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ميتافيزيقا النهد العاري »حممد مق�صيدي« اللإفتتاحية	:	

متى نهدي عا�صقني وردة بدل اأن نرميهما بحجر؟ اأدهوك	:	

متالزمة اجلن�س واملوت »رندا ق�صي�س« �صوريا/فرن�صا فكر	ونقد	:	

يف التقومي االب�صتمولوجي للرتاث، اأ�صول العلمانية: اأطلقوا   

االجتهاد، حرروا امل�صلحة »توفيق ر�صدي«  

بنية املجتمع ومثالية هيجل »ر�صيد طلبي«  

البناء املعماري يف  اأزجال ليلى عبد اجلبار »ر�صيد فجاوي«  

مقاربة �صو�صيوثقافية لن�س حممد مق�صيدي: اأزعم اأين    

�صاعر»اأحمد ال�صيخاوي«  

مناذج من ق�صيدة النرث املغربية اأو احل�صا�صية اجلديدة  ق�صيدة	النرث	: 

»عزالدين بوركة«  

)حممد مق�صيدي، عبد الرحيم ال�صايل، نور الدين الزويتني،  

عبد الرحيم اخل�صار، عبد الهادي ال�صعيد، حل�صن هبوز،   

اإميان اخلطابي، �صكينة حبيب اهلل(  

امللف:	اجلن�صانية	:	اجل�صد،	الدين	والفن

املراأة م�صوؤولة عن واقعها  »�صناء مكركر �صفيربت« االأردن/اأملانيا -   

اجل�صد حجر املعرفة »قا�صم الغزايل« �صوي�صرا - اجل�صد هو احلرية   

»�صحر مكزاري« املغرب - حدود احلرمي : من الديكور اإىل عرو�س   

ال�صمع املحرتقة  »اأمامة الزاير« تون�س - اخلوف من تفوق االأنثى  

»اأ�صماء الوديع« املغرب - ثقافة اجلن�س »�صحر حمافظ« املغرب -   

املراأة الفل�صطينية وت�صطيح املعاناة »وليد احل�صيني« فل�صطني/  

فرن�صا - اأنا مع احلرية اجلن�صية خارج اإطار الزواج »مونيا مهدي«  

املغرب - اجلن�صانية العربية االإ�صالمية »عبداللطيف بن اموينة«  

املغرب - املثلية والبيدوفيليا يف التاريخ االإ�صالمي: عالمة   

ا�صتفهام. »�صعيدة بن �صليمان« اجلزائر - معادلة �صلب احلياة   

»ن�صال �صو�صان« املغرب  

عبد الواحد كفيح، املغرب  »رائحة اللون«  - عبد الفتاح بنحمودة، اإبداع: 

تون�س »ر�صا�صة«  - فاحتة �صالح الدين، املغرب »بيني وبينك« -  

  - حممد العيا�صي، املغرب »عبث« - حممد اأوجلمعا، املغرب   

»كاهن« -�صيد العدي�صي، م�صر »ير�صم بدخانها قلوبا حترتق«  -   

خديحة امل�صعودي، املغرب »هكذا قتلت ال�صياطني« - خالد �صامح   

املجلي، االأردن »نهايات مقرتحة لتمثال ال�صوكالته«  - ح�صن   

 
ٌ
ريا�س، املغرب »لقاء«  -  ع�صام خليل، م�صر »البالد �صفينٌة وبحر  

واجلهات االأربع«  - حممد عريج، املغرب - »مراآة جانبية«  -    

�صعيد غيدي، املغرب »ر�صائل اأيلول« - جمال املعت�صم باهلل،   

كندا/املغرب »اأنظري«  - عبد الغني فوزي، املغرب »نوازل« -   

نا�صرال�صو�صي، املغرب »اخل�صم القفر«.   

حممد جمدي: يتملكنا قلق كبري وال �صيء يدعو اإىل التفاوؤل حوار	العدد	:	

مقطع من رواية 1968 »للروائي اأ�صامة حب�صي« م�صر رواية	:	

للأنثى	مثل	حظ	الذكرين	:	

فدوى الزياين، املغرب - �صم�س جبار، بريطانيا - رمي قمري، تون�س  

- هدى ح�صني، م�صر - ليلى بارع، املغرب - اأ�صماء اجلال�صي ،  

تون�س - �صوزان بريم، م�صر - �صعاد يون�س ، ليبيا - منى الرزقي،   

تون�س  

ليلة مع جاكومينا »بقلم نينا ماروز« ، ترجمة د. نوفل نيوف امل�صرح	:	

لوحة �صفيق الزكاري: »بيان من اجل االإن�صانية« - عبد الواحد الت�صكيل	:	

مفتاح، املغرب  

مريو النجم االأزرق- نهاد الزيدي املغرب  

اإ�صماعيل العليوي »حياتي الأعي�صها« �صوريا -  اأملانيا ال�صينما		:	

زيارة	املوتى	:

يف ذكرىاأين �صيك�صتون »عزالدين بوركة«   

»زهور على قرب ابن الراوندي«  

مدينة البري اجلديد الفن الت�صكيلي اإبداع وروؤيا. بانوراما	:	

،Cintas Claude-Jean املقام املُعلي لالإن�صان الرتجمة	:	

الت�صكيلي عبد ال�صالم اأزدم   

وفاء عبيد.  اأن اأك�صر هذه املظلة.. 
ّ

علي  

التهمة ، اأحمد مطر، فاطمة جوهاري   

فرا�صات نحن، كاميال ماريا �صيديرنا.  

وى
حت

امل
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جملة 

ر.ق : 59–15ج

غ�صت �صتنرب 2015

مطبعة 

ال�صحب : 400

العدد الثاين

مدير	الن�صر	ورئي�س	التحرير:

حممد مق�صيدي

نائب	مدير	الن�صر	ونائب	رئي�س	التحرير	

عز الدين بوركة

ال�صكرتري	العام:

حممد العيا�صي

�صكرتري	التحرير	:

عبد اللطيف بن اموينة

من�صق	التحرير	:

حممد اأوجلمعا

هيئة	التحرير:	

عبد الواحد كفيح

ر�صيد طلبي

كمال اأخالقي

التمثيل	القانوين	:

ر�صيد الفجاوي

الإ�صراف	الفني	:

ر�صيد باخوز

عبد احلق اأمزوز

املن�صق	العام	:

رندا ق�صي�س

ق�صم	التن�صيق	والعلقات	الدولية	:

قا�صم الغزايل

وليد احل�صيني

اأمين غوجل

كاميال ماريا �صيديرنا

الرتجمة	:

حممد قنور

املندوبون	:

حممد جمدي 

خالد ك�صيف

عبد اللطيف كروم

العلقات	العامة	:

عبد العزيز اأوجلمعا

لوحتا	الغلف	:

خالد نظيف

بابلو بيكا�صو

revuealmawja@gmail.com
الهاتف :

00212614058229
00212656233867

للت�صال	باملجلة	:
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ثم ما هي �صرورة اللغة اإن كانت �صفة العا�صق

ال حترتق فوق �صفة املع�صوق

وما �صرورة هذه العني التي عندما اأفتحهما

اأرى  امليتافيزقا وال اأراك ؟

اأ�صمع الغياب يقول :

النار ال تطفئها غري النار

واملاء ال يغرق اإال يف املاء.

قد تركت ج�صدي يف قاع النهر وجئت اإىل

قلبك 

اأنا الكلمة الن�صاز للعدم

ها نحن عاريني متاما مثل فكرة بي�صاء

هكذا يجب اأن نكون :

نهداك يكتبان ال�صعر

واأنا اأقراأ كلمات اهلل 

واأف�صر للعامل

ميتافيزيقا	النهد	العاري
حممد مق�صيدي حية

فتتا
ا

افتتاحية
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كيف يحدث اأن يتوقف التاريخ يف نقطة ما؟ اأي حجر يعرت�س عجالته 

يف هذه القطعة من االأر�س؟ ثم هل قدر املراأة اأن تعي�س كاأنها حجر اأو 

�صجر يف خميلة وفكر الرجل ال�صرقي؟ 

ج�صد املراأة، تلك الفكرة املرعبة التي ميكنها اأن تهدم جدران ال�صجون 

التي ا�صتمر ت�صييدها وحرا�صتها الأكرث من اأربعة ع�صر قرنا يف �صحاري 

اجلغرافيا والفكر با�صم االإله تارة، وبا�صم االأخالق تارة اأخرى. ثم ملاذا 

كل هذا اخلوف من احلب واجلمال يف ثقافتنا؟

اإننا مزيفون، وعاجزون اأن نفرق بني ذواتنا وبني ن�صخنا املزيفة. نرتعب 

كل  يف  فا�صح  ب�صكل  للتحر�س  ناأبه  وال  العام  ال�صارع  يف  قبلة  من 

االأماكن العامة. يرهبنا اأن مي�صي عا�صقان يدا يف يد وال ترهبنا اجلرائم 

التي يفوق عددها يف مدننا عدد الع�صافري.  نحتّج على ف�صتان ق�صري  

المراأة تتعرى لل�صم�س وللحياة، وال نحتج على العني التي تتل�ص�س 

وتطارد هذا اجل�صد بكل وقاحة دومنا اأخالق. 

قانون  ذلك  جوهره،  وت�صلبه  الرجل  عقل  مبفاتنها  تثري  املراأة  يقولون: 

الغريزة. 

باملقابل، اأال يثري الرجل مبفاتنه عقل املراأة؟ كذلك، األ�صنا نعي�س وفق 

عقد اجتماعي حيث كل واحد منا يجب اأن يتنازل عن بع�س غرائزه 

وحريته من اأجل العي�س امل�صرتك يف املجتمع؟ 

زلنا  وما  بعد،  االجتماعي  العقد  معنى  ما  نفهم  اأن  ن�صل  مل  زلنا  ما 

نتخبط يف اأمواج االإن�صان البدائي املتوح�س. 

االأخالق ال يوؤ�ص�صها الدين اأو العرق اأو التوافق على جرمية ما، فقط، 

اأن  بد  اأخالقهم. االأخالق ال  اأخالقها، وللهمج  للع�صابات  األي�س  ثم 

تكون اإن�صانية واإال فهي لي�صت باأخالق. 

هم  وهمجيتيهم  جرائمهم  ليربروا  االأ�صالف  باإرث  يتذرعون  الذين 

لي�صوا همجا وح�صب، بل هم همج جمرمون، وثمة اختالف كبري بني 

الهمج والهمج املجرمني اأي�صا. 

اأنها  ب�صبب  املوت  باحلجر حتى  فتاة  ترمى يف ع�صرنا  اأن  يعقل  كيف 

مار�صت احلب مع ع�صيقها؟ كيف يعقل اأن تذبح الن�صاء حتت ذريعة 

ال�صرف؟ اأي ال �صرف لهذا الذي يدعي ال�صرف؟ 

يف  احلب  متار�س  اأن  ج�صدها.  �صرية  تقرر  كي  املطلقة  حريتها  للمراأة 

للجماعات  دخل  وال  وحدها،  يعنيها  اأمر  هو  خارجه  اأو  الزواج  اإطار 

اأو للدولة يف حريتها، وهو االأمر ذاته بالن�صبة للرجل. يقولون: اجلن�س 

خارج الزواج عار، العار هو موؤ�ص�صاتكم الزوجية التي ال تعرف معنى 

احلب. العار هو موؤ�ص�صاتكم الزوجية التي توثق البيدوفيليا واال�صتعباد 

اجلن�صي  يف اإطار عقد نكاح. 

االأخالق  ن�صاء.  باأربعة  الزواج  هي  االأخالق  اأن  يزعمون  املتدينون 

كاأنها  وتاأديبها  الزوجة  الدين، هي �صرب  با�صم  البيدوفيليا  تاأطري  هي 

حيوان يلزمه ذلك با�صتمرار. هذه هي اأخالقهم التي يدافعون عنها، 

لي�س من اأجل االإن�صان، بل بغر�س الو�صول اإىل جنة ال�صماء حيث 

ت�صتمر فحولة الرجل وجمونه االأخالقي وي�صتمر �صبي الن�صاء. فاملراأة 

يف نظرهم لي�صت اإال وعاء الرجل ودميته. اأهذا ما ت�صمونه اأخالقا؟ 

 ملاذا تخافون من احلب، هل الأنكم تعودمت على الدم واملوت؟

 كل اإن�صان ال �صلطة له اإال على ج�صده، وال يحق الأي كان با�صم العائلة 

اأو الدين اأو الدولة اأو االأخالق اأن يتدخل يف ج�صد االآخر اأو ميلي عليه 

حياته. اأما هوؤالء الذين ال يعرفون ما معنى احلب والع�صق فال يحق 

لهم اأن يتحدثوا عن االأخالق وعن اإثارة غريزتهم. من ال يتحكم يف 

غريزته، فمكانه الطبيعي هو اأن يعزل على املجتمع يف م�صحات نف�صية 

اأو جزر بعيدة حتى ي�صلم املجتمع من �صروره.

متى ن�صتيقظ ذات يوم وجند اأنف�صنا نحرتم الع�صق ونبجله؟ اإذ بدل اأن 

يتم الزج بالع�صاق يف ال�صجون بقانون الرذيلة الذي ال يوجد اأرذل منه، 

النوم  البيوت واإخراج حبيبني من داخل غرفة  اأن يتم اقتحام  وبدل 

بقانون الف�صاد االأخالقي الذي ال يوجد ف�صاد اأكرث منه، ن�صتيقظ وجند 

اأن �صعوبنا تهدي عا�صقني وردة بدل اأن ترميهما بحجر.

 متى جند اأن حكوماتنا ودولنا متنح العا�صقني كامل حقوقهما كعا�صقني، 

اإداريا واجتماعيا. متى �صن�صتيقظ وقد ماتت كل الداع�صية والتطرف 

الذي يع�صع�س يف جمتمعاتنا؟.

اأدهوك:
مدنية، حداثة، 

تعددية

متى	�صتهدي	�صعوبنا	وردة	لعا�صقني	؟
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فكــــر	ونقـد	:

متلزمة	اجلن�س	واملوت
رندا ق�صي�س  �صوريا - فرن�صا

بدرا�صة  االنرتبولوجيني  و  النف�س  خمت�صي  من  الكثري  قام 

ت�صخي�س  �صرورة  اىل  منهم  البع�س  ليتو�صل  القدمية،  املعتقدات 

التي  اال�صاطري  لفهم  االن�صان  عند  اجلن�صية  الغريزية  احلالة 

ان  البع�س  فاعترب  االأديان  و  الروحانيات  اأ�صا�س  كانت  بدورها 

املعتقدات.  جلميع  اال�صا�صي  العن�صر  �صكلت  التنا�صلية  املنطقة 

الالواعية  الفكرة  مثلت  اجلن�صية  العالقة  روهيم" ان  " جيزا  اعترب 

تف�صريه  ح�صب  و  للروح،  املركزة  املادة  فهي  للروحانيات  املوؤ�ص�صة 

ال�صاطري �صتى، ات�صح له وجود عالقة مرتابطة ما بني النطاف والروح، 

عن  لالنف�صال  والتزاوج  االنت�صاب  حالة  يف  مهدد  الذكري  فالع�صو 

االفراد  اإىل  املت�صرب  املعتقد  هذا  باخل�صي.  مهدد  اأنه  اي  اجل�صد، 

ب�صكل الواعي، دفع الكثري من خمت�صي علم النف�س واالنرتبولوجيا 

اأ�صاطري القبائل، فوجد "روهيم" على )�صبيل املثال(  اإىل التعمق يف 

اأن اأفراد بع�س القبائل كقبيلة ال"ماوري�س" التي اعتربت اأن الن�صوة 

النطاف لدى  عند قذف  للروح وخ�صو�صاً  اجلن�صية عبارة عن �صياع 

الذكور اإىل اخلارج، اإي اأن الروح عبارة عن �صكل اخر للحياة املتمثلة 

بالنطاف الذكوري، اأما املوت فهو يتمثل يف الع�صو التنا�صلي االنثوي، 

" هيني-نوي-تي- التقائه مع  "موي" عند  نراه يف ا�صطورة  وهذا ما 

املخاطر  درء  اجل  ومن  تزاوجهما،  "موي" عند  ملوت  امل�صببة  بو" و 

واأقوال  ممار�صات �صحرية  القبائل  بالروح، كان لدى هذه  و االحتفاظ 

نقارب  اأن  لنا  بد  ال  التزاوج.  عند  املوت  من  الذكري  الع�صو  حتمي 

يف  اأنثى  االر�س(  )اي  هي  التي  اال�صاطري  هذه  مع  االأر�س  مفهوم 

لغات وثقافات عدة، فرناها ترمز قبل كل �صيئ اإىل املوت، فكما قالت: 

االأر�س ل"راجني" يف ا�صطورة اأخرى "�صاأ�صرتجعكم جميعاً يف املوت.

عند  و  نتال�صى،  و  نفنى  ففيها  اجل�صد،  فناء  عن  تعرب  فاالأر�س 

الطبقات  اأو  ال�صماء  اأن  جند  القدمية  االن�صانية  الثقافات  يف  البحث 

ف"اورانو�س"  االإغريق  عند  احلال  هو  كما  الذكورة  اإىل  ترمز  العليا 

نرى  كما   ، االر�س  الهة  "غايا"  يحيط  الذي  اجلوي  الغالف  هو 

والني. "اليانغ  يف  ال�صينني  عند  اأي�صاً  يتكرر  املفهوم  هذا  ان 

لنلقي نظرة على مفهوم اجلنة والنار عند "الكارينز"، الذي يتطلب من 

املرء عبور ج�صر رحمي ما بني االر�س و ال�صماء للو�صول اىل اجلنة، حيث 

ال يجتازه اال بع�س من الرجال القادرين على املرور، اما البع�س االخر 

منهم الذين ي�صت�صعب عليهم اجتيازه، نراهم يت�صاقطون منه ليتحولوا 

الن�صاء عند هذه القبيلة عبارة عن رجال  اىل ن�صاء على االر�س، اذاً 

مذنبني مت عقابهم بوا�صطة اخل�صي اي حرمانهم من ع�صوهم الذكوري.

النطاف وجهله لعملية  البدائي من �صياع  الذكر  نن�صى ان خوف  ال 

التكاثر وا�صتقبال االنثى لنطافه، �صاهم يف ت�صطري ا�صاطري عدة حيث 

ربطت عملية القذف باملوت، من هنا جند معنى ملنع عملية التزاوج بني 

الذكر واالنثى يف حالة احلرب عند بع�س القبائل، فهي تب�صر بخ�صارة امام 

العدو، لنالحظ وجود الكثري من املمار�صات ال�صحرية عند بع�س قبائل 

الهنود احلمر ال�صرتجاع املني و ذلك اعتقاداً منهم بتواجد روح الذكر 

يف نطافه، ومبا ان عملية القذف مرتابطة مع تلقي االنثى له، مت ربط الع�صو 

التنا�صلي االنثوي مع مفهوم املوت، لهذا رمبا جند يف معظم اال�صاطري و 

االديان مفهوماً قهرياً للمراأة ليلقى على عاتقها م�صوؤولية ال�صر و العذاب 

عملية اخلوف الذكوري من اخل�صي نراها يف ا�صاطري عدة، كاأ�صطورة 

اوزيري�س- �صيث او التي تروي ق�صة القوم االول، و العراك ما بني االب 

و االبناء من اجل الن�صوة، حيث قام اوزيري�س بخ�صي اأبيه، و امل�صابهة يف 

حد ذاتها لعملية قتل االب البدائي. فبعد حماولة " فرويد" يف فك اللغز 

الطوطمي، حيث ف�صرلنا عالقة االن�صان بطوطمه ليتم ا�صتبدال الطوطم 

باالب لرتتفع مرتبته مع االيام اىل االعلى، طبعاً هذه اجلرمية �صببت يف 

عدة  اديان  و  ا�صاطري  و  ثقافات  يف  نراها  التي  و  الذنب،  عقدة  ن�صوء 

اال�صاطري  معظم  ان  مزمناً، فرنى  هاج�صاً  االن�صان  لدى  املوت  �صكل 

ارتكزت على فكرة احلياة ما بعد املوت، و اعتبار املوت والدة جديدة، 
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لهذا يعتقد ان فكرة التحنيط نف�صها قائمة على مبداأ ايجاد حياة جديدة 

ما بعد املوت العطاء مفاتيح ال�صعادة االبدية لكل من اآمن بها، و هذا 

ما نالحظه مكرراً يف بع�س االديان التي دعمت مبداأ ال�صعادة االبدية، 

و مبا ان االن�صان القدمي عجز عن ايجاد مفهوم توازين ما بني ال�صعادة 

االر�صية و االبدية و ذلك لرتاكم امل�صاعر الالوعية املت�صادة فيما بينها، 

مل ي�صتطع خلق �صعادتني يف اآن واحد، و مبا ان فرتة احلياة تعترب فرتة 

ال�صعادة  تعوي�س  اي  اآخر  مكان  يف  بتعوي�صها  االن�صان  قام  ق�صرية، 

العقل.  و  االر�س  حدود  عن  خارجة  ابدية  واهية  ب�صعادة  االر�صية 

ان  االجتماعية  القدمية  القوانني  بع�س  يف  اكرث  تعمقنا  عند  جند  كما 

الظواهر  اعتقاد االت�صان الطوطمي يف وجود كائنات حية وراء بع�س 

الطبيعية ما هو اال حماولة منه للحفاظ على احلياة، فتبادل االرواح بني 

االن�صان وطوطمه، على ح�صب تف�صري "فريدزر"، و انتقال الطاقة احلياتية 

لالبدية. االن�صان  خلق  ا�صباب  من  �صبباً  كانت  احلية  الكائنات  بني 

نعود اىل ا�صا�س العراك بني االن�صان و قرينه املرتكز على تلبية احلاجات 

الغرائزية )من بينها حاجة االكتفاء اجلن�صي(، اما عدم اكتفاء احلاجات 

اجلن�صية ت�صبب حالة من العنف جتاه االخر، و من هنا حتدثت نظرية 

اهداف اجتماعية  و  قيم  اىل  اجلن�صية  الدوافع  ت�صامي  "فرويد" عن 
ت�صب يف م�صلحة الثقافة اجلماعية، اال انه علينا ان ال نن�صى ان العملية 

اأديانه  و  ال�صاطريه  االن�صان  خلق  يف  ا�صا�صياً  عاماًل  كانت  اجلن�صية 



9

يف	التقومي	الب�صتمولوجي	للرتاث

اأ�صول	العلمانية:	اأطلقوا	الجتهاد،	حرروا	امل�صلحة.
توفيق ر�صدي

من بني احلوارات التي نظمتها ِموؤ�ص�صة دار الفكر املعا�صر بلبنان ذلك 

الري�صوين  اأحمد  املغربي  املقا�صدي  الفقيه  بني  جمع  الذي  احلوار 

واالأ�صتاذ املفكر ال�صوري جمال باروت والذي كان مو�صوعه: االجتهاد 

بني الن�س والواقع وامل�صلحة، وقد اأ�صدرت نف�س املوؤ�ص�صة كتابا يحمل 

نف�س عنوان  مو�صوع احلوار وم�صامينه.

وتقدم هذه الورقات قراءة  يف مقال االأ�صتاذ جمال باروت، وهو مقال 

خل�س فيه مداخل  النقد االب�صتمولوجي للرتاث االإ�صالمي باعتباره 

تاريخا للرتاكم املعريف عند امل�صلمني، واأ�ص�س للحلول ال�صامنة للخروج 

من جملة املاآزق التي يتخبط فيها الرتاث.

يف الت�صخي�س:

تاألق  البدايات االأوىل لدورات  تاريخ املعرفة عند امل�صلمني يف  خ�صع 

م�صهد  ب�صم  على  وقدرة  امل�صلم  العقل  يف  فعالية  عن  اأبانت  وتوهج 

املطارحة العلمية الكونية بالب�صمة االإ�صالمية. لكن هدا التاألق �صرعان 

ما اأعقبته دورات اأخرى بدا فيها العقل امل�صلم �صائخا مكّبال فاترا.

واإزاء هذا التحول ال بد من الت�صاوؤل مع االأ�صتاذ باروت: ما هو اخللل 

واأين و كيف وقع ؟ وما احللول الكفيلة بتقومي الرتاث واإعادة التوهج 

احل�صاري الذي افتقده منذ قرون .

نقد املنهج االأ�صويل القدمي: 

حاول االأ�صتاذ باروت تقدمي قراءة لتاريخ املعرفة االأ�صولية االإ�صالمية 

�صاءل  ومو�صوعية،  عقالنية  اإب�صتمولوجية  تكون  اأن  اإىل  �صعت  قراءة 

فيها املنهج واملوجهات االإيديولوجية التي حكمت يف هذه ال�صريورة 

املعرفية االأ�صولية.

التاأثري االإيديولوجي وعملية التقعيد: 

اأن ر�صالة ال�صافعي جاءت لت�صع احلد للفو�صى  يرى االأ�صتاذ باروت 

احلديث  مدر�صتي  بني  الفجوة  تفاقم  عن  نتجت  التي  الت�صريعية 

والراأي، ومثلت الر�صالة مفرقا تاأ�صي�صيا حا�صما يف تخطي تلك االأزمة 

مرجعها  الوحي  ن�س  وي�صكل  االإنتاج  ت�صبط  اأ�صولية  قواعد  ببناء 

ر�صالة  جتاوزت  اأن  االأ�صتاذ،  يرى  كما  وقع،  الذي  لكن  االأ�صا�صي. 

ال�صافعي جماالت الفقه لت�صبح قواعد عامة للتفكري االإ�صالمي.

فعلى م�صتوى اأول كما نفهم، كانت قواعد االأ�صول يف الر�صالة عامة 

كلية وجمردة فكانت منا�صبة لتلعب دور اأ�صول القانون. وعلى م�صتوى 

ثان اعتمد املتكلمون هذه القواعد االأ�صولية ال�صافعية واأعادوا تاأ�صي�صها 

يف جمال العقيدة وعملوا بها، فتحددت ال�صورة النهائية لعلم الكالم 

وهي يف ذلك مدينة للتقعيد ال�صافعي. وعلى م�صتوى ثالث، خ�صعت 

فتحولت  الفقه  اأ�صول  ال�صافعي يف  ملنهج  بدورها  االإ�صالمية  التاأويلية 

اإىل �صكل من اأ�صكال التف�صري امل�صبوط بقواعد البيان، واالأخذ مبثال 

�صابق. 

العوامل  “اإن  الو�صع فيقول:  اإىل حقيقة هذا  باروت  ويخل�س جمال 

تكوين  يف  اأ�صا�صيا  دورا  لعبت  قد  و�صيا�صية  اجتماعية  من  التاريخية 

الغائية االإيديولوجية الثاوية يف وظيفة علم اأ�صول الفقه”.

لكن باروت مل يف�صح عن هذه الغائية االإيديولوجية، ولو �صئنا لقلنا 

من حيث  االجتماعي  ال�صرطي  دور  لعبت  الفقه  اأ�صول  اإن  بل�صانه: 

اأنها اأعطت للمثال/ للنموذج اأهمية بالغة يف احلياة االجتماعية، فكان 

اخلروج عن املثال والقيا�س خروجا عن االأ�صول واالأعراف.

اأنها لعبت على امل�صتوى الفكري دور اإطار مرجعي معرتف به،   كما 

جممع عليه، وال ميكن اخلروج عليه... وبطريقة اأخرى فقد كان النموذج 

االجتماعية،  والت�صرفات  العقول  لتطويع  اأداة  ال�صافعي  االأ�صويل 

هي  منها  االأول  امل�صتفيد  اأن  ال�صك  اأو�صاع  ويف  النمطية  وتكري�س 

االأنظمة ال�صيا�صية.

ينتقل  ال�صافعي  ر�صالة  لعبته  الذي  االإيديولوجي  الدور  اإبراز  وبعد 

يف  وذلك  اأخرى  مرة  االإيديولوجية  عودة  عن  احلديث  اإىل  باروت 

اللحظة التي مت فيها اإق�صاء الكثري من املذاهب الفقهية واالإبقاء فقط 

على بع�صها، فمن بني خم�س مئة مذهب مل يكتب البقاء اإال الأربعة 

ال�صيا�صي”  “اال�صتهالك  هو  يرى  كما  ذلك  يف  وال�صبب  مذاهب، 

كاأدوات  املذاهب  على  الع�صكري  البريوقراطي  الطلب  ا�صتد  فقد 

االأمراء  حتى  اأو  االأمراء  اأمري  اأو  ال�صلطان  هيمنة  لب�صط  اإيديولوجية 

فكــــر	و	نقـــــد



10

على هذه املبادئ الربوت�صتانتية والتي �صبق اإليها ال�صاطبي، كما يرى 

ال�صاطبية  املقا�صدية  النظرية  اإن  القول:  ميكن  اأفال  باروت،  االأ�صتاذ 

تاأ�صيل للعلمانية االإ�صالمية؟ 

ال�صاطبي واحلركة االإ�صالحية االإ�صالمية: �صرورة اال�صتعادة.

ا�صطدمت احلركة االإ�صالحية االإ�صالمية ممثلة يف ر�صيد ر�صا واالأفغاين 

امل�صيخية،  التقليدية  بالعقلية  وغريهم  والكواكبي  عبده  وحممد 

وباجلمود الذي كر�صته هذه الطبقة حتى جعلت االإ�صالم يف مواجهة 

الع�صر. وملا حاولت احلركية االإ�صالحية جتاوز هذه الفئة املتمكنة من 

الواقع الديني واالجتماعي، ا�صتلهمت من الفكر الربوت�صتانتي، كما 

يرى االأ�صتاذ باروت “اإعادة فتح العالقة املبا�صرة ما بني امل�صلم واهلل 

دون اأي تو�صطات”.

علمانية  االإ�صالمية  االإ�صالحية  احلركية  اأن  هذا  يعني  هل  ولكن، 

امل�صعى؟ 

ثم، األي�س ال�صاطبي �صبق الفكر الربوت�صتانتي اإىل هذه املبادئ، وحتدث 

عنها يف اإطار دعوته اإىل االجتهاد العام، بل�صان اإ�صالمي اأ�صيل مقبول 

وم�صروع؟

لقد كانت ا�صتعادة احلركة االإ�صالحية االإ�صالمية لل�صاطبي حمكومة 

باكت�صافها لتوجهاته تلك، وال�صيما يف م�صاألة علم املقا�صد الذي يجعل 

ال�صريعة م�صلحة وامل�صلحة �صريعة، واأي�صا يف اإطالق االجتهاد.

اأحدهما  مبثالني،  جاء  االأطروحات  هذه  �صدق  عمليا  يثبت  ولكي 

حممد  وهو  العاملية  االإ�صالمية  االإ�صالحية  احلركة  روؤو�س  من  لراأ�س 

لالأ�صتاذ  بالن�صبة  قطري  اإ�صالمي  اإ�صالحي  حلركي  واالآخر  عبده 

جمال باروت هو م�صطفى ال�صباعي.

حممد عبده وا�صتعادة ال�صاطبي: 

يذهب جمال باروت اإىل اأن االإمام عبده يف اإفتائه “بجواز ا�صتغالل 

االأموال املوزعة يف �صندوق توفري الربيد وتوزيع فوائدها” مع يف ذلك 

يف  وذلك  ال�صاطبي.  فكر  على  للم�صلحة  فهمه  اأقام  للربا،  جتويز  من 

املوازنة بني املنافع واملفا�صد. 

وعلى م�صتوى اآخر، يرى االأ�صتاذ باروت اأن االإمام عبده يقول بوجوب 

العام  االجتهاد  مبفهوم  ما  نحو  على  يذكر  ما  وهو  الفردي،  االجتهاد 

لدى ال�صاطبي”. 

- م�صطفى ال�صباعي وا�صتعادة ال�صاطبي: 

“االإ�صالم  بناء  اإعادة  اأن م�صطفى ال�صباعي طرح م�صاألة  يرى باروت 

الذي تريده الدنيا اليوم” واأو�صى يف ذلك باجتهاد يف ال�صرع تكون فيه 

للمقا�صد  امللمو�س  “امل�صمون  املقا�صد حاكمة على الو�صائل” الأن 

يكمن يف امل�صلحة” والأن رعاية م�صالح النا�س هي االأ�صا�س يف كل 

الت�صريع االإ�صالمي”. 

املبادئ  هذه  اأن  يف  باروت  االأ�صتاذ  مع  نتفق  فاإننا  نظرنا،  وجهة  ومن 

قدمه  كما  املقا�صد  بعلم  التاأثر  من  تخلو  ال�صباعي ال  نقلها عن  التي 

ال�صاطبي. 

جمال باروت: احلل، اأطلقوا االجتهاد حرروا امل�صلحة. 

انتقد جمال باروت منهج التقييد والتقعيد االأ�صويل ال�صافعي الأنه يف 

نظره يكبل االجتهاد، وقدم علم املقا�صد كما نظر له ال�صاطبي على اأنه 

ثورة اأ�صولية ذات توجه علماين ليربايل، وبني اأن احلركة االإ�صالحية 

اأو  تواجه  اأن  بغر�س  الثاقب  ال�صاطبي  فكر  ا�صتعادت  االإ�صالمية 

اإقالع  �صبب  اأنهما  افرتا�س  على  الغرب،  وليربالية  علمانية  به  جتاري 

ح�صاري.

 فهل حتقق للم�صلمني االإقالع؟ 

امل�صلمة  العقول  اأن  باروت،  نظر  يف  وال�صبب،  بعد،  يتحقق  مل  كال، 

غلب عليها التقليد فلم تتخل�س بعد من خ�صية اخلروج على املاألوف 

فاإنه مل يفهم بعد ال ال�صاطبي وال م�صتعيدوه من  املتوارث. وعموما، 

رواد احلركة االإ�صالحية االإ�صالمية .

ولذلك، فاإن االأ�صتاذ باروت، يجدد الدعوة فيقول: 

اأطلقوا االجتهاد ! 

النظر  اإعادة  مبعزل عن  االجتهاد  باب  فتح  “ال ميكن  باروت:  يقول  

جذريا بالتعريف التقليدي الذي يح�صر االجتهاد فيما لي�س فيه ن�س 

وال اإجماع”

“اإنه  الن�س لريكز حديثه عن االإجماع فيقول:  يتجاوز احلديث عن 

)اأي االإجماع( حتول يف ملحقاته اأو طبعاته املب�صطة اإىل نوع من هراوة 

تقاوم اأي بحث ونظر”. اإن دعوة االأ�صتاذ باروت اإىل اإطالق االجتهاد 

للراأي  الدينية  ال�صلطة  اإ�صقاط احتكار  اإىل  وجتاوز االإجماع هي دعوة 

وبالتايل لل�صيا�صة، اإنها دعوة اإىل املمار�صة الفردية، والفردية فقط للدين، 

لي�صبح االجتهاد، اجتهادا �صخ�صيا ال يلزم اإال الذات املجتهدة بعينها، 

وال يعني اجلماعة، وتلك هي  راأ�س القوانني العلمانية.

حرروا امل�صلحة !

يقول باروت : “ال�صريعة قابلة ل�صرعنة كل م�صلحة” وما دامت كل 

اأية مرجعية  اأنها معيار نف�صها. وال نحتاج  فاإننا نفهم  م�صلحة م�صروعة 

اأخرى توؤطرها. 

اإنها دعوة اإىل ليربالية: “دعه يعمل دعه مير” التي وطد عليها الغرب 

منوذجه احل�صاري، وجهازه القيمي، واأطلق من خاللها العنان لالإبداع 

املحقق للريادة احل�صارية.
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املحليني يف مواجهة اخلليفة اأو يف دعمه”. 

اخلليفة  اإقدام  وراء  كان  ال�صيا�صي  اال�صتهالك  هذا  اأن  اإىل  ويذهب 

العبا�صي القادر على ح�صر العمل الفقهي يف كتاب االإقناع ال�صافعي 

املالكي  الوهاب  عبد  القا�صي  وكتاب  احلنفي  القدوري  وكتاب منت 

وكتاب واحد حنبلي ليلزم علماء املدر�صة امل�صتن�صرية باالقت�صار على 

كتب ال�صابقني وتقليد اآرائهم، والهدف من ذلك كله كما يقول تطويق 

اأي راأي �صيا�صي معار�س حتت �صتار االجتهاد والراأي”.

“اأديانا” اإ�صالمية  ي�صبه  ما  اإىل  الفقهية  املذاهب  وهكذا حتولت هذه 

ينتقل من  “حتى عد من  التقليد  ال�صيا�صي و�صيطرة  التوظيف  حتت 

مذهب اإىل مذهب مرتكبا جرمية”. 

لقد كانت النتيجة االإيديولوجية الكربى يف عملية التقعيد، كما يرى 

م�صمى  حتت  الدين  يف  االأفراد  تدخل  �صحب  هي  باروت،  االأ�صتاذ 

االجتهاد والراأي، ليقت�صر هذا االمتياز على حفنة من الفقهاء لها �صلطة 

كهنوتية ت�صطلع باإدارة املدونات الفقهية املغلقة”. وبالتايل حدوث ما 

ميكن اأن نطلق عليه “تدجني ال�صلطة ال�صيا�صية لعقول االأفراد”. 

العائقية املعرفية يف عملية التقعيد: 

يرى االأ�صتاذ باروت اأن النموذج االأ�صويل ال�صافعي املغرق يف جتريديته 

اال�صتدالل  يف:  يتجلى  خطريا  اإب�صتمولوجيا  عائقا  طياته  يف  حمل 

نت�صاءل: كيف  وهنا  التمثيلي.  اال�صتدالل  اآخر،  بتعبري  اأو  القيا�صي، 

عائقا  التمثيلي  اال�صتدالل  اأو  القيا�صي  اال�صتدالل  يكون  اأن  ميكن 

اإب�صتمولوجيا مع اأن له وظيفة ا�صتك�صافية وا�صعة االأفق كما يقول طه 

عبد الرحمان؟ 

باأن الطاقة اال�صتك�صافية للقيا�س الفقهي  يف�صر االأ�صتاذ باروت ذلك 

حمدودة، “اإذ اإنها مقيدة بنوع من اأنواع الفهم املغلق للن�س اأو مبثال 

يثبت حكما،  “ ال  الفقهي  فالقيا�س  واأدق،  اأو�صح  وبتعبري  �صابق”. 

بل يك�صف عن حكم ثابت للفرع من وقت ثبوته لالأ�صل لوجود علة 

احلكم فيه”.

ومعنى ذلك يف نظرنا، اأن القيا�س من جهة خطاب جديل ال يرقى اإىل 

درجة القطع التي بها تثبت االأحكام ومن جهة ثانية فالقيا�س قائم على 

العمل وفق مثال �صابق وهذا منهج ال�صك اأنه يقتل االإبداع املعريف. 

ثم اإن القيا�س االأ�صويل من حيث اإنه نابع من نظرية بيانية تقوم على 

تاأويل(.  )اآي بال  الن�س ال خارجه  اإطار نظم  اللفظ واملعنى يف  ثنائية 

الو�صائل  اإىل تغليب  اأدى  مما  املق�صد،  اللفظ على جانب  غلب جانب 

)اأي الأدوات العمل( على امل�صمون املقا�صدي. وال يخفى اأن عك�س 

هذا هو ما كان ينبغي اأن يكون ! 

يف العالج وتاأ�صي�س البديل: 

من الو�صائل اإىل املقا�صد: 

مبا اأن جمال باروت اأثبت، بح�صب ما فهمنا من بحثه، خ�صوع املنهج 

ما  حد  اإىل  بقاءه  اأن  يعني  ما  وهو  لالإيديولوجيا،  ال�صافعي  االأ�صويل 

بعيدا عن املو�صوعية والرباءة العلمية، ومبا اأنه اأثبت كذلك احتواء هذا 

اأكدت  اإب�صتمولوجية  ال�صافعي يف طياته على عوائق  املنهج االأ�صويل 

فهل  والنجاعة.  الفاعلية  عن  ابتعاده  وبالتايل  فيه،  احلا�صل  اخللل 

اكت�صف العقل امل�صلم تاريخيا هذه املاآزق وجتاوزها. اأم بقي رهنا لها؟ 

هذه  اإىل  اهتدى  امل�صلم  االأ�صويل  العقل  اأن  عنه،  فهمنا  ما  بح�صب 

املاآزق وحاول جتاوزها، وقد بداأت هذه املحاولة، من نقطة ت�صاوؤل دقيق 

هو: ما هي قيمة امل�صلحة يف ميزان ال�صرع؟ ويف االإطالق؟ 

يرى  كما  ال�صافعي،  االأ�صويل  التقعيد  من  التحلل  بوادر  بداأت  لقد 

باروت، مع املالكية الذين �صرعنوا امل�صلحة املر�صلة ووثقوا يف معقوليتها 

بعيدا  املنتف�صة  احلركة  هذه  انطلقت  ثم  بذاته،  قائما  اأ�صال  وجعلوها 

امل�صلحة على  بتقدمي  قال  اأنه  اإىل حد  املالكية  الذي جتاوز  الطويف  مع 

الن�س يف حال التعار�س اأي باإطالقها. لكن ال�صاطبي مبجيئه اأظهر اإىل 

الوجود منوذجا اأ�صوليا اإر�صاديا جديدا، ونقل فيه املركزية من الو�صائل 

اإىل املقا�صد، واعتمد فيه اال�صتقراء ونقله بالدليل العلمي من الظنية 

للتعليل،  واأخ�صعها  للم�صالح،  تاأطري  املقا�صد  اأن  وبني  القطيعة،  اإىل 

مبعنى اأنه اأخ�صعها للمعقولية .

