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هدية العدد 44
من الثقافة المغربيــــــة
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د، ومن أسئلة وقضايا  ع وتعدُّ ل املشهد الثقايّف املعارص يف املغرب، سيدرك ما يحفل به هذا املشهد من تنوُّ من يتأمَّ

فكرية وفنية وإبداعية، تحتاج أن نتوقَّف عندها، لنفهم ِمْن خاللها ما يجري يف واقعنا، وما حدث من تحوُّالت يف 

األفكار واملواقف والرَُّؤى، ويف ُطُرق القراءة والنقد والتحليل.

، بل إنَّ طبيعة األسئلة  ّ مشهد يفرض عىل القاريء أن يرتيَّت يف  الحكم ويف النََّظر، فال يشء يبدو ُمْعًطى بشكل ُكلِّ

التي ُتْطَرح، تفرض قارئاً يسأل ويتسائل، ويكون مواكباً ملا حدث يف الثقافة املغربية املعارصة من انتقاالت، رمبا ال 

نستشعر، يف غمرة انشغاالتنا بأشياء أخرى ثانوية، ما تحمله من َوْعد باملستقبل، وما استطاعت أن تبنيه من أفكار، 

وما طرحته من آراء، ال متّس مجاالً دون غريه، بل إنَّ املثقف املغريب، اليوم، انتبه، إىل تأسيس ثقافة ُمغاِيرَة، لن يكون 

َفر عرب اللغات، والجغرافيات الكونية الكربى، ما أتاح هذا  إال باالنفتاح عىل العلوم واملعارف والفنون، قاِطَبًة، وبالسَّ

د يف اعتبارها جوهرية وكربى، أيضاً، ألنَّها  د، بل االختالف يف طرح األسئلة والقضايا واألفكار، التي لن نرتدَّ ع والتعدُّ التنوُّ

ت كل يشء، ومل تبق رهينًة مبا كان، أو مبا ساد عند غرينا من أشقائنا العرب. مسَّ

، وثقافة أفكار، ألن األفكار كام يقول دولوز، ليست  الثقافة املغربية، اليوم، هي ثقافة سؤال، وثقافة بحث وتَقصٍّ

ُمتاحًة دامئا، أو هي غري مطروحة يف الطريق. كل فكرة، هي َعَنٌت، وهي تجربة، وبحث، ودخول يف عوامل املعرفة 

نا. فالفكرة ال تأيت من فراغ، واألعامل الكربى، يف الفكر  واالكتشاف، واختبار ملا يقوله اآلخرون، وملا هو موجود ُيعارِصُ

والفن واإلبداع، هي أفكار، وهي خياالت، وهي رغبة يف اقتسام َقَلٍق ما. 

من يقرأ ما يصدر من كتب، وما يقوله املثقفون املغاربة، مبختلف أجيالهم وحساسياتهم، سيدرك، حْتاًم، أنَّنا أمام 

مغرب ثقايف آخر، رمبا مل ننتبه إليه بعد، لكنه موجود، نحتاج، فقط، أن ُنْنِصت إليه، أن ُنْنِصَت إىل نبضه، أن نقرأ، 

د. وندخل يف طيات الُكُتب، واملعرف والعلوم، لرنى أنَّنا ال نعرف ما يجري تحتنا من ماء، مبعنى الصريورة والتَّجدُّ

وهنا، ال ُبدَّ أن ُنِشرَي إىل رضورة انفتاح الصحافة واإلعالم املغربيني، عىل هذه الثقافة، عىل ما يصدر من كتب ودراسات 

وأبحاث، ومن إبداعات وأعامل فنية، واللقاء بالُكتَّاب، ومبا يطرحونه من أفكار، وما يخوضون فيها من مشكالت، وما 

يف ثقافتنا من ُجْرأة وُمغامرة، ومن قدرة عىل ُمضاهاة غريها من الثقافات، ليست العربية، بل الكونية.

املدرسة والجامعة، بدورهام، تحتاجان إىل نافذة، منها تطالن عىل الشمس التي ُتْشِق خارجهام. ال أن يبقى الدرس 

اجرتاراً وتكراراً لنفس األسئلة واملناهج والتصورات، ولنفس األسامء، ونفس الكتب واملراجع، أو البقاء يف املايض وحده، 

اً، بنفس مستوى الواقع، وبنفس مستوى العقل والخيال املغربيني  ، درساً ُمَتصريِّ دون الحارض. يفرض الواقع امُلتصريِّ

َدْين. فام مل نعمل عىل ترويج ثقافتنا، ووضعها رهن األجيال الجديدة، وهو ما حرصنا عليه، يف مجلة الثقافة  امُلتجدِّ

 افتتاحيــة العـــــــدد

ـــــــر
ـــــــــ

حريــ
ة الت

ـــــــــ
ئــــــــ

هي

د عدُّ ع والتَّ نوُّ التَّ
واالختـــــــــــــاِلف
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املغربية، يف صيغتها الجديدة هذه، بداية من العدد ]38[، ألنَّنا آَمنَّا أنَّ الثقافة مشاع للجميع، وهي رشط وجود، يف 

د، وما اتََّسَمتا به  ع وتعدُّ سياق حضارة هي حضارتنا، ولغة، هي لغتنا، مبا تحتمله هذه الحضارة، وهذه اللغة من تنوُّ

من قدرة عىل الخلق واإلبداع، وعىل تجديد دمهام، فيام نقرؤه من كتابات ونصوص، ومن أعامل شعرية، وروائية، 

وقصصية، ومرسحية، وفكرية.

