE
DES
FATWAS » :
« Réponse à la question :
quelle est la différence entre la
fornication et le viol du point de
vue de la loi islamique ?
La fornication sujette à punition
(« al had ») est celle où le pénis
pénètre le vagin « interdit, » de
manière claire, hors mariage,
pour un homme ou une femme
majeurs, jouissant de toutes
leurs facultés mentales et ayant
conscience du caractère illicite
de la fornication. Dans ce cas,
d’après Ahmed et Al chafii,
chacun des partenaires, s’il n’est
pas marié, recevra 100 coups
de fouet et se verra condamné
à l’exil pour une durée d’un an.
Selon Malik et Al Aouzaii, seul
l’homme doit être condamné à
l’exil. Quant à Hanifa, il remet
cette décision entre les mains du
juge.
Si l’un des partenaires est
marié, celui-là sera condamné
à la lapidation. Mais selon Ibn
Hazm et Ishak, il faut lui donner

100 coups de fouets avant de
le lapider. Voilà donc en ce qui
concerne la fornication entre
deux personnes consentantes et
hors le cadre du mariage.
Quant au viol, qui consiste à
forcer la femme à forniquer
hors mariage, le jugement est
différent pour la victime. Ibn
Koudama dans « Al maghna »
(La chanson) a dit : « La victime
est exemptée de toute punition, et
cela est unanime chez les ouléma,
qu’elle soit violée de force ou
sous la menace verbale ». Quant
au violeur, il doit être lapidé
s’il est marié, sinon fouetté. Al
Chafaii, Malek et Al Laith disent
en outre qu’il doit payer une dot
à la victime. Al Chafii, dans son
livre « Al oum » (L’originale)
précise sur la question du viol :
« Le violeur doit payer une dot
à la femme ou à l’esclave violée.
Aucune punition ne sera infligée
à la victime mais le violeur, s’il
est marié, doit être lapidé. S’il
n’est pas marié, il sera fouetté et
exilé pendant un an ». »
Le point de vue de l’Islam au
sujet du viol est clairement décrit
dans ces quelques lignes. Cette
religion considère en effet, que
pour l’homme, il n’existe pas de
différence entre la punition d’un
viol et la punition de la simple
fornication. Pour la femme, la
fornication est punie au même
titre que l’homme ; en revanche,
en cas de viol, la femme ne sera
pas punie et, dans le meilleur des
cas elle recevra une dot en guise
de compensation, dot dont le
montant diffère selon les sectes
de l’Islam.
A première vue, on peut donc
se dire qu’il y a là une certaine
justice. Faisons néanmoins très
attention car cette loi est très
grave pour la victime lorsque
l’on sait que l’islam n’accepte
le viol ou la fornication que si

la pénétration a été prouvée. En
outre, l’Islam n’établit aucune
distinction entre le viol d’un
adulte et celui d’un enfant.
Tout ce que cherche à savoir
le législateur coranique, c’est
si le violeur est marié ou pas :
aucune attention n’est accordée
à la victime. On notera de même
que, dans ce cas, le viol est tenu
pour de la simple fornication.
Le pire, c’est qu’aujourd’hui
encore, dans presque tous les
pays musulmans, y compris
ceux qui n’appliquent pas la loi
islamique, le violeur a le choix
entre faire la prison ou se marier
avec la femme dont il a abusé !
Celle-ci aura en contrepartie à
faire face à l’alternative suivante
: ou passer toute sa vie avec son
violeur, ou refuser de s’unir à
lui. Mais dans ce dernier cas,
aucun homme ne souhaitera
plus l’épouser ! En effet, dans
les pays musulmans, une femme
violée est source de honte pour
sa famille, son quartier et sa
communauté. Comme toujours
dans une culture monothéiste
et patriarcale, où prédomine le
mâle, la femme, même violée,
est tenue pour seule responsable
de ce qu’elle a subi : c’est elle la
seule coupable. « Après tout, elle
l’a bien cherché » diront quelques
mauvaises langues. De ce fait,
bien souvent, la malheureuse
accepte ce mariage pour classer
l’affaire et rendre son honneur à
son clan.
A vous donc de juger cette loi
qui est une honte pour l’Islam et
sur laquelle les « intellectuels »
occidentaux et arabes s’attardent
peu quand ils ne la passent pas
carrément sous silence dans
l’espoir que nul n’y prêtera
une attention suffisante pour
stigmatiser ses faiblesses et ses
injustices.
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Wanting to die
Anne Sexton (1928-1974)

Since you ask, most days I
cannot remember.
I walk in my clothing,
unmarked by that voyage.
Then the almost unnameable
lust returns.
Even then I have nothing
against life.
I know well the grass blades
you mention,
the furniture you have placed
under the sun.
But suicides have a special
language.
Like carpenters they want to
know which tools.
They never ask why build.
Twice I have so simply
declared myself,
have possessed the enemy,
eaten the enemy,
have taken on his craft, his
magic.
In this way, heavy and
thoughtful,
warmer than oil or water,
I have rested, drooling at the
mouth-hole.
I did not think of my body at
needle point.
Even the cornea and the
leftover urine were gone.

Suicides have already betrayed
the body.
Still-born, they don’t always
die,
but dazzled, they can’t forget a
drug so sweet
that even children would look
on and smile.
To thrust all that life under
your tongue!
that, all by itself, becomes a
passion.
Death’s a sad bone; bruised,
you’d say,
and yet she waits for me, year
after year,
to so delicately undo an old
wound,
to empty my breath from its
bad prison.
Balanced there, suicides
sometimes meet,
raging at the fruit a pumpedup moon,
leaving the bread they mistook
for a kiss,
leaving the page of the book
carelessly open,
something unsaid, the phone
off the hook
and the love whatever it was,
an infection.
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