اأنه  نرى  الذي  باروت  ن�صائل  بالذات  النقطة  هذه  يف  فاإننا  وبدورنا    

املتمثل يف  ال�صاطبي  يبدو موقف  اأال  فنقول:  لل�صاطبي كثريا  حتم�س 

االأ�صويل  للتقعيد  مقاي�صا  �صلوكا  للم�صالح  املوؤطرة  للمقا�صد  تقعيده 

ال�صافعي؟ واإذا علمنا اأن ال�صاطبي جاء ب�صنوات حمدودة بعد الطويف 

اأفال تعترب  املعروف بتقدميه للم�صلحة على الن�س يف حال التعار�س، 

حلظة ال�صاطبي عودة اإىل ال�صبط والتقييد؟

ال�صاطبي واحلركة الربوت�صتانتية امل�صيحية :اأ�صول العلمانية.

بالعلماء  املنوط  اخلا�س  “االجتهاد  بني  مييز  ال�صاطبي  اأن  املعلوم  من 

وذلك االجتهاد العام املوكول اإىل جميع املكلفني، من حيث اإن االأول 

يقت�صي تدقيقا يف حتقيق مناط االأحكام، واعتناء بالتفا�صيل واجلزئيات 

امللحقة بالكليات يف حني اأن االجتهاد العام يف متناول جميع املكلفني 

الأن مناطه املقا�صد الكلية لل�صريعة واأ�صولها القطعية”. 

فتح  ال�صاطبي  عند  العام  االجتهاد  اأن  الن�س  لهذا  قراءته  يف  ويرى 

على  املبنية  ت�صرفاتهم  فيه  ت�صري  ب�صكل  عامة  املكلفني  اأمام  الباب 

املقا�صد االأ�صلية يف كليتها عبادات.

اأنه  والذي يحدده على  للعمل  ال�صاطبي هذا  اأن مفهوم  اإىل  ويذهب 

عبادة، يقرتب من املفهوم الربوت�صتانتي للعمل: فكالفن يعترب العمل 

نظرنا  يف  هذا  ويعني  العمل”.  على  “القد�صية  اأ�صفى  ولوثر  عبادة، 

من  للكني�صة  وجتريدا  الدينية  االأعمال  كل  على  ال�صرعية  اإ�صفاء 

اخت�صا�صاتها. 

واأقطاب  ال�صاطبي  بني  املقارنة  هذه  باروت  جمال  يقيم  ملاذا  ولكن 

الربوت�صتانتية االأوائل؟ 

يقيم هذه املقارنة يف نظرنا، ليقول: اإذا كانت العلمانية الغربية اأ�ص�صت 
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فكــــر	ونقـد	:

بنية	املجتمع	و	مثالية	هيجل
االأ�صتاذ الباحث: ر�صيد طلبي

على  باعتمادها  الطبيعية،  العلوم  عرفتها  التي  الثورة  اإن        

على  كبري  ب�صكل  اأثر  امليالدي،  ع�صر  التا�صع  القرن  منذ  االأمربيقية 

العلمية  هويتها  لتحقيق  امل�صتمر  بحثها  ظل  يف  االإن�صانية  العلوم 

االإمكان. قدر  املو�صوعية   ومالزمة  الذاتية،  عن  االبتعاد  يف  املتمثلة 

العلوم  حظرية  اإىل  ينتمي  علما  باعتباره  التاريخ،  و«علم«          

يف  علميا،  منحى  نحا  الذي  الب�صري  العقل  يعتمد  و  االجتماعية، 

كمحرك  بنياتها  على  والوقوف  املجتمعات،  تطور  تاريخ  حركة  ر�صد 

التاريخ، قد خطا خطوات عمالقة يف حترير �صروط  اأ�صا�صي يف حركة 

وا�صت�صراف  املا�صي،  ظل  يف  احلا�صر  اأو�صاع  فهم  اإىل   يهدف  علم 

بنيات  على  بالوقوف  م�صتقبال،  تعرفها  اأن  ميكن  التي  التطورات 

الب�صرية  املجتمعات  لتطور  املولدة  التناق�صات  املجتمع، ور�صد حركة 

حتكم  التي  واأنظمتها  اجلغرافية  واأمكنتها  اأزمنتها  اختالف  على 

ا�صرتاكية. اأو  راأ�صمالية  اأو  اإقطاعية  اأو  بدائية  كانت  �صواء  �صريورتها؛ 

      اإنه »علم« حاول اأن ي�صع له مو�صوعا هو »الكائن الب�صري«، و منهجا 

نتائج  اإىل  التحليل واخللو�س  التف�صري و  ال�صرامة يف  له  علميا ي�صمن 

مو�صوعية مقبولة. يقول »عبد اهلل العروي« معقبا على م�صاألة العلمية: 

املا�صي  علم  اإما  جند   )...( التاأويالت  كل  يف  -علم-  كلمة  »معنى 

)تاريخ تطور اجلتمعات(، واإما حترير �صروط علم �صيكون، وال جند اأبدا 

علما اكت�صافيا يزيد يف فهمنا لالأو�صاع احلا�صرة و ميكننا من ا�صت�صراف 

التطورات املقبلة القريبة - يف هذه احلال- العلم الوحيد الذي يتفق عليه 

اجلميع، �صرقا و غربا يف العامل اال�صرتاكي و العامل الراأ�صمايل هو علم 

الطبيعة الذي ال يفتاأ يهيئ لنا و على كل امل�صتويات عامل رعب و تدمري«.

الوقوف  حاولت  التي  التاريخ  علم  يف  املعا�صرة  االجتاهات  اأهم  ومن 

راأ�صها،  على  جند  التطور؛  بحركة  وارتباطها  املجتمع  بنيات  عند 

االجتاه  هذا  ينظر  فكيف  الهيجلي.  املثايل-  االجتاه  البداية،  ومنذ 

تعرفها  التي  التحوالت  اإىل  ينظر  وكيف  وبنائه؟  املجتمع  لبنية 

وما  الراهن؟  الوقت  يف  املغرب  ومنها  العربية  خا�صة  املجتمعات، 

ملارك�س؟ جدلية  مادية  اإىل  هيجل  مثالية  من  االنتقال  دواعي 

من  )1770م-1830م(،  هيجل«  »فريدريك  الفيل�صوف  اإن 

جملة املثاليني الذين يوؤمنون اأن الفكر هو اأ�صا�س الوجود، و م�صدره 

بتعاليم  تاأثره  هنا  يظهر  و  ي�صاء،  ملن  اهلل  بها  يوحي  علوية  م�صيئة 

امل�صيحية«. روح  »عن  كتابه  يف  ب�صطها  قد  م�صاألة  هي  و  امل�صيحية، 

   و اإذا كان غريه، خارج هذه املدر�صة، يعتربون الراأي هو الذي يحكم 

العامل حيث يعطون للعقل مكانة و اأهمية اأكرث مما ي�صتحق. فاإن »هيجل« 

كان ُمْزَدَوجاً يف نظرته،فلم يقف عند حدود الفكر اأو العقل اأو الروح، 

بله البدن؛ الأنهما يجتمعان يف روح اأو فكر واحد، هو العقل املطلق. و 

تذهب مثاليته اإىل ربط هذا العقل بالظواهر التي تخ�صع لقانون الكون، 

و التي بدورها حتدث لدينا �صربا من الوعي. و ما و�صلت اإليه احل�صارة 



13

�صامية؛  ومكانة  جمد  من  للعقل  اأعطاه  مبا  وثيق  ارتباط  له  االأملانية، 

التاريخ«. ينتهي  عندي   « ال�صهرية:  قولته  خالل  من  هذا  يظهر  و 

    من هنا، جند اأن »هيجل« قد ا�صتفاد من الفكر اليوناين املتمثل يف 

اأن العقل هو  اأول من ذهب اإىل اعتبار  »اأناك�صا جورا�س«، الذي يعد 

تعرفها  التي  نظرته لالأحداث  العامل. لكن »هيجل« يف  الذي يحكم 

يف  يذهب  و  الطبيعية.  الظواهر  قوانني  بني  و  بينها  مياثل  املجتمعات 

املطلق«،  »العقل  يف  املتج�صدة  الروح(  )املادة/  الثنائية  هذه  تف�صري 

واع  عقل  هو  حيث  من  الذكاء  هو  بذلك  املق�صود  لي�س  »و  بقوله: 

بعناية  نفرق  اأن  لنا  بد  فال  كذلك،  هي  مبا  روح  هو  ال  و  بذاته، كال، 

ال  لقوانني  وفقا  حتدث  ال�صم�صي  النظام  حركة  اإن  ذاك.  و  هذا  بني 

التي  الظواهر  يف  الكامن  العقل  هي  القوانني  هذه  تتغري.  اأن  ميكن 

نتحدث عنها، لكن ال ال�صم�س و ال الكواكب التي تدور حولها وفقا 

لهذه القوانني، ميكن اأن يقال اإن لها اأي �صرب من �صروب الوعي«. 

    و بذلك، فالعقل املدبر للكون هو املدبر حلركة التاريخ يف املجتمعات، 

اإنه العقل املطلق اخلا�صع لنامو�س الكون. فقولة: »العقل يوجه العامل« 

فهي مرتبطة بحقيقة دينية، تعترب العامل لي�س مرتعا للم�صادفات و العلل 

اخلارجية العر�صية، و اإمنا يخ�صع يف حركته الدوؤوبة لعناية اإلهية. و منهجه 

يف هذا ال�صبيل، مل يقف عند حدود احلا�صر، بل ينطلق من احلا�صر اإىل 

املا�صي، خا�صة اأثناء حديثه عن الدرجات املختلفة للوعي باحلرية، ذلك 

)اأن املنهج التاريخي هو جزء ال يتجزاأ من نظرة متكاملة عن املجتمع يف 

التاريخ. حيث ميثل املنهج حينئذ اأ�صلوبا يف التفكري و البحث ملتزما 

املا�صي  نحو  احلا�صر  من  �صري  التاريخية،  االجتماعية  الظواهر  بتتبع 

تدريجيا -مع االأخذ يف االعتبار ما بني هذه الظواهر من عالقات-«.

        اإن هذا العقل هو مكمن ال�صعادة، و م�صعاه هو حتقيق احلرية. و 

فردية ميكن احلديث عنها، بل هي كيانات كلية  لي�صت رغبات  هذه 

باملعنى الدويل و ال�صعبي. و بذلك فال�صغل ال�صاغل هو توجيه اجلهد 

اأن  اأ�صاليب العناية االإلهية يف التاريخ. لذلك جند  نحو معرفة طرق و 

»هيجل« يطابق بني العقل و احلرية واهلل؛عند االنتقال من لغة الدين 

بذلت من  التي  »احلرية«  النتيجة من هذا كله هي  و  الفكر.  لغة  اإىل 

ال�صدد  بهذا  و  االأر�س.  وجه  على  املذابح  و  الت�صحيات  كل  اأجلها 

و  مطلق،  نحو  على  الكامل  الوجود  هو  اهلل  لكن  »و  »هيجل«:  يقول 

من مت فال ميكن له اأن يريد �صيئا غري ذاته اأعني �صوى اإرادته اخلا�صة و 

طبيعة اإرادته- اأعني طبيعته ذاتها- هي ما ن�صميه هنا بفكرة احلرية«.

     فالو�صائل يف نظر »هيجل« التي ا�صتعملها االإن�صان يف جمتمعه لتحقيق 

احلرية و تطويرها هي املولدة لفكرة التاريخ، و يظهر اأنها و�صائل ظاهرة 

مرتبطة باحلاجة و النفعية و االنفعالية و ال�صعي لتحقيق امل�صالح  و رمبا 

وجدت هذه العوامل بع�س االأهداف ذات طبيعة خريية لكنها قليلة و 

حمدودة و عند هذه االأقلية يتحقق املثل االأعلى للعقل، و لكن احلدث 

يف جوهره، قدري بطبعه، و اأن العامل حتكمه العناية االإلهية. و يف معر�س 

حديثه عن الدمار و احلروب التي عرفتها الب�صرية على وجه االأر�س؛ 

كم�صعى لتحقيق هذه احلرية، يقول: »ما حدث مل يكن من املمكن اأن 

يكون خالف ذلك، اإنه القدر الذي ال ميكن ان يرده اأي تدخل، و يف 

النهاية نفر باأنف�صنا من هذا ال�صيق الذي ال يحتمل و الذي تهددنا به 

هذه االأفكار املوؤملة، من�صحبني اإىل بيئة حياتنا الفردية التي جندها اأكرث 

اإر�صاء لنا -اأعني اإىل احلا�صر الذي �صكلته غاياتنا و م�صاحلنا اخلا�صة، 

اأي اأننا باالخت�صار نرتد اإىل االأنانية التي ت�صتقر على ال�صاطئ الهادئ«.

       من هنا، يتبني اأن منهج »هيجل« املثايل يف ر�صد حركة التاريخ 

العوامل  و  الداء،  مكامن  على  االأ�صبع  ي�صع  مل  املجتمع،  داخل 

اعتبار  على  باالإن�صان.  االأخري  هذا  ارتباط  يف  التاريخ  لعجلة  املحركة 

اأن االإن�صان هو حمرك عجلة التاريخ، بل يعترب االعتماد على العوامل 

اخلارجية و الذاتية اأنانية، اإ�صافة اإىل اأنه ينظر اإىل العقل املطلق كعامل 

يف حتقيق اخلري. و التاريخ يف جممله خري و �صر، مبعثه االإن�صان،وغايته 

االإن�صان، و العامل املدبر له هو االإن�صان، بكل جتلياته الروحية و املادية.

و  التاريخ،  منطق  ت�صتوعب  اأن  ميكن  ال  »هيجل«  مثالية  اإن         

فل�صفة  عند  نقف  ما  الدوؤوبة،بقدر  حلركته  مقنع  تف�صري  على  الوقوف 

الذهن،  يف  دقة  و  خارق،  ذكاء  عن  اجلدل  و  العقل  فيها  يك�صف 

اأو  الفكر  ان  نفهم  و  مذهبه  ا�صتيعاب  من  ننتهي  عندما  لكننا  »و 

روحه،  اأو  موجود  كل  اأ�صا�س  هو  املثال؛  اأو  املطلق  العقل  اأو  الفكرة 

وجود  �صور  من  �صورة  لي�صت  نف�صها  املادة  اأن  و  اأدق،  بتعبري 

متاما«. التاريخ  ميدان  من  خرجنا  قد  اأنف�صنا  جند  الفكر،  اأو  العقل 

اأولوية للفكر ك�صانع للتاريخ و قائده  اإذا كان هذا التطور يعطي      و 

االأعلى، فالغرائز و املطامح واملطامع اأي�صا لها تاأثري كبري يف م�صار التاريخ 

االإن�صاين. و اإذا كان املثاليون اأو الثنائيون قد ف�صروا تاريخ املجتمعات 

يف نطاق البحث عن التوازن بني توجيه العقل املطلق الرفيع و نزعات 

الب�صر، فهناك موؤرخون اآخرون قد نظروا اإىل التاريخ نظرة العلماء للمادة، 

مبوؤلفاتهم  حاولوا  وبذلك  الطبيعي.  التاريخ  فروع  ن  فرعا  اعتربه  و 

مالم�صة الواقع، و الوقوف على حقيقته، و اإن كانوا قد اأهملوا اجلانب 

الروحي اأوالديني اأو الفكري، فنظروا اإىل العامل املادي وحده »فعرفوا 

املثاليني«. بخالف  الواحد،  املذهب  اأ�صحاب  اأو  الواحديني  با�صم 



14

مقاربة	�صو�صيوثقافية	لن�س	اأزعم	اأين	�صاعر
لل�صاعر حممد مق�صيدي

اأحمد ال�صيخاوي

القواعد  تك�صري  اإىل  مق�صيدي  حممد  املغربي  ال�صاعر  ق�صائد  تنزع 

والنزوع اإىل الوازع االإن�صاين والتماهي معه بل والذوبان فيه.

اإرباكية ت�صتحوذ على ذهنية  منذ البدء، يربز �صاحب الن�س يف هامة 

ال�صوداوي  اإىل اخلطاب  امليالة  املتهكمة  اإىل عواملها  به  وت�صافر  املتلقي 

العادي  املغربي  املواطن  حياة  من  ال�صغرية  التفا�صيل  مالم�صة  يف 

حجم  جت�صم  الذعة  ان�صيابية  ب�صردية  تده�صنا  جدا،عوامل  والب�صيط 

املعاناة وت�صورها عرب بوح عفوي اأكرث احرتافية.

عنونة مفخخة مباهية متمعنة كنوز املاوراء، حتتاج اإىل عملية حفرية متكن 

من ت�صّيد اأغرا�س ال�صطر واملقطع ال�صعري.. والن�س انتهاء.

نرج�صية  الإقعاد  العقدي  الوتر  على  العزف  من  ب�صرب  توحي  عنونة 

مقبولة جدا. ما من ادعاء هنا كما يف حالة م�صيلمة الكذاب، اإطالقا، 

تختزل  �صاعر  ونبوءة  �صعرية  زعامة  هنا  متاما،  ذلك  من  العك�س  على 

روؤاه من احلموالت ال�صيا�صية والثقافية املتناغمة وتطلعات العربي ممزق 

الهوية واالإنتماء، ال�صيء الكثري.

اإىل  االإهتداء  ي�صتحيل  اإحالة خطرية،  اإنها  العنونة طويال.  ا�صتوقفتني 

مكامنها يف غياب احل�س النقدي املتقد.

ي�صقط فوق راأ�صه ق�صب ال�صقف، وطني اهلل

وي�صقط

حجر الالمعنى

االإكراهات  على  ا�صتع�صي  حني  ي�صيء،  زيتها  يكاد  �صعرية  �صورة 

النف�صية واالإجتماعية والتاريخية، اغت�صاب بريق التناغم بني احلنجرة 

الغا�صبة والري�صة التي ت�صور الواقع كما هو وعلى م�صهديته اخلريفية، 

دون نفاق اأو جمامالت.

كيف ميكنني اأن اأزعم اأنني

اأكتب ال�صعر؟

ها قد اأ�صبحت �صاعرا،

ي�صقط فوق راأ�صه ق�صب ال�صقف، وطني اهلل

وت�صقط

حجارة الالمعنى،

لكنني ال اأعرف

اأن اأكتب لك حتى ر�صالة حب يف

�صوء �صمعة ترتاق�س اأمام هذا النهر الطيب،

فكيف اأقول

للملكة ما يجب ل�صاعر اأن يقول.

رمبا، يجب اأن اأ�صتعمل هنا:

�صماء رمادية

دم اأغنية على املوزاييك

وردة ميتة يف حديقة الزمن

لكنني اأكرث حزنا من ذلك، اأكرث حزنا

من اأن اأقول كل تلك الكلمات التي

ي�صتعملها ال�صعراء عادة يف ق�صائد ال�صعر.

هل ميكن اأن تعرف اأن الهواء ي�صبه

اإبرة يف القلب

واأن �صعاع ال�صم�س هو حبل م�صنقة يتدىل بني

هاويتني.

رمبا كان يجب اأن ال اأراك، اأو كان من الواجب

اأن ال�صعر ال عالقة له باحلب.

لكن ما يربطني بهذا ال�صعر هو

احلب ولي�س ال�صعر.

وال اأعرف ما معنى احلب

فكــــر	و	نقـــــد
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وما معنى الوطن واجلوع واملنفى

ال اأعرف اأين تبداأ االأر�س واأين تنتهي

لكن، ثمة دائما �صماء �صاردة

ثمة رائحة حلم من الليلة التي ماتت يف

حادثة قطار يعرب يف حلم �صريع.

ها، اأنا اأكتب عن احلب ولي�س عن ال�صعر

ال اأكتب عنك

وال اأكتب عني

وال اأكتب عن امللكة

وال عن هذا الال�صيء

اأكتب عن ال�صعر، ال�صعر الذي ال ينبغي اأن

يكون �صعرا.

عن هذه االإعالنات

لعل �صر هذا الن�س ال�صحري الرائق جدا، واملرتكن اإىل قامو�س منفتح 

لتنا�صل داليل هام، ح�صب ما يخدم فعل  لتوليد لغة جديدة ومتيح 

التاأريخ للتجربة الواعية املروجة للهم اجلمعي، يختزله، اأي ال�صر، قول 

ال�صاعر: »واأن �صعاع ال�صم�س هو حبل م�صنقة يتدىل بني هاويتني .«

اأقنعة �صيا�صية واأ�صواء زائفة مماطلة مفوتة على الوطن خريا كثريا.

هما هويتان، الهم الوطني وهم املهجر واالإغرتاب، يف غ�صون ممار�صات 

جلد  طقو�س  على  وحتيل  و�صبابيته  امل�صهد  رمادية  من  تعمق  قمعية 

الذات التي ال منا�س من اتخاذ اإجراءات وقائية �صد التوغل يف فر�س 

ال�صلطة ال�صيا�صة عليها وتقزميها وجتريحها فوق ما نلمحه، كذات تختزن 

اأو تكاد يف واحديتها، التعدد والتنوع والكل.

لذا وح�صب امل�صت�صف من كنه الن�س، نختم بقولنا اأن ال�صاعر برع واإىل 

حد كبري يف اأ�صر اأنفا�س املتلقي عرب تراكمية تعبريية م�صوقة مرغبة يف 

تعط�س معريف اإىل ال�صورة التي ي�صتقر عليها الن�س اأخريا. 

هكذا وبنهاية مفتوحة علق اأذهاننا/اأكتب عن ال�صعر، ال�صعر الذي ال 

ينبغي اأن يكون �صعرا. 

بعدما تاأتى له مترير معلومته على نحو عفوي خمملي باذخ، يتحا�صى 

ملونة  م�صتويات  عرب  ومرورا  اللفظي،  واالإ�صراف  واحل�صو  االإرجتال 

حواء  اإىل  ن�صبة  احلوائية  بني  كحالة  امللهمة،وتدرجها  احلبيبة  لتمظهر 

كمعادل لالأنوثة يف اأ�صمى جتلياتها،والوطن املطعون،وحياتية ديار الغربة 

اأو املهجر.

اإن �صاعراحداثيا متمر�صا متمكنا من اآليات ن�س الالمعنى، من طراز 

فيه  يزرع  مبا  القارئ  تركيز  ي�صتت  ت�صظيا  يتعمد  مق�صيدي،  حممد 

قناعات �صرورة جتدد الذائقة وقابلية املواكبة والتالحم مع كل مناحي 

االإيجابية التي تفرزها روح الع�صر.
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البناء	املعماري	يف		اأزجال	ليلى	عبد	اجلبار
ق�صيدة “ رياح الذات” منوذجا

ر�صيد فجاوي

ت�صكل ق�صيدة “ رياح الذات” للزجالة الواعدة ليلى عبد اجلبار نقطة 

لها  االإ�صتماع  اأو  قراءتها  من  متكنت  التي  ن�صو�صها  مميزة يف جمموع 

ب�صوتها. وهو ن�س يتميز كمالحظة اأولية بق�صره، خالف بقية ن�صو�صها 

تعنون  ال  ما  غالبا  حيث  للعنوان،  املوفق  باالإختيار  يتميز  اأنه  كما 

ن�صو�صها اأوالتتاأخر يف ذلك؛ غري اأن الق�صيدة مو�صوع التقدمي، تبقى 

خمل�صة متاما لثالث �صمات مميزة ت�صكل اخليط الرابط جلل ق�صائدها:

املراوحة بني ال�صكل الدائري و ال�صكل احللزوين يف البناء املعماري اأو 

ما ي�صمى بالهند�صة الداخلية للن�س.

 ح�صور الت�صاد واملقابلة بني ثنائية القطب.

 �صطوة القامو�س، حيث اأن ثمة ر�صيدا حمددا من الكلمات واملعاين 

الن�صو�س  بني  متفرقا  مالحظة(  عن  بع�صها)  جتد  واأن  و  بد  ال  التي 

اأمامي ديوان للزجالة ال�صتطعت ح�صره اح�صائيا  املختلفة. و لو كان 

كاأ�صماء و اأفعال. 

بداية �صاأتوقف عند العنوان » رياح الذات« حيث �صنالحظ ما ي�صكل 

مكونا اأ�صا�صيا  يف هند�صة الق�صيدة وفق مايلي:

الت�صاد واملقابلة.

 

 

حيث اأن ن�صبة الرياح للذات جتعل كل هبة منبعثة من الداخل كقوة 

فاعلة وموؤثرة ولي�س مفعوال بها من اخلارج و متاأثرة ب�صلبية ، لكن اىل 

اأين �صتقود الذات هذه الرياح وباأي م�صار؟

موؤقتا  �صنعترب  الرياح؟  هيج هذه  الذي  ما   : ال�صوؤال  نطرح  اأن  دون  و 

كلبنة  االأوىل  الوجدانية  ال�صعورية  واحلالة  البداية  نقطة  الريح  هيجان 

اأ�صا�س لبناء الن�س، غري مغفلني اأن الن�س انطلق بفعل وبجملة فعلية. 

احللزونية الت�صاعدية

من  ينطلق  �صعري  ن�س  لبناء  احللزوين  ال�صكل  اأن  املعروف  من 

اأو موقف معني، يف دوائر مت�صلة، تعود دائما  حالة �صعورية، وجدانية 

لنقطة االإنطالق، ثم تقود لنتيجة نهائية عائدة يف دائرة �صاملة مرتبطة 

بالبداية.

لنتعارف اأوال على ثالث م�صتويات للدائرة:

الدائرة ال�صغرية، الدائرة املتو�صطة ثم الدائرة النهائية.

رياح:

جمع

نكرة

عن�صر داخلي

متحركة

الذات:

مفرد

معرف

مركز

واعية

فكــــر	و	نقـــــد

لوحة الفنان خليفة الدرعي

نقطة البدايةهاجت رياح الذات

جملة 

فعلية

الفعل املنطلق

تتمة للفعل االأ�صليفعلد �س 1ك�صفت

تتمة ثانية للفعل 1فعلد �س 2 /د م 1جرت

خطفت

د �س 3 / د 

م 2

تتمة ثالثة للفعل 1فعل

فعلنقطة ثانيةتبدلت نغمة هاذ الروح

نتيجة لالأفعال االأربع 

ال�صابقة

�صرح النتيجة1فعلد �س 1حار لعقل ف �صوفات

حال 1مفرقة

حال 2معلقة

حال 3ملغومة

عطفاأ

وجوه ف زهو التب�صيمة 

مهمومة

�صرح ثان للنتيجة 1مقابلة زهو/الهم

عطفو

فام مودرة �صمها فحالوة 

الكالم

مقابلة �صم/ 

حالوة

�صرح ثالث للنتيجة1

جملي �صفاها فغم و اوهام

مقابلة �صفاء/

غم

�صرح ثالث للنتيجة1
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معلقة  مفرقة،  الثالث:  العيون  حاالت  اإىل  عدديا  لن�صري  هنا  نقف   

وملغومة؛ مقابل نف�س العدد يف حاالت الفم: وجوه ف زهو التب�صيمة 

مهمومة

 وفام مودرة �صمها فحالوة  الكالم          جملي �صفاها فغم واوهام

و ت�صتمر رياح الذات يف تعرية املحيط و حتريك الواقع االآ�صن؛ مو�صيقى 

ال�صالم املزيف ي�صيبها الن�صاز حني ت�صيخ ال�صمع لرجع الريح.

يت�صح بجالء، اأننا ب�صدد بناء ت�صاعدي جديل، حيث ت�صطدم الذات 

الواحدة باالآخراملتعدد ، لتتغري الذات بدورها ، بعد �صل�صلة من الدوائر 

الت�صاعدية التي ال تخرج عن املنوال ال�صابق.

الذات

   املحيط

يف املقطع االأخري تنهي الرياح ما بداأته هائجة، بهدوء و ثقة و يقني .

�صهيل النخوة                        دواه الن�صيان      

يفرز حجايات                        عادت بالعرام  

طريق ف الظالم. ي�صرح من رماد عوافينا         

تبني  و  الق�صيدة  نهاية  يف  بو�صوح  اجلديل  الت�صاعدي  البناء  يتجلى 

موقف من املا�صي، م�صت�صرفا طريقا كن�صت الرياح ما ك�صاه من رماد 

، لترتك جلذوة الروح اأن تلعب دورها كمنارة و بو�صلة. من قلب االأمل 

تت�صح معامل الطريق، جميبة عن �صوؤال �صمني جتاوزته الق�صيدة .

فهي مل حتدد بداية ما الذي حرك الرياح و الأي �صبب، لياأتي اجلواب 

زخات زخات يف دوائرها املتتالية �صعودا اإىل اجلواب/ال�صوؤال/اليقني. 

ال�صوؤال  تعرية  مهمة  لها  تاركة  االأفعال  على  القائم  لبنائها  متاما  وفية 

املطمور ، كي ال تبتدئ الق�صيدة بجملة اإ�صتفهامية اأو باإ�صم ما.

رياح الذات

هاجت رياح الذات

ك�صفت

                 جرت

                                خطفت 

تبدلت نغمة هاذ الروح

  حار لعقل ف �صوفات

                                       مفرقة

                                               معلقة

                                                         ملغومة

              اأ وجوه ف زهو التب�صيمة مهمومة

              و فام مودرة �صمها فحالوة  الكالم          جملي �صفاها فغم 

و اوهام

تزادت فجعة فاخلاطر

زعزعت الع�س                بردت دفاه

�صيلت الدموع                  ما طفات ليعة

هيجت الكول

                و كان خل�صام

عرات وجه            كان مقنع

فيقت عقل              كان م�صبع

عرات ذاك اللي       على ال�صر تطبع

ومن الغفلة قيدت اإفادة

و كانت للخري زيادة   من �صحال من �صهادة 

                                                    خرجت بال كياد    من �صال فام

و ال�صر ف لدخال          زايد لقدام..

�صهيل النخوة        دواه الن�صيان    

يفرز حجايات       عادت بالعرام

ي�صرح من رماد عوافينا      طريق ف الظالم.

الدائرة االأوىلنقطة البدايةحركية الذاتهاجت رياح الذات

الدائرة م الثانيةاخللخلةحركية الذاتتبدلت نغمة هاذ الروح

الدائرة م الثالثةاالأمل العميقحركية الذاتتزادت فجعة ف اخلاطر

الدائرة م الرابعةال�صحوةحركية الذاتفيقت عقل كان م�صبع

الدائرة م اخلام�صةاملراجعةحركية الذاتومن الغفلة قيدت اإفادة

ي�صرح من رماد عوافينا 

طريق ف الظالم

الدائرة النهائيةبداية جديدةحركية الذات

�صوفات مفرقة معلقة ملغومة

و�صف احلال

الدائرة االأوىلبداية االإنتباه

الدائرة م الثانيةاملراقبةوجوه ف زهو التب�صيمة مهمومة

الدائرة م الثالثةاملفاجاأةفام مودرة �صمها فحالوة الكالم

الدائرة م الرابعةاليقنيجملي �صفاها فغم و اوهام

التفاعل بني حركت ال ول وكان خل�صام

الذات و 

االآخر

الدائرة م اخلام�صةنقطة التحول1 

�صحال من �صهادة خرجت بال 

ياد من �صال فام

الدائرة م اخلام�صةنقطة التحول1حركية االأخر
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مناذج	من	ق�صيدة	النرث	املغربية	اأو	احل�صا�صية	

اجلديدة	يف	الألفية	الثالثة.
عزالدين بوركة.

 يف القب�س على املفهوم:

لقد �صرنا منذ اأزيد من �صتة عقود اأو اأكرث اأمام تقعيد لثالثة اأمناط للق�صيدة 

العربية، ال اأحد فيها يلغي االآخر، بل ما يربط بينها كلها، هو امل�صمى ال�صعر، 

الثالثة.  ال�صعرية  االأجنا�س  داخل  االإبداع  يخلقها  التي  التناف�صية  وتلك 

احلديث عن الق�صيدة »الكال�صيكية« و«التفعيلة« و«النرث«.

املغربية،  االأ�صماء  بع�س  عند  الوقوف  ارتاأينا  -املقت�صب-  بحثنا  يف  هنا 

كنماذج من بني املئات التي اأبدعت يف ق�صيدة النرث. ل�صنا بهذا متجاهلني 

االأمناط االأخرى اأو ملغني لها، بل هو حماولة للرتكيز على هذه الق�صيدة، 

وم�صاءلتها وتفكيك بنيتها وماآالتها.

قد يكون ال�صوؤال الذي ُيطرح مع بداية اأي ن�س يتحدث عن ق�صيدة النرث، 

ماذا نعنيه بق�صيدة النرث؟ وكيف للنرث اأن ي�صري �صعرا؟

على  ]القدمي  كال�صعر  ولي�س  كتابيا،  اأي  الورقة  على  ُوِلدت  النرث  ق�صيدة 

اأن  كّتابها  يقرتح  ومل  كال�صعر،  باملو�صيقى  ترتبط  ومل  �صفويا.  اأي  ال�صفاه، 

الوقفة  على  يحافظ  جهوري  ب�صوت  اأو  ملحميا  تقراأ  اأن  مُيكن  وال  تغّنى، 

االإيقاعية القائمة بني بيت واآخر/ �صطر واآخر كما يف ق�صائد النظم احلر.

ويذهب البع�س للقول اأن هذه الق�صيدة كان لها الظهور قبل انكتابها على 

يد ال�صاعر الفرن�صي بودلري، فهذا امل�صطلح كان مذكورا يف املجال�س االأدبية 

فوفقا  ميالدي،  ع�صر  الثامن  القرن  منذ  باخل�صو�س(  )الفرن�صية  االأوروبية 

ل�صوزان برنار اأن اأول من اأ�صتخدمه هو اليمريت عام 1777، ووفقا ملونيك 

باران يف درا�صتها عن االيقاع يف �صعر �صان جون بري�س، اأن امل�صطلح هذا 

يعود اإىل �صخ�س ا�صمه غارا يف مقال له حول »خرائب« فونلي، وذلك عام 

1971. اإال اأن بودلري هو اأول من اأخرج هذا املفهوم من التداول النظري 
اإىل التطبيقي، اأي من املجال�س اإىل الن�س/الورق/الكتابة. مما اأحدث قفزة 

تطورية يف ال�صعر االأوروبي منذ ذلك احلني.

النرث عند العرب:

ظل الكالم املنثور من اللغة، النرث ذلك الكالم امل�صرت�صل، غري ذي قيمة 

لقرون خلت، بل  ال�صعر،  العرب،  واملقفى عند  املوزون  الكالم  اأمام  ُتذكر 

ال ُيعترب العارُف عارفاً )فيل�صوفاً كان اأو رجل دين...( عند �صعوب ال�صاد، 

املعروفة  البحور  ووزنه ح�صب  ال�صعر  نَظْم  يف  َمقدرة  له  يكن  اإن مل  قدميا، 

واملحّددة، كاأن هذه البحور �صيء مقد�س مثلها مثل الكتاب املنّزل واحلديث 

املوحى. لهذا عرفت الق�صيدة العربية عند انعطافها اإىل �صكلها االأول من 

وبدر  »باملعا�صرة«(  الق�صيدة  هذه  �َصّمت  )التي  املالئكة  نازك  مع  احلداثة، 

مواجهة  عرفت  التفعيلة..  ق�صيدة  �صعراء  من  وغريهما  ال�صياب..  �صاكر 

عنيفة من مدار�س اأدبية تبّنت الدفاع عن الق�صيدة االأم )مدر�صة الديوان 

املتاأثرة بالرومان�صية االإجنليزية، االإحيائيني... مثاال(. مواجهة مل ت�صتمر اأكرث 

من ثالثة عقود من ال�صّد واجلذب، والعراك االأدبي الثقايف. اإىل وقت بداية 

ميل –واعرتاف- بع�س االأ�صوات امل�صادة للخطاب الداعي لهذه التجربة 

وتبنيه. 

هذه التجربة التي �صت�صكل قفزة نوعية نحو التطويرية التي تعرفها الق�صيدة 

العربية يف وقتنا احلايل. غري اأن هذه املواجهة مل تكن اأعنف بقدر العنف 

كاأدب  ]الغربي  اأدب  يف  واحتلت  �صبق  التي  النرث.  ق�صيدة  عرفته  الذي 

فرن�صا مكانها الطبيعي حيث متثل اأقوى وجه للثورة ال�صعرية التي انفجرت 

منذ القرن 19. قبل تبنيها من �صعراء جدد عرب متحم�صني لها.

 الق�صيدة النرث العربية التي تاأثر روادها بالق�صيدة الغربية املتحررة ب�صكل 

واملقاطع  ال�صعري  للبيت  الداخلي  والتقطيع  القافية  من  وكامل  كلي 

ال�صعرية. تبنت اأ�صوات جديدة خطاب التاأ�صيل والتنظري لها. عرب اأ�صماء 

احلديثة،  الق�صيدة  دفاعي �صلد عن هذه  ب�صكل  واجهت  ومثقفة،  �صعرية 

ُمتبنية للقطيعة الكلية مع الق�صيدة الَبحرية )املُجرَبة باالإنكتاب داخل قانون 

يعّد ح�صب هذه  مما   ،)...( �صارمة  قواعد  باإتباع  واملُلَزمة  ال�صعري(،  البحر 

االأ�صوات، كما كان لها التنظري لذلك يف منربها االأول »جملة ال�صعر«، حّدا 

للحرية التي دعت لها املفاهيم اجلديدة التي عرفها العامل يف جّل �صاحاته 

املو�صيقى.  يف  واجلاز  والبوب  الت�صكيلي.  الفن  يف  كال�صريالية  الثقافية، 

من  وغريها  كامي....  واألبري  بكيت  �صامويل  مع  امل�صرح  يف  والالمعقول 

ال�صاحات وامليادين الثقافية.1.

مفاهيم  معها  حملت  واالإبداع،  النقد  لغة  دخولها  منذ  النرث  ق�صيدة  اإّن 

عليها  بنيت  بل  املفتعلة،  االأحكام  من  كثري  يف  ال�صبب  كانت  مغلوطة 

»ق�صيدة  كم�صطلح  م�صطلحا  اإن  بل  ومنهجها.  طريقها  اأخطاأت  درا�صات 

النرث« وهو م�صطلح ارت�صاه النقاد وال�صعراء ممن تبنوا هذه الق�صيدة، �صيتولد 

ق�صيـــدة	النثـــــر
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ثالث  نح�صرها يف  مغالطات  وهي  النرث.  ق�صيدة  مبغالطات  ن�صميه  ما  عنه 

اال�صتقاللية،  ومغالطات  التعوي�س  ومغالطات  التعريف  مغالطات  دوائر: 

وجل ما كتب من درا�صات ذات طابع تاريخي اأو و�صفي انبنى عليها. كما 

متباينة  الق�صيدة  هذه  جتاه  املواقف  جعلت  التي  النقدية  ال�صجاالت  اأن 

انطلقت من تلك املغالطات.

ذلك اأن ال�صعراء، منذ اأن ا�صطلحوا على »�صعر الالوزن«، باأنه �صعر، وهم 

يواجهون تيارات م�صادة �صعت بكل حزم وقوة الإرجاعهم للعرف ال�صائد 

الذي اعترب مبثابة قانون طبيعي، من يحاول اخلروج عنه كمن يريد التخلي 

يقل  ال  فعل  رد  له  كان  املوقف  وهذا  للحياة.  املمثلة  الغرائز  اإحدى  عن 

–اإن جعلناه غريزة بدوره- غريزة  حزما وقوة يف الت�صدي لالأول واعتباره 

موت متنع ال�صعر من حتقيق لذته الالمتناهية يف احت�صان اللغة بعيدا عن 

كل اأنواع ال�صلطة والرقابات.2. يف هذا ال�صدد جند موقفني بارزين: موقفا 

يرى اأ�صحابه يف ال�صعر �صكال اأدبيا ذا خ�صائ�س قارة اأهمها الوزن، ومن ثم 

فال مكان لق�صيدة النرث يف عامل ال�صعر، وعلى اأ�صحابها اأن يبحثوا لها عن 

اأي ت�صنيف اآخر خارج دائرة اخلطاب ال�صعري. واأهم هوؤالء ال�صاعرة نازك 

املالئكة. اأما اأ�صحاب املوقف الثاين فهم يرون، على النقي�س من اأولئك، 

اأهم  اأخرى  فلل�صعر خ�صائ�س  الوزن،  غياب  يوجد يف  اأن  ميكن  ال�صعر  اأن 

من الوزن، ولذلك فاإن غياب الوزن لن يوؤثر يف جمالية الق�صيدة، بل اإنه، 

على العك�س، قد مينحها كثريا من القوة االإبداعية. والنتيجة اأن باالإمكان 

احلديث عن ق�صيدة النرث باعتبارها �صكال �صعريا، بل لعلها اأن تكون اأرقى 

االأ�صكال ال�صعرية.

ماألوفة  مغايرة، وغري  م�صارات �صورية  اأي�صاً خلق  النمط  نتج عن هذا  وقد 

متاماً، مثلت يف معظم اأوقاتها �صداماً للذائقة وخرقاً الآلياتها فارتبك القارئ؛ 

الأنه وجد نف�صه اأ�صبه ما يكون بواقف يتفر�س مالمح كائن غريب ال يفهمه 

اأو هو ع�صي على الفهم بالن�صبة له..

واإ�صافة اإىل هذا الكل املتكامل فقد نتج تغري يف امل�صارات اللغوية املاألوفة، 

الأن  عنه؛  وتعرب  التغري،  هذا  مع  تتوافق  وعوامل  �صور  خلق  عنها  فنتج 

واالت�صاع،  والت�صظي  االنفتاح  لهذا  تت�صع  ال  �صيقة،  االأخرى  امل�صارات 

فالن�س النرثي بامتياز ن�س ع�صي على القب�س كلما حاولوا القب�س عليه 

ي�صيل وينفلت من بني اأ�صابعهم كثرياً؛ الأنه ي�صتغل على خلخلة جملة من 

املفاهيم والقيم ومن بني اأهمها:

- خرق الن�صقية.

- االإيغال يف ك�صر اأفق التلقي.

- انتهاك املاألوف.

- اال�صتغال على املفارقة باأنواعها.

- خلق م�صارات لغوية خمتلفة.

- ابتداع م�صارات �صورية غرائبية.

- تفكيك منظومة اخلليل االإيقاعية وما تالها حتى وقت ظهورها.