املغرب زاخر بالعطاء، زاخر باملفكرين والنقاد واملبدعني، ومبن أدركوا الصريورة كشط من رشوط وجودنا، الراحلون]°[ 

الباقني، جميعهم عملوا ويعملون عىل الحفر يف أعامق األرض، يف طبقاتها السحيقة، ال تكفيهم  الُكتَّاب، مثل  من 

يه مِبُحال السؤال واملعرفة واالكتشاف، أو هذا الذي  الطبقات التي هي رهن اليد، بل هم يرغبون يف ما ميكن أن ُنسمِّ

ميكن اعتبارُه أعّز ما ُيْطلب، يف هذه املعرفة، ويف هذا السؤال واالكتشاف.

ال خيار لنا، سوى أن نضع الثقافة يف سياقها املجتمعي الذي يحمي اإلنسان عندنا من التَّشتُّت، ومن فقدان التوازن، 

التقنية من دروب وأزقة، ال يعرف فيها كيف يجد  إليه  أو أن يتوه بني ما تأخذه  بالواقع،  العالقة  بل من فقدان 

ر، ُيشارك،  م األمان، وهي، نفسها، الهوية، يف انشاحها، وهي اإلنسان، وهو ُيَفكِّ طريقه إىل نفسه، ألن الثقافة هي صامَّ

وُيساهم يف البناء، ويف اقرتاح األفكار.

يد  املختلف، يف  مبعناه  الثقافة، ويف وضعها،  ُصْلب هذه  الدخول يف  املغربية، عىل  الثقافة  يف  عملنا  املعنى،  بهذا 

القاريء، ليعرف كيف املغرب اليوم، هو غري ما كان عليه، أو أنَّ الثقافة، بكل متظهراتها، هي ما ميكن أن ننجو به من 

د واالختالف، ال بالتَّشاُبه  والتَّطاُبق،  ع والتعدُّ هذا العوملة التي تريدنا أن نتشابه، فيام نحن، عرب تاريخنا، ُوِجْدنا بالتَّنوُّ

أو بالتبعية ألّي كان، ألننا ُنوَجد بعقل وخيال يكفيان لنكون نحن، يف عالقة أخذ وعطاء، ويف عالقة انفتاح، هي، يف 

اء اللذين كانا من سامت ثقافتنا ولغتنا.  جوهرها، تباُدل وتقاُسم، يف سياق اختالف ُمْبِدع، يتميَّز بالغنى والثَّ

__________________________

]°[ بني َمْن فقدناهم من الكتاب واملفكرين والنُّقاد، خالل األشهر املاضية، الدكتور محمد مفتاح، الذي كان أحد 

أعضاء اللجنة العلمية ملجلة »الثقافة املغربية«. كان مهتاًم معنا بكل ما يجري، ويعترب ما جرى يف املجلة من تجديد 

يف التصور والرؤية، ويف سياقها التحريري، ما أعطاها وهجاً آخر، وطريقة يف التفكري تنسجم مع طبيعة التحوالت التي 

حدثت يف الفكر واإلبداع اإلنسانيني.

 برحيل محمد مفتاح، نكون يف مجلة »الثقافة املغربية«، فقدنا مساحة مهمة من مساحات تفكرينا، رغم أنَّ الباقني 

يتها، وملا اكتسبته من ثقة الُقرَّاء، ليس يف املغرب، بل يف  من أعضاء اللجنة العلمية، هم رشف للمجلة، لرصانتها وجدِّ

العامل العريب، ويف عدد من جامعات العامل التي باتت تنتظر صدور املجلة، وُتِلح يف انتظارها.

رحم الله الدكتور محمد مفتاح، وغريه من املفكرين واملبدعني الذين تركونا خالل األشهر املاضية، وكلهم كانوا بني من 

كتبوا ونشوا يف املجلة، أو كانوا حريصني عىل دعمنا، وعىل الثقة يف العمل الذي ننجزه، باالنفتاح عىل الجميع، عىل 

كل األجيال والحساسيات، دون متييز أو فرق، إال يف القيمة الفكرية والفنية واإلبداعية، ملا ننشه من كتابات وأعامل، 

بينها العدد ما قبل األخري من املجلة، الذي كان أفقاً للمراجعة والتفكري يف الثقافة املغربية، بكل حقولها ومجاالتها، 

منذ ستينيات القرن املايض، إىل اليوم. 
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مغرب األمس، مغرب اليوم

أحمد كوال  
التعليم العتيق 

بالمغرب مميزاته 
وخصائصه

توطئة

  تعترب املدارس العتيقة  بشتى أشكالها وأنواعها األمكنة الوحيدة للرتبية 
والتعليم الديني، و ينبغي اإلشارة إىل أن نظام الرتبية والتعليم باملغرب 
تعرض لهزة كربى اعرتته مع دخول الحامية، عىل الرغم من أن التعليم 
األصيل ظل يستعمل عددا من الكتب واملدونات والرسائل الفقهية ترجع 
أو  التالميذ  تنشئة  تطبع،  مازالت  أنها  والوطايس، كام  املريني  العهد  إىل 

املحارضية، كام تسمى قدميا، ويف املدارس العتيقة اليوم . 