فقد �صحنة  اأنه  اأي  اإلقائياً،  ال  قرائياً  ن�صاً  النرثي  الن�س  فقد مثل  هنا  ومن 

القراءة ال�صفوية، وامتلك كل ال�صحنات االأخرى التي مل يكن يتوفر على 

اإال  بها  ي�صعر  بال�صرورة، ف�صكل �صحنات موجبة ال  الن�س االآخر  معظمها 

االإثارة  ملواطن  واملداعبة  وال�صرب  االأناة  روح  ميتلك  الذي  النخبوي  القارئ 

اإثارته،  مواطن  وله  مغاليقه،  وله  مفاتيحه،  له  ن�صاً  ب�صفته  الن�س،  هذا  يف 

ت�صتجيب  اأن  اآخر ال ميكن  اأو مبعنى  لعا�صق،  اإال  تتاأتى  التي ال  و�صيالناته 

بها كما  يوؤمن  اأواًل، وملن  يجيد مداعبتها  اإال ملن  الن�س  االإثارة يف  مواطن 

هي، وال يكون لديه حكم م�صبق يحاول الت�صكيك يف الن�س وبنياته، الأن 

اإليها  الو�صول  القارئ  يتغيا  التي  النتائج  تعيق  ما  دائماً  امل�صبقة  االأحكام 

ب�صكل اأو باآخر.3.

احل�صا�صية اجلديدة )ق�صيدة النرث( باملغرب:

ال يقت�صر م�صطلح ومفهوم احل�صا�صية اجلديدة، على ق�صيدة النرث لوحدها، 

بل هو مفهوم جامع و�صامل، فهذه »احل�صا�صية اجلديدة تنبئ –كما يقول 

الناقد ر�صيد يحياوي- بقدوم حداثة جديدة نقرتح لها ا�صم: حداثة الو�صوح 

لتكون مقابال ل�صالفتها: حداثة الغمو�س.« اإن هذا امل�صطلح بالتايل هو مراآة 

م�صطلحية ملفهوم احلداثة يف ال�صعر، باملعنى هو جامع لكل االأمناط ال�صعرية 

الثالثة، مادامت ت�صب يف اجتاه التطورية والتجدد اللذين يعرفانهما ال�صعر 

العاملي، فاحل�صا�صية توحي مبرونة متجددة وتدّفق م�صتمر. هذا التدفق �صرط 

التقليدي وحتطيم  للنظام  نظام متجدد، ومك�صر  اإال  وما هي  النرث.  ق�صيدة 

وا�صتغناء  اللغوية  للطاقة  وتغيري  الفني،  للعمل  واملنطقي  العقلي  للرتتيب 

عن ال�صياق التقليدي يف التعبري. اإنها تد�صني الأفق اأرحب، وفتح باب اأمام 

�صور متعددة للق�صيدة.

عمر الق�صيدة املغربية احلديثة ال يربو على ن�صف قرن ونّيف من الزمن، اأما 

عمر ق�صيدة النرث )تقعيدا وكتابة( فنف�س الزمن اإال ذلك النّيف.

اإن ا�صتعمالنا مل�صطلح الق�صيدة املغربية احلديثة، ال يعدو نوعا من التعميم، 

الكرونولوجية  الت�صنيفات  تلك  من  به  نهرب  مفاهيمي  ا�صتعمال  هو  اإمنا 

للق�صيدة املغربية، اإذ نقول الق�صيدة: ال�صتينية ال�صبعينية، الثمانينية...اإلخ. 

فال�صعر يف عمقه ال يقا�س بالزمن اأو املكان، اإنه كما يقول د. جنيب العويف، 

دورة فلكية روحية تواجه الدورة الفلكية العادية وحتتويها.4.

�صالفة-  درا�صة  القول يف  اأ�صلفنا  –كما  املغربية  الق�صيدة  وقد عرفت  هذا 

منذ فرتة ال�صبعينيات، قفزة نوعية يف بنيتها، والف�صل عائد ل�صعراء كر�صوا 

�صعرية  اأ�صماء  بروز  اإىل  اأدى  مما  والق�صيدة.  لل�صعر  الثقايف خدمًة  منجزهم 

حداثية مغايرة، اأ�صماء تتجدد وكل ق�صيدة، وال تدعي القطيعة املطلقة مع 

قالب حداثي  اإبداعي حم�س،  قالب  تتجاوزه وهي تدجمه يف  بل  املا�صي 

بامتياز.

اأ�صماء عديدة قد ال تكفينا م�صاحة ع�صرات الكتب من ح�صرها، اإال اأننا هنا 

ارتاأينا الوقوف عن بع�س االأ�صماء البارزة يف ال�صاحة ال�صعرية املغربية،  ومل 

ندجج يف ن�صنا كل هذه االأ�صماء الرباقة غاية يف ملء بيا�س الورق، واإدعاء 

�صيء ما، بل هو لزوم علينا وفر�س مادمنا ندعي ما نحن كتبنا اأعاله. عدم 

اإتياننا على ذكر اأ�صماء اأخرى لي�س اإق�صاًء لها اأو تقدمي اأ�صماء عن اأخرى بل 

هي ال�صرورة امل�صاحية امل�صموح بها يف درا�صتنا هذه.
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اأفق	ق�صيدة	النرث:	حممد	مق�صيدي

مبحاذاة �صقف الغرفة 

عبا�س بن الفرنا�س يطري بجناح ن�صف حمروق. 

كل ما يخد�س العتمة

هي تلك الوعول املتوترة

الوعول التي حتدث وتاأتي هكذا بال قرارات.

عندما خرج ديوجني من الربميل وحتت اإبطه 

غمو�س من حرير

واأر�صل هدية اإىل اإديت بياف،  كان ال�صك 

يق�صم مالب�س ديكارت الداخلية 

وكان �صيمون بوليفار يحرك ذيله مثل قط .

نيت�صه خمادع ول�س و�صوقي ، 

يتل�ص�س على االأحا�صي�س حني تتعري 

ومن الراجح اأنه يتحر�س بكل 

الهواج�س ،

ين�صب لهن 

حبل االإعجاب فقط لكي 

يعا�صرهن . ذات مرة، �صد ماريا ترييزا 

من �صعرها ومرغها يف 

حلية الوت�صو التي ت�صبه الع�صب الياب�س.

مرة اأخرى 

تهجم على زراد�صت متهما اإياه 

باحلكمة، وللتو هو مائل فوق 

مرح �صائع مع ال�صكري جاليليو الذي 

�صرب الوي�صكي حتى راأى دوران 

االأر�س حتت قدميه .

حتت ال�صلم املف�صي اإىل �صطح املفاجاأة 

املجاورة  ب�صهادة امل�صيح. 

نابليون يقود حملة يف �صرير الغريبة حتت 

�صعار كارل مارك�س القدمي :

الوردة هي راأ�س املال 

بيتهوفن فائ�س القيمة. 

حممود دروي�س راأ�س الفتنة، 

حطبها ديكارت.

اإ�صرار ت�صي غيفارا على مناداة فرا�صات 

جان دارك بالرفيقات ت�صعل 

م�صابيح الغرية فوق طاولة توما�س اأدي�صون، 

بينما اخلوارزمي مي�صك 

مب�صتقيم حاد وراء ظهره املبلل ب�صمعة 

�صديقه دافنت�صي ال�صيئة،

يرت�صد ذلك املنحرف مار�صيل دو�صان 

حتى يك�صر اأ�صالعه مثل دائرة،

ب�صبب 

العالقة الفاجرة مع املوناليزا. 

البارحة فقط ، معاوية بن اأبي 

�صفيان بفرط احلر�س على �صمعة فريدا كالو، 

كان يخترب كل 

�صعاع �صم�س قادم اأهو ذكر اأم اأنثى؟ 

وهل اخلريف حالل اأم حرام ؟ 

وهل الغيمات عار�صات اأزياء ؟ 

وبدعوى اأنه خال�صي، علق النهار من 

ق�صيـــدة	النثـــــر

الرائحة	التي	تفوح	من	جوارب	هيجل	
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رجليه، على حافة مدللة بفتوى من بوب ماريل. 

�صجيج م�صاجرات االأنا االأعلى و فرويد العارمة 

يحملها دونكي�صوت 

اإىل اأق�صى احلافة حيث من يعرف تاركوف�صكي 

عن قرب �صوف يرتكب نف�س 

الغلطة: 

التعلق باأهداب الفرحة وال�صطو على العدم.

واأر�صطو كمن يت�صابق 

مع ظله اأيهما �صوف يجمع

يف زاوية الروح اأكرب كمية من االأمل. 

اأوالئك االأوالد االأ�صقياء، 

الفا�صلون ،

امل�صردون يف اأنحاء 

الغبار،

اأوالد نزوات ت�صي اآي لون الفاح�صات اأكرث من 

م�صادة كالمية

بني �صارب بيكا�صو و جنكيزخان، 

ت�صي اآي لون الذي هام 

وراء فريجينيا وولف تاركا زوجته يف قري�س 

حامال بتواأمني .. 

اأوالئك الذين يقودهم املت�صكع فا�صكو ديكاما 

اإىل منازل جمهولة 

وملا ي�صعر بامللل، ياأتي فيليب الركن اأو يا�صوناري كواباتا 

اأو فرناندو بي�صوا اأو حممد خري الدين

اأو اإزرا باوند اأو ب�صار زرقان اأو روالن بارت اأو جلجام�س. 

عبد الفتاح كيليطو والأنه مدهون باخلجل، 

مثل غيمة يف اأبريل 

وطيب كن�صيحة بريئة من كل جرائم �صنية �صالح، 

يقف مبحاذاة 

الركب، يقف فوق كتفي �صاريل �صابلن يراقبهم بابت�صامات 

ماكرة 

حتولت بع�صها بف�صل االنتقاء الطبيعي 

اإىل اأ�صماك تعي�س يف 

الهواء،

البع�س االآخر حتول بتدخل مبا�صر من داروين 

اإىل ح�صان بقوائم 

طويلة ت�صبه اأطراف كلب اأهل الكهف.

وا�صح من عني حمورابي املن�صوبة اإىل 

قبيلة الع�صيان واأذن فان غوغ املتدلية من 

قامو�س ابن منظور كراق�صة باليه 

اأن هومريو�س هو الكلب املذكور 

لكن ان�صتاين كان مي�صك رقبة غاندي. 

ماأ�صاوي، ذلك احلمار حممد مق�صيدي وهو يحمل 

كل هوؤالء املدعوين 

اإىل خيمة امللك املراهق .

وتلك الرائحة التي تفوح من جوارب هيجل 

والرائحة التي تفوح اأي�صا من العالقة 

امل�صبوهة بني اأ�صامة بالدن ومارلني مورو 

من �صلة غاندي، التفاح 

ي�صقط بغزارة فوق راأ�س نيوتن، 

اأ�صتعري

معطف غوغول ومظلة من تروت�صكي 

وفجاأة انتبه اإىل جاذبية �صرة فريوز.

نظر دايل اإىل �صاعته الرخوة 

ورمى كلمتني يف جبة احلالج بن من�صور. 

مبحاذاة �صقف الغرفة 

عبا�س بن الفرنا�س يطري بجناح ن�صف حمروق 

كل ما يخد�س العتمة هي 

تلك الوعول املتوترة 

الوعول التي حتدث وتاأتي هكذا بال قرارات.
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قلت لهم

اأيّن جمعت ما يكفي من الزالزل

كي اأم�صي مطاأطاأ الراأ�س

غري راغب يف اإ�صافة املزيد من االأ�صباح اإيل خزانتي

وقانعا بال�صجر

قلت لهم

اأيّن كلما ا�صتيقظت من النوم

وجدت م�صد�صات كثرية ت�صهر فوهاتها نحو راأ�صي

فاأت�صمر كجبل جليد

رافعاً ابت�صامتي اإيل اأعلي

وم�صلماً كّل ما جنيته من الليل

قلت لهم

اأيّن مل اأعد

الناطق الر�صمي با�صم اجلياع وذوي العاهات

وال اجلموح الذي كان يقلب الطاولة

علي الظالم

وال الرجل الذي �صياأتي حممال بال�صالالت

ليطفئ حرائق العائلة

كما كانت تتنباأ االأم

وال اأي �صيء، وال اأي �صيء

بل �صرت كل يوم

اأ�صع اللم�صات االأخرية علي جنازتي

اأطوف املدن مقربة.. مقربة

واأ�صاأل حفاري القبور

عن موعد الدفن

قلت لهم

اأين منهك وبردان

وال داعي النتظاري

كي اأنازل العامل من جديد

فاالأنفا�س التي تبقت بحوزتي

بالكاد تكفي الأ�صعر بالذنب

قلت لهم كل ذلك

فلم ي�صدقوين

رغم اأين كنت اأتكّلم عارياً كهواء.

ق�صيدة	الده�صة
عبد الرحيم ال�صايل

ق�صيـــدة	النثـــــر

قلت	لهم
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البدو القادمون

بقطيع بيفاُلوات

يف مراكب هائلة،

ُمَتَخّفني عن االأعني

يف هيئة �صيادين

وخرباء بحار،

مفتعلني تارة

َجَلبة هنا

اأو عا�صفة هناك…،

كاأمنا … َبَدْوا 
بون يف الهواء ِوّ ُي�صَ

باجتاهي..

وما فهمُت �صيئا…،

رمبا اأرادوا

بحجة االأمواج

اأن يروا

اإن كنت خائفا،  

اأو اأن ُيقاي�صوا

وقد راأوا

قفران النحل

يف فمي

ق�صيدة باأحد البيفالوات..،

اأو رمبا

ي�صتدرجوا

قرى كاملة

اإىل املراكب

وُيطلقوا قلوعهم

للريح…

البدو القادمون

ِحَيلهم كثرية..

َكاأْن ُيَعّللوك

باخرتاع نظارات

كا�صفة

كما يف فيلم:

EVIL YEHT
تف�صي حقيقة االأوبا�س،

اأو يعطوك

فكرة ق�صيدة تكتبها

بلغة الغراب،

اأو ُيتِيّموا بك �صقراوات،

اإي�صلنديات على اخل�صو�س،

فُهّن تق�صِ

باالأورجازم تلو

االأورجازم

يف خاطر فانتازم

العروبة…،

البدو هوؤالء

ثقيلو الظل،

اأراهم يرفعون

�صغط �ُصّكر الق�صيدة…

فلنتَخّل�س من اأفكارهم

هنا واالآن

ون�صرتيح!

ق�صيدة	التوا�صح
نور الدين الزويتني

ق�صيـــدة	النثـــــر

بَْدو	وبيفالُّوات
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ق�صيدة	احلياة	واحللم
عبد الرحيم اخل�صار

طريان	حّر
1

اهداأ يا قلبي

كالنا اأخطاأ الوجهة

اأنت اأعمى

واأنا وثقُت بك.

2
تبكي كلما �صقطت �صجرة

زوجة حطاب.

3
تبكي كلما �صقط فرد من العائلة

ال�صجرة الوحيدة يف باحة البيت.

4
كالهما ينظر اإىل االآخر ب�صجن:

قمُر اخلريف

وطفل بال عائلة.

5
العجوز الذي يرفع املذراَة يف البيدر

يرفع معها اأحالمي.

6
عينك على امراأٍة مت�صي حتت املطر

وعيني على املطر.

7
اأخرج املا�صي من الباب 

فيعود من النافذة.

8
يف الطريق اإليك

اأتعرث بنظرتك

9
الفرا�صة التي طارت

من �صفتيك هذه املرة

مل تكن كالما

كانت ُقبلة.

01
تغرب ال�صم�س

ي�صرق الليل.

11
من بدْت لك ملكًة على العر�س

كانت �صاحرًة فوق مكن�صة.

12
يبكي الغ�صن وينتحب

اإذا ما ف�صلوه عن ال�صجرة.

13
تتح�صر على اأيام الغابة

قطعة اخل�صب

امللقاة جنب املوقد

14
هي اأي�صاً تتاأمل مثلهم

اأزهار الريحان

حني ي�صعونها على القرب.

15
اجل�صور التي بيننا

قد تتهاوى تباعاً

الأننا بنيناها

من ق�س ومن ق�صب.

16
وحيدة يف بيتها

اأمام املدفاأة

تتذكر العجوُز اأول ليلة حب.

17
بعد �صنوات على احلرب

كلما حّل ال�صتاء

جتل�ُس اأمام اآلتها القدمية

وتن�صج رداًء

لطفلها امليت.

18
حني اأم�صكت بياقة املعطف

وجذبتني اإليك بقوة

�صقط االأمل من يدي

وتك�صر على الطاولة

19
�صاأمالأ دوالبِك بالكلمات

اإنها تلمع اأي�صاً

مثل الذهب.

ق�صيـــدة	النثـــــر
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�صرد	ال�صعر	اأو	�صعر	ال�صرد:

البـحـر
عبد الهادي ال�صعيد

اأنِت اأمام النافذة

تن�صتني

وتتذكرين

واأنا قلبي يرجف

هو يدرك

اأنه مع ارتفاع املو�صيقى يف اجلو

�صوف يكرب يف عينيِك البحر

يكرب

يكرب

اإىل اأن ي�صري دمعة.

ق�صيـــدة	النثـــــر

ماذا اأفعل بينكم االآن ؟ !!

خم�صة وع�صرون �صنة .. !!

واكتفيُت، مبا فيه الكفاية

باإمياءٍة مْن َوريِدي 

خم�صة وع�صرون �صنة .. !!

 الورقّية اإىل املاء
َّ

واأنا اأر�صُد �صفني

ي الّليل يف ع�صْ

اأرقُد قلبي الّطفويَلّ بني �صاللتكم 

فاأنا اقتبا�س �صدى �صرختكم

وحنني لوردة تفُرُك �صمتكم

خم�صة وع�صرون �صنة .. !!

وكاأين جواب ب�صيط الحتمال

َيْده�ُس ظَلّه كّل يوم

وكاأيّن اإمكانية ه�ّصــة

ت�صتاأن�س باجلاذبية ال�صاحبة حتتها

خم�صة وع�صرون �صنة .. !!

ّي مَنَْلــة َكَلّْت مْن َوْجــه الَعامل
َ
َكـاأ

ــى ْرُقـُب احَل�صَ
َ
.. اأ

.. اأتعرفـــون !!

هذا املوت الذي يرك�س بجانبي 

.. يرهقني !!

قلبي ق�صيدة نحيلة 

غم من بدانة حروفها
ّ
بالر

خم�صة وع�صرون �صنة 

ُم من فمي  جْلَ
ُ
واأ

واأر�صف كلمات كثرية يف جملي

.. وحيناً يكّل عنقي
ً
اأ�ْصرئّب حينا 

خم�صة وع�صرون �صنة 

واأنا اأقذف بكل ثقلي الأعّكر بركة عمقي 

خم�صة وع�صرون �صنة .. !!

وهذا الّن�س 

الذي اأ�صعه فوق راأ�صي .. غياب

اأنا رماد 

ومن حويل حتوم اأفواه كثرية

بطيئاً .. واأموت

خم�صة وع�صرون �صنة .. !!

وال فكرة يل عن الوطن، غري مْنفى يِف.

خم�صة وع�صرون �صنة .. !!

واأنا اإن�صان .. ب�صع

لدرجة اأيّن متاثلت للحياة.

25 Ans
حل�صن الهبوز
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مل يح�صل اأن راأينا احُلّب وجهاً لوجه،

ح لنا من بعيد   مل يلِوّ

ومل ميّد لنا يده املليئة بالورد 

تاركاً الوقت كله لنا

كي نزيَل اأ�صواكه 

العالقة باأيدينا. 

لكن ل�صبٍب ما 

ت�صَنّى لنا �صماع �صوته، 

مثل �صراخ �صخ�ٍس عالق بني االأنقا�س: 

حاداً يف البداية.. 

ثّم خافتاً فيما بعد اإىل اأن �صمت متاماً. 

وحني رفعنا الكلمات املحّطمة 

وال�صمت الثقيل 

من فوقه، 

وجدناه 

ى بالغبار  ُمغَطّ

ميتاً وجممداً 

يف و�صعيِة 

ب
َ
من كان يهّم بالهر

حّمالة ج�صد اأنا،

اأرعاه واأحر�صه

وال اأملك نا�صية روحه.

حرا�س على روحي،

وج�صدي خارج الروح

رهينة.

حرا�س على ج�صدي،

وروحي داخل اجل�صد

�صجينة.

روحي حتت قدمي

وج�صدي حبله يف يدي

اأرو�صه مثل غزال

واأقِرئه ما حفظت من املحاذير:

هذا مرعاك،

ال ت�صرد بالهوى

يف البعيد.!

ج�صدي لي�صدي،

وروحي للجحيم.

مذ عرفت ج�صدي

وروحي به �صقيه.

تعبت روحي

ف�صقطت

جرة اجل�صد.

اأثقلني ج�صد،

و�صعته على جنب..

واتاأكت على جذع روح.

اأذهب بالروح للبحر

وال اأتبع اجل�صد للغابة.

خْذ عني هذا اجل�صد قليال

الأ�صمد روحي.

القيد الذي يكبل ج�صدي،

يدمي ن�صغ الروح.

الروح متوارية،

واجل�صد منك�صف،

هذا اجل�صد اأثيم !!

قالت امراأة لعا�صقها:

لك كل روحي،

لكن ج�صدي

خطيئة.

لو اأ�صتطيع النفاذ بجلد روحي،

اأترك لهم ج�صدي

واأظفر ببع�س احلرية.

يف قف�س تربي ج�صدي،

فلم تذهب بعيدا روحي.

لّقُنها ع�صرين و�صية

ون اجل�صد، ِل�صَ

لكنهم مل ياأتوا على ذكر الروح.

اأبعد من ج�صدي

تتطلع هذه الروح.

حّمالة	ج�صد
اإميان اخلطابي

حـب
�صكينة حبيب اهلل

ق�صيدة	الذات

ق�صيـــدة	النثـــــر
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املراأة	الفل�صطينية	وت�صطيح	املعاناة.
وليد احل�صيني

واأنا اأحاول اأن اأعرف من اأي راأ�س خيط اأبداأ من اأجل مناولة مو�صوع  

املراأة الفل�صطينية، تذكرت حادثة اأزعجتني جدا عندما دعيت من قبل 

بلدية باري�س الأح�صر موؤمترا دام ثالثة اأيام حول اأو�صاع املراأة يف العامل، 

التي تواجهها.  ال�صعوبات والتحديات  اأو  �صواء من حيث االإجنازات 

انتظرت بفارغ ال�صرب دور املراأة التي �صتتحدث كامراأة فل�صطينية، ولكن 

لالأ�صف كان حديثها يتمحور فقط عن معاناة املراأة ومعاناتها حتت حكم 

اإ�صرائيل فقط ال غري. االأمر الذي لي�س خطاأ باملطلق، لكنه يغفل جانبا 

مهما من معاناة املراأة الفل�صطينية ب�صبب الثقافة الفل�صطينية ذاتها. 

توجهت لها متحدثا باللغة العربية، قالت يل اأنها ال تتحدث العربية. 

ف�صاألتها: هل  االأمر،  تداركت  ما  �صرعان  قاتلة. لكن  اأ�صابتني ده�صة 

اأن  اإال  مني  كان  ما  هنا   . مرتني  نعم،  قالت  فل�صطني؟  بزيارة  قمت 

ودعتها ورحلت. 

�صراع  اإال عن  يتحدث  فل�صطني ال  الو�صع يف  يتحدث عن  من  كل 

اإ�صرائيلي فل�صطيني، هجوم النهائي وحتميل الإ�صرائيل امل�صوؤولية كاملة 

عن كل امل�صائب التي تقع يف العامل. ملاذا نقفز على م�صاكلنا الداخلية 

وكاأننا نريد اأن نغطي ال�صم�س بالغربال؟ اإننا نقوم بتغييب كل �صيء، 

الرتاث  من  امل�صتمدة  تقاليده  عاداته،   العي�س،   يف  ال�صعب  طريقة 

وهنا  احلا�صر،  اأعطاب  الثقيل،  التاريخي  االإرث  لل�صعب،  الديني 

اأي�صا عن املراأة. املراأة الفل�صطينية تعاين كما تعاين مثيالتها  نتحدث 

يف الدول العربية واالإ�صالمية واأكرث . 

يطلقون  ما  هي  الفل�صطينية،  املراأة  تواجه  التي  امل�صاكل  اأفظع  ولعل 

فيها، اجلرائم حيث  ال�صرف  اأين  اأعرف  التي ال  ال�صرف  عليه جرائم 

نخرته  الذي  الذكوري  املجتمع  ذلك  اإن  لها.  رادع  قانون  يوجد  ال 

الع�صائرية والقبلية والتقاليد البدوية امل�صتمدة من الرتاث مازال يقتل 

املراأة بهذه احلجج الواهنة، ومينح القاتل و�صام ال�صجاعة، و�صام تطهري 

�صرف العائلة بدال من و�صعه يف ال�صجن. حتى املراأة نف�صها تقوم بتاأييد 

دورها يف  تنتظر  قد  باأنها  تتجاهل  وهي  االأعمال يف حق غريها،  هذه 

حادثة م�صابهة.

اأما م�صكلة العنف االأ�صري والزوجي فهذه طامة كربى. تواجه اأغلب 

الن�صاء هذه الكارثة كل يوم وكاأنها م�صري حتمي. ال توجد قوانني لكي 

حتميهن من هذا العنف الذي مرده اىل التقاليد والدين وو�صاية االأب 

اأو االأخ عليها.  

والتقاليد  العادات  اإىل  جذورها  تعود  امل�صاكل  هذه  اأن  اأي�صا  نالحظ 

والثقافة والدين اأي�صا، وهذه هي جذور م�صاكل املراأة االفل�صطينية يف 

بدايتها ومنتهاها.  وكل هذه اجلذور تقدم لنا تف�صريا وا�صحا على حالة 

الظلم والالم�صاواة التي تعاين كنهها، حتى اإن الن�صاء يف فل�صطني، يتم 

التحكم بحياتهن كاملة، وتفر�س عليهن جزئيات حياتهن بالتف�صيل 

من خالل التحكم يف �صكل املالب�س و�صكل الدرا�صة و�صكل العمل 

وحتى اختيار الزوج وعدد االأطفال الذين �صتنجبهن. ومن املالحظ 

اأن معظم الن�صاء تتقبل هذا ب�صدر رحب وبعفوية �صل�صة، تتعامل معها 

كاأنها اأمور طبيعية، مما يدل اأن الن�صاء هنا قد تعر�صن اإىل غ�صيل �صامل 

للدماغ.

يف  الن�صائية  اجلمعيات  على  الطرف.  عنها  يغ�س  امل�صاكل  هذه  كل 

العامل عامة ت�صليط ال�صوء على مكامن اخللل وعدم احلديث فقط عن 

م�صكلة اإ�صرائيل. يجب احلديث عن ا�صتقاللية هذه اجلمعيات العاملة 

يف االأرا�صي الفل�صطينية اأي�صا عن امل�صهد ال�صيا�صي يف املنطقة.

ال�صلبية  النمطية  ال�صورة  حماربة  علينا  يجب  �صبق،   ما  اإىل  اإ�صافة 

االأطفال،  وتربية  املنزل  عملها يف  يتم ح�صر  التي  الفل�صطينية  للمراأة 

العمل  اأهمية  حول  الوعي  درجة  لرفع  توعية  حمالت  ب�صن  وذلك 

التي يتعدى اجلانب املادي لي�صمل اجلانب املعنوي من حيث املركز 

االجتماعي و�صعورها بالتاأثري. االأمر الذي يحررها من التبعية. كذلك 

احلث على اإ�صدار القوانني التي ت�صمن حقوقها وتعديل بع�صها التي 

من  نابعة  هي  القوانني  هذه  ن�صو�س  من  الكثري  اإن  حقوقها.  تنتهك 

امل�صتمدة  تلك  اأو حتى  القدمية،  والتقاليد  والعادات  الثقايف  املوروث 

من الدين. اإ�صافة اإىل ذلك، يجب حماربة �صيطرة الع�صرية ووجهائها، 

وحماربة �صطوتهم على ت�صيري احلياة العامة وال�صوؤون الداخلية. اإذ اأن 

كثريا من جرائم ال�صرف ترتكب بهذا اال�صم، ومبباركتهم له. هوؤالء،  

الفل�صطيني  املجتمع  يف  اأي�صا  –لالأ�صف-  كثريا  ين�صطون  من  هم 

ويزعمون الدفاع عنها وعن �صرفها با�صم الدين واالأ�صالف...

ملـــف	العـــدد
اجلن�صانية	:	اجل�صد،	الدين،	الفن
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يتكلم الكثريون عن و�صع املراأة يف العامل العربي ويرثي البع�س حلالها 

اإىل معجزة النت�صاله من  له وال قوه ويحتاج  وكاأنها خملوٌق ال حول 

باأننا نتكلُم عن الكائن االآخر الذي بدونه  نتنا�صى دوماً  بوؤ�صه، نحن 

باأن من  لن تكون هناك حياة على وجه هذه االأر�س، ونتجاهل متاماً 

ُيتهم با�صطهادها هو من حتمله يف اأح�صائها وتقوُم على رعايته وتربيته، 

ليتقا�صم معها فرح وبوؤ�س هذا الكون الذي يزداد قتامًة كل يوم. اإذا 

نحن نتكلُم عن اإن�صانني يكمالن بع�صهما، فما الذي ح�صل لي�صطهَد 

اأحدهما االآخر !  

تكتُظ ذاكرتي  واأنا ب�صدد الكتابة عن هذا املو�صوع بالكثري من ال�صور 

واحلكايات التي تدفعني للبحث عن حلول للخروج من هذه االأزمة 

ق�ص�ُس  زالت  ال  بعدنا،  من  القادمة  االأجيال  و�صرتافق  رافقتنا  التي 

الكثري من الن�صاء اللواتي مررن يف حياتي حتريين، ن�صاء تعر�صن ومنذ 

بداية حياتهن الزوجية اإىل ا�صطهاد اأمهات اأزواجهن، مل اأ�صتطع ولغاية 

التي  للتجارب  اأو  الظاهرة،  لهذه  اأجد تف�صريا مقنعاً  اأن  اللحظة  هذه 

 بها اأثناء مزاولتي  ملهنة التدري�س،  كتجربتي  مثاًل 
ٌ
مررُت وال اأزال اأمر

الدرا�صية  احلالة  عن  لي�صاألن  اأواًل  اإيل  اللواتي  ياأتني  مع االأمهات 

اجلملة  تاأتي  بناتهن،  وثم  عن  ي�صاألن  اأن  قبل  الذكور  من  الأبنائهن 

ال�صهرية: يا اأ�صتاذة. املهم، ال�صبي. البنت يف النهاية مكانها املطبخ.

 مل اأجد تف�صرياً مقنعاً لهذه النظرة املتدنية للمراأة  لنف�صها،  ولدورها 

انتقايل  نف�صي فكانت عند  تاأثرياً يف  اأكرث احلكايات  اأما  يف املجتمع. 

مهنة  يف  اأي�صاً  وانخراطي  هناك  العربي  اخلليج  دول  اإحدى  اإىل 

اأبنائهن  التدري�س، وقتها  مل تاأت بع�س االأمهات لل�صوؤال عن و�صع 

بل كن ير�صلن اخلادمات للقيام بتلك املهمة، وكان جزٌء كبرٌي منهن 

من  البوؤ�صاء  هوؤالء  و�صع  عن  اأت�صاءل  جعلني  لغة،  مما  اأي  يتقن  ال 

من  �صعوراً  لديهم  يخلق  ما  واالهتمام  الرعاية  من  املحرومني  الطلبة 

االغرتاب واالنف�صال عن االأم كاأول  امراأٍة يف حياتهم،  وما لذلك 

من تاأثري على نظرتهم امل�صتقبلية للمراأة ب�صكٍل عام.  اأما اأكرث االأمور 

غرابة بالن�صبة يل  فقد كانت اإر�صال اأحد  االأمهات ل�صائقها للتحدث 

اأمام  �صاب بالذهول واأنا اأقف 
ُ
اأ اأبنائها، وعندها كنت  معي عن حال 

اإىل  اإي�صاله  مواعيد  �صوى  الطفل  هذا  عن  �صيئاً  يعرف  ال  �صخ�ٍس 

اأقوله  ما  اآنذاك  لدي  يكن  البيت، مل  اإىل  اإرجاعه  ومواعيد  املدر�صة 

بهذه  للقيام  بنف�صها  باحل�صور  �صيدته  اإخبار  اأطلب  منه  اأن  �صوى  له 

احلزن  غطى  اأن  بعد  ويغادرين  راأ�صه  يطاأطئ  كان  املهمة،  عندها 

وتعذيبهن  اخلادمات  ا�صطهاد  عن  ناهيك  هذا  مالحمي.  والغ�صب 

اخلادمة  على  يجب  التي  الكلمة  وهي  ال�صتات  �صيداتهن،  قبل  من 

اأن ت�صتخدمها عند خماطبة �صيدتها واإال فالويل �صيكون من ن�صيبها. 

عن 
َ
اأنا ال اأحاوُل هنا اأظهار  املراأة كظاملة مت�صلطة، بل اأحاول البحث 

اأجوبه لهذه االأ�صئلة التي لطاملا اأقلقتني وما زالت ُتقلقني، نبكي من 

جمتمعنا الذكوري ويف نف�س الوقت ت�صتميُت بع�س الن�صاء لُتنجَب 

االإناث، تبكي من  اأجنبت  اإذا  ناق�صة  اأما  نف�صها  الذكر وتعترب  الطفل 

ظلم الرجل لها وهي التي قامت على تربيته وتن�صيبه مراقباً و�صابطاً 

من  يحدث  مما  الرجل  �صاحة  تربئِة  اأريد  ال  اأنا  اأخواته.  لت�صرفات 

الن�صاء  من  الكثري  دور  اأنكُر  ال  وبالتاأكيد  الن�صاء،  من  للكثري  ظلٍم 

العظيمات  وتفانيهن يف تربية اأطفالهن، وجهودهن يف الرفع من �صاأن 

جمتمعاتنا،  ولكنني عندما اأتكلم عن و�صع املراأة ال اأ�صتطع اأن اأهمَل 

هذا اجلانب املهم من حكايتنا، اأنا على قناعٍة تامٍة باأننا كن�صاء نتحمل 

جزءا كبرياً من امل�صوؤولية ملا يحدث يف جمتمعاتنا، علينا اأن نتعلم اأن 

نحب اأنف�صنا ونقدر اأهمية دورنا يف الرفع من �صاأن عاملنا،  فاملراأة القوية 

التي تقدم ملجتمعها اأبناء متزنني نف�صياً هي من ي�صنع املجتمع القوي، 

نحن ل�صنا يف حرٍب مع الرجال، فالرجل �صريكنا يف كل �صيء، واأنا 

الرجال  ظلم  من  الن�صاء  بع�س  �صكاوى  اإىل  اأ�صتمع  عندما  �صخ�صياً 

لهن ال يخطر على ذهني �صوى �صوؤال واحد فقط : من هي هذه االأم 

التي قامت على تربية هذا البائ�س!  

قد يكون احلل يف اأيدينا نحن الن�صاء، فدعونا ننظر اإىل هذه املع�صلة 

من هذا اجلانب ، ولناأخذ زمام املبادرة ولنبداأ  بتغيري  نظرتنا الأنف�صنا 

فنحن  باأنف�صنا  اأو�صاعنا  ُنَقيُم  دعونا  به،  نقوم  ما  اأهمية  مدى  وتقدير 

اأدرى بحالنا من غرينا.

املراأة	م�صوؤولة	عن	واقعها	اأي�صا
�صناء مكركر �صفيربت، االأردن - اأملانيا
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اجل�صد	حجر	املعرفة
قا�صم الغزايل

اإما اأن ناأخذ الدفاع عن حرية اجل�صد كف�صيلة ق�صوى االآن اأو ن�صمت 

لالأبد.  

قد يبدو االأمر دعوة متطرفة، م�صتعجلة احلكم، وقا�صية. اأجل، حرية 

اجل�صد واحلريات الفردية عموما ترهب اأغلب االأ�صدقاء ال�صيا�صيني، 

وحتى املثقفني منهم اأحيانا. اإن مغازلة م�صاعر اجلماعة واللعب على 

اأوتار املقد�س، يفر�صان الطريق نحو �صناديق االقرتاع، نحو املوؤ�ص�صات، 

نحو ال�صلطة. هكذا ن�صادف اأي�صا اأن مثل هذه الدعوات نخبوية اأو 

والفكر احلر ل�صيق وحكر فقط  برجوازية، وكاأن حرية اجل�صد  لنقل 

على االأغنياء، اأما الفقراء فال يحلمون عادة اإال بك�صرة خبز �صعبة.

الفقراء اأي�صا ميلكون اأج�صادا اأيها االأ�صدقاء.

يجب اأن يكون من اأولوياتنا جميعا الدفاع عن اجل�صد، عن اأج�صادنا، 

عن  ندافع  اأن  فيها جميعا.  ن�صرتك  التي  والفكرة  والوطن  الظل  اإنه 

حرية هذا املقد�س الطبيعي الذي ينبغي اأن يناأى عن قيود ال�صيا�صة 

واأكفان رجال الدين، معناه اأن ندافع عن احلياة . اإنها دعوة من اأجل 

انتماء اجل�صد اإىل الطبيعة، اإىل ال�صدق، اإىل فن النحت كما يف اليونان 

القدمية، اإىل املو�صيقى... حينما كان من الطبيعي جدا عند بنات و 

اأرقى �صكل  اإنه  اأن تظهر االآلهة واالأبطال املحاربني عراة،  اأثينا  اأبناء 

القدماء  امل�صريني  الب�صري. كان عند  باجل�صد  اأ�صكال االحتفاء  من 

والبابليني اأي�صا، تلك االآثار العظيمة يف فن الر�صم والنحت التي ال 

تخجل من اإظهار اجل�صد عرايا بكب حقيقته وتفا�صيله وجماله  دون 

خوف اأو رهبة من غ�صب اآلهة مري�صة حتت�صر وتعاين يف نف�س الوقت 

اإنه اجل�صد الذي كان دائما م�صدر اإلهام  من رهاب اجلن�س و املراأة. 

لكل املبدعني.

اأن ن�صمت عن احلق يف الدفاع عن اأج�صادنا، بينما  كيف ميكن لنا 

ت�صتوجب  يرون يف احلرية واحلب �صوى جرائم  باأخالقهم ال  العبيد 

اإنزال عقوبة املوت؟ اإننا بحاجة لتحرير اأنف�صنا من قب�صة قيم العبيد، 

حترير  لعملية  بحاجة  اجل�صد.  حتتقر  التي  املفاهيم  تلك  من  للتحرر 

�صامل، يف وجه كل تلك الدعوات القائلة بجرمية اجلن�س، بعورة املراأة، 

مبنع البيكيني، بالزج بفتيات ب�صبب تنورة ق�صرية وراء الق�صبان... 

الب�صيكوباتيني  وهوؤالء  الدعوات،  هذه  يتبنى  من  بني  فرق  ال 

املتعط�صني للدماء، الذين يقاتلون خلف داع�س اليوم. كالهما يعلن 

عملية  نف�س  يت�صاركان  و  للحرية،  للم�صتقبل،  للفرد،  العداء  نف�س 

تنجي�س اجل�صد ومنعه. 

احلرية  تلك  اإنكار  ي�صتطيع  اأحد  ال  حرة،  لتكون  موجودة  اأج�صادنا 

االأ�صلية التي نحملها منذ الوالدة، تلك الرغبات وال�صهوات اجلميلة 

التي بها ننتمي اإىل احلياة. 

اأن حتبني لي�صت كارثة، اأن متار�صني احلب اأي�صا لي�صت جرمية، بل هي 

الف�صيلة بعينها. اإننا ال ندعو لتحرير اجل�صد من اأجل اجل�صد ، بل ندعو 

اأي�صا اإىل حترير الوعي والفكر واالإبداع من كل تلك الطابوهات، اإنها 

حماولة للم�صاحلة مع ذواتنا، مع اجلميع، الإعادة االعتبار لهذا الرمز 

الذي ظل مقاوما �صامدا يف كل دعوات التحرمي والت�صييق، لنزع كل 

القيود التي تريدنا اأن نكون عبيدا، �صواء اإيديولوجية كانت اأو دينية، 

انت�صار اجل�صد، واجلن�س، واحلب احلر، و اجلمال... يف وجه  ولنعلن 

القبح وكل هوؤالء البوؤ�صاء.

 اأج�صادنا اأجمل بكثري من اأن يتم حموها، اإنها بب�صاطة احلرية.
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اجلن�صانية	العربية	الإ�صلمية
عبد اللطيف بن اموينة

ملـــف	العـــدد
اجلن�صانية	:	اجل�صد،	الدين،	الفن

ان التخل�س من اجلن�س البظري �صرط لنمو االنوثة . فرويد                                                            

قلب  اأنف�صنا يف  فنحن جند  واأخالقية.  تاريخية  معرفة اجلن�س، �صرورة 

معركة حيوية، من اأجل مراجعة تاريخ طويل من القمع، الذي خنق 

رغباتها. عن  التعبري  عن  الب�صري،  للكائن  املميزة  اجلن�صية   احلاجة 

يوؤكد معظم الباحثني، وجود نظرية جن�صية تقليدية �صائدة ومتما�صكة، 

امل�صلمني.  العلماء  اأيدي  على  الو�صطى  القرون  اإىل  �صياغتها  تعود 

االإ�صالمي  الت�صور  املغربية،  الباحثة  املرني�صي  فاطمة  وتلّخ�س 

للجن�س،  فرويد  مبفهوم  كبري  حد  اإىل  وت�صبهه  للجن�س،  التقليدي 

اجلن�صية  للغرائز  ولي�صت  الطاقة.  م�صدر  هي  اخلام  الغريزة  واعتبار 

معيناً. اجتماعياً  نظاماً  بقدر ما تخدم  اإال  اأو �صريرة،  م�صامني �صاحلة، 

 

العامل  يف  واجلن�صانية  ” اجلن�س  لكتاب  احلالية  الن�صرة  اإن   �صحيُح 

العربي ” عاجلت مو�صوعات اجلن�س واجلن�صانية يف مناذج من االأدب 

وبالتحديد يف منتخبات من الرواية اللبنانية التي ُكتبت يف فرتة ما بعد 

والفقه  العربي  االأدب  اإن  على  يكفي  ما  ال�صهادة  هذه  ويف   . احلرب 

وال�صريعة والتاريخ وكتب االإمتاع واالأغاين والليايل مملوءة بعينات ثرية 

يف تقومي نظرة العربي املتفهمة للجن�س واجلن�صانية كمكون مهم وحيوي 

من مكونات ال�صخ�صية االإن�صانية

ان العرب الذين كانوا ميتلكون منذ 14 قرنا خطابا حول اجلن�س مل 

يعد لديهم اليوم مفهوم للجن�س يف اللغة التي يكتبونها ويتكلمون بها 

باملرة  مااليوجد كمفهوم اليوجد  ان  �صالمة  فتحي  ي�صتنتج  ثم  .ومن 

،في�صطر اىل التعبري عن نف�صه يف ا�صكال قولية و�صلوكية مر�صية ) مزاح 

، نكتة ، حتر�س ، كبت ، هذيان ..( .