دينياً قد يدخل أحيانا يف الال وعي الجمعي عن طريق  يشكل هذا إرثاً 
األرسة املمتدة مثال، ويظل ماِثال يف الوعي الجمعي، عن طريق استمرارية 
مركز  وأبعدت من  الرتبية،  األساسية يف  الركيزة  كانت  تربوية  مؤسسات 

نظام التربية والتعليم 
بالمغرب تعرض لهزة كبرى 
اعترته مع دخول الحماية، 
على الرغم من أن التعليم 

األصيل ظل يستعمل عددا 
من الكتب والمدونات 

والرسائل الفقهية
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القرار، أو تهمشت بسبب سيادة وهيمنة مؤسسات أخرى 
حدث  ما  وهذا  خارجي.  تدخل  نتيجة  وطارئة،  مغايرة 
 ، الراهن  العرص  يف   ، العريب  العامل  يف  التعليم  ملؤسسات 
فقد ظلت هذه املؤسسات وعىل رأسها املسجد يف طليعة 
العنيفة  السيطرة  والسياسية  ملحاوالت  الفكرية  املقاومة 

الوافدة. 

قد تكون املدرسة العرصية التي بدأت تنتش يف كل ربوع 
ولينة  الجبل. وهي واجهة سلمية  بوادي  فيها  املغرب مبا 
َحْمَل  عي  تدَّ أنها  كام  والسيطرة،  للتدخل  الطريق  هيأت 
أو  بالتوقيع  املحصورة  والتقدم  والحضارة  العلم  رسالة 
أن  أذهاننا  عن  يغيب  أن  ينبغي  ال  لكن   ، الغريب  الختم 
الغرب حقق تقدما هائال، خالل القرن التاسع عش، نتيجة 
ما حققه  من تطور عىل مستوى مناهج التعليم وتشجيعه 
العلمي املستقل، فأفرز مؤسسة تعليمية عرصية  للبحث 
زاحمت  العامل،  أنحاء  جميع  يف  انتشت  ومنظمة  قوية 
أن  عليه  املشفون  يعتقد   ، جامدا  عتيقا  تعليميا  نظاما 
علوم الشيعة غايتها القصوى، هي محاربة اإللحاد والبدع 
ال إعداد ناشئة تساهم يف منو املجتمع ورقيه. ومع الغزو 
األورويب للبلدان العربية اإلسالمية واحتاللها، برز يف الفضاء 
الرتبوي التعليمي نسقان تعليميان مختلفان .نسق عرصي 
ونسق تقليدي متهالك، األول حي والثاين يستند عىل حفظ 
املتون واملدونات واألراجيز واملخترصات، وال يويل اهتامما 
للعلوم البحثة، من رياضيات ومنطق وعلوم طبيعية، وإذا 
اهتم بالرياضيات لحل مسائل اإلرث ومواقيت الصالة التي 
تعتمد عىل معادالت رياضية تدخل فيها متغريات عديدة، 
املحل  والتوقيت  العرض  ودوائــر  الطول  خطوط  منها 
يتفوق  أن  يشء  يف  الغرابة  من  ...وليس  الزمن  ومعادلة 

التعليم العرصي عىل التعليم العتيق. 

باملغرب،  العتيقة  املدارس  وخصائص  مميزات  معرفة  إن 
يقتيض طرح أسئلة حول نشأتها األوىل، وأصنافها، وسبب 

املدرسة  وهل  منوذجا،  فاس  العتيقة،  باملدن  انتشارها 
الحديثة امتداد وتطور للمدرسة العتيقة ؟ 

يف  ممتدة  غري  جذورها  الحديثة  املدرسة  أن  سلَّْمنا  إذا 

من  وافدة  جديدة  مؤسسة  باعتبارها  العتيقة،  املدرسة 

شامل املتوسط. ويف ضوء هذا هل ميكن الجزم أن املدرسة 

الحديثة هي امتداد وتطور للمدرسة اليسوعية ؟

البوادر األولى للمدرسة العتيقة 

املسلمني  املفكرين  اهتامم  والتعليم  الرتبية  قضايا  نالت 
اتجاهاتهم  اختالف  من  الرغم  تشبتو، عىل  الذين  األوائل 
ومواقفهم بسبب ارتباطها بقناعاتهم، بالعقيدة اإلسالمية، 

كدعامة أساسية لتنشئة الطفل تنشئة إسالمية.

 لقد اعتنى النبي صىل الله عليه وسلم والصحابة بتعليم 
يتكلفون  اآلباء  الصغر، وكان  منذ  دينهم  مبادئ  املسلمني 
مبارشة، أو عن طريق معلمني خصوصيني، بتلقني أطفالهم 
متأخرة،  فرتة  إال يف  يظهر  مل  الكتاب  أن  يعني  ما  القرآن، 

نسبيا، وهي أواخر القرن األول وبداية الثاين الهجري.

 وقد كان الُكتَّاب يف البداية ملتصقا باملساجد، عىل الرغم 

مام كان يبديه الفقهاء من تحفظ عىل ذلك، وعىل رأسهم 

النجاسة.  من  يتحفظون  ال  األطفال  لكون  مالك،  اإلمام 

ومهام يكن من أمر فإن الكتاتيب القرآنية انتشت برسعة 

بدأت  وبالتايل،  بها،  يعملون  القرآن  َحَفَظة  وأصبح  كبرية، 

تظهر االختالفات، زمانا ومكانا، بني أشكال هذه املؤسسات 

واملواد املقرر تدريسها فيها.

يكفي أن نستنتج ذلك من عنوان الفصل الذي أورده ابن 
يف  األمصار  واختالف  الولدان  »تعليم  مقدمته  خلدون يف 

ظلت هذه المؤسسات وعلى 
رأسها المسجد في طليعة 

المقاومة الفكرية والسياسية  
لمحاوالت السيطرة العنيفة الوافدة
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طرقه«. »فأما أهل املغرب فمذهبهم يف الولدان االقتصار 

بالرسم  املدارسة  أثناء  وأخذهم  فقط  القرآن  تعليم  عىل 

ذلك  يخلطون  ال  فيه  القرآن  حملة  واختالف  ومسائله 

بسواه يف يشء من مجالس تعليمهم ال من حديث وال من 

فقه وال من شعر وال من كالم العرب إىل أن يحذق فيه أو 

ينقطع دونه فيكون انقطاعه يف الغالب انقطاعا عن العلم 

بالجملة وهذا مذهب أهل  األمصار باملغرب ومن تبعهم 

من قرى الرببر من أمم املغرب يف ولدانهم إىل أن يجاوزوا 

حدَّ البلوغ إىل الشبيبة ، وكذا يف الكبري إذا راجع مدارسة 

القرآن وحفظه من سواهم«]1[ 

حلقات  لتزويد  أساسيا  رافدا  استمرت  ذلك  مع  لكنها 

املساجد واملدارس بنسبة مهمة من املتعلمني .

اب القرآني في المغرب الُكتَّ

هذه  عىل  تطلق  كانت  التي  التسميات  اختلفت  لقد 

املؤسسة فهناك من سامها باملكتب، وعىل الرغم من كون 

هذه التسمية أقرب إىل تعليم الكتابة والقراءة، فقد تطلق 

عىل أماكن تعليم القرآن، أو علوم أخرى غريها. كام سمي 

األويل  التعليم  سُيوفق  ما  والتعليم،  بالكتاب  بعد  فيام 

بشكل عام . 

عىل  القرآن،  تعلم  رشعية  إلثبات  الفقهاء،  جل  يستند 

قول  يف  القرآن،  تعلم  عىل  يحث  الذي  النبوي  الحديث 

الرسول » خياركم من تعلم القرآن وعلمه » .  ويف نفس 

ووجوب  القرآن،  تعليم  ُوُجوب  يربط  من  هناك  االتجاه 

أداء الصالة انطالقا من سن السابعة،  ويؤكدون عىل عامل 

هذه  قبل  التعليم  مامرسة  أن  يرون  ألنهم   ، هذا  السن 

املرحلة تؤدي إىل نتائج سلبية.

أول هذه النتائج، أنَّ الصبي يف هذا العمر،غري محتاج إىل 

من يأيت به إىل املكتب. وآخرها » فليحذر املعلم أن يقرئ 

 ، غالبا  التعب  وجود  إال   ، إقرائهم  يف  فائدة  ال  إذ  هؤالء 

هم  اإلجبارية  بهذه  واملقصود  القرآن.  موضع  وتلويث 

تعليمهن  يف  يقترص  اللوايت  اإلناث  دون  أساسا،  الذكور، 

ويرى  األخرى.  املعارف  من  غريه  دون  به  يصلني  ما  عىل 

مع الغزو األوروبي للبلدان العربية 
اإلسالمية واحتاللها، برز في 

الفضاء التربوي التعليمي نسقان 
تعليميان مختلفان 
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ما  امع،  بالسَّ يكون  أن  يجب  تعليمهن  أن  اآلخر،  البعض 

دامت املرأة قادرة عىل الحفظ ، أما إذا مل تتمكن من ذلك، 

تجد  تكاد  إنك ال  قيل  نسيانا، حتى  أكث  النساء  أنَّ  سيام 

امرأة تبدأ حديثها وتكمله، فال بأس من االستعانة بالكتابة، 

هناك  كان  فإذا  الهدف،  تحقيق  عىل  ستساعد  دامت  ما 

تحفظ من تعليمهن الكتابة، فريجع ذلك إىل التخوف من 

استعامالتها يف أشياء ال أخالقية .

ومع هذا فقد شاع متكنهن منها حتى كن يقمن باستنساخ 

اإلنات  تعليم  القدمية، وكان  العصور  الكتب يف عرص من 

يتم يف عزلة عن الذكور، وأحسن النظر التفريق بني الذكور 

واإلناث، وأكره خلطهم ألنه فساد .