املفهوم  وهي  القران  واملراة يف  للرجل  ( خم�ص�صة  الفرج   ( كلمة  ان 

ذلك  الفرج  ا�صبح  ،ملاذا  الت�صاوؤل  ولكن   . للجن�س  املجرد  العربي 

اجلن�صي؟. املراة  ع�صو  على  فقط  يدل  بثمن  اليقدر  الذي   ال�صيء 

يحيل د. عبد ال�صمد الدياملي اىل القول ان املراة ا�صبحت كلية الفرج 

ال�صيميائية  الداللة  هذه  ،ان  نق�صان  ،اي  وه�صا�صة  فتح  الفرج  الن 

االبوي  للمنطق  العربي  العقل  خ�صوع  بف�صل  باملراة  ارتبطت 

ثم  ومن   ،  ) ودين  عقل  ناق�صة   ( ناق�صا  كائنا  االنثى  يعترب  ي  والذ 

. فقط  فرجها  يف  املراة  واختزال  �صانها  من  واحلط  املراة  تبخي�س   يتم 

: كتابها  يف  املرني�صي  فاطمة  املغربية  الباحثة   تقول 

) ماوراء احلجاب : اجلن�س كهند�صة اجتماعية (.

نظرية   ( ب  نعته  ميكن  ما  بني  بتناق�س  اال�صالمي  املجتمع  يتميز   (

علنية ( واخرى )�صمنية ( عن احلياة اجلن�صية ،اي بنظرية مزدوجةعن 

الوقت  يف  ال�صائد  االعتقاد  يف  االوىل  .تتمثل  اجلن�صني  ديناميكية 

احلا�صر بان حياة الرجل اجلن�صية تت�صم بطابع فعال يف حني ان حياة 

املراة اجلن�صية تت�صم بطابع �صلبي ،وتت�صح النظرية الثانية )ال�صمنية (

املكبوتة يف الالوعي اال�صالمي من خالل موؤلف االمام الغزايل الهام 

اىل  يهدف  احل�صارة جمهود  بان  يرى  ، حيث  الدين(  علوم  احياء   (

احتواء �صلطة املراة الهدامة والكا�صحة . 

يعني  التقليدي  اال�صالمي  العربي  املفهوم  يف  اجلن�س 

 . االيالج  ،اي  واملراة  الرجل  بني  اجلن�صية  العالقة 

: لل�صحة  العاملية  املنظمة  بح�صب  اجلن�س  مفهوم   اما 

) يحيل اجلن�س اىل جمموع اخل�صائ�س البيولوجية التي تق�صم الب�صر 

اللغة املتداولة ،املمار�صة  ، كما يحيل اىل اجلماع يف  اىل اناث وذكور 

اجلن�صية على �صعيد العربية الف�صحى.اما اجلن�صانية ) فجانب مركزي 

الذكر  بني  املميزة  البيولوجية  اخل�صائ�س  ي�صم  الب�صري  الكائن  يف 

واالنثى ،واخل�صائ�س االجتماعية املميزة بني الرجل واملراة ، اي الهوية 

 اجلن�صية ، والهوية الفرعية ، والتوجه اجلن�صي ،وااليرو�صية و واالجناب.

رغبات   ، خالل  من  عنها  التعبري  او  اجلن�صانية  جتريب  ويتم 

وعالقات. ادوار  ممار�صات،  ان�صطة،  ،قيم،  مواقف   ،معتقدات، 

ان اجلن�صانية هي نتيجة التداخل بني البيولوجي والنف�صاين وال�صو�صيو 

– اقت�صادي والتاريخي والثقايف واالخالقي والقانوين والديني (.ان 
هذا التعريف م�صتوحى من تعريف املنظمة االمريكية االقليمية لل�صحة 

للجن�صانية  التعريف  هذا  ان  ،اي  اجلن�صانية  لعلم  الدولية  واجلمعية 

تعريف انرثوبولوجي .

ان اجلن�صانية ظاهرة كلية بامتياز . فهي : افرازات ، هويات ، عالقات، 

�صلوكيات، ممار�صات،قيم ، موؤ�ص�صات،امرا�س ، اح�صا�صات

،انها  الب�صرية  ب�صدة على املجتمعات  املعوملة  ا�صئلتها  تطرح اجلن�صانية 

تطرح ا�صئلة احلرية والتخطيط ، وا�صئلة الهوية والعوملة

اجلن�صانية  القيم  توجيه  هو  احلقيقي  املدين  املجتمع  �صمات  من  ان 

اجلن�صيني،  الفاعلني  امل�صاواة بني كل  نحو  ،اي  دميقراطيةعلمانية  نحو 

ونحو الت�صوية بني كل املمار�صات اجلن�صية . والرهان يقوم على �صرورة 

تا�صي�س دميقراطية جن�صية عربية تنتقل باجلن�صانية من نظام ديني اىل 

للعقائدال�صائدة يف  تنكرا  التحول  يعني هذا  ان  نظام مدين من دون 

العامل العربي على ال�صعيد الفردي .
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ثقافة	احلب
�صحر حمافظ

؟  االأطفال  اأمام  احلب  كلمات  العربية  باالأ�صر  االآباء  يتبادل  ال  ملاذا 

و  باحلب  مليء  حميمي  اأ�صري  جو  يف  ي�صحكان  و  يتعانقان  ال  ملاذا 

الكلمات و االألفاظ اجلميلة ؟ ملاذا غيبنا مفهوم االأ�صرة من اأذهاننا و 

جمتمعاتنا؟ ملاذا نحر�س اأ�صد احلر�س على ت�صويه كل ما هو جميل؟ 

�صوهنا االإح�صا�س فينا وال�صدق، �صدق امل�صاعر... 

ملاذا نح�صر الزواج داخل اأربعة جدران و �صرير ليلي و عالقة جن�صية؟ 

يودعون م�صاعرهم قبل اخلروج من الغرفة، ثم يدعون اأنهم غرباء. بل 

بيت  اإن�صان يف  مع  نعي�س  قد  بالفعل.  البع�س  بع�صهم  غرباء عن  هم 

به عالقات جن�صية،  قد جتمعنا  و  ال�صرير  نف�س  معه  نتقا�صم  و  واحد، 

لكن نظل جنهل من هو، ال نعرف عن بع�صنا البع�س �صوى معلومات 

ب�صيطة، رمبا اال�صم، املهنة و بع�س اأفراد العائلة. 

االأطفال،  اأمام  اجلارحة  العبارات  و  ال�صتائم  اأحيانا  االآباء  يتبادل  ملاذا 

لكن عندما يتعلق االأمر باحلب فهذا يعد جرمية و قلة اأدب ؟ عن اأي 

اأدب نتحدث؟ ملاذا نر�صخ يف اأذهان اأطفالنا اأنه من املفرو�س اأن نخجل 

من احلب فهو جرمية وعيب وعار، اأما التجريح و ال�صب ميكن اأن منار�صها 

عالنية اأمام الكل دون اأن نخجل من اأنف�صنا؟ ملاذا نهرب من اأنف�صنا، 

من اإن�صانيتنا، من اآدميتنا، من م�صاعرنا، 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 اأمام الكل؟  

ما م�صكلتنا يا ترى؟ باهلل عليكم من نحن؟ اأنحن ب�صر؟ اأالزلنا ننتمي 

لالإن�صان؟ كيف وقد قتلنا كل ال�صعور فينا ؟ 

ملـــف	العـــدد
اجلن�صانية	:	اجل�صد،	الدين،	الفن
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معادلة	�صلب	احلياة
ن�صال �صو�صان

و  للبدء  مقولة  اف�صل  اجد  اجلن�س  مو�صوع  ذهني  اىل  يتبادر  عندما 

التي تلخ�س ما اأود ان اقوله، للكاتب ال�صهري اأو�صكر وايلد: ‘’احلياة 

لتاأخذ بجدية’’ وبالن�صبة يل كذلك هو اجلن�س و�صاأبني  ق�صرية جدا 

هذه العالقة يف مقايل الق�صري.

الفرن�صي  الفيل�صوف  ا�صار  فكما  للتاريخ،  خاطفة  بنظرة  اوال  لنبدء 

ميت�صال فوكو فيما يتعلق باملغالطة التاريخية ان ع�صرنا احلايل ا�صبح 

العك�س  لنا  تبني  التاريخ  يف  مناذج  جند  اجلن�س،  على  اكرث  متفتحا 

مرورا  الكاما�صوترا  اهمها  ومن  والهندية  ال�صينية  بالكتب  بدًء  متاما 

ا�صالفنا  ان  ببا�صطة  نالحظ  الرومانية.  والر�صوم  اليونانية  باملنحوتات 

املتعة، بل كان  تنجم عنها  اكرث من وظيفة حيوية  جعلوا من اجلن�س 

الوجود  نلتم�س  وبها  بل  القدا�صة  اىل  ت�صمو  ان�صانية  توا�صل  طريقة 

راأوا اجلن�س ك�صنفونية ب�صرية  االإلهي يف عاملنا ولذة اخللق يف احلياة. 

الرحم  من  يخرج  عندما  الر�صيع  ك�صرخة  متاما   احلياة  احلان  لعزف 

معاين  يكت�صف  جعله  الب�صري  الوعي  فتطور  العامل.  نور  ليالم�س 

اعمق ملا يعي�صه، ومتاما ككل مااأكت�صف االإن�صان واجه هذا االإكت�صاف 

الذي  اجلحيم  وي�صبح  ال�صد  اىل  لينقلب  االإ�صتعمال  �صوء  خطورة 

تخ�صاه االإن�صانية.

ل�صالح  االإكت�صاف  هذا  ا�صتغل  الذي  املجنون،  العامل  ذلك  وكان 

اكت�صف  التي  االإبراهيمة  باالأديان  امل�صمى  الفكر  ال�صيطانية،  االإرادة 

�صعف  نقطة  اجلن�صية  املتعة  هرمها  راأ�س  وعلى  املتعة  ان  خمرتعوه 

ترو�س  كما  متاما  وتروي�صها.  الإخ�صاعها  االأ�صهل  والطريق  ال�صعوب 

االأ�صود والدببة يف ال�صريك لتقوم ببهلوانات غبية، مل تخلق لتقوم بها 

بطريقة طبيعية، مقابل بع�س احللوى ووجبة غذائية. فجهنمية التطبيق 

يكمن يف التحكم يف هذه املتعة وحتديد قوانينها و �صروطها: متى واين 

ومع من ورمبا حتى كيف، متاما كما يرو�س االإن�صان احليوانات الكا�صرة 

ترمى  كذلك  طعام  من  لها  يقدم  وماذا  متى  يحدد  باأن  الإ�صتعبادها 

ليتمتعو  لعبيدها  واالأخر  احلني  بني  مباركتها  الدينية  االإيديولوجيات 

بطبيعة خلقهم، تقرر متى ميكن لعبيدها ان ميار�صوا حياتهم واأن ميار�صوا 

وهب احلياة.

االأمل  ذلك  خلقت  بل  بهذا  االإبراهيمية  الديانات  تكتف  ومل  بل 

الزائف انه يف يوما ما بعد ان ميوتوا ويفارقوا هذا العامل البائ�س ال�صديد، 

يكونوا  ان  �صريطة  قيود  بدون  واحلياة  اجلن�س  ممار�صت  لهم  �صيت�صنى 

االأنظمة  من  اي  لها  ت�صل  مل  مرتبة  احلياة.  هذه  يف  مطيعني  عبيدا 

ولو  �صر جناحها  هتلر فك  او  ل�صتالني  يت�صنى  االأخرى ومل  ال�صمولية 

ا�صتطاعوا حلكمو العامل ون�صبوا انف�صهم امراء للجحيم الذي خلقوه.

ولكن هذا التطور مل يحدث بني ليلة و�صحاها فقدا�صة اجلن�س تتجلى 

يف الديانات القدمية التي كانت املراأة واهبة احلياة فيه هي االإلهة ومل 

يدن�س املجتمع بالفكر الذكوري ال�صمويل بعد، ليفر�س �صرامته على 

املراأة اوال وبطريقة �صارخة وعلى الرجل ثانيا كاأنه يعاقب نف�صه فيحرمها 

و  لل�صيطرة  الطريق  اكت�صف  انه  منه  ظنا  حقوقها  اب�صط  ويقيد  احلياة 

احلب  لغة  ان  احفاده  يوهم  و  مرعبة  جرمية  اجلن�س  يجعل  باأن  ذلك 

طال�صم �صيطانية متت�س ما لدينا من روح.

يجب ان ي�صبح كل ما تعي�صونه رعبا، و رعبا يجب ان ت�صبح متعتكم. 

ال�صعادة  حتى  خافوا  و  ال�صالم  خافوا  واملتعة،  واجلن�س  احلب  فخافو 

من  و�صيم  رجل  مع  املحبة  الهة  خانته  عندما  ال�صر  اله  �صرخ  هكذا 

ال�صفلي،  العامل  مللوك  املف�صل  ال�صالح  هو  اخلوف  اأ�صبح  و  االإن�س. 

و ال�صوط الذي ي�صتعبدون به الب�صرية و متكنوا من اقناع االإن�صان ان 

وراء تلك املتعة الطبيعة عذابا ابديا. و هكذا جعلوا احلياة اثما بعد ان 

عندما  جرمية  لت�صبح  املوؤنثة  االألهة  زمن  يف  حياة  جمرد  احلياة  كانت 

لها  ا�صتعباده  يدوم  ان ال  و خاف  قرينته  املذكر على عر�س  االإله  ثار 

مطوال ف�صلبها م�صدر قوتها ‘’احلب’’ وجعل اجلن�س اأداة اجلرمية و اقرار 

باجلرم. هذه هي احلقيقة التاريخية  فبعد ان كان االآلهة موؤنثة يف العمر 

كانت  ان  بعد  و�صيلته.  و  عربون حمبة  اجلن�س  كان  و  للب�صرية  االأول 

احلياة اهم �صيء ا�صبحت عار و جرمية عندما �صيطرت االآلهة الذكورية 

و قتل بعل عا�صتار.

عادت هذه  بالطبع  و  احلياة،  ي�صاوي  اجلن�س  مثالية:  املعادلة  وكانت   

الفكرة لتولد يف حلت جديدة مع بروز االأنظمة النازية والفا�صية التي 

والذين  عبيد جدد  لها  يقدمون  ال  الذين  اجلن�صيني  املثليني  حاربت 

الب�صرية  للطبيعة  لتعود  االأنظمة  فر�صتها هذه  التي  الطبيعة  يعار�صون 

احلقيقية، االأمر الذي ميثل خطرا، نعم خطر اكت�صاف االإن�صان انه خلق 

ليكون حرا وان اجلن�س متاما كاحلياة حق ال ي�صلب و ال يعطى.
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اخلوف	من	تفوق	الأنثى
اأ�صماء الوديع

تفا�صيل  كل  �صاقها.  خ�صرها،  وجهها،  �صعرها،  عورة،  املراأة  �صوت 

براأيها  تاأخذ  وال  ا�صت�صرها  ودين...  عقل  ناق�صة  املراأة  عورة.  ج�صمها 

...ال خري يف امراأة جالت، وال خري يف رجل مل يجل... �صهادة امراأة 

االأنثيني يف املرياث... ال خري يف  للذكر مثل حظ  واحدة ال جتوز... 

قوم ولوا اأمرهم امراأة... واإن خفتم ن�صوزهن فا�صربوهن ... اإن كيدهن 

عظيم ... ملك اليمني، اإىل غري ذلك من االأقوال املاأثورة التي توؤ�ص�س 

لالإجراءات  املجال  ويفتح  العربي   املجتمع  داخل  املراأة  لو�صعية 

االإ�صتباقية للردع قبل وقوع املحظور.. )واإن خفتم ن�صوزهن(.

على  والو�صاية  التمييز  وهذا  احلذر  هذا  كل  ملاذا  املرء  يت�صاءل  قد 

التي  العلمية  البحوث  �صمن  اجلواب  من  جزءا  جند  رمبا  الن�صاء... 

اأكدت وال تزال تفوق املراأة على الرجل بيولوجيا وف�صيولوجيا وحتى 

جن�صيا دون التطرق للجانب الفكري والعلمي )النتائج املدر�صية على 

�صبيل املثال ال احل�صر (.

كما تطالعنا بع�س الكتب على �صري الن�صاء الالئي ب�صمن وجه التاريخ 

ببطوالت واإبداعات يف �صتى املجاالت، بل هناك ن�صاء حكمن �صعوبا 

باأكملها،  فنجد بلقي�س ملكة �صباأ وزنوبيا ملكة تدمر يف ال�صام واأروى 

ال�صليحي التي حكمت بدورها �صباأ بعد بلقي�س، وعندنا جند الكاهنة 

داهية التي دوخت ب�صداد تدبريها جيو�صا و رجاالت احلرب، اأما يف 

جمال االأدب والفكر فقد كانت ف�صاحة ومتيز ال�صاعرة اخلن�صاء يغري 

النبي باالإ�صتماع اإليها وجمال�صتها حتى .

اأما يف التاريخ احلديث فالعدد ي�صتع�صي على العد، غري اأن التمكني 

على  التعتيم  يف  �صاهموا  الذين  الرجال  على  حكرا  يظل  والتمجيد 

نبوغ املراأة باال�صتهزاء تارة و الطم�س اأخرى.

اأمر مناه�صة وازدراء املراأة على دين دون غريه، فاالإ�صالم  وال يقت�صر 

ح�صة  ن�صف  االإرث  يف  ح�صتها  جعل  و  املراأة  �صهادة  يجز  مل  مثال 

الرجل كما �صمح له بالتعدد بل اإنه اأمر ب�صربها ب�صكل ا�صتباقي وحتى 

قبل اإتيان اخلطاأ، اأما امل�صيحية فقد ا�صتباحت قتل الن�صاء فقط لنبوغهن 

يف جمال من املجاالت )ق�صة هباتيا العاملة الوثنية التي مثل بج�صدها 

بعد قتلها يف اأب�صع �صورة (، وعند اليهود تعترب املراأة جن�صة وال ي�صمح 

لها باالقرتاب من الرجل اأو م�صاركته الطعام  يف مرحلة احلي�س  .

ال�صماوية  الكتب  له يف  التاأ�صي�س  وقع  الذي  التهمي�س  هذا  مرد  فما 

وحتى �صمن القوانني الو�صعية ؟ 

غالب الظن اأن االأ�صباب الكامنة وراء كل ذلك هو اخلوف من تفوق 

اإىل ا�صطهادها للحد  اللجوء  املراأة يف املجاالت املذكورة ومن مت كان 

من قدراتها وجلم هذا التفوق )فالتفوق اجلن�صي مثال اأدى اإىل ابتداع 

فكرة اخلتان لالإبقاء على املراأة جمرد وعاء يفرغ فيه الرجل مكبوتاته، 

اأما الرجل فيجب ختانه لعله ي�صحذ قدراته اجلماعية.

ملهمة  فهي  واحدة،  كلمة  يف  املراأة  ج�صد  اختزال  بالتايل  ميكن  فال 

رائع  تن�صيق حمكم  و  ميثله من جمالية  ملا  والفنانني  وال�صعراء  االأدباء 

عن  وحجبه  تلفيفه  يف  �صببا  بدورها  كانت  اجلمالية  هذه  التفا�صيل، 

االأعني، لال�صتفراد به ونه�صه بعيدا عن اأية رقابة .

واأما عن التعدد، فيجب التفريق بني التعدد يف اإطار القانون والتعدد 

الذين  للرجال طبعا  بالن�صبة  فاأما االأول فحدث وال حرج،  القانوين. 

يوؤكد  ذلك  الأن  عالقة  معهن  ربطوا  الالئي  الن�صاء  بعدد  يتباهون 

اإال  ي�صتقيم  ال  فجمالها  ذلك...  عن  املراأة  حتجم  فيما  فحولتهم... 

اأما  و  الباغية  والفا�صقة  العاهرة  فهي  واإال  والعفة...  وال�صرف  باحلياء 

الثاين فذرائعه كثرية ومعروفة... وال جمال لتعدادها.

فالتعدد خارج القانون هو ما ي�صطلح عليه بالعالقات غري ال�صرعية اأي 

خارج موؤ�ص�صة الزواج والدين.

وهذه العالقات تفتقر مع االأ�صف يف العامل العربي لالأ�ص�س ال�صامنة 

ت�صور عالقة جن�صية  اإذ ال ميكن  ال�صتمرارها وهي احلب واالحرتام، 

بني رجل وامراأة من غري حب، فاحلب يوؤدي للعالقة اجلن�صية التي ال 

ت�صتقيم من دون توفر �صروط  ا�صتمرارها وهو االحرتام املتبادل.

كل ذلك ي�صكل احليف التاريخي الذي حاق املراأة على مر الع�صور 

�صرنقة  من  اخلروج  فاإن  ثم  ومن  االإبداعية  طاقاتها  و  قدراتها  وكبح 

الواقع  هذا  فهم  على  املراأة  قدرة  مبدى  رهينا  يظل  الذكورية  العقلية 

املركب واالإ�صهام يف اخلروج منه  فعال وقوال مبعية الرجل املوؤمن يقينا 

بتلك االأفكار . 

ملـــف	العـــدد
اجلن�صانية	:	اجل�صد،	الدين،	الفن



34

االأ�صكال  خمتلفة  ق�ص�صا  بداياته،  منذ  االإ�صالمي  التاريخ  عرف 

واالأمناط حول اجلن�س، �صواًء الغريي اأو املثلي. جند هذه الق�ص�س تعّج 

رجوع  ككتاب  معروفون،  فقهاء  اأّلفها  التي  الكتب  من  جمموعة  بها 

اأحمد بن �صليمان  الباه ملوؤلفه االإمام  القوة على  اإىل �صباه يف  ال�صيخ 

واأمت  االأول  �صليم  ال�صلطان  من  باإ�صارة  �صنفه  وكان  با�صا  كمال  بن 

طباعته يف �صنة 903 هـ، وكتاب الرو�س العاطر يف نزهة اخلاطر وهو 

اأبو عبد  تاأليف  كتاب تعليمي جن�صي، من 

بني  فيما  النفراوي  حممد  بن  حممد  اهلل 

طلب  على  بناء  و1434  عامي1410  

�صلطان  احلف�صي  العزيز  عبد  ال�صلطان  من 

ال�صغري  الكتاب  الإثراء  وذلك  تون�س، 

لنف�س  اجلماع”  اأ�صرار  يف  الوقاع  “تنوير 
املوؤلف. وهذا الكتاب كان خماطبا ال�صلطان 

لي�س ل�صعفه بل الأن ال�صلطان هو من طلب 

كتابته وذلك وا�صح من بداية كل باب ف 

“نوا�صر  وكتاب  اهلل”.  يرحمك  اأعلم   “
االأيك يف معرفة النيك” هو موؤلٌف من�صوب 

لالإمام ال�صيوطي، عبارة عن ملخ�س لكتاب 

“الو�صاح يف فوائد النكاح”. يدور مو�صوعه 
حول اجلن�س واالأو�صاع اجلن�صية. ومل يجد 

باأ�صمائها،  املوؤلف حرجا يف ت�صمية االأ�صياء 

الدال على  اللفظ  ا�صتخدام  فهو �صريح يف 

العام،  الكالم  يف  وامل�صتخدم  واالأنثى  للذكر  اجلن�صي  اجلهاز  اأع�صاء 

العملية  اأ�صماء  بتلفظ  �صريح  اأنه  كما  اجل�صد،  بعورات  ي�صمى  ما  اأو 

اجلن�صية وو�صفها و�صفا كامال و�صريحاً. كتب وغريها عديد ال ي�صعني 

الورق هنا لذكرها جميعها، زيادة على ترجمة كتاب كاما�صوترا ال�صهري 

اإىل العربية.

واالأموي،  العبا�صي  العهد  يف  امل�صلمني  ال�صعراء  بع�س  وا�صتهر  هذا 

زمانهن  يف  العرب  ف�صيح  نوا�س،  اأبو  ال�صاعر  فهذا  املثلية،  مبيوالتهم 

ن�صو�صه  اإحدى  اللذتني.” يف  وذقت  وا�صتنكحت  “نكحت  يقول: 

ال�صهرية. وها هو ابن اأبي البغل –يف ُغالميته- يقول: “واإال فال�صغار 

االأمرد  الغالم  مدحه  يف  فعااًل”،  بهم  اأردت  اإن  واأحلى  طعماً،  األذ 

)الذي مل تنبت حليته بعد(. ويف هذا الباب ورد عن اأبي هريرة: “نهى 

نهى  االأمرد”. كذلك،  الغالم  اإىل  النظر  الرجل  يحّد  اأن  اهلل  ر�صول 

النخعي:  اإبراهيم  ذلك  يف  قال  املردان.  جمال�صة  عن  الفقهاء  بع�س 

“جمال�صتهم فتنة واإمنا هم مبنزلة الن�صاء”. 
كانوا  باجلارية  التغزل  ال�صعراء  اأراد  واإذا 

تعليق  يقول اجلاحظ يف  بالغالم  ي�صفونها 

له على ال�صعر املنت�صر يف ع�صره “اإن من 

اإذا  اجلارية  اأن  اجلارية  على  الغالم  ف�صل 

كاأنَّها غالم  قيل :   ُو�صفت بكمال احل�صن 

اإىل  من�صوب  �صعر  يف  غالمية ”.  وو�صيفٌة 

والبة بن احُلباب  ي�صف فيه جارية، يقول: 

ومل  اإليه  ها/ 
ْ

اأق�ص ومل  الغالم  زُيّ  “لها 
قّد  “لها  �صاعر:  ويقول  بالغالم”.  ر  ق�صّ

ُ
اأ

اللعوب”  لة  املبَتّ الغالم وعار�صاه/ وتفتري 

ت�صلح  كالغالم  “و�صيفة  اآخر:  ويقول 

اهلل  اأكملها  تثّنيها/  يف  كالغ�صن  لالأمرين 

ت يف ح�صنها :  اإيها”. ثم قال لها ملا ا�صتتَمّ

العبا�صي  العهد  �صعراء  اأبرز  اأحد  هو  وها 

امللتحني  باملعا�صرة  التغزل  اإىل  يذهب 

اأبو متام الذي  اإنه  اأجمعوا حول مغازلة االأمرد،  بالباقني الذي  عك�س 

حليته/  اخلد  يف  بدت  الو�صاة:  “قال  قائاًل:  امللتحي  وطء  عن  دافع 

اأعهده/  ما كنت  على  منه  احل�صن  عائبه/  ذاك  ما  تكرثوا  فقلت: ال 

ْعُر حرز له ممن يطالبه”.  وال�صَّ

التاريخ  يف  جند  العرب،  واالأدباء  العراء  عن  بعيدا  اأخرى،  زاوية  ويف 

على  تتابعوا  الذين  )ال�صالطني(  اخللفاء  من  جمموعة  االإ�صالمي 

احلكم يف كل العهود احلكم: االأموي والعبا�صي والعثماين، ا�صتهروا 

الغلمانية	يف	التاريخ	الإ�صلمي	:	علمة	ا�صتفهام
�صعيدة بن �صليمان - اجلزائر
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مبيوالتهم املثلية، وقد قيل عن معاوية بن اأبي �صفيان ممار�صته اإياه. اإال 

اأن خلفاء اآخرين ا�صتهروا اأكرث، اإىل حد ال تخلوا �صريهم من ذكر ذلك 

حولهم.

يف الع�صر االأموي ا�صتهر اخلليفة الوليد بن يزيد بن عبد امللك بذلك، 

اأبو  “اخلليفة الفا�صق  “تاريخ اخللفاء” باأنه  و�صفه ال�صيوطي يف كتابه 

العبا�س” وقال عنه �صم�س الدين الذهبي يف كتابه “تاريخ االإ�صالم”: 

“ا�صتهر باخلمر والتلّوط”. بعد قتله، قال اأخوه �صليمان بن يزيد: “لقد 
راودين عن نف�صي”.

اخل�صيان  القتناء  طائلة  مبالغ  اأنفقوا  العبا�صيني  اأن  االأبحاث  وذكرت 

هو  باخل�صيان  املفرط  بتعلقه  ا�صتهر  خليفة  اأول  وكان   ، وا�صتخدامهم 

الر�صيد ، فكان له غالم يدعى “كوثر”..، وملا  هارون  “االأمني” ابن 
يف  فاأ�صيب  احلرب،  لريى  كوثر  خرج  “املاأمون” “االأمني”  هاجم 

وجهه، فم�صح االأمني الدم عن وجهه وقال: “�صربوا قرة عيني ومن 

اأجلي �صربوه.” وكان االأمني يرف�س الن�صاء واجلواري ويف�صل مرافقة 

الذكور..

ابن  “يحيي  القا�صي  به  ا�صتهر  الق�صاة، حيث  اإىل  اأي�صا  االأمر  وامتد 

للغلمان  بحبه  و�صهرته  “اجلرجاين”  القا�صي  واأي�صا  االأكثم”... 

للوزير  �صديقا  اجلرجاين  كان  الباحثني:  احد  فيقول  )البيدوفيليا(، 

االأديب “�صاحب بن عبادة” ومقربا منه الذي ا�صتهر هو االآخر بتلك 

العادة. فكانت الغالمية )البيدوفيليا( يف الع�صر العبا�صي اأمراً متف�صياً 

بني جميع طوائف ال�صعب وال يحا�صب عليه القانون، وميار�س يف العلن 

ولي�س يف اخلفاء فقط، ويجاهر به بل ويحرتمونه.. فاعرتفوا مبمار�صتهم 

له ومل ينكروه.. فلماذا ينكره البع�س االآن؟!!

البي�س  اأما يف الع�صر العثماين فكان خ�صيان اخللفاء العثمانيني من 

وال�صود..اأما البي�س فكانوا ياأتون بهم من البالد االأوربية التى احتلوها، 

اأعمارهم  وكانت  راحته،  على  وال�صهر  اخلليفة  خدمة  مهمتهم  وكان 

ترتاوح بني اخلام�صة ع�صر واخلام�صة والع�صرين.. وكانت ممار�صة اجلن�س 

معهم اأمرا عاديا.

اأما عن تلك العالقة املثلية بني الن�صاء فقد وردت بدورها يف خمتلف 

الكتب االإ�صالمية، مثلها مثل املثلية الذكورية، يف كتاب رو�س اخلاطر 

الق�ص�س  اإحدى  حتكي  النفراوي،  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  الأبي 

الواردة فيه عن رجل جعل امراأته تعا�صر امراأة اأخرى، فلما �ُصئل عن 

ذلك، قال: اإن هذا االأمر يعّلمها قيمة “االأير”. فيت�صح اأن اأمر ميول 

املراأة  اإىل اأخرى من جن�صها كان حممودا عند العرب، ولو وقف بع�س 

اأنه كان م�صاعا مثله مثل امليول الذكوري يف  اإال  الفقهاء عمد حترميه، 

الفرتة الزمينة التي �ُصمّيت بالعهد الذهبي االإ�صالمي، وها نحن نقراأ 

ُمَعاِوَيَة َعْن  ُبو 
َ
اأ َثَنا  اٌد َحدَّ َهنَّ َثَنا  يف �صنن الرتمذي احلديث التايل: َحدَّ

 ِ
َّ

اهلل َر�ُصوُل  “َقاَل  َقاَل:   ِ
َّ

اهلل ِد 
ْ
َعب َعْن  �َصَلَمَة  ْبِن  �َصِقيِق  َعْن  ْعَم�ِس 

َ
ااْلأ

َا  منَّ
َ
َكاأ ِلَزْوِجَها  َفَها  َت�صِ َحتَّى  َة 

َ
اأ
ْ
امْلَر ُة 

َ
اأ
ْ
امْلَر ُتَبا�ِصُر  اَل  َم  َو�َصلَّ ِه 

ْ
َعَلي  

ُ َّ
اهلل لَّى  �صَ

ِحيٌح. ُبو ِعي�َصى َهَذا َحِديٌث َح�َصٌن �صَ
َ
َها..” َقاَل اأ

ْ
َيْنُظُر اإَِلي

/كتاب  للجزيري  االأربعة  املذاهب  على  )الفقه  كتاب  يف  جاء  وقد 

اأن من نكح يده، و  باليد/�س1223 ( مفاده  –اال�صتمناء  احلدود 

تلذذ بها، اأو اإذا اأتت املراأة املراأة فال يقام حد يف هذه ال�صورة باإجماع 

العلماء، الأنها لذة ناق�صة والواجب التعزير على الفاعل ح�صب ما يراه 

االإمام زاجراً له عن املنكر.

فتكون نقطة ا�صتفهامنا التي عنونا بها ن�صنا، ملاذا ينكر البع�س كل هذه 

تاريخ  اأم عدم ر�صا عن  الواقع،  الق�ص�س غريها،؟ هل هو هروب من 

ينت�صبون اإليه؟



36

مع	املحرتقة من	الّديكور	اإىل	عرو�س	ال�صّ
اأمامة الزاير: 

املراأة التون�صية بعد 14 جانفيي: عرو�س ال�ّصمع

»ل�صت �صيئا اآخر غري حياتك، هذا ما اعتقدناه لوهلة يف حراك ثورّي 

هائل بعد �صقوط الّنظام.. اآمال كثرية واأحالم ت�صاطرنها انك�صرت عند 

املنعطف االأّول.

االإن�صان  حقوق  عن  الدفاع  جمال  يف  النا�صطني  اأغلب  حتّدث  لقد 

االرتداد  اإمكانية  من  وقلقهم  تخوفهم  عن  باخل�صو�س  املراأة  وحقوق 

عن املكت�صبات احلداثّية التي نا�صلت من اأجلها املراأة التون�صية وعن 

ع التون�صي واإن حتفظوا على اأ�صكال تطبيقها 
ّ
ها امل�صر

ّ
القوانني التي اأقر

يف الواقع. 

الظالمّية  والرجعّية  اخللف  اإىل  ال�صّد  قوى  �صارخا من  التهديد   كان 

التي ا�صتندت اإىل فهم مغلوط للن�س الديني. اإذ اأثبتت االإح�صائيات 

حقوق  عن  بالدفاع  املهتّمة  املنظمات  بع�س  قدمتها  التي  االأخرية 

املراأة مثل اجلمعية التون�صية للن�صاء الدميقراطيات تزايد ن�صبة العنف 

�صد  متار�س  التي  التمييز  مظاهر  وتنوع  اأ�صكاله  مبختلف  املراأة  �صد 

التفريق  الّذكوري. ومن ذلك تكري�س  املجتمع  التي يكر�صها  الن�صاء 

الدرجة  من  ُمواطن  االإدراك  قا�صر  ناق�س  كائن  »فاملراأة  اجلن�صني  بني 

الثانية وغري موؤهل الأن يتحمل اأي م�صوؤولية خارج البيت.. اإذ تنح�صر 

وظيفتها يف االإجناب والعناية باالأبناء والزوج.. وطبعا ت�صتحق التاأديب 

والتقومي وهو ما يربر العنف االأ�صرّي.

ال�صلفّية  احلركات  ممّثلة يف  ال�صاحة  اإىل  النائمة«  »اخلاليا  قفزت  وقد   

التي تقّدم ت�صّورا للمجتمع يتنافى متاما مع قيم املجتمع احلداثي الذي 

نطمح اإليه. وانطلقت حمالت التجريح والت�صويه �صّد بع�س املفّكرات 

وتكفريهّن  وغريهما..(  �صالمة  بن  رجاء  يو�صف،  )األفة  التون�صيات 

 عليهّن وحماكمة اأفكارهّن وترهيبهّن.
ّ

واملطالبة باإقامة احلّد ال�صرعي

 لي�س ثّمة ما يربر اليوم حالة الّنكو�س التي بدت يف نقا�صات عادت 

بنا مئات ال�صنوات ال�صوئّية من وجوب احلجاب اأو النقاب اأو مالزمة 

الدار و�صرت العورات )ال�صوت عورة(. 

ال�صخ�صّية  االأحوال  جمّلة  عن  لالرتداد  وحماوالت  طالت  نقا�صات 

لت�صدّد  جلبة  اأثارت  نفيها،  ولي�س  لتطويرها  مراجعة  ت�صتحق  التي 

 
ّ

التاأ�صي�صي املجل�س  يف  املراأة،  حقوق  يخ�ّس  فيما  الدينية  االأطراف 

االإ�صالم اجلوهرّية حتّث  مقا�صد  اأّن  »رغم  الدولة  ف�صاءات  وغريه من 

على تكرمي االإن�صان بقطع النظر عن جن�صه

املراأة التون�صّية اليوم تنا�صل من اأجل حرّيتها ومن اأجل كيانها الذي 

تفّكك  اأن  يف  نف�صها  جُتهد  التي  الظالم  قوى  من  م�صتهدفا  اأ�صبح 

اإ�صالموّية متطرفة من خالل  باأ�صره وتعيد �صياغته وفق روؤية  املجتمع 

يف  املنتقبات  اأو  النقاب  فر�س  وحماولة   
ّ

اجلامعي احلرم  على  التهّجم 

تف�ّصي  خالل  ومن  العاّمة،  الف�صاءات  من  وغريها  التون�صية  اجلامعة 

جرائم االغت�صاب والعنف االأ�صرّي.

الواجهة  لتزيني  اأداة  من  جانفي/يناير   14 بعد  املراأة  حتّولت  لقد 

االإعالمّية التي رّوجها النظام ال�صابق، اإىل عرو�س ال�صمع املحرتقة التي 

بدعوى  اأفكارها  وتعتقل  الديني،  ف 
ّ
والتطر االإرهاب  بحجارة  ُترجم 

الّتحرمي والتجرمي.

 
ّ

حماوالت كثرية لتهمي�س ح�صور املراأة يف مواقع القرار )ح�صور �صكلي

 مثال( يجهد اأن يحافظ على م�صتلزمات 
ّ

للن�صاء يف املجل�س التاأ�صي�صي

الديكور، وحماوالت كثرية لت�صريع قوانني ال تهدف اأ�صا�صا اإاّل لفر�س 

بيت الطاعة على الن�صاء.

»اأهو ذنبك اأّنك يوما ولدت بتلك البالد« لي�س ذنبك اإمّنا لنا اأن نكون 

كما ن�صاء.

ملـــف	العـــدد
اجلن�صانية	:	اجل�صد،	الدين،	الفن
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اجل�صد	هو	احلرية
�صحر مكزاري 

التي  هي  اجل�صد  ولغة  االإن�صان  �صخ�صية  االأول عن  املعرب  هو  اجل�صد 

تعك�س �صورتنا بطريقة لولبية بعك�صها املتزامن ل�صورة االآخر اأي�صا... 

ومنه تتجلى جميع االنطباعات االأولية من قرب واألفة اأو تباعد و تنافر... 

لذلك يحدث خلل كلما حاولوا طم�س هوية اجل�صد و اإخفاءه. 

باعتبار اأن اجل�صد هو الهوية، هو احلرية، وهو الكنه... هو ملك خا�س 

ي�صاء  وقتما  ي�صاء  فيه كما  يت�صرف  بان  ال�صالحية  كامل  له  لالإن�صان 

نف�صه فقط و ال حق  اأو عذبه،  يبقى حق ج�صده على  ف�صواء ار�صاه 

الأحد يف ان يكون و�صيطا او و�صيا عليه ... ج�صد االن�صان ب�صفة عامة 

و ج�صد املراأة ب�صفة خا�صة هو ملكية فردية حم�صة. ال كالم عن حرية 

ل بعد تلك  حقيقية ما مل تكن حرية ج�صِد وروح معا.. حتى الفن تو�صّ

االأ�صوار التي فر�صت عليه اإىل �صرورة حترير الرغبة والالوعي »الهذيان«، 

ال ميكن لروح ت�صكن ج�صدا مكّبال وخائفا من البوح اأن ت�صيف �صيئا 

اإىل الدنيا اللهم البوؤ�س والنكد والبالوي كما هو حال االأرواح عندنا 

خت هذا النوع العجيب من الكائن 
ّ
.ولها احلمد كل االأنظمة التي فر

املري�س.

الرجل العربي يحاول تغليف املراأة و اإقناعها باأنها عورة و ناق�صة عقل 

و دين.. 

املراأة  الذكورية..  الرجعية  طرف  من  حمتكرة  و  عليها  حمرمة  اللذة 

تغلف لتقنني ادوارها داخل املجتمع الن الرجل العربي يدرك متاما يف 

قرارة نف�صه ان قدرات املراأة العقلية تت�صاوى متاما معه بل و تتميز عليه 

بقوة احلكمة و الدهاء. ال�صيء الذي لو اثبت وجوده و قوته ، �صيفقده 

ال حمال �صالحه الفتاك الوحيد ... �صالح االيديولوجية الذكورية.

العالقات اجلن�صية هي غاية يف حد ذاتها و هي ا�صا�س للعالقات الب�صرية  

و االن�صانية  منذ االأزل لذلك ارف�س رف�صا مطلقا ان يتم ربطها بعامل 

الغالب هو توجه �صيا�صي الأهداف معينة  الدين بحكم ان توجهه يف 

اأي انه و�صيله و ال يرقي مل�صتوى الغاية. ارى اأن خطوة البدء واالنطالق 

املراأة املغت�صبة يف  اأفق جديد، يرقى مب�صتوى االن�صانية و ين�صف  نحو 

حياة  داخل  اجلربي  الدين  تاأثري  من  التخل�س  هو   ، الفطرية  حقوقها 

و  منها  العلمية  املجاالت  كل  ت�صييق يف  من  عنه  يرتتب  ما  و  الفرد 

ال�صخ�صية. بحكم ان املجتمع بكل هياكله هو قادر، االن، يف الع�صر 

احلديث على بلورة منوذج خا�س به يف اطار نظام علماين  يتالءم مع 

معطيات هذا الع�صر و يحرتم ذكاء االن�صان بعدم خلط مفاهيم العلم 

و اال�صطورة و تلقينه كل واحدة على حدة متجلية بو�صوح يف تركيبتها 

الواقعية. انا اأوؤيد و ا�صجع بقوة العالقات اجلن�صية خارج اطار الزواج 

�صرط ان يتوفر املجتمع على ن�صج فكري و م�صتوى وعي جدير، يجعله 

احلريات  ال�صنف من  هذا  و   .. قراراته  و  اختياراته  م�صوؤولية  يتحمل 

ال�صغر.  منذ  تلقن  التي  الرتبية  ركيزة  على  بال�صرورة  ينبني  الفردية 

بحيث ان متكن اجلاهل من ادوات التحرر و ممار�صته للحرية يف نطاقها 

الوا�صع، يعد اكرث خطورة على بنية املجتمع بل ووجوده، يف حال انه 

ا�صاء ا�صتعمالها. احلرية هي نتاج الوعي اجلماعي.

الذكورية ثقافة و�صحاياها الرجل واملراأة على حد ال�صواء. الأنه بداخل 

املجتمع الذكوري نظهر بذوات مزيفة، املراأة تتلب�س �صخ�صية  م�صطنعة 

امراأة غري حقيقية لري�صي  مع  يتعامل  اي�صا  والرجل  الرجل  لرت�صي 

هو  العقلية  هذه  داخل  نتخبط  يجعلنا  عائق  اكرب  نظري  يف  غروره.  

الدين )عموما(، الذي كر�س عرب التاريخ مبداأ الالتكافوؤ  بني املراأة و 

الرجل و جعل هوة بقدر ال�صماء تت�صع بينهم، و لذلك ف�صدت هذه 

العالقة يف جل اإبعادها  بحيث ا�صبحت املراأة تتخوف من اأي رجل 

حتى ولو كان غريبا عنها.

هذه  اإن  بحيث   ، ال�صماء  الآلهة  انعكا�صا  الذكر  من  جعل  الدين 

الإقناع  تهدف  ذكورية  فكرية  مرجعية  اطار  ت�صب يف  كلها  التفاوتات 

عليها،  الذكوري  اجلن�س  بتفوق  و  العقلي  و  الذهني  بق�صورها  املراأة 

او ع�صيان. لكن من ح�صن احلظ،  مترد  تطيعه دون  و  له  متثتل  حتى 

اثبت عدم م�صداقية هذه االأفكار  و  املرجعيات  العلم اطاح بهذه  اإن 

بتفوق املراأة الغربية احلرة على الرجل يف عدة ميادين و بقدرتها على 

ت�صيري حياتها بكفاءة.

 

ملـــف	العـــدد
اجلن�صانية	:	اجل�صد،	الدين،	الفن
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اأنا	مع	احلرية	اجلن�صية	خارج	اإطار	الزواج	
مونيا مهدي

اإنه مو�صوع ح�صا�س و يكت�صي العديد من ال�صوائب... مو�صوع يتكلم 

هذه  اأن  اأقول  لن  لنا.  الذكوري  املجتمع  نظرة  وعن  الن�صاء  نحن  عنا 

عقلية  اإنها  فقط،  التقاليد  اأو  الدين  ب�صبب  تكر�صت  الذكورية  النظرة 

مرت�صخة قبل ذلك بزمن بعيد، منذ اأن تربع الرجل على عر�س احلكم و 

اأ�صبح االإله الذي ُيعَبُد بدل االآلهة االإناث املقد�صات. اأي منذ بدايات 

االأنثى  فيها  كانت  التي  االأمي�صية  الع�صور  اندثار  و  االأبي�صي  الع�صر 

ب�صفة عامة كائنا مقد�صا و رمزا للخ�صوبة و احلياة و اال�صتمرار . 

يف  مقد�س  كجن�س  املراأة  مكانة  بداأت  لالأ�صف،  و  احلني  ذلك  منذ 

الهبوط و التدين تدريجيا حتى �صارت ِمْلك ميني من اجلاريات واحلرمي 

. هذه النظرة حولت املراأة اإىل وعاء جن�صي متحرك يف نظر الذكور لي�س 

اإال... طبعا، كان للدين دور لعبه يف هذا الباب، دور كبري يف تر�صيخ 

هذه الفكرة يف اأْذهان النا�س على اعتبار اأنه يروج دائما لفكرة اأن املراأة 

عورة واأنها ناق�صة عقل واأن لها ن�صف ن�صيب الذكر من املرياث واأن 

�صهادتها ال ت�صاوي �صهادة الرجل .. الخ الخ ... 

اأنا �صخ�صيا اأرف�س هذه النظرة الدونية الذكورية. اأنا مع احلرية اجلن�صية 

خارج اإطار الزواج.

ملـــف	العـــدد
اجلن�صانية	:	اجل�صد،	الدين،	الفن
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مازال  احل�صور  كان  فيه،  مبالغ  بتثاقل  القاعة،  جوف  يف  نْف�صي  اأجر  واأنا 

باهتا. والأين دخلت الهثا من اأثر التعب و�صياط اأ�صعة ال�صم�س، مل يكن 

بالداخل.  املعرو�صة  واللوحات  والنا�س  االأ�صياء  اأميز  اأن  اآنذاك  مبقدوري 

وال  يتجه  اأين  اأدري  ال  طويل  ممر  اأو  دهليز  عبارة عن  برمتها  القاعة  كانت 

منع�صة،  غري  يل  بدت  اأنها  َد 
ْ
بي حمتملة  برودة  اأجواوؤها  ت�صود  ينتهي.  اأين 

اأهي  اأتبني م�صدرها،  اأ�صواء كابية خافتة مل  جُتْل عتمَتها  �صوى حزمة  مل 

بقايا خيوط ال�صم�س املت�صللة من اأعلى ال�صقف اأم الكوى ثم ما لبثتت اأن 

اأم م�صدرها فواني�س ثبتها املنظمون كديكور على اجلدران؟ قبل  ازوّرت؟ 

اأن تنق�صع الغ�صاوة من على عيني، وقبل اأن اأمتعن جيدا يف اأوىل اللوحات 

اأتبني م�صدره،  بالكاآبة مل  اإح�صا�س  اجتاحني  هناك،  املعرو�صة  الت�صكيلية 

فعدت اأدراجي نحو البوابة التي اكت�صفت اأنها على �صاكلة قو�س عتيق من 

�صيقة،  اأزقة  حنايا  دون هدف يف  انقذفت  القدم.  موغل يف  برتغايل  طراز 

ملتوية تفوح منها رائحة كرائحة التاريخ. م�صيت مفتونا مبحلقا يف ال�صبابيك 

اأ�صر  تعاقب  األف حكاية وحكاية عن  التي حتكي  وال�صرفات  العالية جدا 

وعائالت �صكنت هذه الربوع  منذ قرون خلت. من هناك يف االأعايل  تطل 

عجوز �صامتة كالقرّبة، اأثقلت ال�صنون والزمن مالمح وجهها وطفقت تغر�س 

عينيها عميقا يف املدى البعيد. ويف ال�صرفة املقابلة انزوى طفل �صغري يرقب 

بالده�صة  ال�صاج  �صمتها  عن  مقرف�صة يف خجل حتكي  حمائم  كثب  عن 

واالإمتاع. اأطلقت �صاقي للقدر ت�صيحان بي بني االبراج العالية املطلة على 

ال�صاحل االأطل�صي، حيث هناك يف قلعة عالية ن�صبت مدافع �صدئة، مازالت 

احلدثان.  نائب  وال  الزمان  فعل  ال  منها  ينل  مل  االأنواء،  وجه  يف  �صامدة 

جتثو وعيونها على االأفق االزرق ال�صا�صع، ترقب منذ االأزل قوافل القرا�صنة 

ال�صفن  �صواري  املتدلية من  باحلبال  الدوام  املتم�صكني على  الدهاة  املردة 

االأعداء  جيو�س  واأ�صاطيل  البحري،  لالأفق  مبناظريهم  م�صتطلعني  احلربية، 

على  غاراتهم  و�صن  احلدود  غيلة من حر�س  للنيل  الدوام   على  املتاأهبني 

املدن ال�صاحلية. وعلى مقربة منها، ومن على كل هذا العلو ال�صاهق، تابعت 

�صغب اأطفال احلي الربتغايل، وكيف كانوا، ب�صرعة النيازك ،يلقون باأنف�صهم 

مياه  املاء.  �صطح  �صرخا عميقا يف  الرحب، حمدثني  امليناء  مياه  اأعماق  يف 

ظل  عمالق،  جدران  واجهة   على  اأبدي  وارتطام  �صارية  بحرب  من�صغلة 

ميد �صدره منذ االأزل ل�صربات االمواج املجنونة التي ال متل ابدا وال تكل 

يف حركات ال تعد وال حت�صى من املّد واجلزر والذهاب واالإياب واالرتطام 

امل�صموع  وهو ال يبايل بتقلباتها الهائجة ،معرت�صا معاندا �صاخما بجربوته ال 

ي�صعف وال يلني اأمام هذا االإ�صرار اجلبار على االنك�صار واالنتحار االأبدي، 

حتى ا�صطبغت خا�صرته  بحزام بلون احلناء. دلفت واأنا م�صرمن انتزع مب�صقة 

على  يقتات  بداأ  الذي  النقر�س  داء  نعم  النقر�س،  داء  وعثاء  من   
ّ

رجلي

عظامي. قلت دلفت اىل بوابة القلعة الربتغالية احلديدية التي ت�صبه اإىل حد 

بعيد باب زنزانة كربى ،تلقب  بباب البحر . تغم�س على الدوام  قدميها 

له  الظلمات ، حتكي  املاء �صامدة، حتر�س احلي يف مواجهة دائمة لبحر  يف 

يف  وطمرتها  ال�صفن   باآالف  اأودت  التي  احلروب  اأهوال  عن  لها  ويحكي 

التي  والغرائب  والعجائب  االأرواح  عن  حتكي  واملحيطات،  البحار  قيعان 

متّده  البي�صاء  والنوار�س  املده�صة،  واأعماقه اخلرافية  البحر  فلوات  بها  ت�صج 

باحلكايا ال�صاحرة من وراء �صبعة اأبحر َمددا.

َعُد اإليه عرب درجات متاآكلة تعود يف  توقفت على مبعدة من منزل �صاهق ُي�صْ

ن�صاأتها اىل غابر العهود واالأزمان كما يقال. من �صرفته اخل�صبية الباهتة اللون 

يف اإطارها املتاآكل ت�صرئب كرمة تني �صغرية براأ�صها من اجلدران وقد فتحت 

النافذة. وعلى �صطح البيت  متدد  اإطار  �صقا و�صدعا ظاهرا يف طريقه لنزع 

حبل غ�صيل طويل، ن�صرت عليه مالب�س زاهية االألوان ترفرف يف مهب تيار 

الهواء، يقابله بنف�س الدقة والرتتيب يف االنتظام -على اأ�صالك الكهرباء- 

اأ�صراب من الع�صافري تزدحم يف �صف منتظم اأنيق ال�صكل، ت�صرئب باأعناقها 

اإىل رحابة ال�صماء وُتقّبل بع�صها البع�س يف حب ووئام و�صالم. ويف االأ�صفل 

كان ثمة قط م�صاك�س، قط واحد فقط ، يلعق ذيله م�صرئبا  بعنقه نحو قف�س 

اآيلة  اأ�ص�س  ا�صطفت  ،حيث  املقابل  املنزل  �صرفة  حافة  على  معلق  فارغ 

للتداعي وال�صقوط. على وجه احلائط يظهر بارزا للعيان ،ن�صر اأخ�صر مر�صوم 

يف غاية املهارة وال�صنعة الت�صكيلية، كتبت حتته عبارات ت�صجيع هذا الفريق 

االأناقة   غاية  يف  بر�صومات   ، ذاك  اأو  الفريق  ذاك  ت�صجيع  عبارات  ،تقابلها 

االأهجوزة  برتنيمات هذه  القلعة من جديد لال�صتمتاع  واجلمال. �صعدت 

املتناغمة االأ�صوات القادمة من جوف  زمن لي�س زمننا، الأنه خّيل ايّل، بحق 

اأ�صداء قعقعة �صنابك خيل الربتقيز الغزاة  و�صليل  اأذين  باأم  اأ�صمع  اأنني 

الثغور،  االأطل�س  حماة  اأ�صود  وغارات  االأ�صماع  ت�صم  التي  الروم  �صيوف 

اأرى واأ�صمع ما  اأبطال دكالة ال�صجعان و�صهيل جياد حماربيها اال�صاو�س، 

واملعارك  احلروب  وبيارق  األوية  حَمَلِة  اأنا�صيد  �صدى  من  االلتحام  يعقب 

الفاحتني وتكبري وتهليل فيلق الطليعة املتطوع لدحر االأعداء واملوت قربانا 

حلماية عذرية الربيجة. اأرقب رفقة هذه اجلوقة مكانا ذهبيا اتخذته ال�صم�س 

البي�صاء  النوار�س  وهذه  املتكررامللغوز.  ومغيبها  النتحارها   ومذبحا  هدفا 

بالر�صائل واالأخبار واحلكايا، تهم�س يف  ،تاأتي دوما حمملة  ،ك�ُصعاة الربيد 

اآذان ال�صرفات والنوافذ امل�صرعة على تيارات الهواء الرطب وتوزع االخبار 

عرب قعقعاتها الدائمة باحثة يف �صراهة هنا او هناك عن اأ�صماك قادها م�صريها 

نازلة  ووحدانا   اأ�صرابا  تاأتي  لاللتهام،  الدوام  على  املفتوحة  مناقريها  نحو 

�صحرا  املكان  تزيد  االأ�صوات  متناغمة  جوقة  يف  وحبور  بهجة  يف  �صاعدة 

ا�صرتجعت  ت�صربلني.  بال�صكينة  اأح�ص�صت  لها.  مثيل  ال  وده�صة  خا�صا 

دواخلي  اىل  ت�صلل  اأدري،  ل�صت  دافئ/بارد،  �صيء  ذهني.  و�صفا  هدوئي 

جناحيه  على  يحمل  رطب  هواء  امليناء.  اىل  البحر  مويجات  ت�صللت  كما 

رائحة البحر ورائحة املراكب، والزوارق وملح البحر واأهازيج البحارة اأنع�س 

مكامن  وا�صتغوار  الت�صكيل  لهواية  العودة  حب  نف�صي  يف  واأيقظ  كياين 

بداخلي  ت�صخمت  املكان  على  بجربوته  يزحف  الغروب  بداأ  وملا  اجلمال. 

اخلالق  وعظمة  �صر  عن  بحرقة  اأ�صاأل  اخللق  هذا  كل  بعد  ال�صوؤال،  �صهوة 

االأكرب. تذكرت قاعة العرو�س.نعم قاعة العرو�س .وجدتني اأحدث نف�صي 

ب�صوت غري م�صموع،هذه لوحات ت�صكيلية طبيعية �صاجة بال�صوت وال�صورة  

واالألوان، اأمل تقتن�صها بعد عني الفنان ؟؟.

	رائحة	اللون	
    عبد الواحد كفيح

اإبـــــــداع



40

اإبـــــــداع

تهربني من الباب

تهربني من الّنافذة

تهربني من االأ�صابع

تهربني من ال�ّصوارع

تهربني من الّنا�س واملطر

تهربني من احلانات

تهربني من املطاعم واملقاهي..

اأ�س!
ّ
تهربني من كّل �صيء لت�صكني هذا الر

ر�صا�صة
عبد الفتاح بن حمودة

�ْصَوار 
َ
َنَك ُتْزِهُر ااْلأ

ْ
ِني َو َبي

ْ
َبي

نَْواُر
َ
يِن ااْلأ َو اإِىَل َيَدْيَك َتُرُدّ

`
يَدًة َراَك َق�صِ

َ
 اأ

ْ
َتْدُنو اإِيَلَّ ِلَكي

�ْصَعاُر
َ
ِني ِبُعُيوِنَك ااْلأ  َو َتُلُفّ

َمٍر َراٍق اإَِذا
ْ
ِة َمر

َ
ر

ْ
َهْل يِل ِبَك�ص

ْقَماُر
َ
َجى ااْلأ ْت اِلآِلَهِة الُدّ  َرَقّ

َفٍة مَنَْت َعا�صِ
ُ
ْلف 

َ
َنَك اأ

ْ
ِني َو َبي

ْ
َبي

َبَك نَاُر ؟
ْ
ُقر

َ
َبى ، اأ  َما َباُلَها َغ�صْ

ٌ
يِنّ َطاِئر

َ
�ْصَواَق اأ

َ
ُث ااْلأ َحِدّ

ُ
َو اأ

�ْصَجار
َ
 َفَلَعَلّ ُكَلّ �َصَماِئَها اأ

ُ

رواُحَنا
َ
َدْت اأ

َّ
َفْوَق امْلَاآِذِن َغر

اُر
َ
�ْصر

َ
 ُلَغُة اْلَباَلِبِل َما َلَها اأ

َقْد ِجْئُت ِبااْلآَماِل َفاْفَتْح يِل َيداً

َك ...َلَعَلَّك امْلُْخَتاُر
ْ
ْهُفو اإَِلي

َ
 اأ

 َخِريَطِتي
َّ

اَقْت َعَلي اإِيِنّ َو اإِْن �صَ

�ْصَمار
َ

نَْهاُرَها ااْلأ
َ
ِتي اأ  َفَمَحَبّ

بيني	و	بينك	
فاحتة �صالح الدين

-اأمامك اثنان كيما ترتوي بهما

ُ
ماء ال�صراِب وماء البحر يا َظَماأ

-ال �صيَء يدعو اإىل بث ال�صرور فقد

اأزعْجتنا باملاآ�صي اأيُّها النباأ

- يهزا بنا كّلما اأ�صغى ل�صرختنا

ُ
م�صتنجدين به  يف االأزمة املالأ

-كّل الثياب التي كنت اقتنيُت حديثا

 تْهرتاأ
َّ

يا �صديقي على جنبي

-اأهذي واأجرتع االآثام طازحة

ُ
ْر بروحي ذلك احلَماأ ً لو مْل ُيَطوَّ

-كيف النجاُة؟ اإىل اأين النجاُء؟ :

تقول ال�صم�س كلَّ �صروٍق وْهي تبتداأ

-النْهر مّل، راأى اأ�صماَكه �ُصرقْت

واملاُء ي�صرُخ: اأفٍّ �صوف اأختباأ

-هذا الف�صاء ك�صاٌء �صاحٌب فمتى

اأ�صطيع متزيقه عني، اأاأجرتاأ؟

- اأكاد اأْبِعد جثماين اأطّلقه. 

تردد الروح : زوجي كاالأىل بُذاأوا

- ياليل طْل قال خّفا�ٌس وحرِمتك العظمى

ُ
، ال اإاّلك ملتجاأ

َ
بقلبي

ت�صّهد اللوعة اخلّفا�س لي�س يزال قائَم الليل

ال ير�صيه ُمّتكاأْ

عبث
حممد العيا�صي
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البلد	�صفينٌة	وبحٌر	واجلهات	الأربع
ع�صام خليل، م�صر

تركنا البلد

ليبقى مت�صٌع يف ال�صارع،

لناأكل، 

ليكون اخلبُز �صاحياً

قفاُه كوجهه / تاُم احلمرة والدقيق.

لي�َس يَل ن�صيٌب

حتى من ر�صيف البلدية.

براأ�ٍس بثقٍب 

وجفٍن ي�صبُه كرنيب املطبخ

اأ�صحو على ُجنيٍه جنَب حذائي

الأفطر.

لففُت ق�صيدتني يف جيب لقمة

 

األوُك واألوُك ..

 

الكالم تع�ّصب يف ال�صدر

 

واأثمر حنجرة.  

وال�صاُي على اهلل .

ُن احلقائَب 
ّ
اأمر

 

للطلوع اإىل �ُصّلِم

 

 الب�صائع

 بال تذاكر،

ِق
َ
اأغ�صُل كّل اأثٍر للعر

 

واأعدل البدَن يف مقعٍد رخي�س،

اأ�صرُب ال�صاي ..

كلُّ حَلمٍة يف )دكرن�س(

حناٌن �صارٌب يف البطن.

رز
ُ
اأكتُب واأخبُئ احلرَب مع االأ

حتت �صقفٍة مرّتبة،

جّعدتها قّلُة احليلة،

واأفطُر على ج�صِر امل�صرف.

كّلما حكْت حكاية

 

�صربُت يف االأر�س خيمة، 

ّ
وعلقت على االأوتاد �صاياً ملن مير

 

وعنباً للراوية.

 احليطان عالية 

 عالية بال جذوع وكل نتوءاتها حفر

قالت حمامٌة

 

بي�صها على الع�ّس

بال �صٍقّ واحد !

 احليطان 

عاليٌة جّداً

 

حتى اأن الطوب اختنق وفتح رئًة يف الدهان.

 

 املعقول، اأن يحملني ال�صلم بلطف

 اإىل �صدرة اجلدار

لكن املالئكة وعدتني بع�صاء ومقعدين على 

النيل !

 اأركن راأ�صي على املخدة

 وظهري على احل�صري

 واحلكاية

ال تنتهي اإال بع�صٍل

 

ين�صاب على احل�صري.

يا بنُت

من ع�ّصبِك بهذي النعمة ؟!

ال�صبُح يجري اإلينا ما اإن فتحنا العيون،

 

 يلحقنا،

يفرد مندياًل،

 

 نتورك عليه كي ال تطري جنب االأري�س

اأمّزق )البا�صبور( حتت �صجرة توت،

 

اأهّز اجلْذع الآكل

 

ويرطب احللق.

يا غالية

لي�س اأجمل من �صباح اخلري

اأ�صّبها عليِك فتخدلني اأكرث

ال يبقى بيننا اأيُّ قما�س .

التقومُي اجلديُد �صيبداأ اأول احل�صاد

وكلما ثقل املح�صول       �صنزيُد االأيام

وبايل اأال نكرب

اأاّل تن�صانا املو�صيقى يف االأفراح.

املهمُّ

اأن يبقى ال�صوت ُقّدام احلنجرة

واأن نتج�صاأ اإذا لزم االأمر .

االإلُه الذي اأعطانا االأر�َس 

 

 والزرع

 ابت�صم يف الربيع.

 على الفور؛ 

ابت�صمْت �صاٌق يف نهايتها وردة.

 

املح�صوُل كله مييل طوال النهار اإىل غروب 

 ال�صم�س.

 يف الليل 

كاأننا غرباء

بع�صنا اأح�ّس مبنجٍل ُيريُق ع�صَل احلياِة 

اجلامِح

 

ب�صربٍة يف ال�صرة !
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مل يرفرف الفجر االأرجواين بعد

عندما اأقبلت اأ�صباح ال�صاعة

ترمقني؛

تتفر�س يف،

فاأ�صاأل �صدوف اجلن من حويل،

و اأ�صاأل حفار القبور

بهم�س مكتوم :

يا حفار القبور: ما االأمر؟.

اأهذه هي ال�صاعة؟ 

ليجيبني زفري الريح،

جئناك،اأنت،اأبها امل�صوؤوم.

جئناك ننهي بقية ال�صهر.

قلت: يا قوم 

اأترى هنا،

على ح�صري الق�س املظفور،

اأم يف الرابية،

اأم يف  مكان اآخر؟

قالوا: انه�س  

و هلم يا مهموم  

لنجرب يف اخل�صم القفر.

قلت: اأيا جن الفجر  

يف هذه، كلكم نظر.

و اأنا �صيان عندي الُهُجود،

و ال�صهر،

هنا، اأو هناك،

اأو يف مكانكم، ذاك

القفر

لن اأفرغ دموع االأ�صى من عيني

على ح�صريي املظفور.

قالوا: نعم،

نعلم.

اأنت ل�صت من عيدان اله�صيم

لت�صعر بيننا بال�صجر.

لكن �صتخربنا، يقينا،

باأحالم لياليك،

و باأ�صياء اأخر.

َت
ْ
و اإن اأَبي

�صيالزمك ر�صم،

وو�صم،

مل يدون على �صواك

من الب�صر.

قلت: يا حفار القبور  :

لن اأذعن جلن الفجر،

و لو رموين يف اخلالء القفر.

لن اأذعن للكابو�س.

لن يهزمني �صواد هذا القدر.

فالتيه يا حفار 

يفتنني.

و املنفى

يع�صقني.

ووحدي،

ووحدي فقط

�صينبج�س يل ال�صر اخلفي

االأكرب؛

و ال�صياء،

و�صط اخل�صم

القفر،

يف امل�صاء،

وغب ال�صحر

اخل�صم	القفر
نا�صر ال�صو�صي   

اإبـــــــداع
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كاهـن
حممد اأوجلمعا

االأوراق ال�صفراء الذابلة واملت�صاقطة 

االأوراق التي بعرثتها اأرجل 

ونحن نودع بع�صنا البع�س، 

عفت عنها الريح فلم حتملها، 

وجتاهلها احلرا�س 

قبل قليل رجوتك اأن ترحل

واالآن 

اأريد ح�صور قدا�صك يف معبدك، 

لعلني اأتكهن 

اأو اأ�صبح نا�صكا 

فاأنا 

ال اأ�صلح اإماما.
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قال �صعيد :

اأدخن  واأخذت  اآخرها  عن  النافذة  فتحت  للنوم،  اأمي  خلدت  حني 

وال  ال�صماء  عمق  اإىل  كعادتي  اأنتبه  ومل  كثرية  اأ�صياء  يف  اأفكر  كنت 

اإىل النجوم اأو ال�صحب الهاربة، بقيت هناك اإىل اأن اقرتبت مني اأمي 

بعدما اعتقدت باأنها نائمة، مل اأنتبه اإىل حفيف اأقدامها وهي تقرتب، 

اإىل  ودعتني  النافذة  اأغلقت  عميق،  حزن  عيونها  يف  نحيلة،  كانت 

املبكر  اإدماين  كثرية،  بهواج�س  خميلتي  ي�صغل  كان  �صمتها  النوم، 

يف  اإ�صتغايل  يقلقها  كما  كثريا،  يقلقها  كان  والكحول  احل�صي�س  على 

قلب الليل حني اأحمل الري�صة الأر�صم وجها ما، اأو اأ�صع خطوطا للوحة 

ترف�س  كانت  فبينما  بيننا،  ما  يف  يبعد  راح  الكحول  اأن  كما  قادمة. 

احلال  تلك  على  تراين  اأن  واأنا خممور كنت وخمافة  عليها  اأ�صلم  اأن 

حتى  املنزل  باب  اأفتح  اأكاد  فما  تنام،  ال  لكنها  الليل،  طول  اأت�صكع 

اأ�صمع غمغماتها من بعيد :

اإنه قلب االأم

كانت فتيحة التي تعرفت عليها �صدفة برفقة �صعيد مبقهى �صي�صي ال 

البليغ  و �صمته  الهادئة،  �صعيد  نربة �صوت  لكن  الفن،  �صيئا يف  تفقه 

اأحيانا �صجعها على االإ�صتماع اإليه اأكرث.

كان �صعيد متزوجا وله ابنة واحدة، اأما فتيحة فكانت مثلي هائمة بال 

اأفق.

وكنت برفقة �صعيد نتحدث يف اأمور خمتلفة حني ملحتها وهي تدخل 

يبدو من طريقة  تقريبا، وكان  �صاعة  بعد  اإىل دكة عالية،  راأ�صا  تتجه  و 

تدخينها اأنها جد مرتبكة دعوتها اإىل اجللو�س بجانبنا فلم ترتدد.

وعلى  القامة  تو�صطة  الب�صرة  بي�صاء  الثالث،  عقدها  بداية  يف  كانت 

قدر كبري من الذكاء، وكعادتي مل اأ�صاألها عن اأ�صلها اأو ف�صلها، لكن 

لكنتها البدوية كانت وا�صحة و قبل اأن تنهي ال�صيجارة  دعكتها على 

املنف�صة، ثم التفتت اإيّل قائلة:

هل ت�صرب ؟

نعم

اأي نوع من اخلمور..؟

كان �صوؤاال مفاجئا من فتاة يف مقتبل العمر فاأجبتها با�صما.

اإىل حد االآن لي�س لدي اأي م�صكل مع اأي نوع.

اأنا اأي�صا.

تقبلني على اأي نوع...؟

لي�س اأي نوع، املهم و �صحكت ب�صوت عال قبل اأن ت�صيف :

املهم هو العبور اإىل ال�صفة االأخرى.

قلت �صاحكا :

اأي �صفة ..؟

الن�صيان. نعم الن�صيان. اأن تن�صى كل �صيء و تنام، بعد ذلك فتحت 

حقيبتها و اأخرجت مذكرة �صغرية. فتحتها ثم قالت بعد اأن و�صعت 

اأ�صبعها على رقم معني.

من ف�صلك هل هذا رقم كبرية.

كان اإ�صم كبرية يف اأ�صفل الورقة، و حني اأ�صرت اإليه باأ�صبعي، طلبت 

مني اأن اأركب لها الرقم. و بعد اأقل من دقيقة جاء �صوت كبرية :

فتيحة اأين اأنت ؟

اأنا يف مقهى �صي�صي.

�صتعودين هذا امل�صاء ..؟

ال اأعتقد ذلك.

متى �صتعودين..؟

ال اأعرف.

هل اأنت بخري..؟

و توقفت فتيحة ثوان قليلة قبل اأن ت�صتدرك

اإنه اأ�صوء يوم يف حياتي 

كيف ..؟

�صاأو�صح لك يف ما بعد.

و�صعت الهاتف يف حقيبتها ال�صغرية واأغلقتها باإحكام ثم قالت وهي 

حترك راأ�صها غري م�صدقة.

لـقـاء
ح�صن ريا�س               

اإبـــــــداع
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اأيُلول ِميالِدي...اأيُلول مِوٍتي..

 

اأيُّها الواقُفون على ُجرحي

 

متايُلوا قِليال

 

اأيُلول يا اأيُلول...

 

عندما يرجُع االأطفاُل اإىل املداِر�س

 

اأفتُح ُجرِحي َوحاًل للّنواِر�س...

 

ما نفعْتِني لياليِه الّطواْل

 

وال اأحّبتِني ن�صاُء املِدينة القِدميْه

 

ُكنت معُتوها مبا يكِفي...الأ�صِرق دجاَجات جارِتي...

 

واأبيَعها جلارِتي االأخرى - جارُتنا -

 

كانِت الّديكُة تت�صاهُر...ورّبات اخلّم يخِنقن الّن�صل باأ�صبعهّن 

غري جّداً ال�صّ

 

اأيُلول...

 

 كِثريا يرتِفُع �صوُت باَعة مالب�س الّن�صاء الّداِخليْه؟
ُ
اأكّلما �صمَت اهلل

 

»ماُيوهات ما ُيوهات

 

�ُصوتياناْت...ما ُيوهات«

 

ليْب؟ من يفتُح هذه اجُلروح يف نهٍد ُير�صُع امل�ِصيح فوق ال�صّ

 

اأكّلما �صمَت باعُة املاُيوهات فتحِت املاآذن حناِجرها ُتنادي يف الّنا�س:

 

 على ال�صالْه
ّ

»حي

 

 على الفالْح«...
ّ

حي

 

وبني الّنداءْين...يغت�ِصُل املُوؤمنون...

 

اأيُلول يا ُعقدِتي

 

ُقل الإخوِتك الـ االأحد ع�َصر:

 

عندما يرجُع االأطفاُل اإىل املدار�س

 

اأفتُح ُجرِحي وَحاًل للّنواِر�س...

 

)2( 

 ثانَية
ُ
 يرايِن اهلل

ْ
يتِني كي

ّ
اأيُلول...عر

 

اأيذُكر �صبحانُه كيف ن�َصاأُت واأيُّ طني مْعِدين

 

اأْم من ا�صمنٍت وحِديٍد مزَجِني...

 

 اأ�صرَي اإن�صاناً
ْ

يُت فلتْمدحِني قِليال كي
ّ
يا اأهلل ها اأنا تعر

 

)...( 

ني كانْت �صُنونوٌة جُتيد عْجن الطِّ

 

َب ُقد�ِصية الّتكِوين وكاَن باْمكاِنها اأن ُتكذِّ

 

بْت فقْط اأن ت�صنَع اآدِميا...
ّ
لو جر

 

وح...
ُّ
اأّما الر

 

يُح تنُفخها...وتتجلَّى عُيوبنا...
ّ
فوحدها الر

 

)...( 

ا�س اأهِلي  تِقيني ق�صَ
ْ

اأيُلول... دّثرَتِني كي

 

كاُنوا يت�صاءُلون واالأرَحام...

 

واأّما ال�ّصائل فانَهر...واحَذر اأْن حُتّدث ِبنعَمة رّبك...

 

ِحيم...
ّ
حم...اأيُلول الر

ّ
اأيُلول الر

 

كرُثت اأ�صماُء اهلل

 

 اأّننا ُحفاة ُعراًة ن�صعُد اإىل اهلل
ْ

وال نعِرف غري

 

)...( 

�س كّل ال�ّصعراء يحرَتُقون
ْ
اأيُلول...لي

 

�صت كل الق�صاِئد بناِدق
ْ
ولي

 

فاْق زناِدق
ّ
ولكْن بع�ُس الر

 

يرف�ُصون اليا�صِمني

 

بيع
ّ
ثّم َيكتُبون �ِصعراً عن ِخذالن الر

 

)...( 

ا�صات
َ
نا لياٍل ِطواٍل خلَف الفر

ْ
م�صي

 

 ن�صطاَدها
ْ

ال لكي

 

بل لتدّلنا على ُنوٍر به نحرِتْق

 

)...( 

كم امراأًة �صَعدْت �صّلم اأنينَها

 

حمان
ّ
�س الر

ْ
لُتطّل على عر

 

وحدُه اهلل اأعّد تقاِريره...واملُخرُبون

 

بيْع...
ّ
فاُق كتُبوا �ِصعرُهم عن ِخذالن الر

ّ
والر

ر�صاِئُل	لأيلُول	
ى / املغرب �صعيد غيدَّ
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اأنظري
جمال املعت�صم باهلل - املغرب، كندا
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نوازل
عبد الغني فوزي - املغرب

نظري.
ُ
اأ

 

 اإنها �صورتي من فوالذ، مرة اأخرى.

 خرجت منها مرتني.

 اأنظري:

 االإطاربطيء

 واخللفية نافذة داخلية.

 اأنظري.

 اإنها �صورتي : زراعية،

 املالب�س من ذهب قدمي

 وعظام االأرق نظيفة

 ومنا�صبة للمنفى.

مونريال . يونيه 2٠1٥ .

اأكتب “ الكل “

فيما ظننته املنتهى

واأك�صره يف قب�صة رخوة ،،

قب�صة تراين اأراها

ويعلو الفي�س

اأت�صمم “ الكل “

واأنرثه يف الرائحة ،،

الرائحة التي تطوفني

حول كل �صاردة تقيم 

رع�صة

يف الواردات الغليظات يف 

ال�صند

�صريان امل�صاحة وحده

يطوي على اخلطى

اأطارد “ الكل “

اإىل اأن ي�صتوي على احلافة

بني الن�صفني الك�صريين

واأغو�س واإياه

يف املاء االأول الذي �صيع 

م�صراه

وبقينا..هناك

على نغمة فقد 

 تهفو لل�صماء االأخرى

بني العبارة واالإ�صارة

اأخا�صم “ الكل “

حني ينغلق وهواه اجلائع

يف ال�صهوة النابحة

وي�صدل ع�صاه

تنذرا ملن وما ع�صاه

اأجذب “ الكل “

على جذعي الطري

فتتجلى حبات اال�صتباك

فيما ت�صعه االأغ�صان من 

اأفق

اأنا االآن

خيطهما يف املكعب من 

الريح

اأ�صعى للحبو

حيث ال طريق

     وال اأثر

ما عدا ال�صالعات يف دبيب 

امل�صلك

ماذا ي�صعفني اللحظة

غري كتابة تذهب بي

فاأتوزع ظالال ت�صند ظاللها

لتحيا...

اأحتمل “ الكل “

الذي يتنزل على الروؤو�س 

الغافلة

وي�صيبها

مبا تبثه ال�صقوف الدامغة

بني غبار امل�صانق

اأتبول على “ الكل “

من عل

حني ت�صيق ال�صبل ، وقد 

تاأكل بع�صها

يف املفرتق

�صقيفتي ا�صتعارة

واأبقى والعبارة الزائغة

ن�صيح معا

دون حو�س يذكر

وهذا اخلراب قابع يف الكل

يجفف الينابيع من ال�صعر

هكذا يف الكثري من احلياة

قطرنا يدب

لري�صم ملاء “ اجلرة “ فاه

كاأين اأنا يف ال�صاللة 

املطمورة

والكل ي�صند الهيكل

ويقوي الن�صل

على م�صرح كالرقاب
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كْم لوحٍة ،

�صتموُت قبَل نزولها من �ِصدرِة االألواِن

كم من �صورٍة ومدًى ، �صتحرُم منهما الذكرى

الأنَّ اأ�صابَع الر�ّصاِم مل يحملَن ري�صَة عينه

وقَت انهمارِك غيمًة ت�صُل احلياَة بخ�صرة الغيب البعيِد

فظّلت االألواُن فارغًة من املعنى الذي اأوجدته يف االأر�ِس.

كم من �صاعٍر

 بالكلماٍت ، ثمَّ يخطُّ اأيَّ ق�صيدٍة اأخرى
ُّ
�صيمر

�صوى تلك التي اأوحيتها للّنهِر وْهو ي�صيُل نحَو م�صّبِه

�صيالَن عطرِك يف الرئات/املزهريِّات/الهواِء/املوِت

كم من فكرٍة

ثكلت ح�صورِك ، كم ق�صائَد مل يكنَّ كما ا�صتهنَي بقلِب �صاعرهنَّ

�صعٌب ما يتيٌم ،

مل يجد مطراً ليحيا اأو ليورق يف الكالم ال�صاعريِّ

وكم كماٍن كان ميكُن اأن يعيَد توازَن الّدنيا

ويك�صر �صهوَة احلرِب البعيدة

لو فقْط اأ�صغى اإىل اإيقاِع كعبِك

قبَل اأن تختلَّ م�صيتُه ومو�صيقاُه من فو�صى رحيٍل طارٍئ

مل يبَق لالأوتار بعدِك ، غرَي اأْن مت�صي وراء الريِح

ا ، لتكتَب وحيها املثقوَب بالنق�صان اأْن تختاَر غاراً مَّ

كيَف الأيِّ حلٍن اأن يطرَي

 دوَن اإذٍن من جناِح اهلل فيك؟ وكيَف؟
َ
واأن ي�صافر

كيَف ت�صرُي لالأوتار رائحٌة ، اإذا مل ترق�صي حلنينها واأنينها؟

كْم مْن...

وكْم مْن..

جّنٌة يف االأر�ِس ُتلغى مثلما ُتْلِغي املواعيَد احلروُب

وتطفُئ االأنواَر يف فرِح البيوْت

العمُر ال يكفي الأفهَم

اأْو اأعدَّ خ�صارَة امراأٍة مَتُوْت

مراآة	جانبية
حممد عريج، املغرب
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 وما ذنب ال�صيجارة 

 كي تلعنها..

 وتنفث فيها كل هذا الغيظ؟

 ما ذنبها لرتكلها

 وهي التي منحتك حياتها وج�صدها طائعة..

كما تداري اأ�صياء كثرية �صيئة تخرج منك

 ما الذي جنته 

 كي تخت�صر فيها كل تلك الوجوه البائ�صة

 برغم اأنها ت�صرب علي احلرق 

وال تغ�صب حني تطاأها باحلذاء.

 األي�صت هي من كان يهدئك؟

 ومل ت�س بك حني

 كنت تداريها من ابيك..

 األي�صت هي من �صمتت طويال علي ق�صمك فيها؟

 ومل تعرت�س اأبدا 

حني منحتها الأفواه االآخرين !

 تتواطاأ معك علي قتل الوقت

 وت�صمت دائما اإزاء نفخك فيها

 وتتحمل قلقك وتوترك

 تبدد فيها غ�صبك

وتكون اأني�صك يف اأوقات الوحدة

 مل تقل ال

 حتي حني �صاويت بينها وبني اأي ب�صقة

 اأمل ت�صاأل نف�صك

 كم �صيجارة اأحرقتها

 طوال ثالثني عام مروا؟

ومل تقف واحدة اأمامك يف املحاكم

 االآن فقط

 -دون اأي �صعور باخلجل-

 تقف وت�صكو

 االآن فقط

 حني ادركت انك منذ ثالثني عاما 

عبارة عن �صيجارة حترتق.

ير�صم	بدخانها	قلوبا	حترتق
�صيد العدي�صي، م�صر
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اللوحة االأوىل

 

اأمر ب�صنع متثال له من  باأمر اهلل ومالئكته وعبيده و�صياطينه..  احلاكم 

زجاجية  ثالجة  داخل  ل�صنوات  منت�صبا  التمثال  بقي  ال�صوكالته، 

والتهمت  الثالجة  اقتحمت  الرعية  جاعت  عندما  الق�صر،  باحة  يف 

التمثال... فكان طعمه مراً!