القرآن  سور  لحفظ  لألطفال  األوىل  الوجهة  هو  فالُكتَّاب 

العامة  اآلداب  وبعض  األوىل،  الدين  مبادئ  بعض  وتعلُّم 

التحية،  كآداب  اليومية،  حياتهم  يف  األفراد  يحتاجها  التي 

وقيم الطاعة واالحرتام. لكن إذا كان الذكور هم وحدهم 

بحيث  الكتاتيب  داخل  تعليمهم  متابعة  ميكنهم  الذين 

يستثنى اإلنات من ذلك ، فليس كل األبناء الذكور داخل 

األرسة يحضون بفرصة التعلُّم ، قد يتمكنون جميعا، منذ 

سن الحضانة من االحتكاك بالكتاتيب، لكن ما أن يصبحوا 

قادرين عىل أداء األنشطة الفالحية، أي منذ سن السابعة 

من العمر تقريبا، حتى يتم إبعادهم عن الُكتَّاب، وإسناد 
ويف  املوايش.  رعي  إليهم خاصة  الفالحية  األنشطة  إحدى 
الغالب األعم، ال يتم االحتفاظ  داخل الُكتَّاب إال بأولئك 
الذين أظهروا النبوغ والقدرة عىل حفظ السور القرآنية. إال 
أّن بعض الزوايا كان التعليم بها مختلطا كام هو الحال يف 
زاوية أيب عبد الله الهبطي . والتفرقة بني اإلناث والذكور 
هو القاعدة .وقد عرف منذ بداية القرن العشين، يف بعض 
دور  بالبنات يف  خاصا  للقرآن  تعليام  التاريخية،  الحوارض 
الفقريات أو الفقيهات. تحيك فاطمة املرنييس أستاذة علم 
أنها قضت فرتة من طفولتها  الله عليها،  االجتامع، رحمة 
من  األربعينيات  يف  بفاس  الفقيهة  دار  يف  القرآن  تتعلم 
بعض  أيضا  يتعلمن  الــدور  هذه  ويف  العشين.  القرن 
مكانة  يحتل  القرآين  الكتاب  كان  إذا  االسالمية.  الشعائر 
كربى يف نفوس املغاربة فإنه يصعب القول بأن كل من مر 
وبعبارة  األخرى،  التعليم  مؤسسات  بقية  يقصد  كان  منه 
ما  بقدر  تأهيلية،  مرحلة  يكون  أن  من  أبعد  فهو  أخرى، 
إسالمية،  دينية  مسحة  دي  فرد  تكوين  منه  الغرض  كان 
والفرائض،  القرآن  حول  أساسا  يدور  املعريف  مضمونها 
تهيء  أي  اجتامعية،  تنشئة  مؤداها  أخالقية  وأهــداف 

اندماجه األرسوي واالجتامعي.

مببادرة  تتم  صغرية  مؤسسة  الُكتَّاب  أن   يبدوا  هنا  من   

اب إال بأولئك الذين أظهروا النبوغ  في الغالب األعم، ال يتم االحتفاظ  داخل الُكتَّ
والقدرة على حفظ السور القرآنية...

بعض الزوايا كان التعليم بها مختلطا كما هو الحال في زاوية أبي عبد الله 
الهبطي . والتفرقة بين اإلناث والذكور هو القاعدة
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املعارف  فيها  أبناؤهم  يتلقى  أن  عىل  حريصني  جامعة 
الطالب  آباء  عىل  فيها  املعلم  واعتامد  الرضورية،  األولية 

حدد مكانته االجتامعية. 

أما الجامع فإنه مؤسسة كربى تتم مببادرة شيخ أو شيوخ 
رين يف العلم. وقد تكون مجانية لدى الطرفني،  من امُلَتبحِّ
الشيوخ والطلبة. وقد تدفع للشيوخ أجرة. أما الطلبة فال 
جراية لهم، وال سكن، إال حني أصبح التدريس يف الجوامع 

مثلام صار عليه الحال يف املدارس.

نشوء المدارس العتيقة بالمغرب

بإنشاء  ُثنا املصادر عن اهتاممه  ُتَحدِّ وأول سلطان مريني 
باملؤيد،  امللقب  الحق  عبد  بن  يعقوب  هو  ــدارس  امل
لطلبة  املدارس  بناء  و   « النارصي  قال  والقاسم واملنصور. 
العلم، وأوقف عليها األوقاف. وأجرى عليهم باملرتبات]2[. 
املصادر ال تحدثنا سوى عن مدرسة واحدة  غري أن هذه 
أهمية  فكأن  بفاس،  مدرسته  هي  الخليفة،  هذا  أنشأها 
من  لبنيه  املــدارس  بناء  ُسنَّة  َسنَّ  أنه  إىل  ترجع  الرجل 
بعده، فاستكثوا من بناء املدارس العلمية والزوايا والربط، 
ووقفوا عليها األوقاف الغلة، وأجروا عىل الطلبة الجرايات 

الكافية.

 إن اهتامم سال طني املغرب باملدارس، نابع من تشبعهم 
عليها  ينص  التي  الجارية  َدقة  بالصَّ وقناعتهم  ين،  بالدِّ
الحديث، » إذامات بن آدم انقطع عنه عمله إال من ثالتة، 

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«.

ومن مجاالت الصدقة الجارية، توزيع املصاحف، واإلنفاق 
العلم  بالعلم هنا  ويقصد  العلم،  العلم، ونش  عىل طلبة 
التفسري  كعلم  وعلومه،  وكتابته  القرآن  حفظ  الشعي، 

وعلوم الحديث والفقه. كانت هذه العلوم تعطى للطلبة 
عارش.  بن  الواحد  عبد  كمخترص  متون،  يف  مخترصة 
ورشح  الدين،  علوم  من  ــرضوري  ال عىل  املعني  املرشد 
ميارة، واألربعون النووية لالمام النووي، وهو منت لحفظ 
علم  يف  واألجرومية  مالك،  بن  وألفية  النبوية،  األحاديث 
فكانت  واملنطق،  كالفلسفة  العقلية،  العلوم  أما  اللغة. 
أن  لهم  وأين   « بها  واالشتغال  تدريسها  ومحرم  مبعدة، 
أيديهم وداخل عقولهم وهي  الغزايل بني  يشتغلوا وكتب 
تقطر حقدا عىل الفلسفة والفالسفة، بل إن من يحاول أن 
يظهر بهذا املظهر، رمبا كان مآله االعدام أو الحكم بتكفريه 
و إلحاده عىل األقل …. «. أما املنطق فرمبا يرجع إبعاده 
وعىل  دراسته،  عن  والنووي  ابن صالح  نهي  إىل  وإهامله 
بالفلسفة  االشتغال  أن  العلامء  يعتقد  كان  فرمبا  أي حال 

واملنطق سبب االنحالل والضالل والزيغ والزندقة. 

بقي نظام املدارس العتيقة جامدا ألسباب مختلفة ، منها 
التعليم،  أن الدولة اختارت نظام املدرسة العرصية كنش 
وبتطوير  النظام،  هذا  قاعدة  بتوسيع  أجهزتها  فانشغلت 
مناهجه ووسائله انشغاال كليا ، ومنها أن القامئني عىل نظام 
يكونوا مؤهلني إلخراجه من جموده،  العتيقة مل  املدارس 
ألنهم كانوا قد توارثوا مفهوما ضيقا للعلم ،ال يتطابق مع 
اهتاممهم  انصب  كام   . القرآن  يف  ورد  كام  العلم  مفهوم 
.والطابع  املعامالت  فقه  يطور  ومل  العبادات،  فقه  عىل 
تحدث  وقد  االستظهار،  هو  التعليم  هذا  عىل  الغالب 
استظهار  سلبيات  عن  بإسهاب  مقدمته  يف  خلدون  بن 
لغوية،  صعوبات  من  تعرتيها  ما  مع  واملتون  املخترصات 
وأكد يف نفس املقام عىل ما اختص به املغاربة من عناية 
 ، نكوصهم  عىل  ينعكس  الذي  اليشء  غريه  دون  بالحفظ 
دون  متعددة،  سنني  العلمية  للمجالس  مالزمني  فظلوا 
طائل، كام أن تلقني هذه املواد الدراسية كان يقترص عىل 
السائد، مام نجم  الفكري السني املاليك  التوجه  ما يخدم 

اب مؤسسة صغيرة تتم بمبادرة جماعة حريصين على أن يتلقى  يبدو أن  الُكتَّ
أبناؤهم فيها المعارف األولية الضرورية، واعتماد المعلم فيها على آباء الطالب 

حدد مكانته االجتماعية.  أما الجامع فإنه مؤسسة كبرى تتم بمبادرة شيخ 
رين في العلم. وقد تكون مجانية لدى الطرفين، الشيوخ  أو شيوخ من الُمَتبحِّ

والطلبة. وقد تدفع للشيوخ أجرة. أما الطلبة فال جراية لهم، وال سكن
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عنه تهميش لكل املواد العلمية والفلسفية، وأن األهداف 
التعليمية اقترصت عىل االستقبال والقبول، عىل الرغم من 
أن االطار العام لهذا التعليم مل يكن مؤسسيا باملعنى الحايل 
مجموع  بني  متميزا  موقعا  الخط  مادة  للكلمة. وتحتل 
أن  حتى  تشهده،  كانت  الذي  اإلقبال  بسبب  املواد  هذه 
بعضهم كان يخص املتعلم مبن يلقنه إياها، بقصد إمكانية 
الحصول عىل وظيفة الكتابة يف أحد الدواوين، عىل الرغم 
من أن بعض العلامء اتََّخُذوا موقفا متحفظا من ذلك )ابن 
عرضون واملغراوي (. عىل اعتبار أن املبتغى من وراء ذلك 
تدريجية،  بصفة  يتم  كان  التعليم  أن  واملفروض  دنيوي، 
إىل أن يتم االنتقال إىل تدريس اللغة بواسطة متون. وأما 
املتون التي كان يتعلمها الصبيان فتكتب أحيانا يف مؤخرة 
اللوح، وكانت املخترصات تشمل أساسا رسالة ابن أيب زيد 

القريواين، ومخترص أيب سعيد الربادعي .

وأهل األندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث 
هو ، وهذا الذي يراعونه يف التعليم ،إال أنه ملا كان القرآن 
أصل ذلك ومنبع الدين والعلوم، جعلوه أصال يف التعليم 
، فال  يقترصون لذلك عليه فقط بل يخلطون يف تعليمهم  
للولدان رواية الشعر يف الغالب، وأخذهم بقوانني العربية 
القابيس  سطر  ولنئ   . والكتابة  الخط  وتجويد  وحفظها 
برنامجا مفصال للتعليم األويل بالكتاتيب فقد أعار أهمية 
عىل  كفته  ترجيح  وجوب  ورأى  القرآن،  لتدريس  أساسية 
يف  الطفل،  إمكان  ويف  التعليم،  ماد  من  أخرى  مادة  كفة 
غري  من  الذاكرة،  من  القرآن  باستظهار  يكتفي  أن  نظره، 
أن يكون قادرا عىل قراءة نصه ويستفاد من مبا قرر ابن 
خلدون أن تغليب األهمية عىل تعليم القرآن أوال وبالذات 
القراءة  بتلقينهم  الصبيان لفهمه  التفات إىل إعداد  بدون 
والكتابة، كان من نتيجته أن عاق أهل إفريقية واملغرب، 
يقول،  فهاهو  العربية.  اللغة  ناصية  امتالك  عن  عموما، 
االقتصار  فأفادهم  واملغرب  إفريقية  أهل  فأما  رصاحة، 