اللوحة الثانية

احلاكم باأمر اهلل ومالئكته وعبيده و�صياطينه .. اأمر ب�صنع متثال له من 

زجاجية  ثالجة  داخل  ل�صنواٍت  منت�صبا  التمثال  بقي  ال�صوكوالته، 

التمثال  رت الثالجة بداأ  يف باحة الق�صر، عندما جاعت الرعية وك�َصّ

يذوب.. و�صال دٌم اأ�صود!

اللوحة الثالثة

احلاكم باأمر اهلل ومالئكته وعبيده و�صياطينه... اأمر ب�صنع متثال له من 

ال�صوكوالته، بقي التمثال منت�صبا ل�صنواٍت داخل ثالجة  زجاجية يف 

باحة الق�صر، عندما جاع هوهجم على متثاله ب�صراهة و�صربه بحذائه.. 

ثم اختفى!

نهايات	مقرتحة	لتمثال	ال�صوكلته
خالد �صامح املجلي-االأردن

اإبـــــــداع
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بعينه  املكان  ذلك  تختاُر  يجعلها  وجيها  �صببا  هناك  اأن  البد         

وال�صماء،  االأر�س  �صياطني  يجمع  ودافئا  �صغريا  مكانا  فيه.  لتختبئ 

ي�صبق  مل  وتنتظر.  فقط  تختبئ  انتفاخنا.  وي�صتمر  وتتنا�صل  لتتعاي�س 

الهادئ  جلو�صها  يف  بال�صبط  تنتظرُه  الَّذي  ما  نعرُف  وال  راأيناها  اأن 

و�صتبقى  هناك  اأنها  نعلمُه  ما  كل  موجودة؟  غرُي  اأنها  نعتقَد  حتى 

عنها،  احلديث  على  يجروؤ  ال  اأحدا  لكن  باأمرها،  يعلُم  اجلميُع  دائما. 

َهْمَهَماِتَها بداخلي منذ �صنتي اخلام�صة.  اأ�صمُع  وننتفخ.  ن�صمُت  فقط 

وال  اأو�صح.  ويبدو  �صوتها  يرتفُع  الليل  يف  اأحيانا.  وت�صحُك  تتحدُث 

جمددا،  اخلوف  ينُفخني  نحوها.  اأ�صابعي  و�َصْحِب  غوايتي  من  متل 

بقوة عليهما  اإبطني ي�صغطان  َني وحت�صُر يدّي حتت 
ْ
َعي جفُة 

َّ
الر ُتغم�ُس 

رمبا  َعذبني االحتمال.  الرعُب،  اأبكاين  ليلة  يخطئا. يف كل  حتى ال 

لها  �صبيل  وال  �صبب  دون  بداخلي  اأ�صجنها  الأنني  تبكي  ال�صياطني 

بامل�صح.  اآذيته  الذي  اإال من عيني، دمعا ماحلا يحرق خدي  للخروج 

اأاأمر نف�صي اأن تتوقف عن البكاء وال تتوقف. بل يزداد بكائي املكتوم 

حتَت الغطاء، فالدموع اأي�صا ال يجب اأن يراها اأحد. يف كل مرة اآكُل، 

باخلوف.  اأنا  بطني  ومتتلئ  ت�صبع هي،  وتبلعه،  اأكلي  مت�صغ  اأنها  اأتخيل 

بق�صر  اأعبث  باغتتني  عندما  امل�صاء،  ذلك  يل  كالمها  تذكرُت  كلما 

انتفاخي.  وزاد  بيا�صه.  داخل  كالغريق  عيني  �صواد  ترنح   ال�صيطان، 

ماأوى ال�صياطني وال تدعي اأحدا يقرتب منه، ال�صياطني  “ابتعدي عن 
تنتظر فر�صة اأن تخطئي لت�صحبك ومن معِك نحوها فينتهي وجودك 

على الفور.”

طبُق ال�صر�س على 
ُ
بعنف ال ُيحتمل، مازال كالمها يقرع طبلة االأذن. اأ

ال�صر�س بقوة، اأعانق ج�صدي و اأ�صغط على حلمي بوح�صية حد االأمل، 

الأتاأكد اأنني مازلُت موجودة. طواَل الوقِت اأفكُر كيف �صاأنتهي ويختفي 

ج�صدي اإذا مل�صُت املخباأ. ودائما اأخ�صى اأن تكون مل�صتي اخلفيفة و اأنا 

من  ُت 
ْ
َتِعب اأمري.  فينتهي  الدافئة  ق�صورها  تخرَب  اأن  كفيلًة  اأغت�صُل 

ت�صور االأمر كيف ميكن اأن يكون. االآن، ما عدُت اأذكر عدد ال�صنوات 

التي م�صت واأنا ميتة. اأقبُع داخل ج�صد ال اأعرف من مالكه احلقيقي؟

 

اأو�صتني  اأنها  نا�صيًة  بجانبها،  وخالتي  امل�صاء  ذلك  نحوها  اجتهُت 

مرتفع  ب�صوت  تتحدثان  كانتا   ، اأحد.  اأمام  االأمر  عن  اأحتدَث  اأال 

�صوؤاال،  عيوين  َكَتَبْت  ال�صمت  ذلك  �صفحة  على  اأ�صلهما.  اأن  قبل 

فرط  من  منخف�س  ب�صوت  نطقتُه  ثم  قراءته.  جتيد  اأمي  وحدها 

بعد؟”  ج�صدي  من  ال�صياطني  خروج  وقُت  يحن  اأمل   “  اخلجل. 

اأجابتني بجبني مقطب: “ مل اأنت م�صتعجلة؟ لن تخرَج االآن، �صتخرُج 

حينما تكربين اأكرث” 

منهما.  كل  حجر  يف  اأذين  اأترَك  اأن  متعمدًة  اأمامهما  من  ِان�صحبُت 

ت�صاءلت اخلالة م�صتغربة :

- اأيُّ �صياطني؟ مل تكذبني على الطفلة وتخيفينها بهذا الكالم؟

- مل تعد طفلة، اإنها يف الثالثة ع�صرة من عمرها، دعيها تخاف بدل اأن 

جتلَب لنا العار، �صتعلم كل �صيء يف وقته. 

اأيعقل  وال�صور.  بالكالم  �صدري  �صاق  وقد  باردا،  اجلدار  تلقفني 

اأن  ميكنه  �صيء من حويل  اأي  اإىل  اأنظر  األتفُت  بداخلي؟  اأن ال�صيء 

اأم�صُك بطني بقوة واأحدُث نف�صي ب�صوٍت يدخُل اإىل فمي  يجيبني، 

 كل ليلة 
ّ

اأكرث بدل اأن يخرج. كيَف يعقل؟ مادمُت اأ�صمُع تاآمرها علي

واأ�صعُر بحركتها بداخلي، البد اأنها موجودة،  واأت�صور اأن عددها اأكرث 

فورة  كانت  اخلارج.  نحو  �صحبها  اأ�صتطيُع  لذلك ال  يدي،  اأ�صابع  من 

اأن  اإما  واحد.  باب  وُتَوحُدها يف  اأمامي  املغلقة  االأبواب  تفتُح  غ�صبي 

تخرَج هي اأو اأخرَج اأنا. 

فخدي  دفء  خمرتقًة  مرت  حني  �صبابتي.  غري  خال�صا  اأجد  مل 

واقتحمت خمباأ ال�صياطني. كنُت قوية و اأنا على �صهوة اإ�صبعي. وكانت 

ال�صياطني التي اأِلَفْت م�صَغ اأكلي، ُتخرج اأملها من فمي �صراخا. 

ُم، تاأكدُت اأن ال�صياطني بالفعل اختباأت بداخلي  فقط عندما �صال الدَّ

و اأنني اأخريا قتلتها. 

هكذا	قتلُت	ال�صياطني
خديجةامل�صعودي

اإبـــــــداع
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حممد	جمدي:	يتملكنا	قلق	كبري	ول	�صيء	يدعو	اإىل	التفاوؤل

للواقع  تقييمك  هو  ما  الكال�صيكي،  ال�صوؤال  املجلة:   n  
ال�صيا�صي املغربي ب�صكل عام؟ 

اأهمية.  من  يخلو  وال  جدا،  وجيه  �صوؤال  جمدي:   n  
بالن�صبة يل كمنا�صل يف �صفوف البديل الدميوقراطي، ال�صيء يبعث 

على التفاوؤل ويتملكنا قلق كبري ب�صبب ما يقع اليوم وما وقع باالأم�س 

املنظمات  وكذلك  العريقة  ال�صيا�صية  لالأحزاب  تفكيك  من  القريب 

اأو من بعيد،  النقابية من طرف م�صوؤولني عن ال�صاأن العام من قريب 

تمد من قوة االأحزاب، النقابات وجمعيات 
ْ

الأن قوة املجتمع والدولة ُت�ص

املجتمع املدين اجلادة التي ولدت حقا من رحم ال�صعب املغربي، وما 

يدل على ذلك هو ما وقع يوم 7 غ�صت يف انتخابات الغرف املهنية، 

حيث ا�صتاأ�صد املال احلرام ومل يبق فرق بني احلجر والزعفران وبني 

ال�صخر والورد، وذلك ما ي�صكل و�صمة عار وخيانة على اأعداء الوطن. 

ماذا �صيقول عنا اأطفالنا واأحفادنا حني يقروؤون يف املدار�س عن معاناة 

الثقافة  يدعون  طابور ممن  فيه  ا�صطف  الذي  الوقت  ال�صعب، يف  هذا 

الغزل يف  �صعر  ويقر�صون  كالعادة،  ال�صباح  قهوة  ي�صربون  وال�صيا�صة، 

قمر ال�صياء. لقد ذهب ع�صر املعت�صم وبذهابه اأ�صبحت النجدة جمرد 

ذكرى يف ذمة التاريخ. نحن من داخل النظام ال�صيا�صي القائم نت�صبث 

بامللكية قلبا وقالبا، لكن يجب اأن تبتعد م�صامري املائدة واملرتزقة الذين 

اإىل  املغرب  اإرجاع  ويحاولون  ال�صعب  هذا  ذمم  يف  وي�صرتون  يبيعون 

الوراء على جميع امل�صتويات.

ال�صلطة واملجتمع يف  اإىل عالقة  تنظرون  املجلة: كيف   n  
مدينة �صدي بنور؟

n جمدي: ال�صلطة لي�صت وحدة متجان�صة، فهي تختلف   
من �صخ�س الآخر. بالن�صبة للبع�س، اآمل اأن يفتح بع�س رجال ال�صلطة 

الأن  احلكومة  على  حتى  ي�صري  ما  وهذا  للجميع،  وين�صتون  اأبوابهم 

مكونات ال�صلطة مبختلف اأطيافها هي موجودة حلماية القانون واملواطن 

للحر�س  ينتمون  ال�صلطة  رجال  كل  اأن  يعني  ال  هذا  �صده.  ولي�س 

القدمي، بل جند اأ�صخا�صا يتمثلون جيدا املفهوم واملعنى اجلديد لل�صلطة، 

رغم اأنها تبقى فقط ا�صتثناءات. ال ميكننا اأن ننكر اأن ثمة رجاال لل�صلطة 

وهذا  اجلهاز،  لنف�س  ينتمون  اآخرون  يف�صده  ما  اإ�صالح  على  يعملون 

ما يجعلني متفائال يف كثري من االأحيان اأن هنالك اأمال دائما ملغرب 

متقدم وحداثي. وعودة اإىل منوذج ما وقع يف انتخابات 7 غ�صت، اأريد 

اأن اأ�صيف اأن ذلك احلياد ال�صلبي والالمنطقي لل�صلطة، وكاأننا نعي�س 

االأ�صباب  بني  هو من  دولة،  ولي�صت  �صيعة  اأو يف  قوانني  بال  غابة  يف 

الدولة  يف  ومواطنينا  �صبابنا  ثقة  ت�صعف  الني  واجلوهرية  االأ�صا�صية 

باعتبارها يجب اأن تكون راعيا وحاميا للقانون ومل�صلحة مواطنيها، وهو 

اأي�صا بال �صك من بني االأ�صباب االأ�صا�صية التي تدفع بال�صباب املغربي 

اإىل االرمتاء يف اأح�صان اجلماعات املتطرفة واالإرهابية. عندما نفقد ثقتنا 

طبعا  خ�صما،  ولي�س  َحَكما  تكون  اأن  الواجب  من  التي  ال�صلطة  يف 

ميكننا اأن ننتظر اأي �صيء.

مل يكن احلوار مع �صخ�صية لها من التاريخ ال�صيا�صي والنقابي والن�صايل املقرون بالفكر واملعرفة الر�صينة التي تن�صت للمغرب العميق باالأمر الهني، فقد كان 

يجب اأن تكون حَماِور االأ�صئلة مرتكزة على اإيقاع خا�س يرقى كي يلم�س كل اجلوانب التي ت�صغل بال القارئ املغربي والعربي اأو اأينما كان حول موا�صيع لها 

من الراهنية والدينامية ما لها، اإذ نحن اأمام اأ�صياء ما زالت تت�صكل ومل تاأخذ �صورتها النهائية. كان ميكننا اأن نطرح اأ�صئلة ال متناهية، لكن احليز هنا ال ي�صمح 

اإال بالقليل. لذلك �صوف نطل على قرائنا بهذه املحاور التي قد تفتح العقل املغربي والعربي على امل�صتقبل وت�صيء بع�س عتمات الواقع. 

حـوار	الــــــعدد
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n املجلة: ب�صفتكم النقابية ولي�س ال�صيا�صية كيف تنظرون   
لو�صع العمال يف املغرب ب�صفة عامة وملدينتكم ب�صفة خا�صة؟

n جمدي: اأوال، ال ميكن الف�صل بني ال�صيا�صي والنقابي،   
عمرو.  على  ي�صري  زيد  على  ي�صري  وما  بينهما،  جدلية  عالقة  فثمة 

املاأجورين  ملمثلي  االأخرية  فاالنتخابات  احل�صر،  املثال ال  �صبيل  على 

بالذكر روؤ�صاء  ال�صاأن، واأخ�س  املائدة يف هذا  �صهدت تدخال مل�صامري 

اجلماعات املحلية الذين يف قلوبهم مر�س لتوجيه العملية، م�صتغلني 

بغري حق نفوذهم االإداري واملايل الذي يخوله لهم امل�صرع، �صخ�صيا، 

الطلبات  رغم   2014 ل�صنة  ال�صنوية  اإجازتي  من  مثال  حمروم  فاأنا 

العديدة التي تقدمت بها لرئي�س املجل�س، و�صبب ذلك عدم انبطاحي 

وعدم خ�صوعي لهواه ال�صيا�صي. وهذا فقط مثال من اأمثلة كثرية، واأنا 

اأترفع عن ذكر كل الطرق التي �صلكها من اأجل كبح مواقفي الأكون 

ذيال من اأذياله.

اإطار  يف  املجلة  من  الفائت  العدد  يف  تطرقنا  املجلة:   n  
القدم،  بنور لكرة  بالثقايف مل�صكلة فريق فتح �صيدي  ال�صيا�صي  عالقة 

اأين و�صل ذلك امل�صكل باملنا�صبة؟

n جمدي: باملنا�صبة، لقد مت اغتيال الريا�صة ب�صفة عامة   
يف  يدور  ومن  البلدي  املجل�س  رئي�س  ظل  يف  بنور  �صيدي  مدينة  يف 

فلكه. لقد �صهدنا اأمورا مل نعرفها اإال يف �صنوات الالدميوقراطية، كيف 

للفريق من بنك م�صرف  البنكي  يتم حتويل احل�صاب  اأن  يعقل مثال 

ما  الرئي�س  �صالحيات  اأن  رغم  الفالحي  القر�س  بنك  اإىل  املغرب 

زالت قائمة طبقا للمادة 12 من القانون االأ�صا�صي اجلامعي، اإنه اأمر ال 

ميكن اأن يفهم متاما، وكيف مت �صرف املنحة امل�صروفة ل�صنة 2013، 

رئي�س  من طرف  اجلديد  احل�صاب  اإىل  �صرعية  غري  بطريقة   2014
املجل�س البلدي ب�صفته اآمرا بال�صرف للح�صاب اجلديد للمكتب غري 

ال�صرعي؟ خال�صة القول، �صئنا اأم اأبينا، ر�صينا اأم رف�صنا، فاإن احلقيقة 

الواحدة والوحيدة التي يجب اأن نوؤمن بها يف جميع املجاالت داخل 

اأن  وعلينا  متخلفون  اأننا  هي  منوذجا،  بنور  �صيدي  واإقليم  الوطن،  هذا 

ن�صعر بعار التخلف حتى يكون بو�صعنا مقاومته وابتكار اأ�ص�س ملحاربته 

ما دمنا يف عامل ال يرحم ال�صعفاء واملتخلفني.

الكون  هذا  اأقطار  عرب  للمهتمني  اأخرية  كلمة  املجلة:   n  
ال�صغري؟

n جمدي: �صاأقول ما قال مطران خليل مطران:  

�صردوا اأخيارها برا وبحرا

واقتلوا اأحرارها حرا فحرا 

اإمنا ال�صالح يبقى �صاحلا 

اآخر الدهر ويبقى ال�صر �صرا

ك�صروا االأقالم، هل تك�صريها 

مينع االأيدَي من اأن تنق�س �صخرا

قطعوا االأيدَي، هل تقطيعها 

مينع االأعني اأن تنظر �صزرا

اأطفئوا االأعني، هل اإطفاوؤها

عد زفرا مينع االأنفا�س من اأن ت�صْ

اأخمدوا االأنفا�س، هذا جهدكم 

وبه مْنجاتنا منكم ف�صكرا.
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مقطع	من	رواية	1968
اأ�صامة حب�صي

ماذا اأنتظر من رجل كلما ذهبت عيناه للغفوة قليال، وجد نف�صه يبتلع 

ج�صما كبريا، غريبا، ومبجرد اأن يبداأ فى ابتالع ج�صم اآخر م�صابه، فاإذا 

على  ت�صرب  امل�صدر  غام�صة  يد  وتبداأ  »حلقه«،  فى  يتوقف  باجل�صم 

يتقياأ قططا. رجل  املوت، ولكنه  ت�صاعده فى االإفالت من  ظهره كى 

اأنه فى بالد بعيدة ياأكلون القطط،  اأنا، اأعلم  يبتلع القطط ويتقيوؤها هو 

هكذا،  مثلى  يبتلعونها  ال  االأقل  على  ولكنهم  والفئران،  والكالب، 

هو  رحمة  عنده  يجد  ال  امل�صتغيث  ومواوؤها  كاملة،  قطة  يبتلع  رجل 

اأنا.. فماذا اأنتظر منى؟ وملاذا كلما اأغم�صت عينى تكون تلك اللوحة 

اللعينة  امل�صام  مثل مال�صقة  وتال�صق وجهى  تفزعنى  ما  املقززة هى 

للجلد االأ�صمر؟ اأنا رجل اأ�صبح يخ�صى النوم، ويخ�صى الورق االأبي�س 

املوجود على �صطح املكتب، نعم اأنا رجل تقتله ورقة بي�صاء، واإن عطفت 

تفعله  مبا  اأ�صبه  جروح  ج�صمه،  فى  بجروح  اأ�صابته  قتله  واأجلت  عليه 

اأوراق الذرة عندما تالم�س اجللد، الورقة البي�صاء تعيدنى لطفولة هناك 

اأتذكر االآن  الذرة ج�صدى،  اأوراق  ا�صتباحت  اأن  و�صط احلقول وقت 

القطط الأجدنى  تقيوؤ  اأهرب من  هنا  اأنا  وقتئذ..  قا�صيا ذلك  كان  كم 

اأ�صتطيع فعل �صىء، فال  البي�صاء التى تقاتلنى، وال  اأمام تلك الورقة 

اأمل  يوقف  عنها  االبتعاد  وال  ت�صفُع،  الكلمات  وكتابة  بغزوها  املقاومة 

التذكر الذى يطعن القلب ب�صكني بارد، ورقة بي�صاء يا ربى تفعل بى 

كل هذا!! 

اأو كعب اأخيل، ورقة خبيثة كورقة  اأ�صبه بح�صان طروادة  ورقة بي�صاء 

معاهدات ال�صالم املزيفة، ورقة قاهرة كامل�صتعمر االأبي�س حلظة تدمريه 

اأن  وقت  ال�صحراء  فى  �صجرته  اأمام  يجل�س  الذى  االأفريقى  للرجل 

ت�صتد ال�صم�س، اأعرف كينونتى اأمام تلك الهالة الورقية البي�صاء واأمام 

القطط التى تخرج من فمى اإن غفوت.. اأنا خيال املاآتة البليد الذى 

اأنا خيال  يحر�س حقال وهو ال حول له وال قوة �صوى هيكله املزرى، 

ماآتة يود البدء فى كتابة روايته »1968« ولكن كلما كتبت، م�صحت 

الذى  العمر  اأمام كل  انهزمت  الكتابة  ما كتبته.. وكلما عجزت عن 

كال�صرطان  ينزف  القلب  اأعماق  فى  ا 
ً
غائر جرًحا  العمر  وبات  فات، 

اخلبيث وال ميكن لنا باأية حال من االأحوال اأن نوقف نزيفه.

اأنا هنا بحافة �صجيج التذكر اأ�صعر بالغثيان، وبعيدا عنه اأموت عن جد 

�صجيج  من  اأهرب  واأهرب!!  اأتردد،  الو�صط  منطقة  وفى  احلنني،  من 

االأ�صدقاء والطفولة، اأهرب من ال�صوارع ومن عابرى ال�صبيل بقلبى، 

اأهرب من اخلوف كى ال اأتذكر االأ�صياء ال�صيئة، خ�صو�صا اأن الذكريات 

ال�صيئة دائما هى التى تبادر للقفز �صريعا كى تعكر �صفو مزاجى، اأهرب 

من تذكر رواية “االأبله” لدو�صتويف�صكى الأننى ال اأملُّ من التفكري 

نظر  وجهة  من  وحتديدا  اأخرى  مرة  طريقتى  على  كتابتها  اإعادة  فى 

اأهرب   ..»1968« من  واأهرب  »مي�صكني«،  االأمري  ولي�س  »روجني« 

اأحذيتى  من  اأهرب  لالأمور،  وقتها  نظرتى  طريقة  ومن  مالب�صى،  من 

ذكرى  من  اأهرب   ،
ّ

بقدمى تليق  تعد  مل  التى  اجلوارب  ومن  القدمية 

حافة اأول مل�صة ملع�صوقتى االأوىل التى علمتنى �صبق ال�صهوة، اأهرب مما 

اأهرب واأجد  اأهرب من »عبدة الدار« و«نرج�س« وجدتى..  اأعرفه.  ال 

تختفى،  ثم  لربهة  حتاوطنى  بفرحة  فاأ�صعر  قليال  العني  اأغم�س  نف�صى 

التى حتمينى من �صجيج  الراهنة  للحظتى  اال�صت�صالم  فرحة  تختفى 

التذكر، فاأنا اأودُّ اأن اأكون بعيدا عن �صجيج التذكر.. وقريبا من فرحة 

اإغما�س العني قليال ولكن بكل اأ�صف ال اأ�صتطيع حتقيق ذلك احللم، 

وما �صاأق�صه اختلط احلابل بالنابل، و�صدقنى يا �صديقى الذى هو هناك 

وال اأعرف ماذا يفعل قبل اال�صتباك معى فى ن�صى اأو اأثناء وقوع نظره 

على باب ال�صجيج هذا، فهل �صتدخله معى يا �صديقى اأم اأنك �صتظل 

هناك بعيدا فيما وراء ال�صحاب؟ عامة اأيا ما كان ما تفعله االآن، فاأنا فى 

بروايتى  البدء  اأود  هنا  اأنا  معا!!  واحلياة  املوت  برائحة  واأ�صعر  هذيان، 

 ويكتب عن خطوط هى 
ّ

لتعرفها معى، ولكن احلرف ي�صتع�صى على

ل�صخ�س اآخر، �صخ�س اأكرهه، ودائما ما اأف�صد حياتى وهو االآن يف�صد 

�صردى.

اأعلم؟  اأعوام.. ال  اأو  عام  رمبا  الو�صع؟   فى هذا 
َّ

مر على اأدرى كم  ال 

اأمام غرفتى.. فى البداية كانت تطرق الباب،  ت�صع ىل اأختى الطعام 

حياتها  ومتار�س  اهلل  فتحمد  حيا،  زلت  ما  اأننى  من  لتتاأكد  فاأجيبها 

الباب  تطرق  ال  و�صارت  احلال  تبدل  ولكن  البيت،  بباقى  الطبيعية 

بعدما يئ�صت من البحث عن �صوتى التائه خلف الباب املغلق دائما.. 

ترتك الطعام، واأتعمد اأن اأنقله للداخل عندما يغلبها النوم، واأح�صدها 

عليه دون غلٍّ بالطبع، ولتجنب اخلروج مطلقا من الغرفة �صنعت من 

اأواٍن بال�صتيكية حماما خا�صا بى داخل الغرفة، فقد تعهدت مع ذاتى 

اأال اأخرج من الغرفة ولو انطبقت ال�صماء على االأر�س، اأختى زادت 

االأعباء عليها بهذا احلمام اجلديد، فهى تنظف تلك االأوانى وتعيدها 

اإىل مكانها بال�صبط، ثم تنظف �صريعا الكتب امللقاة هنا وهناك، وتبحث 

روايـــــــة
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عن اأعقاب ال�صجائر كمن ت�صطاد ع�صفورا فى �صجرة كثيفة الفروع، 

وال تعلم عن الع�صفور �صيئا �صوى �صوته وغنائه الذى ال يتوقف، وهل 

�صوت الع�صفور هو غناء اأم رجاء بعدم املوت؟ ال اأعلم!!

فى الغالب مل اأكن نائما واأت�صنعه كى اأجتنب احلديث معها، فاأنا رجل 

الكتابة..  عليه  وا�صتع�صت  التذكر  هذيان  و�صاحبه  النوم  خا�صمه 

لروؤية ذراعها  واأتعذب  اأرى ق�صر قامتها  اأمامى،  اأختى ت�صري كال�صبح 

الي�صرى التى بها عاهة، حيث اختفت منها االأ�صابع ومل يرجعها اهلل 

لها، اأرى احلرق امل�صاحب لن�صف وجهها االأمين واملمتد للكتف وال 

اأملك �صوى البكاء.

ال�صمع  ميالأ  ا�صمى  كان  بعدما  جحيم  اإىل  حتول  حوىل  �صىء  كل 

على  بوقوعه  اأ�صعر  و�صقف  اأربعة  جدران  بني  هنا  اأنا  االآن  واالأب�صار، 

وو�صادة  متهالك،  خ�صبى  �صرير  بها  غرفة  واأخرى،  حلظة  بني  قلبى 

اأحرقت  فقد  منها؛  القليل  اإال  يوجد  ال  املالب�س  �صوداء،  ببقع  مليئة 

اأغلبها منذ زمن كى اأجرب نف�صى على عدم اخلروج، ورغم ذلك فهذه 

املحتويات  حتاربنى، كل  �صخو�س  وكاأنها  حتا�صرنى  القليلة  املحتويات 

منها  اأحتمى  الِتهامى،  تود  غريبة  خملوقات  وكاأنها  مفرت�صة  ت�صبح  

اأبكى  مهاجمتى،  عن  تكف  فال  اأ�صرخ  مهرب،  ال  ولكن  ركن  فى 

فال ترحم �صعفى، اأخفى وجهى بكفى فاأجدها بني الكفني والعينني 

االأ�صلع  راأ�صى  اأخبط   ،
َّ

على منها  راأفة  وال  بال�صرع  اأ�صاب  تغتالنى، 

باحلائط فاأجدها بني دمى وراأ�صى تنه�س جمجمتى كطيور »هت�صكوك« 

اأك�صر كل ما فى الغرفة، واأمزق بع�س الكتب وال راحة تغيثنى منها، 

بالقوة؟  اأين ىل  من  ولكن  واأحاول حماربتها جمددا،  قواى  اأ�صتجمع 

فاأ�صقط اأر�صا كامليت، واأ�صبح كالدمية فى حجر اأختى، مت�صح االأخت 

 وكاأنى ابنها.. تقراأ اآيات من القراآن 
َّ

دمى، وتقبل راأ�صى.. تطبطب على

حتفظها ب�صعوبة تت�صح من قراءتها، ثم تختتم هذا الطق�س - الذى ال 

بتعويذة �صد احل�صد، كم ثمن  اأعرف كم تكرر واإىل متى �صيتكرر - 

ارتكبت  ذنب  واأى  اأعلم.  ال  ب�صببى؟!  اأختى  تدفعها  التى  املعاناة 

رواية  كتب  روائى..  اأنه  يعتقد  اأخ  مثلى؟!  فا�صل  اأخ  لها  يكون  كى 

ال  �صنوات  ال�صهرة  هام�س  على  وعا�س  وا�صتهرت،  احلظ  وحالفه 

يفعل �صيئا �صوى ممار�صة الغرور والتعاىل على االآخرين، وعندما �صعر 

االآن  اإىل  ي�صتطع  ولكنه مل  اأخرى  رواية  كتابة  قرر  الكتابة  فى  باليتم 

رغم املحاوالت التى مل تتوقف، وها هو االآن �صجني فى غرفة، يعانى 

تناول  فى  �صوطا  قطع  اأخ  واكتئاب حاد،  واإحباط  وتخبط  هذيان  من 

االأفيون واحل�صي�س كى يكتب روايته الثانية وف�صل.. ف�صل حتى فى 

لها فوق طاقتها.. حّملها ما ال يحتمله ب�صر..  احتواء اأخته العان�س وحمَّ

اأفكر فى اأختى العان�س التى ما ناداها اأبى يوما با�صمها احلقيقى وكاأنه 

قد قرر م�صبقا معاقبتها منذ والدتها، يلقبها اأبى »القرادة« وكان يقول 

تذكرنى  الي�صرى  اليد  اأ�صابع  منها  اختفت  التى  البنت  »هذه  دائما 

حرم  اأبى  بالزكام«.  االأنف  اأ�صاب  منه  حترت�س  مل  اإن  ال�صوف  بوبر 

ال  »القرادة«  لقب  وكان  حياته،  طوال  اال�صم  ذلك  �صماع  »نرج�س« 

الرجال  بعزوف  الدنيا  التى خا�صمتها  العان�س  »نرج�س«  فمه،  يفارق 

عنها، وخا�صمتها �صحكات االأطفال مدى احلياة، ال تعرف اأى ذنب 

اقرتفت ليكون جزاوؤها كل هذا احلرمان، طفلة تولد بذراع خالية من 

االأ�صابع فهل حُتا�صب على ذلك؟ طفلة تكرب وفى حلظة غ�صب يقذف 

حتى  حمروقا  االأمين  ن�صفه  في�صبح  وجهها  فى  اجلاز«  بـ«وابور  االأب 

اأ�صقط كامليت و�صط الغرفة وتاأخذنى  الكتف، فاأى ذنب لها؟ عندما 

نرج�س بحجرها اأح�س اأنفا�صها تت�صاءل عن ال�صبب لكل هذا احلرمان، 

واأجد فى عينيها عتابا للجميع، ىل والأبى والأمى وللحياة وهلل، عتابا ال 

اإجابة!!  اأبدا  ولكنها ال جتد  ولها كل احلق فى ذلك،  اأحدا  ي�صتثنى 

نرج�س تغو�س فى حياة خر�صاء، �صوداء، موؤملة، امراأة ق�صرية لها �صعر 

اأ�صود فاحم طويل، وطيبة قلب ت�صع العامل، ولكن ال اأحد يدرى بها، 

تعي�س معى بعد وفاة والدينا منذ اأعوام خلت، نرج�س ورثت عن اأمنا 

على  البوؤ�س  حلمل  ولدتا  وكاأنهما  واالأمل،  القهر  كل  الداِر«  َدِة 
ْ
»َعب

كتفيهما مدى حياتهما.

وال�صفقة  »نرج�س« وتخرج وهى تخبط كفا بكف من احلرية  ترتكنى 

على حاىل، فاأخوها الذى هو اأنا، رجل يقرتب من العقد ال�صاد�س بعد 

عامني، يجد نف�صه وجها لوجه اأمام ف�صله، وهى عاجزة عن م�صاعدته، 

رجل مطلق، له ولد وحيد، ال يعلم اأين هو االآن، وكاأن م�صري عائلتى 

حمكوم باأنانية ذكورية، وغباء ذكورى الطبع، وال ذاكرة �صافية ت�صعفه 

وتغت�صبه  عليه  تهجم  الكريهة  ال�صخو�س  تلك، رجل كل  فى حالته 

من  كورقة  الر�صيف  حافة  على  بها  ويلقون  فتاة  يغت�صبون  كمن 

اأنا  وهناك،  هنا  االأقدام  وتده�صها  وهناك،  هنا  الريح  تتقاذفها  جريدة، 

بناءها ب�صكل ركيك  اأ�صدقائه ويعيد  رجل كان كالل�س ي�صرق حياة 

ويقدمها للقراء على اأنها من بنات اأفكاره، رجل اإن انتهت �صرقاته من 

االأ�صدقاء ي�صرق املارة وي�صرق كل ما تراه عينه، كتب ق�ص�صا وعندما 

كتب الرواية حالفه احلظ وابت�صمت له الدنيا، ولكن مل تدم االبت�صامة 

بداأ  اجلديدة  روايته  عن  امللح  ال�صوؤال  وب�صبب  االأعوام  ومبرور  كثريا، 

االأمل يت�صرب له، فبالفعل هو عاجز عن الكتابة مرة اأخرى. نعم عندى 

ف�صول  ثالثة  منها  كتبت  التى   »1968« رواية  وهو  مو�صوع جديد 

ول�صت را�صيا عنها حتى االآن، ع�صرة اأعوام واأنا اأفكر بها، ع�صرة اأعوام 

لالأ�صفل  وتلقينى  لالأعلى  تاأخذنى  الرواية  تلك  عن  االأفكار  كانت 

مقطع  النا�صر،  عبد  جمال  للرئي�س  مبقطع  بداأتها  الرواية  رحمة،  بال 

االإخوة  »اأيها   :1968 مار�س   30 بتاريخ  لالأمة  املوجه  البيان  من 

اأن نتطلع اإىل امل�صتقبل، وقبل االآن  اإمكاننا  املواطنون االآن ي�صبح فى 

فاإن مثل ذلك مل يكن ممكنا اإال باال�صتغراق فى االأحالم واالأوهام، 

وكالهما ال ت�صت�صلم له ال�صعوب املنا�صلة، ف�صال عن اأن تقع فيه بينما 

هى عند مفرتق الطرق احلا�صمة اأمام حتديات امل�صري«.
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طفلتي املائية

بداخلي ..

اأنت الغنية بالده�صة ..

و البحر يلقي

بجنته لديك ..

اأنت ترياق نبية

ونطفة خ�صبة

يف طمي الكون

فاإ�صبحي ..

كل اأطرافك متجددة

يحر�صها املاء

و اأنا موؤمنة بك .

متَّ غرِزي ُهنا بكتف احَلَياة

اَعة مَتاماً   كفزَّ

َعة عَلى الراأ�ِس غيَمة اأحَزان موؤجلة  القبَّ

�َصت ُهنا على الَي�صَار و االأحالُم التي َتيبَّ

اٌت تنِب�ُس حتَت هلَهَلة �صرتِتي  َق�صَّ

 ِذراعاي ا�صرَتاَحة حُماِرب

افري ُغَزاة  باحَلقِل َع�صَ
ّ
 كلَما مر

ة
َ
 كلقيِط �صَجر

هرَية   اأَقَتاُت من �صَجر الظَّ

بال ِظلٍّ اأتكئ على ياَقِتي

 لِكن َمابالَها االأر�س

يح 
ّ
 ُكلَما اآخيُت الر

نبَذتِني !

كلُّ �صيٍء جاهٌز االآن .

الًة .   يف كّفي اأربعوَن ح�صّ

يُح ، �صمالّيٌة .
ّ
الر

 و اأنا ، احلرامّيُة الوحيدُة .

الأنني عاّقٌة ، 

َ
 الفقر

َّ
حنَي كان اأبي يخاُف علي

ه ، 
ْ
ني

ْ
 حّتى ينبثَق دٌم من عي

« لبودلري،
ّ
كنُت اأقاي�ُس خوفُه بـ »اأزهار ال�صر

 
َّ

ني
ْ
ًا يف عي ْ

 فال يرى خري

 اأّمي،  

ُة اأبي،  ميَّ
ُ
اأ

ُتها كاملًة مكّملًة بـ  جاكلني  بيكا�صو،  قاي�صْ

حتى ال حتّدثني عن �صرب »اجلازية« 

و الفقر الذي لي�َس عيًبا

�صديقي الذي ال ي�صبُه »رامبو« يف �صيء، 

ه، 
ْ
لكّنه يحبُّ الريَح االإ�صافّية يف نَْعلي

قاي�صني راأ�صُه ال�صغريَة باأربعنَي

الًة، ح�صّ

 اأربعنَي كاملًة ، ال �صيء فيها

غرَي ريٍح اأبيُعها للمراكب التي

منُذ اأربعنَي عاًما

 و بال ُمقاي�صٍة ،

 ُتغادر امليناء من دوين.

طفلتي	املائية
�صوزان بريم  - م�صر

كفزاعة	متاما
فدوى الزياين - املغرب

ح�صالة	ريح
�صامية �صا�صي - تون�س

للأنــثى	مثــل	حـظ	الذكرين
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اإمراأة	اأخرى
اأ�صماء اجلال�صي - تون�س

املَ�صافُة من غرفتي اإىل مدينتُكم مليئٌة باملخاِطر 

ال اأعرُف كيَف جنوُت منها مراًرا ...

ف�ِس  َة النَّ َ
اأجِل�ُس َمعُكم خاِئر

�صَمُعها  
َ
نما ُكنُتم متلوؤُون الَهواَء باأَحاديٍث ال اأ

ْ
و بي

كان هناك ُغراٌب 

َيْنُب�ُس راأ�صي و يقَتاُت اأْفكاِري

ْونها عادًة بني احُل�ُصوِد
َ
اأنا ل�صُت تلك املراأة الّتي َتر

فتَها 
ْ
اأنا امراأٌة اأخرى تعُي�س وحيدًة بني ُجدراِن ُغر

 �صفاه و ال حّمالَة �صدر 
َ
ُدون اأحمر

ب�صيطٌة كمنديٍل اأبي�س... 

اأْجعُل من اأزراِر حا�صوبي اآلًة للعزِف 

و اأنُقُر مع »رخمانينوف« كون�صرتو البيانو

اأدُعو جمموعًة من ال�صعاليِك اإىل فرا�ِصي

لُنغّني اأغاين »نينا �صيمون« و »بينك فلويد«

و اأرُق�ُس مع كائناٍت تقطع براري اإفريقيا ليال، فقط لتزورين

ثّم اأبكي بحرقٍة

ُكّلمَا تذّكرُت اأيّن �صاأ�صُلُك نف�َس الطريِق اإليكم

و عْندَما ياأِوي اجلميع اإىل النوِم

اأّطُل من نافذِتي

 ق�صيدًة ُقبالَة عموٍد كهربائٍي �صاَرَف عَلى اخلمي�صن
َ
الأقراأ

ووؤه حتَّى اأنتهي   فَينطفُئ �صَ

و يف ال�صباِح، 

حنَي  يلّوُح يل »كلود مونيه« من وراِء ال�صم�ِس 

اأتفقُد بع�َس ق�صائد خباأُتَها حتت الو�صادِة

يُح ك�َصابقَاِتها 
ّ
َها الر خوًفا من اأْن تطريَّ

ُد طريِقي اإليكم و اأ�صُّ

للأنــثى	مثــل	حـظ	الذكرين
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حلن	اأخ�صر
ليلى بارع - املغرب

 لي�س االآن

 يلزمنا الكثري من امل�صافة

لتنكتب املعزوفة الرائعة 

واحلزينة

 على ثلج القلب

 يلزمنا بع�س احلنني.. 

 و بع�س الدموع

 وبع�س الوقت..

 يلزمنا حدوث موت �صغري

 لتنبعث احلياة يف الذكرى

 دومنا حقد..

 يلزمنا تلك النظرة اجلافة

 حيث ال دمع يبلل بيا�صها

وال رائحة تعبق من بثالِث

 

احلب

تلك التي �صتجف متاما

 و�صنجدها فقط �صدفة

 �صنني بعد االآن

بني َدفتي القلب..

 

 لي�س االآن 

فلن تْنكتب كما نريدها

 

 حادة

 ك�صيف ياباين

 جارحة

 ك�صوك الوقت..

 حينها �صنكون قد عربنا

 متلفعني بكربياء مزيفة 

 وكثري من ال�صمت..

 فلنم�س االآن خفيفني

 ولنرتكها خلفنا

 تنكتب ببطء

 وحده الوقت ما يلزمنا 

لتربعم الق�صيدة خ�صراء

يف جوف القلب!!!

امراأة عادية اأنا،

ككل الن�صاء....

اأحتا�صى النظر يف املراآة .

طبيب  مع  موعدي  اأوؤّجل 

التجميل،

يف  �صوري  الألبوم  حنيني  اأوؤجر 

الع�صرين.

اأقاوم القبح مب�صرط الّتجميل.

ال عقلي ير�صي جمايل املتعب،

و ال قلبي يّت�صع للحنني.

على  يحملني  الذي  هذا  قلبي 

جناح الوهم

يرتع�س ارتعا�صا خفيفا،

ثم يغفو على �صطح الوقت،

جا باحللم...
ّ
م�صر

ج�صدي هذا الذي يكّبلني

ما يزال يذكر ارتعا�صة يديك،

يحلم يف �صمت،

و يلعن اأنظار الف�صولّيني...

و ذات �صتاء،

يرحل معك يف حقيبة ال�ّصفر..