يعلل  ثم  جملة،  اللسان  ملكة  عن  والقصور  القرآن،  عىل 
قصورهم بقوله »ذلك أن القرآن ال ينشأ يف الغالب ملكة 
ملا أن البش مرصوفون عن اإلتيان مبثله ، فهم مرصوفون 
بذلك عن االستعامل عن أساليبه واالحتداء بها وليس لهم 
ملكة يف غري أساليبه ، فال يحصل لصاحبه ملكة يف اللسان 
العريب وحظ ه الجمود يف العبارات وقلة الترصف يف الكالم 
اختياره ملزاولة  يتم  توفرها يف من  .هناك مقاييس وجب 
مهمة التعليم مقياس علمي وهو املعرفة بأحكام القرآن و 
إال فلن تكون حذقته جائزة، باإلضافة إىل ذلك، إتقان اللغة 
االجتامعي،  املقياس  هو  مقياس  وأهم  والفقه،  والرتبية 
مؤداه سمو األخالق والسمعة الحسنة، مادام ذلك يشكل 
عنه  يتحدث  من  التدريس  من  »ومينع  للمعلمني  القدوة 
ما  أما   . متزوجا  يكون  أن  ذلك  ضامنات  ومن  بسوء« . 
كان يعاب عىل املعلمني فهو قبولهم للرشاوى واألعطيات 
التي يقدمها للمعلمني قصد السامح لهم بالتغيب طويال 
املعلمني.  الذي يحمله بعض  الطعام  أو استحواذهم عىل 
الحروز،  بكتابة  التعليم  ينشغلون عن  أنهم  أيضا  وعيبهم 
أو الخياطة، أو حضور الجنائز وعيادة املرىض . ويفهم من 
كبري  قدر  عىل  تكن  مل  االجتامعية  املعلم  مكانة  أن  هذا 
مام  املحدودة،  املادية  مداخيله  إىل  بالنظر  األهمية  من 
تقدم  والتي  وعينا،  نقدا  باملكافآت  للتشبث  يدفعه  كان 
لهم يف املواسم واألعراس واألعياد االسالمية، بل حتى غري 
يحتم  كان  للمعلم،  املنحط  املادي  الوضع  إن   . اإلسالمية 

عليه التعاطي ألنشطة أخرى مكملة«. 

من  كبري  بشكل  يختلف  كان  فقد  العلمي  املستوى  أما 
معلم إىل آخر ، فمنهم من يكتب أو يتهجى،  ومنهم  من  
كان  يعرف مبادئ  الشعر والنحو  والحساب .«  فواجب 
، ومازاد  الديني  للولد، وكفالة تعليمه  األب يقوم برتبيته 
عند  البد  أنه  حيث  للولد،  الوالد  من  منة  فهو  ذلك  عن 
فقد  القرآن،  قراءة  مثل  الدينية  الواجبات  ببعض  القيام 
درج املسلمون عىل تعلم ذلك وتعليمه ألبنائهم . إن تعليم 
املؤمنون كام يقول ذلك  القرآن وتعلمه، سنة درج عليها 
 . واجبا  أصبحت  االسالمية حتى  الرتبية  يف  الفقهي  الرأي 
وتعليم   ، الصالة  ابنه  تعليم  الوالد  واجب  من  كان  وإذا 
 ، الدين  تأكيد  أجل  من  القرآن  قراءة  تعلم  يلزمه  الصالة 
فمن باب أوىل بالوالد تعليم ابنه القرآن إىل جانب الصالة 
يتواله  آخر  إنسان  أي  فإن  بهذا،  الوالد  يتكفل  مل  وإذا   .

سيحظى باألجر عند الله . 

أما المستوى العلمي فقد كان 
يختلف بشكل كبير من معلم إلى آخر ،

 فمنهم من يكتب أو يتهجى،  ومنهم  
من  كان  يعرف مبادئ  الشعر والنحو  

والحساب
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إن املسلمني مل يدرجوا، يف العهود األوىل إلقامة الكتاتيب، 

لتعليم أوالدهم عىل نفقة بيت املال، ورأوا يف هذا العمل 

الكتاتيب   تأسيس  ر  فتأخَّ ولده.  نحو  والد  كل  عىل  واجبا 

التي ُيعلَّم فيها القرآن ومخترصاِت علومه .أما الخصال التي 

ينبغي أن يتحىل بها املعلم، أن يكون باملتعلمني 

األب،  عن  البديل  هو  فاملعلم،  ورفيقا،  رحيام 

رحيام  يكون  أن  بالذات،  السبب،  لهذا  وعليه، 

نفعهم  مافيه  كل  إىل  يرشدهم  وأن  ــاألوالد،  ب

صالحهم  يف  وينظر  عادال،  يكون  وأن  وخريهم، 

أجل  من  عمل  برنامج  له  يكون  وأن  وأدبهم، 

،قراءة وكتابة، مثريا فيهم  تفقدهم يف دراستهم 

الحامس واملناقشة محركا دوافعهم وهممهم. 

املدارس  إن  القول،  ميكن  سبق،  ما  عىل  وبناءا 

ما  عن  منعزلة  جزر  عن  عبارة  كانت  العتيقة 

وبقيت  تحول،  من  املغريب  املجتمع  يف  يجري 

النظر  إعادة  التفكري يف  منأى عن  نفسها يف  منغلقة عىل 

عىل  باالنفتاح  نفسها  تكلف  ومل  تدريسها،  طريقة  يف 

النظريات الرتبوية التي عرفها الغرب األورويب.

الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم، أن يكون بالمتعلمين رحيما ورفيقا، 
فالمعلم، هو البديل عن األب، وعليه، لهذا السبب، بالذات، أن يكون رحيما باألوالد، 

وأن يرشدهم إلى كل مافيه نفعهم وخيرهم، وأن يكون عادال، وينظر في صالحهم 
وأدبهم، وأن يكون له برنامج عمل من أجل تفقدهم في دراستهم ،قراءة وكتابة، 

مثيرا فيهم الحماس والمناقشة محركا دوافعهم وهممهم.