يرحل بعيدا و ال ي�صاأل ....

امراأة عادية اأنا....

ككل الن�صاء..

كرغوة قهوتك....

اأن�صج على مهل،

حرفا تائها،

يف ق�صيدة ع�صرية الوالدة ...

امراأة عادية اأنا،

ككّل الّن�صاء،

حلظة  وجهك  تعابري  تربكني 

الوداع ،

فاأهرب منك اإليك،

الأعود �صاملة من احللم،

بال خدو�س....

ككل	الن�صاء	...
رمي القمري - تون�س

للأنــثى	مثــل	حـظ	الذكرين
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راأيت ال�صغري الذي مر خل�صة 

بني االأ�صجار واحلوائط 

كان يبعث بالر�صائل 

يف حركة خفيفة 

يرتكها للهواء 

ويختفي 

كان الهواء يتحرك 

بالر�صائل 

واملارة 

بال وعي منهم 

يتنف�صون 

ثم ي�صخب من ي�صخب 

ويهداأ من يهداأ 

وي�صحك من ي�صحك 

ويبكي من يبكي 

املارة 

يتنف�صون 

وال يدرون 

كيف متر الر�صائل 

يف اأوردتهم 

وتخرج 

بانفعال ما 

م�صت�صلمني ملا ا�صتن�صقوه 

يرتكون ما زفروه يف الطريق 

كل ما بدر منهم 

ي�صعونه يف �صندوق 

ويركنونه قرب حائط 

اأو �صجرة 

اأو ر�صيف 

ويرحلون 

تنكي�س الروؤو�س ال ي�صبه 

تنكي�س العمارات 

يقول الطفل ال�صغري 

وهو يلتهم حمتويات ال�صناديق 

ثم يختفي جمددا 

ليظهر يف مكان اآخر.

عدُّ َله القلَب 
ُ
يف احُللِم كنُت اأ

اأر�ًصا 

 

ها ا َعَلى كفِّ
ً
لَيمُكَث ُعْمر

 

اأهيُل الغناَء على جوقة 

اِت احلزيناِت مثلي الُقربَّ

 

اإذا عاَد �صّباُط لن اأعرُبَ الربَد 

َوْحِدي 

 

�ْصَحُبِني ِمْن بالٍد الأفتَح 
َ
�َصاأ

ى
َ
ْخر

ُ
اأ

 

ْدرَها ينُبُت الزعفراْن َعَلى �صَ

 

ْرِمي 
َ
عا�ِس َو اأ ُق َحْقَل النُّ مزِّ

ُ
اأ

ِو�َصاِحي 

 

على َمْقَعِد اخَليُزَراْن

 

َواأكُتُب يف ال�صْخِر 

 

احِبي َيا َحبيِبي  ُكْن �صَ

 

اِحباْن ؟؟ اأَيْفرَتُق ال�صَّ

 

واأن�َصى املدينَة غافيًة يف 

اِحي
َ
جر

 

اأرتُِّب َفْو�صى املكاْن

 

كُتُب يف املاِء 
َ
َو 

 

ُكْن َقَدِري َيا َحبيِبي

 

هِر يِل َم�صرباْن !! َفين�صقُّ يف النَّ

 

ْت و مَلْ اأنَتِبْه
َّ
َثاَلُثوَن َمر

 

َلْت  َدى َمْوَجًة بلَّ َح�ِصبُت ال�صَّ

َبِتي
ْ
َخي

 

َدْتِني 
َّ
ِتي �صر َح�ِصبُت الباَلَد الَّ

كقافلٍة

 

يف احلكاياِت يل

 

عَلى حافِة احُلْلِم 

 

ُت اأعدُّ َلُه الَقْلَب 
ْ
ر ْهِر �صِ يف النَّ

ي َيْخًتا ُيوؤَدِّ

 

اإىل كلِّ �َصطٍّ �ِصَواْي

 

اْت : ُد حْلًنا حزيًنا مع الُقربَّ اأردِّ

 

ا 
ًّ
َك ُحر حبُّ

ُ
اأ

 

 َبْعِدي
َ
هر فاَل َتِرِث النَّ

 

ْ
اُط �صاِفر اإذا عاَد �صبَّ

 

ياْت...
َ
َواَل حَتِْمِل الِذْكر

للأنــثى	مثــل	حـظ	الذكرين
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منى الرزقي - م�صر

كل	يبعث	بالر�صائل
هدى ح�صني - م�صر
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َنعُت الكواكب من فقاعاٍت  �صَ

حتتمي بالو�صِن  

اأربط االأرواح يف دوائِر الف�صِل املنزلق 

 االأَول 
َ

يف ف�صلي

بيٌت واحٌد ياأنف الربود بني �صتائِر الغرفة 

َك 
ْ
َحُل االأ�صجاُر قار�صًة متيُل اإَلي

ْ
َتر

و تدوُر يف حفل املولويْة 

َج ُعنَوًة 
َ
هذا ال�صتاُء َخر

ُع ِع�صابتي الربونزية  اأ�صَ

اأترُك عناويَن القاعدة 

جت من االآخِر 
َ
براأ�ٍس و ذراعني َخر

واأبكي بال َبَدن 

ِقناع  َبَنف�َصجي و  اأحَتِفُل يف فيني�صيا برداٍء 

اأبي�س

الِقناَع ِق�صُة اخَلريف

األتِقُط الَي�صري واأنَت َت�صُع االإطار يف اخلالِء

داِع ُمَتيٍم؟!  وَكيف َتكُن�ُس الهالة من �صُ

ْم�س ماِكراً َيخُرُج النِّ

باح بَيديِه يلطُف اإبطُه بندى ال�صَ

هو 

والالعبون يلعبون يف الذاِكرة

نَت َتغزو مَمَراتي
َ
َواأ

ُع ُطُبواًل 
َ
الهبٌة َتقر

ويف اأخِر الَتلة فتاُة تعزُف الكمان 

ُتغرُي توايِل الف�صل االأَول بالثاين  

حتى َمدينتي َتَغريت بَلوِن االأرجوان

بيِع الَفِطن
َ
اأنظر اىل �َصقِف الر

َل�صان
ْ
َينَتِبُه الَبي

ُبزوغ َبطني

�صاَقي

حتى �َصَق�َصَق الطاِئر

ال�َصَجرة ُتْثِمُر اأزرار َقمي�صه

ُي�َصِلم �ِصالُحُه االأبي�س

ُف�صيُف�صاء ال�صالة مت�َصُح ُعروقها 

اأ�صَبُح وعلى راأ�صي قلعة اأفكاري 

َقطة
َ
َتغرق و�َصعري يغطي َدير الِطفلِة املُر

يلتف قو�ُس َقَزِح حول ُزجاج القلب

توَلُد هي مع َمو�صور ال�صيف

ير�صمون ال�صاعة على �صدر مَتوز

ُف�صوٌل	دنيوية
�صم�س جبار- العراق / لندن

�صذرات
�صعاد يون�س- ليبيا

نيكوكروفيليا

 كي حتتفظ بل�صانها.. 

 �صكتت النار يف املن�صاأة

وتكلمت يف اله�صيم. 

ِنهاية

 

اإّما اأن يدركك اليقني 

 

واإّما اأن 

 

يغ�صاك الظن 

ِمْعيار

 

 الكلمة وحدها

 ال تبني فكرة 

 واالإمياءات اأزقة 

تت�صع لرائيها 

هوية 

الهوّية 

 

خلق من اأجل حاكم
ُ
مل تـ

 

 وتاأبى ال�صعوب 

اإال اأْن تكون هوّية راعيها

الرق�ُص يف اله�شيم  

 هناك 

 يف جهة ال�صرق 

 ثمة �صدى عفريت يتثاءب

 وعربدة حكاية مم�صوقة بال�صمت

 واأطفال حفاة 

 يرك�صون خلف رتل 

مل يزل مير

للأنــثى	مثــل	حـظ	الذكرين
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ليلة	مع	جاكومينا
)مونودراما	م�صتوحاة	من	»ديكامريون«	بوكا�صو(

بقلم نينا ماروز - ترجمة د. نوفل نيوف

مـ�صـــــــرح

)غرفة جاكومينا ؛ باب افرتا�صي يوؤدي اإىل 

ال�صرفة ؛ »نافذة« و »باب« ؛ يظهر جزء من 

برميل كبري . تدخل جاكومينا ومعها �صّلة ؛ 

تخاطب اجلمهور وهي تفرغ ال�صلة (

فلتقلَن يل اأيتها الن�صاء، األ�صت اأنا على 

حق! اإن الرجال، وال �صّيما االأزواج منهم، 

يعاملوننا على نحو يجعل من الواجب علينا 

اأن نفرح عندما ُي�صعد احلظُّ امراأة يف ع�صر 

من الع�صور فتخدع زوجها. علينا اأال نكتفي 

بالفرح، بل واأن نحكي للجميع اأن الرجال 

ين لفعل  اأدركوا اأخرياً اأنهم ما داموا م�صتعدِّ

اأي �صيء معنا، فاإن الن�صاء لن يتواننَي 

عن الردِّ باملثل! ولن يعود علينا ذلك اإال 

بالفائدة. الأنه عندما يعرف اأحُدهم اأن ما 

ر  جرى لغريه مل يكن خطاأ، ال بدَّ اأن يفكِّ

قبل اأن ُيقِدم على اخلداع. 

اإذن، �صاأحكي لكم...

)تنتهي من و�صع الفواكه يف طبق زجاجي، 

جتل�س يف كنبتها، ت�صحك(

عندما تتذّكرين... اإيه، فكم كنُت حمقاء 

بريئة يف �صباي!..

                      )يقطع حديثها �صوت فتاة يف 

مقتبل ال�صبا(  

 ال�صوت: ماما ! ماما !

                   )ُتطّل جاكومينا من »النافذة« ( 

ماذا تريدين يا كاِترينا؟  

ال�صوت: مل يغم�س يل جفن طول الليلة 

 !
ّ
البارحة ب�صبب احَلر

عن اأي َحرٍّ تتحدثني يا ابنتي؟ فلم تكن 

ة اإطالقاً. الليلة حارَّ

ال�صوت: هذا ما تتخّيلينه اأنت يا اأّماه . ولكن 

خذي بعني االعتبار اأن دم الفتيات يفوق 

كثرياً بحرارته دم الوالدين ...

جاكومينا :)تتجه اإىل اجلمهور (: هكذا تظّن 

هي ... 

                                )البنتها( : 

قد يكون كالمك �صحيحاً ، ومع ذلك ، 

فلي�س يف مقدوري اأن اأجعل الطق�س ، ُكرمى 

 
ّ
لك ، حاّراً تارة ، وبارداً اأخرى . الأن احلر

والربد متوقفان على الف�صول. رمبا تكون هذه 

الليلة اأكرث برودة فتغفني ... 

ال�صوت : اإن �صاء اهلل ، ولكن ال يحدث اأن 

ت�صبح الليايل اأكرث برودة كّلما اقرتبنا من 

ال�صيف ...

قويل ، ماذا تريدين ؟

ال�صوت : ليتكما ، اأنت واأبي ، ت�صمحان يل 

باأن اأ�صع �صريري لياًل على ال�صرفة الأ�صتمع                                                                 

اإىل غناء البلبل ، وال اأختنق من احلر .

ح�صناً يا ابنتي ، �صاأكّلم والدك . 

)مت�صي باجتاه اجلمهور ، وتخاطب               

اأحد امل�صاهدين ( : 

 - ما راأيك ؟ ال ؟ فاأنا اأرى يا �صيدي كم حتبُّ 

ابنتك ! اإذاً ، َدْعها َتَنْم على ال�صرفة ، ماذا 

ي�صريك ؟ لقد اأم�صت ليلتها تتقّلب من احلر 

. وملاذا تتعّجب من اأنها حتّب تغريد البالبل ؟ 

اإن بنّيتنا ما تزال يف مقتبل �صباها ! والفتيات 

مثلها يع�صقن كل ما يذّكرهّن بال�صبا ... 

    هل اأنت موافق ؟ ها اأنا اأرى اأنك موافق ، 

اأرى ...

                             )تلتفت وت�صرخ( :

لقد �صمح لك اأبوك ...

                    )تخاطب »زوجها« ثانية( :

وملاذا رجعت ؟ اأم اأن العمل قليل ؟ فاأنت 

قلت اإنك لن تعود قبل ال�صباح ...

ٌع على الباب(
ْ
                               )َقر

                )تخرج جاكومينا من حريتها 

�صريعاً . تخاطب »زوجها«( 

يا للم�صيبة ! اأيها الغايل جايّن ! وهل اأنت 

جتهل ما هذا ؟ اإنه ال�صبح ! ما اأكرث ما عانيت 

من خوف خالل الليايل الفائتة ! ما اإن اأ�صمع 

القرع حتى اأغّطي راأ�صي باللحاف واأظل على 

هذه احلال حتى مطلع الفجر . 

ع قّوة . تندفع جاكومينا راك�صة 
ْ
)يزداد القر

نحو »الباب« . تخاطب »زوجها«(:

�صاأظل بني املوت واحلياة اإىل اأن نقوم معاً 

بالدعاء ، مليح اأنك هنا . 

 »زوجها« اإىل خ�صبة امل�صرح ، 
ّ
             )جتر

يتقّدمان معاً من »الباب« (
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�صفحة واحدة ، - وهذه ال�صفحات ن�صاء 

قّدي�صات ، - عّلمتني دعاء مقّد�صاً جيداً ، 

ة اإال وكان م�صتجاباً ...اأّما 
ّ
يقال اإنه ما من مر

ر ورائي ، ولتب�صق 
ّ
اأنت يا جايّن ، فلتكر

عندما اأطلب منك .

               )يدنوان من »الباب« ويقوالن 

ب�صوت معرّب( :

�صبح ، يا �صبح !

ملاذا حترمنا الراحة ؟

جئت رافعاً ذيلك ،

 و�صرتحل رافعاً ذيلك، 

فلتذهْب اإىل احلديقة، ولت�صتلِق يف الع�صب،

ا�صتلِق بالقرب من الزجاجة، 

وام�ِس يف حال �صبيلك، 

نا، اأنا وجايّن !
ْ

وال تلم�ص

                         )تخاطب »زوجها« (: 

اب�صق يا جايّن !

واالآن ام�ِس وكن مرتاح البال ، ا�صمع ، لقد 

ع...
ْ
كّف عن القر

                          )جتل�س( 

 اأحتدث ؟.. اإنني اأنتقل من 
ُ
نعم ، عمَّ كنت 

حديث اإىل حديث ... اآه ، اأجل ! كنت 

اأريد اأن اأحكي لكم ما وقع يل قبل الزواج 

... كان عمري قرابة اأربعة ع�صر عاماً ... 

عندما قال راهب يف ح�صوري اإن خري طريقة 

لنيل مر�صاة اهلل هي االبتعاد عن متاع الدنيا 

. ويف ال�صباح خرجُت من بيتي من غري اأن 

اأقول كلمة الأحد. و�صاألُت عن املكان الذي 

يعي�س فيه نا�صك حتى و�صلت اإىل �صيخ . 

قلت له : »اأريد اأن اأتعّبد اهلل ، واأرجو منك 

 اأن افعل 
ّ

اأن تن�صحني كيف ينبغي علي

ر اأن يظّل 
ّ
ذلك » . ويبدو اأن هذا ال�صيخ قر

بعيداً عن اخلطايا ، فقال يل : »اذهبي يا 

ابنتي ، فغري بعيد من هنا يعي�س رجل حياة 

قدي�صني ، وهو يح�صن ن�صحك خرياً مّني » . 

اأّما اأنا ، الغبية ، فذهبت . 

       وجدت النا�صك يف ريعان ال�صباب . 

قال يل :

اإن خري طريقة لنيل مر�صاة اهلل هي اأن 

ُتدخلي ال�صيطان يف اجلحيم .

 ف�صاألته: 

وكيف ؟         

قال يل : 

    - اجلحيم عندك ، وعندي ال�صيطان . هل 

ترين كيف رفع راأ�صه ؟ اإنك تتعّبدين اهلل اإذا 

دِخل ال�صيطان يف اجلحيم ، 
ُ
�صمحِت يل باأن اأ

حيث ينبغي له اأن يكون . 

و�صرعان ما قرّنا القول بالعمل . يف البداية مل 

يعجبني . ولكن ، �صيئاً ف�صيئاً طاب يل االأمر 

، و�صرت اأنا من يذّكر النا�صك به ، الأنني 

ما جئت اإىل هنا الأ�صّيع وقتي �ُصدى ، واإمنا 

الأتعّبد اهلل. وما لبث النا�صك اأن بدا عليه 

الهزال ، فاأ�صبح جلداً على عظم ، وخمد 

ال�صيطان ومل يعد يرفع راأ�صه...

                             )ت�صحك(

رجعُت اإىل البيت وتبّجحت مباأثرتي هذه 

اأمام الن�صاء . اآه ، كم تعالت قهقهاتهّن ... 

ولعّلهّن ما يزلن ي�صحكن حتى االآن ...اأّما اأنا 

دِخل ال�صيطان يف اجلحيم اأنا 
ُ
 اأن اأ

ّ
فكان علي

وزوجي ... ولكننا مل نكرث من ذلك ...

                       )تتوجه اإىل اجلمهور(     

تظنون مع هذا ، مع جايّن ؟ كال ، فزوجي 

االأّول ، طّيَب اهلل ثراه ، كان يكربين كثرياً 

. فقلت لنف�صي : اإذا كان �صوء حّظي قد 

جعلني اأتزّوج عجوزاً ، فاإنني لن اأكون عدّو 

نف�صي ، و�صاأمتّكن من اإيجاد الطريق اإىل 

ال�صعادة . ت�صّوروا ، فاأنا غنية بكل ما ت�صتهي 

امراأة لنف�صها ، وال ينق�صني �صيء ... واإذا بي 

مع زوج عجوز ...

و�صعت عيني على �صاب و�صيم هو ريكاردو 

، ولكن ، يا للم�صيبة ! فزوجي ال يفارقنا ولو 

دقيقة واحدة . وحتى يف احلديقة ، نتنّزه نحن 

رت ... 
ّ
الثالثة معاً . واإليكم ما قر

ح نظرها عرب »النافذة« (
ّ
                      )ت�صر

هل ترون بقية اجلذع هناك يف احلديقة ؟ هناك 

كانت تنت�صب �صجرة اإجا�س . قلت ذات مرة 

لريكاردو : 

_ اإنني م�صتاقة كثرياً لالإجا�س . اأرجوك اأن 

تت�صّلق ال�صجرة وترمي يل ب�صع اإجا�صات !« 

. وكنت قد ناولته ق�صا�صة �صلفاً اأقول له فيها 

ماذا عليه اأن يفعل . وملّا ت�صّلق ال�صجرة �صرخ 

ب�صوت عاٍل : 

_ اإي ، اأيها ال�صيد ، ما الذي تفعله هناك ؟ 

واأنت يا �صيدة جاكومينا ، اأال تخجلني ؟ 

فقال يل زوجي : 

_ هل هو يهذي ؟ 

اأجاب ريكاردو وهو على ال�صجرة :

- كال ، اإنني ال اأهذي ، ولو كانت هذه 

ال�صجرة تهتّز مثلما تهتّز اأنت االآن ملا بقي 

عليها اإجا�صة واحدة !

                  )تتناول اإجا�صة من الطبق ، 

تقذفها وتتلّقاها(

هبط ريكاردو عن ال�صجرة وقال : 

ها اأنا اأرى االآن اأنك جتل�س هادئاً يا �صيدي ، 

ولكنني ملا كنت على ال�صجرة راأيتك روؤية 

العني واأنت فوق زوجتك .

عندها قلت لزوجي : 

لو كان يف مقدوري لت�صلقت هذه ال�صجرة 

حتماً ، ونظرت ما العجائب التي يتخّيلها من 

هناك . 

فت�صّلق الزوج ال�صجرة ، طبعاً . 

اأّما اأنا وريكاردو فم�صينا يف العناق،

                        )تبداأ تاأكل اإجا�صة ب�صهية ( 

 واإذا بالزوج ي�صرخ وهو على ال�صجرة :

-  »اآه ، اأيها الفاجران!« . فقلنا له : 

اإننا جال�صان ب�صالم .

وملا �صرع بالهبوط عدنا اإىل و�صعنا الطبيعي . 

قلت لزوجي : 

- هل ترى ما هذه ال�صجرة ؟ اإنها ت�صّبب 

خداع النظر . ويجب اأن نقطعها لكي ال 

تكون بعد االآن مدعاة الإهانتي اأو اإهانة غريي 
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من الن�صاء ال�صريفات .    

فاأ�صرع الزوج يف طلب الفاأ�س . ومنذ ذلك 

احلني ، ما اإن اأنظر اإىل بقية جذع �صجرة 

االإجا�س حّتى ...

)                            )تتمّطى على نحٍو معربِّ

عندما تويّفَ زوجي ، اأ�صكنه اهلل ف�صيح جنانه 

، �صّددت ما ترّتب عليه من ديون ، وتزّوجت 

جايّن ؛ اإنه معلِّم ب�صنع الرباميل . ونحن 

نتدّبر اأمورنا ب�صعوبة ، ولكن احلمد هلل . 

ع على الباب(   
ْ
                         )يتجّدد القر

يا له من عقاب ! فزوجي يف البيت !

              )�صوت رجل من وراء »الباب«( 

�صوت الرجل : لقد خرج لتّوه . اأنا راأيته 

! 
ّ

بعيني

اآ ، اإذا كان قد خرج ، فاإنني �صاأفتح لك االآن 

...

                  )تفتح »الباب« وتخرج(

              )�صوت »زوجها« يرتامى من 

»ال�صارع«(

ما للباب مقَفل يا امراأة ؟ افتحي فقد 

ق�صدت جارنا لدقيقة فقط !

                )تعود جاكومينا اإىل الغرفة 

راك�صة (

يا اإلهي ! فلتبتلعه االأر�س ! )اإىل الغرفة 

االأخرى( : لعّله راآك تدخل ؟ هه ، ليكن ما 

يكون ! ُكرمى هلل ، ادخل يف هذا الربميل ، 

واأنا �صاأذهب الأفتح .

                           )ت�صرخ عرب “النافذة”( 

ما لك عدت بهذه ال�صرعة ؟ وا�صح اأنك 

رت اأن يكون اليوم عطلة لك ! فكيف 
ّ
قر

�صنعي�س ؟ من اأين ناأتي باخلبز ؟ اآخ ، كان 

يجب اأن اأنزّوج �صاّباً مي�صوراً، ولكنني عاندت 

وتزّوجته ، ولكنه ال يقّدرين اإطالقاً ! اإن 

غريي من الن�صاء مُي�صني اأوقاتهن ب�صرور مع 

ع�ّصاقهّن ، اأّما اأنا فال اأبيح لنف�صي ما ي�صني 

، ولكن يا ل�صوء حّظي ! فاأنت عاجز عن 

حت�صيل القر�س ، واأنا ال اأتخّطى عتبة بيتي 

، واإذا بنظري يقع على هذا الربميل العدمي 

الفائدة ، فقمت ببيعه لرجل ب�صبع لريات ، 

وقد دخل يف الربميل قبل حلظة ليتاأكد من 

متانته . قال اإن عليه اأن ينظفه من الداخل . 

                      )تتوجه اإىل الربميل وهي 

حترك يديها وتهم�س( 

اخرج من هناك ! 

وادخل اأنت يا زوجي الغايل يف الربميل ، 

خذ املك�صطة ، واأنا �صاأ�صيء لك بال�صمعة ... 

)ت�صعل �صمعة ، وتنحني فوق الربميل وهي 

تدير وجهها اإىل اجلمهور وت�صري على املكان 

الذي يجب ك�صطه . ثم تنف�س ثوبها على 

نحٍو معربِّ ، وُترخي تنورتها ، وتعّدل �صعرها 

وت�صرخ باجتاه »الغرفة االأخرى«( :

خذ يا زوجي �صبع لريات من الرجل و�صعها 

يف حافظة نقودي ، هناك حتت املخّدة . ثم 

د .  اأر�صل الربميل اإىل بيت ال�صيِّ

                     )يختفي الربميل(     

ّف ، يا له من م�صاء ثقيل ! حّقاً ، اإن اجلّو 
ُ
اأ

خانق بع�س ال�صيء ! بل اأين هذا الوقت من 

امل�صاء ، فقريباً يطلع الفجر !

فالأنظر كيف نوم كاِتريناا الليلة حتت تغريد 

البالبل .

       )تخرج اإىل »ال�صرفة« و بطرفة عني تعود 

مذهولًة ، فتم�صي باجتاه »القاعة« ، حيث 

»زوجها« (.

انه�س يا جايّن ، انه�س ! اذهب ، وانظر كم 

اأعجَب البلبُل ابنتك ، فقد ا�صطادته ، وهي 

مت�صك به يف يدها االآن . وماذا ، اأال ت�صّدق ؟ 

اآ ، اإنني اأرى، فقد حزرَت اأيَّ بلبل اأعني... 

اأّما االآن ، فاحفظ ل�صانك: اإْذ ما دامت قد 

ا�صطادته ، عليها اأال تطلقه . الأن األي�ّصاندرو 

فتى ذو �صاأن ، ولديه مال . حني يعقد على 

كاِتريناا �صيتبنّي اأنه و�صع البلبل يف قف�صه متاماً 

، ولي�س يف قف�ٍس اآخر ...

                                        )باجتاه »ال�صرفة«( 

نبارككما اأيها الطفالن ! ناما ، ناما ! ال بدَّ 

اأنكما اأكرث رغبة بالنوم مّما باال�صتيقاظ ...

                                         )اإىل اجلمهور( 

ال �صيء خري من ال�صعي معاً يف الليل والنهار 

ال�صطياد البالبل ! 

هل توافقونني ؟    
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يف	لوحة	الت�صكيلي	�صفيق	الزكاري
بيان	من	اأجل	الإن�صانية.

عبد الواحد مفتاح، كاتب وناقد مغربي

الزكاري، هو  الت�صكيلي �صفيق  للفنان  امل�صروع اجلمايل  احلديث عن 

ت�صكيلي  عن  نتكلم  الأننا  واحليوية.  الوقت  من  كثريا  َيبَتغي  حديث 

وهو  ُمفا�صلة.  دون  الفنان،  هذا  َيهَتبِله  ملا  حُمددتني  ك�صفتني  وناقد، 

ه بحد�ٍس جمايل وطول بحٍث، ما وهَبه تلك القدرة ال�صفيفة  اهتبال َخطَّ

َي�صتغل  ملا  البارع  االقِتنا�س  على 

د لونه  عليه من اإنتاج �صباغي ُيَعِمّ

مُبَتالأْاِلآت معرفية، ما ُت�صِلط نورها 

النقدي  املنت  ج�صد  كامل  على 

لديه.

�صفيق  الفنان  ا�صتغال  َينطلق 

ال�صباغي،  داخل عمله  الزكاري 

َبة برَباءة  من تلك املُحاولة املُخ�صّ

عنها-  اأحتدث  كيف  اأجد  -ال 

للتََّحكم  ِالِتفاٍف  حُماولُة  وهي 

مبَدلوالت الواقع احلياتي، وحُماَولة 

ال  َجمايّل  عرب  وَتَعديه،  َفهِمه 

رورة. اإىل  ع هذا الواقع بال�صَ ُيْخ�صِ

املعي�صي،  ِفعله  َغري  يف  َعِته  َمْو�صَ

مما  اأكرث  نَف�صها  اإىل  تلَتِفت  بَفنية 

اإيديولوجي  نَ�َصق  اأي  اإىل  َتلتِفت 

اأو اأ�صطوري. وهو ما َيهب لوَحته 

على  بها  الالَباأ�س  الُقدرة  تلك 

ك�صر اأفق انتظار املتلقي دائما.

على  ا�صتَغاله  فَبعد  الفنان،  هذا  �َصند  حَتِتيات  هو  واملهَمل  املَن�صي 

ار  �صَ الذي  هذا   )CARTON( الكارتون  اإىل  انتقل  اخل�صب 

امل�صتهل  تلفيف  يف  العامل  َم�صانع  ا�صتخَدمته  َبعدما  القماَمة  َمكانه 

واليومي.

ر�صالة  غري  الزكاري،  �صفيق  لدى  االأيقوين  للمربع  ك�َصند  الكارتون 

بني  وُيحاور  واملَو�صوع،  الِتقِنية  بني  ُيَتْوِئُم  ا�صتغال  يف  فقط،  احتجاج 

م  ِخ�صَ يف  عنها،  النابع  الفكر  مبكونات  ُمَتو�ّصال  واملادة،  االأ�صلوب 

رو�صيكالج   »recyclage« ماهو  بقدر  ُي�َصّيدها.  التي  االإن�صائية 

اأي�صا.  احلياتية  ولتجربته  للمادة 

جمال  يف  باإ�صبانيا  فا�صتغاله 

الَتلفيف وَتعاُي�صه مع واقع االأزمة 

وَتراُتِبَياِتها  االأوروبية  االقت�صادية 

لبية على حياة الفرد واملُجتمع  ال�صِّ

خُمَتلفا  �َصَندا  َيْنتِخب  َجعله 

األواِنه  َترتيب  ُيعيد  َفوَقه  وُمغاِيرا، 

اإ�َصارية  اأْبعادا  َنع  لَي�صْ وَهْند�صِته 

ذات دالالت بليغة على امل�صتوى 

بعيدا  َمرئية  مُبكونات  االإن�صاين، 

اللونية  والكلمات  التعمية،  عن 

عليه  ي�صطلح  ما  اأو  امِلْفتاحية 

البع�س ببالغة )بالهة( البرت.

بيان  هي  الزكاري  �صفيق  لوحة 

من اأجل االإن�صان.

جمالية  بعذوبة  �صارخ  بيان   

امل�صهدية  االأمناط  خارج  َتْنَطلق 

التقريرية.

اإن ُمربع اللوحة لدى هذا الفنان 

ال  هذا  كل  اللونية،  ا�صراقاتها  اإىل  وبالنظر  املُو�صدة  غري  وَم�صاِلَكها 

َي�صَتدِعي َكبري ُجهد، لَنَتَبنّي تلك الروؤية التي اأِجدين اأَتلْعَتم يف القدرة 

ِالِتقاط  لدْيِه  َت�صَتْعطي  َبديَعة  ُروؤَية  وهي  منها.  ِي�ِصّع  عما  الكتابة  على 

الثواِبت  من  نف�صه  لتحرير  َي�صَعى  وهو  املرئية،  االأ�صياء  يف  اجلوهري 

تـ�صكــــــيـل
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املاألوفة عرب حُما�صرتها ِبلوِنَيِته التي َيَتقاطع فيها اجَلمايل باملعريف.

غريزة  وهي  االإن�صان.  يف  عميقة  غريزة  عن  وُيبّلغ  ُيَنّمي  بذلك  وهو 

ِطر على كامل اإنتاجية امل�صروع اجلمايل 
ْ
احلرية، هذا الفعل الذي ُي�صي

لهذا الفنان ب�صكل ديكتاتوري. 

اإن َتفاعله املَُزاِوج بني الَتْنِظري والَتْظهري، يف �صوء امليثاق الرمزي الذي 

َيجمع اللوحة بالبحث اجلمايل العامِل، ما َيجَعلنا نَْنظر اإليها وهي ُتعرّبُ 

ية اجلديدة،  �صخي�صِ باإخال�س َعَما ُيَحِققه الفنان، الذي َتَت�ِصم اأعماله بالتَّ

من ُن�صج على نَ�صارة، ما َيْجعل لوَحته ُتغِم�س لونَها يف َعيَنيك، لرَيمي 

باغية.  مات ال�صِ فق املفردات والَب�صَ َتدَّ وء، عائما بني  ة ال�صَ جُلّ ِبك يف 

التي َينحُت بها ُمنَجزه ِبح�ٍس معريف مليء مبعاٍن اإ�صراقية َفيا�صة، ُموِظفا 

العالمات الباِرزة لعوامل اغرِتابه اال�صطراري يف ا�صبانيا. وهي املرحلة 

التي األقت َت�صاوؤِلياتها بِظاللها على جانب هام من اأعمال هذا الفنان، 

 « motif« موتيف  بذلك  لَتكون 

لوحته  داخل  بارزا  عامال  الهجرة 

وهي  اأكرب،   »thème« حتث ثيمة

تهجري االإن�صان من ا�صطراب اليومي 

فائية داخل  واحلياتي ملا َيْن�صده من �صَ

العمل الفني.

دق لي�س الإبراز العامل  َي�صتخدم ال�صِ

وَجفاف  بُخ�صونة  ُم�صَتعينا  هو،  كما 

به،  َيلَتف  اليوم  االإن�صان  ار  �صَ ما 

)اإعادة  »رو�صيكالج«  اأجل  من  واإمنا 

العاطفة  باإ�صفاء  الواقع  هذا  التدوير( 

نقيده  اإن�صاين  عليه -العاطفة كجوهر 

ال�صذاجة.

حلظة  هي  الزكاري  �صفيق  لوحة 

ُمواَجهة مع العامل. اأما احُلرية فلي�س غري قاُنونها الداخلي، فال ير�صم ما 

َيرى واإمنا ما �صوف ُيرى.

َتطويع املادة لفائدة الفكرة والبناء والتكوين �ِصمة عمل فناننا هنا. الذي 

َينظر كثريون اليوم لَلوحته وهم َيَتح�َص�صون لذة َيخونها االإ�صباع.. لذة 

َيهبنا  ما  »الالمكتمل«،  َفعالية  نَحو  ُخطاطتها  ب  ُت�َصرِّ افية  و�صَ كثرية 

اال�صِتن�صاخ  نَزعات  عن  بعيدا  �صاعريتها  ز 
ّ
ُتطر مبا  االفِتتان  �صرعية 

ِبتلك  �َصعادتها  ُتنمي  طويلة،  هايكو  ق�صيدة  ُت�صبه  لْوحة  والتنميط. 

األواِنها  جَماز  الزكاري  �صفيق  بها  َحرر  التي  املجتهدة،  الَفنية  اللم�صة 

لَت�صري اإىل لغة.

اللون وال�صوء هما ُعْن�صرا الر�صم عند �صفيق الزكاري، الذي َي�صَتغل 

من الناحية الثيمَية على �ُصخو�س من طينة اأخرى، وعالمات َترميزية 

نقله يف بالد االغرتاب -َبحثا  الذي طاملا كان و�صيلة  القطار  كتذكرة 

َبع�ٌس  هذا  كل  املُهملة.  ِلُلفافات  جديدة  َحياٍة  واإعطاَء  الذات-  عن 

َينابيِعه  َيَتِخذ عند هذا الفنان، من جَتديد  من َجدلَية الَتجريب الذي 

قل اأدواته با�صتمرار، كامل اإبداعيته. و�صَ

من  وُيكافح  ُيكابد  التي  الفنية  بر�صالته  َبليغ  واقتناع  ُمتوِقدة  ِبطاقة 

اأجلها، َي�صتغل �صفيق الزكاري ُمتنِقال بني بالن�صيا )ا�صبانيا( واملحمدية 

)املغرب(، رغم درا�صته الفن وتاريخه بفرن�صة ظل هذا الفنان خُمِل�صا 

ال�صباغية  موتيفاته  منه  نَهل  الذي  املغربي،  وموروثه  لثقافته  وخُمَل�صا 

بروؤية جمالية ُتعلي من ُم�صاَحبتها للمعريف، ودافع عن جذوة اال�صتغال 

بذلك  واأقام من حما�صرات،  ن�صو�س  �َصطره من  ما  عليها، يف غالب 

يكون اأحد القالئل الذين انتبهوا ُمنذ وقت ُمَبكر خُلطورة االنزالق يف 

خَمالب الَتبعَية والِتكرار عن املرا�صم االأوروبية. ما كان له لُيوؤ�َص�س لوال 

اأ�صالة الَبحث وُعمقه.

اإن النداء العايل الذي اأطلقه �صفيق 

حول  ِدرا�صاته  اأوىل  منذ  الزكاري 

الَتبعية  مِبُعاداة  املغربي  الت�صكيل 

واال�صتغال بُجهد اأكرب على املوروث 

َدعوة  املغربي،  والثقايف  احل�صاري 

لي�َس للدفاع عن خ�صو�صية ما َحّق 

َجوهرها  يف  هي  واإمنا  عليها،  الدفاع 

دفاع عن احلرية، فال مُيكن اأن نتكلم 

عن مُمار�صة َفنية حقيقية وهي مازالت 

َترُفل حتت �صلطة االآخر وروؤاه.

جمموعة  له  انتبه  الذي  النداء  هو 

حاولوا  الذين  والنقاد،  الفنانني  من 

من  ا�صتطاعوا  ما  َتذليل  بدورهم 

لهذا  امل�صاِحبة  املعرفية  امل�صاعب 

لَتفتيته  كافية  اأكادميية  معدات  ت�صليط  َبعد  يعرف  مل  الذي  املوروث 

وَت�صطري ُمقاربات معرفية له ميكن البناء عليها.

اإن احلديث عن املمار�صة الت�صكيلية للفنان �صفيق الزكاري ال مُيكن اأن 

مَير دون ذكر الهم املعريف القلق الذي َيطبع م�صريته، هم دفع به خلو�س 

التعريف  يف  دوره  جانب  اإىل  املغربي،  الت�صكيل  عن  درا�صات  عديد 

بُنخبة هامة من الفنانني. اإذ كان له ال�صبق يف ت�صليط ُنور النقد على 

امل�صيء  للجانب  واإبرازا  َتقوميا  الواعدين  الت�صكيلني  من  عدد  اأعمال 

اأدواتهم  لرتتيب  منهم  لكثري  قوية  ُدفعة  اأعطى  ما  جتربتهم،  داخل 

ُته يف امل�صروع اجلمايل ل�صفيق 
ْ
ب�صكل اأكرث احرتافية، هذا جانب مما راقب

اأعماله موؤطرا للوَحته التي  الزكاري الذي يح�صر البعد االإن�صاين يف 

طرٍي َمرجعه املعريف يف االأ�صا�س، وهذا ما َيفَتِقر اإليه عدد 
ْ

هي امتداد لَت�ص

غري ي�صري من الت�صكيليني املغاربة اليوم.
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مريو	النجم	الأورق	..!..
ناهد الزيدي

هذا  مريو،  خلوان  لوحة  على  عيناي  تت�صمر  اجلدار،  اإىل  نظرت  كلما 

 20( االإ�صبانية  كاتالونيا  منطقة  من  القادم  اآخر.  عامل  من  القادم 

ني�صان/ابريل 1893(. ومع كل تركيز يف اللوحة تتبدى يل �صخ�صية 

تت�صيد  الفرادة  بالغة  فنية 

اأجدد  كاأين  امل�صهد. 

الهروب.  يف  رغبته 

االأر�س  مغادرة  يف 

ال�صماء،  نحو  والتحليق 

هذا  الالمنتاهي«.  نحو 

الالحمدود، قاد مريو اإىل 

اإ�صقاط »اأ�صكاٍل �صغرية« 

�صا�صعة  ف�صاءاٍت  داخل 

تلخي�س  واإىل  وفارغة، 

م�صعاه على النحو االآتي: 

»ما اأبحث عنه هو احلركة 

معادٌل  �صيٌء  الثابتة، 

لبالغة ال�صمت ».!

بربيتون.  يذكرين  موري�صكية.  بعني  يل  يغمز  االأطراف  مرتامي  اأفق 

ب�صرورة »اغتيال فن الر�صم«.

مريو، الذي ورث عن اأبيه ال�صائغ و�صانع ال�صاعات، الدقة وال�صرامة 

يف  ي�صعني  وعيي..  ي�صتفز  الدوام..  على  ي�صحرين  واالن�صباط، 

اللينة  واخلطوط  املت�صادة  النقية  االألوان  من  طيف  احلرية..  �صميم 

املده�صة اأجتاوز معها الهاج�س اجلمايل اإىل �صعرية منبثقة من االأحالم 

اإىل  مبا�صرة  معه   
ّ
اأجنر اإح�صا�س  وامل�صادفات..  والالوعي  والعالمات 

القلب ومبحبة كبرية. رمبا الأن ال�صريالية بوجه عام هي ثورة يف الفنون 

واالآداب وال�صيا�صة واملجتمع.

رمبا الأنها تقودين اإىل اندريه ما�صون، وتري�صتان تزارا، وماك�س جاكوب، 

اأراغون، وبنجامني برييه.. اإىل  واىل اندريه بريتون، وبول ايلوار، ولوي 

حيث  واملروج..  االأجنحة  و  ال�صوء  من  كفايتها  تاأخذ  ف�صية  عوامل 

التجريد القوي، واختزال اللون واخلطوط.

مريو، وفق �صريته الذاتية، 

مبكرا،  الر�صم  فن  اأتقن 

 1907 عام  التحق  اإذ 

الفنون  معاهد  باأحد 

بعد  فيما  ليعلن  اجلميلة، 

وكان  معار�صه،  اأول  عن 

ذلك �صنة 1918.

وفق  املعر�س  �صم 

اال�صبانية،  االأر�صفة 

من  ا�صتغل  لوحات 

الطبيعة  على  خاللها 

اأجواء  من  امل�صتوحاة 

فن�صنت فان خوخ، وبول 

�صيزان، مع اهتمام وا�صح 

باملدر�صة التكعيبية التي جتلت معاملها وا�صحة ح�صب متتبعي ال�صاأن 

الت�صكيلي اال�صباين بوجه خا�س.

تطويع  علمه  الذي  با�صكو،  خو�صيه  معلمه  ف�صل  ينكر  ال  انه  علما 

االألوان ومنى فيه حب النحت .

هنا ال بد من التاأكيد على اإن  خوان مريون قد ع�صق الفن ال�صعبي 

اال�صباين لفطرته وبراءته والقول له .

الكثري  غرّيت  اأخرى  حمطات  لتربز  خلت؛  قد  مرحلة  كانت  تلك 

من قناعته الفنية خا�صة بعد �صفره  اإىل باري�س، عا�صمة الفن االأوىل، 

متيمنا ببيكا�صو، وبثلة من ت�صكيليي العا�صمة الفرن�صية الوافدين من 

خمتلف اأرجاء العامل.

تـ�صكــــــيـل
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ال�صريايل، وبها وفيها، تعرف  باري�س املده�صة واملربكة، تفتق وعيه  يف 

ال�صريايل  البيان  بتوقيعه على  االرتباط  متوجا هذا  الرواد  اأقطابها  اإىل 

لفهمه  احلامل  واملميز  اخلا�س  جمراه  �صق  ثم  من   ،1924 ال�صهري 

اخلا�س لل�صريالية، مدر�صة واعتقادا وجتربة بكثري من اجلراأة، ما جعل 

نقاد املرحلة يجمعون على اأن مريو، نزع اإىل التب�صيط واالختزال وك�صر 

الكثري من املفاهيم التي كانت �صائدة بني جمايليه. 

الفنانون  اعتاد  الذي  االأفق  خط  عن  تخلى  انه  عنه  معروف 

الكال�صيكيون ا�صتخدامه لتق�صيم اللوحة اإىل م�صتويني ب�صريني، كما 

ف�صح حّيزا للفراغ الذي يلعب دورا ب�صريا  يف اإن�صاء اللوحة، واجنذب 

اإىل العناوين الطويلة. ولعل اأكرث ما يح�صب له با�صتح�صان هو تخليه 

كانت  �صوريالية  من  به  اآمن  ما  مع  ومتا�صيا  الثالث،  البعد  عن  نهائيا 

وخياالتها  الطفولة  اأحالم 

الأ�صكاله  مهما  م�صدرا 

تن�صح  التي  الب�صيطة 

العمل  ف�صاء  يف  بالفرح 

رابط  اأي  دون  الفني 

منطقي اأو فيزيائي، ي�صدها 

�صيمة  وتلك  الواقع،  اإىل 

من �صيمه. 

حتديدا  املرحلة  هذه  عن 

كل  »يف  مريو:  يقول 

،لقيت  اأحققه  كنت  ما 

تاأثري  اأي  اإخوة يل، معهم تخل�صت من  كانوا  اأ�صدقائي،  ت�صجيعا من 

احتقار  �صمن  بالواقعية،وعملت  �صالتي  وقطعت  �صابق،  ت�صكيلي 

مطلق لفن الر�صم«.

من  ال�صيا�صية  مواقفه  نفهم   بها،  متّتع  التي  املطلقة  احلرية  �صياق  يف 

احلرب االأهلية االإ�صبانية ومن احلربني العامليتني االأوىل والثانية، التي 

حت�صر مراجعها بقوة يف بع�س اأعماله.

ورغم انه ظل بعيدا عن هم ال�صعب اال�صباين وق�صاياه امل�صريية من�صجما 

مع قناعته بنفي الواقع من عامل الفن -وهو يف هذا عك�س زميله بابلو 

يف  اال�صرتاكيني  �صاند  الذي  عاما،  ع�صر  باإثنى  يكربه  الذي  بيكا�صو 

تورثهم على اجلرنال فرانكو- ظل من خالل �صنواته الفنية التي غطت 

احلقة  والفنية  باالقتدار  له  ُي�صهد  جتريديا  الع�صرين  القرن  اأرباع  ثالثة 

والراأي الأغلب النقاد اجلماليني.

مريو �صاعر اللون والفراغ. والعهدة على ال�صاعر بيري ريفريدي “كلما 

كان التباعد بني حقيقتني كبريا يف العمل الفني،كانت ال�صورة وقوة 

بقلب،  معلقا  يزل  ومل  يجعله  اأقوى”،ما  ال�صعري  والواقع  العاطفة  

االأقل  على  الزئبقي،  اللون  �صاعر  مريو  للقارات. خوان  عابرة  بقلوب 

العزيزة  حتاول  ما  هذا 

ماليت  ماريا  رو�صا 

مريو،  اأعمال  اخلبرية يف 

خوان  موؤ�ص�صة  ومديرة 

ذات  بر�صلونة،  يف  مريو 

لقاء بهي، ان تنقله عنه، 

وتزيد: “خلقت �صربات 

فر�صاته احلرة عاملا خياليا 

الغريبة،  الكائنات  من 

األوانها  تخرج  ال  التي 

واالأحمر  االأ�صفر  عن 

والتقنيات  واملواد  اللغة  يف  باحلرية  يتمتع  “اإنه  واالأ�صود  واالأزرق 

الغياب  رغم  انه  نعلم  اأن  يكفي  عليها جميعا”.   �صيد  وهو  املختلفة، 

 Etoile( الزال حا�صرا بيننا بذات التوهج،واأن لوحة النجم االأزرق

Bleue( التي تعود اإىل �صنة 1927 بيعت مقابل 23.6 مليون 
جنيه اإ�صرتليني يف اأ�صهر مزادات �صوثبي.
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اأعر نف�صك لالآخرين ، لكن اأعط نف�صك لنف�صك. 

يفتتح الفيلم مناخ الت�صاوؤل بهذه العبارة املقتب�صة عن مونتني، ي�صعنا 

 ) الروح اجل�صد   . االآنا واالآخر   ( ثنائية  بها مبا�صرة يف مواجهة  غودار 

�صياق  مناق�صة داللتهما عرب  و  املفردتني  تفكيك هذبن  اإعادة  بهدف 

فيلم �صائك موؤلف من 12 قطعة �صينمائية، متثل كل قطعة عمال فنيا 

جادا لدرجة االإرباك. كما تبقى مفتوحة دائما على تاأويالت جديدة، 

و مقاربات داللية خمتلفة.

متنوعة  و  خمتلفة  معرفية  حقول  يف  يحفر  غودار  لوك  جان  اأن  ذلك 

ي�صعب ا�صتق�صاوؤها يف مادة واحدة.

، و من جهة  ال�صينما من جهة  تاريخ  اأحد املحاور املف�صلية يف  اإذ هو 

ال�صرورية  الوقاحة  ميتلك  فيل�صوفا  بو�صفه  عنه  احلديث  ميكن  اأخرى 

بديهيات  تنبني عليها  التي  االأ�ص�س  فيه و خلخلة  الالمفكر  القتحام 

كل فكر .

من بني جميع املو�صوعات التي يطرحها غودار ثمة ت�صاوؤلني رئي�صيني 

– الواقع،  احلدث  �صوؤال  ثم  اللغة،  �صوؤال  فل�صفته،   يحددان مالمح 

امل�صكوت عنها  و  املهم�صة  ال�صوء على االأحداث  ت�صليط  وذلك عرب 

يف التاريخ .

�صوؤال اللغة يبدو حا�صر يف جميع اأفالم غودار حتى اأن فيلمه االأخري 

كان يحمل عنوان: وداعا لللغة.

فوكو  مي�صيل  اأبرزهم  فرن�صا  مثقفي  من  جليل  ينتمي  املخرج  فهذا 

القائلني باأن اللغة اأو الكلمات ال متتلك الدرجة ذاتها من الو�صوح و 

باأنها ت�صتخدم يف �صياقات خمتلفة و بدالالت متفارقة.

 ملاذا البد للمرء اأن يتكلم.  

 دائما يوؤثر على حقيقة اأننا ال ن�صتطيع العي�س بدون كالم . 

 ال ت�صاألوا ما الذي جاء اأوال الكلمات اأم االأ�صياء.

علينا  االأقل  على  متاما،  يعرفها  ال  اللغة،  احلقيقة  يف  يعرف  اأحد  ال   

التفكري، وللتفكري نحتاج اللغة . ما من طريقة اأخرى للتعبري .

للثقافة  نقدية  مقاربة  اأي  يف  االأ�صا�صية  امل�صكلة  اإىل  اللغة  هنا  تتحول 

اأو لل�صلطة مبعناها الوا�صع باعتبار اأن اأي نظام ثقايف �صيا�صي ي�صود اأي 

املوؤ�ص�صات  تتمكن عربها  لغة،  اأي  ن�صو�س،  ي�صتند ملجموعة  جمتمع 

باملعنى  لي�س  الفرد  على  �صلطة  متار�س  اأن  حمايدة  اأنها  بدت  مهما 

ال�صيا�صي 

فقط بل حتى باملعنى اجل�صدي ) �صجن، رغبات حما�صرة، فرد يخ�صع 

لنظام �صارم من املراقبة (

يبدو فيها الفرد مغرتبا عن ذاته ) يف م�صهد ا�صتجواب نانا اأمام ال�صرطة 

تنهي حديثها بعبارة: اأنا �صخ�س اآخر (.

لذا يبداأ التمرد على الفكر بخلخلة اللغة التي يبنى عليها اأي خطاب 

باعتبار اأن اللغة بهذه املقاربة تعني الفكر، والأن للفرد دور هام�صي يف 

حياة املجتمع جند اأن �صخ�صيات غودار يف جمملها �صحايا لتفكريها، 

وكاأن الفكر يوؤ�ص�س للموت، اأ�صار غودار لذلك عدة مرات يف الفيلم 

الآنا  املقهى  يف  الغريب  الرجل  يرويها  التي  الثالثة  الفر�صان  كق�صة 

كارينا و التي تنتهي مبوت البطل عند اأول حلظة تفكري له .

اأي�صا نذكر اأن نقطة حتول نانا ) اآنا كارينا ( يف الفيلم كانت وهي ت�صاهد 

فيلما �صينمائية عن جان  

دارك تلك القدي�صة التي ماتت  حرقا بتهمة الهرطقة )الفكر( . ونانا 

وجودها  حتدد  اأن  حماولة  بالتفكري  تبداأ  حني  ذاته  امل�صري  �صتواجه 

ب�صياغة خمتلفة عما يريده االآخرون .

النقطة االأخرى التي ميكن احلديث عنها يف �صياق الفيلم نظرة غودار 

جممله  يف  يعني  الذي  التاريخ  اإىل  اآخر  مبعنى  اأو  وزمنه  احلدث  اإىل 

جمموعة من االأحداث .  

وهنا نالحظ تاأثري كبري ملجلة احلوليات اجلديدة الفرن�صية على غودار، 

فالتاريخ عند هذه املدر�صة وب�صكل خا�صة كما ظهر يف كتابات مارك 

حياتي	لأعي�صها
اإ�صماعيل العليوي  �صوريا -  اأملانيا 

�صـيــــــنـمـا
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بلوخ و لو�صيان فيفر ) موؤ�ص�صي احلوليات اجلديدة(  مل يعد ات�صاليا 

التاريخ  يف  كما  الكربى  االأحداث  اأو  الطويلة  الزمنية  للحقب  يوؤرخ 

التقليدي الذي يكاد يكون تاريخ ملوك وحروب و يت�صم دائما ب�صمة 

�صيا�صية اأو ع�صكرية . 

على  ويركز  التاريخي،  الزمن  انف�صالية  عن  للحديث  اأميل  غودار 

اجلوانب املهم�صة اأو امل�صكوت عنها اأثناء كتابة التاريخ .

و  االجتماعي  الو�صع  ن�صتعر�س  الفيلم  هذا  يف  نانا  ق�صة  خالل  من 

اأكرث  و على  تاريخية  للعاهرات يف عدة مراحل  القانوين  و  ال�صيا�صي 

من �صعيد يف احلياة الفرن�صية، اأي اأن ما يحرك التاريخ عند غودار هذه 

التفا�صيل ال�صغرية التي ت�صكل الهام�س اأو املغيبة اأو الالمفكر فيها، 

يف حياة كل جمتمع. 

نزورها،  املواقع  من  جمموعة  لي�س  احلدثي  احلقل   : فاين  بول  يقول 

هو  بل  طبيعية،  موا�صيع  اأو  كائنا  لي�س  احلدث  اإن  اأحداثا،  وندعوها 

باأي  تتمتع  فاإنها ال  وبالتايل  الواقع،  منار�صه داخل  اقتطاع حر  ح�صيلة 

وحدة اأ�صلية.

بر  و  رئي�صي،  حدث  اإىل  الهام�س  حتويل  عرب  غودار  مار�صه  ما  وهذا 

)بداية  ال�صينمائي  اأو احلدث  الزمن  منها  التي يرتكب  البنية  خلخلة 

، منت�صف ، نهاية ( بحيث يبدو اأن الزمن مفككا، منف�صال، ومقطوعا 

الرابطة  نبحث من خاللها عن  ب�صفعة  اأ�صبه  فجا  ورمبا  ب�صكل مربك 

التي جتمع بني االأحداث داخل احليز الزمني وعن الداللة العامة التي 

تنتهي بت�صكليها لوحات غودار ال�صينمائية .
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يف	ذكرى	اأين	�صيك�صتون
عزالدين بوركة

اإىل  العامل،  عن  عنا،  الرحيل  اخرتن  اللواتي  املبدعات  هن  كثريات 

 Anne �صيك�صتون   اأين   .
ّ
حر اختياري  رحيٌل  ذواتهن..  اأق�صى 

الرحيل  اختارت  منهن  واحدة  االأمريكية(  Sexton)ال�صاعرة 
اأثرا يف طريق  اإىل الالواقعي. رحلت بعدما تركت  الواقعي،  عن هذا 

يرتكن  روحا،  يرتكن  اأثرا،  يرتكن  الالئي  رائعات  هن  كم  م�صريتها. 

�صبيال اإىل االأبدية.

 1928( �صيك�صتون  اأين  تقول  ة.  اخلا�صّ لغته  له  االنتحار  اأّن  غري 

اأين  بها  تكتب  التي  لغة خا�صة هي  روائعها،  اإحدى  يف   )1974
اأنثوية، وحتوم يف �صماء  نف�س  تختزل كل  لغة  ق�صائدها.    Anne
الوجودية. بقدر اأنوثتها وفل�صفتها الوجودية، تكتبها �صيك�صتون بعمق 

اأمل وجراح، و�صراع من الذات التي تتجرع اأالم الكاآبة، التي تطاردها 

دائما.

امل�صتع�صي  االأملب  اإنه  االأبدي.  اإبداعنا  وجه  يف  االآلهة  جرمية  املوت 

اأن  بال  عودة..  بال  اإياب..  بال  رحلوا  من  هم  كثريون  اخرتاقه.  علينا 

يقولوا وداعا.. ماذا عن الرحيل اختيارا؟

األي�س هو احلرية يف اأق�صى حلولها؟ األي�س املوُت اختيارا )ت�صمونه اأنتم 

به  تقوم  ما  على  اإقدام  اإنه  املوت؟  وجه  �ُصجاعة يف  مواجهة  انتحارا( 

احلرب دومنا اأّية نذالة. اإنه مواجهة للحرب، �صالم مع الذات.. ووقوف 

على راأ�س االأملب هناك حيث االآلهة ت�صرب نخب خلودها.

1928 )9 نونرب( مبدينة نيوتون بوالية  ُولدت اأين �صيك�صتون �صنة 

من  عائلة  من   Massachusetts االأمريكية  ما�َص�صو�صيت 

الطبقة املتو�صطة، عانت منذ طفولتها من التهجري االأ�صري، مما ترك يف 

اأزياء  عار�صة  ا�صتغلت  عمرها.  طيلة  �صي�صاحبها  عميقا،  اأثرا  نف�صيتها 

الإحدى ال�صركات اخلا�صة ب�صناعة االأزياء ملدة معينة. �صنة 1948 

اأو كايو   sexton األفرد مولر �صيك�صتون  تزوجت ب�صخ�س ي�صمى 

لقبها الذي �صاحبها اإىل اآخر يوم من حياتها(.  عنه  )لتاأخذ   kayo
منه  اأجنبت  �صنوات.  باأربع  رحيلها  قبل   1970 �صنة  عنه  لتنف�صل 

طفلني جو�صي وليندا غري �صيك�صتون، هذه االأخرية التي �صت�صري من 

بعد اإحدى اأ�صهر الروائيات االأمريكيات.

م�صرياتها كثريا..  على  اأثرت  نف�صية،  و�صغوط  تقلبات  عرفت حياتها 

غائ�صة يف  وفل�صفة  اأنثوية  بنفحة  املُت�ِصمة  اأ�صعارها  غالب  ج�ّصدتها يف 

لتعاودها   1954 �صنة  ظهرت  الع�صبية  �صغوطها  اأوىل  الوجودية. 

ب�صكل كبري �صنة من بعد. يف تلك الفرتة تعرفت على الطبيب مارتان 

Martin Orne الذي �صجعها وحم�صها وهي يف �صن  اأورون 

الثالثة والع�صرين على كتابة ال�صعر، لتنخرط بالتايل يف اإحدى دورات 

هومل�س.  جون  ال�صهري  االأمريكي  ال�صاعر  اإ�صراف  حتت  ال�صعر  كتابة 

بعد ا�صتغال دوؤوب عرفت جناحا باهرا، بعد اأن حظيت جمموعة من 

يف  تعرفت  االأمريكية.  واجلرائد  املجالت  كربى  يف  بالن�صر  ق�صائدها 

 Kumin كومني  ماك�صني  االأمريكية  الكاتبة  على  الدورة  تلك 

التي �صت�صاحبها طيلة حياتها املتبقية اإىل اآخر يوم.

اأوىل  من  �صيك�صتون  اأين  تعّد  الوجودية،  االإيغاالت  تلك  جانب  اإىل 

اللواتي   )confessionnalisme )الطائفيات  الكاتبات 

اخرتن الكتابة االإبداعية ك�صكل من اأ�صكال الدفاع عن املراأة واإزالة 

احُلجب على معاناتها اليومية. كتاباتها عامرة مبتعِلقات االأنثى اجلن�صانية 

واجل�صدية )اال�صتمناء، احلي�س، احلمل، الوالدة، اجلن�س، املوت...(. 

مما يجعل منها اإحدى اأهم الكاتبات يف القرن املا�صي، اللواتي عاجلن 

ب�صكل اإبداعي تلك امل�صاكل الن�صائية.

 All My Pretty Ones اأعمالها   اأوىل  ت�صديرها  بعد 

اهتماما وا�صعا من القراء واملهتمني  �صيك�صتون  اأين  لقيت   1962
راأ�صها  وعلى  اأهمها  جوائز  عدت  ح�صدت  باأمريكا.  الثقايف  بال�صاأن 

 Frost Fellowship to the Bread Loaf
 Radcliffe و    Writers‘ Conference 1959
من بعد حازت  �صنة   ،Institute Fellowship 1961
 1963 �صنة  يف  ثم  من   ،Levinson Prize جائزة  على 

جائزة االأكادميية االأمريكية للفنون واالأدب، لتليها جوائز عدة وكثرية.

يف عمر 46 فقدت اآخر قدرتها على احلمل يف مواجهة اأالمها وكاآبتها 

املتكررة واملتوا�صلة، فاختارت بكامل حريتها الرحيل، بعدما تركت اأثرا 

خالدا، يف مواجهة كل م�صاوئ هذا العامل. رحلت بعد اأن اجرتعت 

من جرعات �صائل مونك�صيد الكاربون القاتل.

خّلد رحيلها يف معزوفته ال�صهرية، املو�صيقار الربيطاين، بيتري غابرييل 

�صنة 1986 حتت عنوان Mercy Street )�صارع الرحمة(.

زيـــارة	املـــوتى
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ق�صيدة:	الرغبة	يف	املوت
مبا اأنكم ت�صاألون، فال اأتذّكر معظم االأيام.

حيل.
ّ
اأ�صري يف لبا�صي، ال اأ�صعُر بزخم الر

حينها يعود ذاك ال�ّصبق الذي ال ي�صّمى.

حّتى واإن مل يكن لدي �صيٌء �صد احلياة.

فاأنا اأعرف جّيدا �صفري االأع�صاب التي تذكرون،

ذاك االأثاث الذي و�صعتم حتت حرقة ال�صم�س.

ة. غري اأّن االنتحار له لغته اخلا�صّ

متاماً مثل النّجار

يريد اأن يعرف كيف ي�صتخدم االأدوات،

لكّنه مل ي�صاأل مطلقاً ملاذا يبني!.

تني وبب�صاطة اأعلنُت نَْف�صي،
ّ
ملر

امتلكت العُدْو، ابتلعت الُعدو،

كبه اأخذت معي �ِصْحره.
ْ
وعلى َمر

ويف هذه الطريق، ُمثقلة وُم�صتغرقة

اأدفاأ من الزيت اأو املاء،

اأنا قد ا�صرتحت،

و�صال من فوهة فمي لعاب.

مل اأفّكر يف ج�صدي عنَد وخزة االإبرة.

حّتى قرنّيتي وما بقي يف من َبْول، اختفى.

االنتحار كان قد خان اجل�َصد م�صبقاً.

اليافعون ال ميوتون يف العادة،

غري اأّنهم ُيبهرون، ال ي�صتطيعون ن�صيان لّذة خُمّدر

حّتى اأّنهم ينظرون لالأطفال ويبت�صمون.

اأن َت�صَحَق كّل تلك احلياة حتت ل�صانك!

ذلك بحد ذاته، ي�صتحيُل عاطفة.

حة.
ّ
�صتقول، موت لَعْظمٍة بائ�صٍة وجُمر

ومع ذلك �صتنتظرين هي عاماً بعد عام،

حاً قدمياً،
ْ
الأحمو هكذا برّقٍة ُجر

غ �صهقتي من �صجنها البائ�س.
ّ
الأفر

نّتزن هنالك، االنتحارات تلتقي اأحياناً،

نحتّد عند فاكهة و قمر مفقوء،

تاركني ِك�صرَة اخلبز التي اأخطاأتها قبالتهم.

تاركني

�صفحَة كتاب مفتوحة ُمْهملة،

و �صّماعة هاتف معّلَقة

ل�صيء مل ُيلفظ بعد،

اأّما احُلْب، اأّياً يُكن

لي�َس اإاّل وبـاء.
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زهور	على	قرب	ابن	الراوندي
ابن الراوندي اأبو احل�صن بن يحيى، ولد حوايل 210 ه، ومات يف عمر 

االأربعني كما جاء يف بع�س الروايات يف ٠٥2 ه، بينما ذكرت م�صادر 

اأخرى اأنه و�صل اإىل الثمانني، فلم يعرف بال�صبط وعلى وجه التحديد 

�صنة والدته ووفاته. وقد عده احلافظ الذهبي من زنادقة االإ�صالم الثالثة 

مع املعري واأبي حيان التوحيدي، ويعني بالثالثة هوؤالء الذين زعزعوا 

له  ذكر  حيث  االإنتاج،  غزير  كان  االإ�صالمي..  الفكر  كبري  علم  عن 

املوؤرخون كابن خلكان اأكرث من مئة كتاب، رغم اأنه مل ي�صلنا من كتبه 

عليه، ككتاب  ردود خ�صومه  ت�صمنتها  املقتطفات  بع�س  �صوى  �صيء 

املنتظم البن اجلوزي وكتاب االنت�صار للخياط وردود النوبختي وكتب 

كتبه  اأحرقوا  االإ�صالمية  العقيدة  على  خطرا  اعتربوه  وملا  اجلبائي... 

وحا�صروه وحا�صروها ، مع اأن كثريا من املوؤرخني اأقروا باأف�صليته و�صعة 

علمه، حيث نقل عنه االأ�صعري يف موا�صع كثرية من كتابه مقاالت 

االإ�صالميني، وقال عنه اأبو حيان التوحيدي يف كتابه الب�صائر والذخائر 

: »ابن الراوندي ال يلحن وال يخطئ ، الأنه متكلم بارع وجهبذ ناقد 

وبحاث جدل ونظار �صبور«.

 ومن كتبه »الزمردة«  يحتج فيه �صد الر�صل والر�صالة ، و »الدامغ« يبطل 

فيه معجزة القراآن ويظهر تناق�صاته ويقول اأن فيه حلنا اأي ف�صادامن جهة 

النحو ، وكتاب »التاج« الذي يحتج فيه لقدم العامل ومما جاء فيه » : اإنا 

جند من كالم اأكثم بن �صيفي �صيئاً اأح�صن من : اإّنا اأعطيناك الكوثر«، 

وله كتاب »الفريد« الذي ذكر اأبو ها�صم اجلّبائي اأن الراوندي قال فيه 

اأن امل�صلمني احتجوا للنبوة بالقراآن الذي اأتى به النبي حممد.. فقال: 

غلطتم وغلبت الع�صبية على قلوبكم فاإن مدعياً لو اّدعى اأن اإقليد�س 

لو اّدعى اأن كتابه ال ياأتي اأحد مبثله لكان �صادقاً.. اأفاإقليد�س كان نبياً؟ 

اأ�صياء جمعها يف الفل�صفة مل ياأت اأحد مبثله ،  وكذلك بطلميو�س يف 

يعني فاأي ف�صيلة للقراآن.؟.. وله كتاب »اللوؤلوؤلة« وكتاب »املرجان«.

ومن اأقوال ابن الراوندي يف القراآن : 

    - قال: ويف و�صف اجلنة “فيها اأنهاٌر من لنٍب مل يتغرّي طعمه”. وهو 

يطلب �صرفاً،  الع�صل وال  وذكر  اجلائع.  اإال  ي�صتهيه  يكاد  احلليب وال 

يلب�س  وال  يفرت�س  وال�صند�س  االأ�صربة،  لذيذ  من  ولي�س  والزجنبيل 

وكذلك اال�صتربق الغليظ من الّديباج..

   - وقال يف قوله: “اإن كيد ال�صيطان كان �صعيفاً” اأي �صعف له، وقد 

اأخرج اآدم واأزل خلقاً .

بدلناهم  ن�صجت جلودهم  “كلما  قوله:  فاح�س ظلمه  وقال من   -   

جلوداً غريها” فعذب جلوداً مل تع�صه .

  - وقال اإمنا اأهلك ثموداً الأجل ناقة، وما قدر ناقة  ؟

  - وقال يف قوله: »وله اأ�صلم من يف ال�صموات واالأر�س« خرب حمال، 

الأنه لي�س كل النا�س م�صلمني . 

  - قال : وقوله “ال ت�صاألوا عن اأ�صياء اإن تبد لكم ت�صوؤكم”. قال: واإمنا 

يكره ال�صوؤال رديء ال�صلعة . 

  - قال يف قوله: “اإن لك اأال جتوع فيها وال تعرى” وقد جاع وعري 

وجاء يف موته اأن اخلليفة قد طلبه مع اأبي عي�صى الوراق امللحد ، فحب�س 

اأبي عي�صى الوراق حتى مات يف حب�صه ، بينما هو ظل هاربا وخمتبئا 

حتى تويف . قال ابن عقي : عجبي. كيف مل يقتل، وقد �صنف كتاب 

الدامغ يدمغ به القراآن، وكتاب الزمرد يزري به على النبوات.

من اأقوال ابن الراوندي :

 - ال ي�صع امليت اأن يت�صور نف�صه يف العامل قبل املوت، ولو مات اأبو 

احل�صن وو�صع يف قربه، مل يتاأت لهذه اجلثة الهامدة اأن تت�صور نف�صها 

يف عامل ما قبل املوت، اأو اأن ت�صعر باأنها اأبو احل�صن .

 - اإن الر�صول عليه ال�صالم اأتى مبا كان منافرا للعقول مثل ال�صالة و 

غ�صل اجلنابة و رمي اجلمار و الطواف حول بيت ال ي�صمع و ال يب�صر، و 

ان، و هذا كله مما ال يقت�صيه عقل 
ّ
العدو بني حجرين ال ينفعان و ال ي�صر

، فما الفرق بني ال�صفا واملروة اإال كالفرق بني اأبي قبي�س وحرى. و ما 

الطواف على البيت اإال كالطواف على غريه من البيوت. واإن الر�صول 

�صهد للعقل برفعته وجالله فلماذا اأتى مبا ينافره اإن كان �صادقا .

- اأخربونا عن الر�صول، كيف يفهم ما ال تفهمه االأمة؟ فاإن قلتم باإلهام 

ففهم االأمة اأي�صا باإلهام، واإن قلتم بتوقيف فلي�س يف العقل توقيف... 

البذور  فيه  تتاأ�ص�س  كانت  وقت  يف  الراوندي  ابن  ومات  عا�س  لقد 

االأوىل للفل�صفة االإ�صالمية، يف وقت كانت الكلمة تعادل رقبة مقطوعة، 

اأنه مل ميت �صر ميتة كما حدث للكثريين الذين جتروؤوا  حل�صن احلظ 

على طرح ال�صوؤال اأو حماولة اخلو�س يف اأمور يعتربها �صيوخ االإ�صالم 

كفرا، حل�صن احلظ اأنه مل يلق م�صري معبد اجلهني، وعمرو املق�صو�س ، 

وغيالن الدم�صقي.. ومئات غريهم.

زيــــارة	املوتـــــى
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مدينة	بئر	جديد:	الفن	الت�صكيلي	

اإبداع	وروؤيا.
خا�س باملجلة

عرفت مدينة »بئر جديد«، اإقامة ور�صة فنية ح�صرها جمموعة 

يتقدمهم  الر�صم.  بفن  واملهتمني  الت�صكيليني  الفنانني  من 

الذي  اللقاء  اأمزوز.  احلق  عبد  املغربي،  الت�صكيلي  الفنان 

الفاعل  برئا�صة  ال�صالم«،  »جمعية  واإ�صراف  تنظيم  حتت  جاء 

اجلمعوي عبد املجيد اأبو النوا�صر.

الفن  �صعار  حتث   ،2015 يوليوز   26 اجلمعة  يوم  وذلك 

نوعها،  االأوىل من  الور�صة  وتعّد هذه  وروؤيا.  اإبداع  الت�صكيلي 

اأعرب الفنان الت�صكيلي عبد  للفن الت�صكيلي، باملنطقة. وقد 

التي  الكلمة  يف  اللقاءات،  هذه  مثل  اأهمية  عن  اأمزوز  احلق 

وطنيا  للمنطقة  اإ�صعاعا  اإعطاوؤها  حيث  من  للقاء،  خ�ص�صها 

ودوليا. هذا وقد افتتح اللقاء بكلمة مقت�صبة، مليئة باإ�صارات 

فل�صفية وفنية، رئي�ُس اجلمعية املنظمة. اإذ اعترب اأن هذه الور�صة 

اأول خطوة نحو جعل املنطقة تنفتح على العامل عرب ب�صماتها 

يف  غاية  دوريا،  اللقاء  جلعل  العزم  على  اأكد  وقد  اخلا�صة، 

ا�صتقطاب اأ�صماء عاملية ووطنية.

بعد الور�صة ال�صباحية، التي ا�صتمرت طيلة ال�صباح، وعرفت 

ح�صة للفن الكليغرايف، واأخرى موازية لفنون الر�صم..  

تركا  املنطقة،  بارزين يف  اأم�صية تكرميية ال�صمني  اللقاء  �صهد   

ب�صماتهما خالدة يف ذاكرة �صكانها، احلديث عن د. خديجة 

املوؤ�ص�صة  داخل  ن�صالية  كرموز  فوؤاد.  حجاوي  ذ.  و  ق�صال، 

الدرا�صية باملنطقة. ويف كلمته قال الكاتب والفنان الت�صكيلي 

عبد اللطيف اأبو ال�صفا، بكون هذا اللقاء التكرميي بادرة نحو 

خلق اأوا�صر املحبة والرتابط بني �صكان املنطقة، الذين ح�صروا 

ب�صكل مكثف للقاء، ورموز املنطقة.

بــــانـورامـا
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املقام	امُلعلي	للإن�صان،	يعلي	العامل
الن�س ل:

ترجمة الفنان الت�صكيلي اأزدام عبدال�صالم

اأود اأن اأحدثكم عن مكان دومنا ذكر ا�صمه.

ثمة اأماكن متوهجة تغدو جناناً

الري�صة املتوقدة

تختلج ت�صوقا

لتحدثكم عنها.

غري اأنها، تبتغي اأن اأحدثكم دومنا ت�صميتها.

، �صبيه بالرجال 
ّ

 مثل اأمازيغي
ّ
مكاٌن حر

الذين جتعلهم كرامتهم

�صاخمني.

ثمة اأمكنة ، ال ميكن 

حتى لزوابع رملية،

َطمرها

 

اأو حتى رّجها.

فا�س االأندل�صية، فا�س املت�صوفة، 

فا�س االأ�صطورة، توقظ وُتلهم.

حتت الزليج امللون، مقرن�صات اجل�س، 

ال�صقوف املزّوقة، االأبواب ذات الزخارف 

الوريقة والهند�صية.

داخل متاهات هذا الرو�س امللكي،

وحده القلب احلكيم،

 له اأن يغيب اأو ي�صيع.

االناقة ومقت�صيات البهاء

وحدها حامية املقام.

تركت ري�صتي ت�صتهوي

.
ّ

وكذا عيني

اأطلق لهما العنان كي ت�صيعا يف اختالط 

املكان.

اأود دومنا ت�صميته، اأن اأحدثكم عن هذا 

املقام.

ل�صدة جذبه يعدو يل

ول�صخاء ترحيبه ي�صري يل.

ي�صبح يل، ِملكي، بيتي

َخبه، ي�صكنني. ل�صدة �صَ

بهاوؤه، فَتنني فاأبكاين.

نيعِه ي�صحقني، وبهائه ُيلّينني. ب�صَ

اجنذاب فاتن متاأثر

اجنذاب ُمنقطع النظري

يغمرين.

على هجر ذاتي يجربين 

فاأ�صت�صلم لالجنرار.

اأترك نف�صي طليقًة

دومنا تباٍه.

 حتث �ص�صاعة ال�صماء و�صكينتها.

ٌ
�صعيد اأنا وحر

يف مقام ال اأوّد ذكر ا�صمه.

وال ري�صتي راغبٌة يف ت�صميته.

ومع ذلك، اأوّد دومنا ذكر ا�صمه، اأن اأحدثكم 

عن هذا املقام.

اإنه يناديني، اإنه ُيَدّوي، يرتّنح،

يبدو ذلك ماألوفا.

يجعل مني جميال، يجعلني اأناي، يجعل منا 

نحن، ويجعلنا االأوحد..

خ�صرت كل �صيء

وك�صبت كل �صيء

تيهاً وعي�صاً بهذا املقام.

ُمت�صبعني بهذه االأمكنة، نن�صهر فيها.

فا�س اأر�س حتفر عند تخوم اأنف�صنا.

ما متنحه اإيانا هذه املدينة، ما ي�صعنا �صوى اأن 

نعيده لها.

هذا املقام �صيعطي لفا�س ما اأمّدته به.

و�صيمنحها دائما واأبدا

اإىل اأن يفنى الوجود.

ال �صيء يف ملك اأحد، وال حتى هذه 

االأر�س املعطاءة.

فا�س، هذه االأمرية االأندل�صية، بهذا املقام 

امللهم

تلتهمني ع�صقا،

بهذا احلب الكبري، الذي يالئم االإن�صان، 

ب�صدة.

والذي ال يدرك كثرياً تقدير جماله.

ها هنا قد نق�صمه.

قد كان على هذه االأر�س، اأن توا�صل ِهّمتها 

الرتاثية،

واأن تنقل ما حتفل به لالحق.

كل خلٍف يوّرث ما نقله ال�صالفون.

طريقنا يتقدم،

يوا�صل وب�صالم �صريه بهذا املقام.

حيث املعمار والرتاث

بهذا البلد، وبهذه االأر�س

التي بها ولدُت.

 اأي�صا واأي�صا اأن اأحتدث عنها.
ّ

كان علي

اأن اأعتني بنف�صي فيها.

واأتزّي بها.

ال ت�صكر وال تقد�س ما يعلى به.

“كل اإن�صان ُيعلي نَف�صه، يعلي العامل”، 
يقول غاندي

وبكل توا�صع ميكن اأن ن�صيف ونحن بهذا 

املقام

بفا�س:

“املقام الذي يعلي االإن�صان، يعلي العامل”.
ق�صر فراج بفا�س

الثالثاء 25 يونيو 2013.

جان كلود �صانتا�س.

Jean Claud Cintas

تــــرجـــمة
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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 ».

»	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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 نحن الفرا�صات العمياء يف العتمة،

 يف الريح.

 الفرا�صات االأمل.

 اأ�صوات

 اأ�صريات االأ�صواء ال�صلبة

 قطارات �صريعة حزينة جدا

 الفرا�صات التي بال راأ�س

 الهيئات االأكرث غرابة 

 االأ�صحار ال�صوداوية

 نحن الكائنات الفانية

 ال�صاحرات املالئكية

 ذوات االأجنحة الغارقة يف الدم

 نحن الكلمات املحروقة

 اجلمل التي بال منفذ

نحن امل�صاعر التي حتلق بكامل حريتها دون 

 حجاب

 امل�صافرون النازحون ما وراء احلدود

 الغارقون يف العدم

 لي�صت لنا لغة واحدة، بل نتكلم

 األف ل�صان غريب

 يكدون اأن نتوقف، 

 اأن ننطفئ ،

 اأن نندثر. لكن،

 نحن الكلمات اله�صة

 االأرواح املجنونة واملتمردة

 نوا�صل ال�صرخة �صد الكائن الالاإن�صاين 

 �صد احليوان القا�صي

 �صيد احلقد، واأمري احلرب.

 �صوف نوا�صل الطريان دون اأجنحة 

 يف االإ�صاءات املعاك�صة

 نحن الفرا�صات املالئكية

 يف حرب �صد احلرب

 خملوقات ال�صماء، 

ملح االأر�س.

فرا�صات	نحن
لل�صاعرة االإيطالية كاميال ماريا �صيديرنا

تــــرجـــمة

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  

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 

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
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وفاء	عبيد:
علّي	اأن	اأك�صر	هذه	املظلة..

مقاطع

ا�صتياقك ثرثار

�صداه يرتع�س يف داخلي

كع�صفور خائف، خجول

يلّف جناحيه

مقعدك الفارغ

هناك، حيث قطك ال�صامت

يفح�س 

�صقف م�صكنك

**

»حتبك«

بدموعها املعطاءة يف �صمت.

لقد قالوا يل، دائما

»اإنها حتبك«

مثل فرا�صة تائهة

قبالة �صورتك.

**

رائحة هذا الفراغ، ب�صعة

متالأ عروقي.

اأترك ف�صاءاتك

مثل �صباٍب

مثل حلٍم، يّتِبع العري

العلوي

هنا، حيث اأنت غائب.

**

لن اأفتح النوافذ

اأثر خطواتك وحل

يغطي كل العتبة.

لن اأفتح النوافذ

الريح جترحني

بفعل ب�صمات

هوؤالء النا�س

املتنزهون، هناك.. خارجا

**

علي- لرمبا- اأن اأك�ّصر هذه 

املظلة

واأ�صع الزهرة االأخرية

يف احلبقّية

واأعي�س.

**

علي- لرمبا-اأن اأرحل يف 

الوقت

اإىل تلك اللحظة التي

تن�صى فيها عروقي رائحة

دمك.

**

ارحل

�ْصِلُمك للن�صيان
ُ
اأ

�ْصٍلُمك للعدم
ُ
اأ

لدمي املتبّخر

يف هوة عميقة.

**

�ُصمرة بال وهج االنتظار

رائحة عطرك املتناثرة

مثل ج�صدها امل�صتهى

غيابك خديعة لرباءة

ابت�صامتها الرائعة

وهي تنتظرك.

تــــرجـــمة

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.»  

كنت اأ�صري مفردا اأحمل اأفكاري معي،

ومنطقي وم�صمعي،

فازدحمْت من حويَل الوجوه،

قال لهم زعيمهم خذوه،

�صاألتهم ما تهمتي؟

فقيل يل: “ جتمع م�صبوه”

التهمة
احمد مطر - ترجمة: الكاتبة فاطمة جوهاري

Accusation
Ahmed Matar -	Traduit par Fatima Jouhari
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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 » !

Femmes,  dérobons nous!
Camilla M. Cederna 

La Vague Culturelle
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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 offrent-
ils 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 

L’art et l’individualisme
Béatrice DE Bock - Belgique

La Vague Culturelle
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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’est-
ce 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 illusion- 
d’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’est-
à-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 
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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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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...

Trois litanies pour une déité
Jamal Khaïri

La Vague Culturelle



9

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

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

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

Jeux de mots
jets de maux
quoddité!
quiddité?

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

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

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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 Femmes de mon pays,
 Femmes du Maghreb
 Femmes de l’Orient, et au-
delà
 Enlevez vos voiles,
 Vos niqab,
 Vos foulards
 Vos jilbabs
 Vos capes
 Vos bourqas
 Et tous les linceuls

 Que les ennemis de la vie
 Utilisent pour vous ensevelir
 Femmes de mon pays
 Du Maghreb 
De l’Orient et au-delà 
Montrez vos corps 
Chantez votre sexe 
Un si beau sexe 
Fort et doux 
Rose du pubis 
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.

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.

Ah, les êtres humains!
Je pensais
qu’ils se comprenaient 
à la façon du ciel et de la 
terre
qu’ils aimaient 
sans blessures
qu’ils respiraient 
comme des coquelicots dans 
un champ ensoleillé.

Maintenant que 
je n’ai plus de fantaisie
le monde est une ronde 

immobile
la nature  une énorme flaque
l’homme  un gribouillage 
- une gomme lui a effacé le 
cœur -.
Et le corps?
C’est le repas de la torture
sur lui 
il ne reste
qu’un vêtement de deuil.
Mais 
j’attends dans ce poème 
et son temps éternel
et je continue
à rêver de lui
comme d’un corps libre.

 

Femme thawra et non âwra
Mohammed Belmaïzi

Histoire d’un rêve
Luana fabiano

La Vague Culturelle
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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 
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.

La Vague Culturelle

La pomme pourrie
Mohammed DERKAOUI

The Beauty of Tunisian Women
Ali Znaidi
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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 arabo-
musulmanes, 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.

La Vague Culturelle

La religion est la source principale
de la dictature machiste - Sahar Megzari
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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…

Ponctuation de ma vie...
Nora ELHILI



14

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 

La fornication et le viol dans l’Islam
Labidi Karim Mohamed

La Vague Culturelle
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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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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 pumped-
up 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.

La Vague Culturelle

Wanting to die  
Anne Sexton (1928-1974)
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