1 ابن خلدون   مقدمة ابن خلدون دار القلم بريوت ص 538 

2 النارصي : االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص. الدولة املرينية، القسم التاين. الجزء الرابع. دار الكتاب 1955 ص 460

3 ابو زيد القريواين: رسالة أيب زيد القريواين مالك الصغري دار ابن حزم ص: 220
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المصــــــــــــادر والمراجع 

عبد الرحامن ابن خلدون  املقدمة  دار القلم  بريوت	 

أبو زيد القريواين   رسالة أيب زيد القريواين )مالك الصغري ( دار ابن حزم	 

أبو الحسن عل القابيس   الرسالة املفصلة ألحوال املتعلمني واحكام املتعلمني واملعلمني 	 

دار 	  الرابع   الجزء  الثاين   القسم  املرينية   الدولة  األقىص   املغرب  دول  االستقصا ألخبار  النارصي 

الكتاب   1955

محمد زنيرب  الثقافة واملجتمع يف تاريخ املغرب  املحرر الثقايف 23 اكتوبر 1977	 

عبد الله الجراري من أعالم الفكر املعارص الجزء األول الطبعة األوىل غشت  1978مطبعة األمنية 	 

الرباط 

يف 	  التعليم   ، املغرب  يف  الرتبية  تاريخ  من  النجاتيجوانب  الطيبيمحمد  الرحامن  عبد  البشري  تامر 

الكتاتيب القرآنية يف القرن العارش الهجري من خالل مخطوط املغراوي وابن عرضون ضمن مجلة 

تاريخ املغرب السنة الرابعة غشت1984العدد الرابع.
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حـــــــــــــــوار

 حاورہ: محمد العربي غجو

حوار مع الروائي 
والصحفي االسباني 

خابيير بالينثويال
Javier Valenzuela

يعترب خابيري باِلينثويال من أملع الصحفيني اإلسبان خالل العقود 

األخرية. فبعد اشتغاله مراسال لجريدة الباييس مدة ثالثني عاما، 

تنقل فيها، ما بني بريوت والرباط وباريس وواشنطن، تفرغ 

متيم  عاشق  وألنه  الرواية.  لكتابة  األخرية  السنوات  يف  

مبدينة البوغاز وأحد املدمنني عىل زيارتها بصفة منتظمة، 

مرسحا  والراهن  الدويل  بعهديها،  طنجة  من  جعل  فقد 

وإطارا ألحداث وشخصيات روايته »Tangerina« )أو 

»طنجوية« كام يحلو له  نطقها بالدارجة(. 

)منشورات  عن  الصادرة  »طانخرينا«  رواية  تشكل   

أسود«  »ليمون  روايَتْي  روكا سنة 2015( مع  مارتينس 

وجلد«  تبغ  و«بارود،   )2017 سنة  أنانطيس  )منشورات 

تجعل  أن  اختارت  روائية،  ثالثية  أوسو 2021(  )منشورات 

من طنجة ركيزة من ركائز متخيلها األديب واالنساين، 

وتواصل ـ عىل غرار كتابات  شكري واملرابط 

وخوان  باثكيس  وآنخيل  بولز  وبول 

املدينة  ذاكرة  يف   الحفر  ـ  غويتيصولو 

واالحتفاء  االسطوري  عبقها  واقتفاء 

للتعايش  كوزموبوليتاين   كرمز  بها  

الديانات  بني  الحضاري  والتساكن 

والثقافات.  

رواية  مؤلف  مع  حوار  ييل،  فيام 

عن  فيه  يحدثنا  »طانخرينا«، 

واالنساين  االبداعي  ارتباطه 

لألجواء  وينقلنا  البوغاز  مبدينة 

املحيطة  الفنية  والخصوصيات 

بكتابة هذه الرواية، الذي ينتظر 

إىل  مرتجمة  تصدر  أن  قريبا 

العربية.
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طفولتك السعيدة بغرناطة، كانت عامال حاسام يف 

تطوير مخيالك األديب وميلك للصحافة، باعتبارها 

واكتشافه  العامل  عرب  السفر  أشكال  من  شكال 

باستمرار؟

ـ نعم أعتقد ذلك. لقد ولدُت يف غرناطة، عىل سفوح 

قرص الحمراء. ومنذ طفولتي وأنا أتساءل، من يكون 

هذا  األعجوبة.  هذه  مثل  بنوا  الذين  العرب  هؤالء 

لكتاب  الطفولة   فرتة  يف  قــراءيت  عززته  االنجذاب 

»قصص الحمراء« للكاتب األمرييك واشنطون إيرفني.  

من  يسري  غرُي  فجزء  لذلك    .  Irving  Washington

بالخارج   صحفيا  مراسال  قضيتها  التي  سنة  العشين 

تطوعي  وبشكل  كانت   País  El إلباييس   ليومية 

بريوت  مثل  فمدٌن  االسالمي.  العريب  بالعامل  وإرادي، 

والرباط والقاهرة أعتربها كمثل بيتي.

ـ ما هي الظروف التي دفعتك لالشتغال بالعاصمة 

يف  بريوت  فيه  كانت  التي  الوقت  يف  اللبنانية، 

معمعان حربها األهلية؟

يسحرين  كان  كام  العريب،  للعامل  منجذباً  كنُت  ـ 

أشكال  أرقى  من  والشك  وهو  حربيا،  مراسال  العمل 

الصحايف. قدمُت نفيس بصيغة تطوعية ملدير  العمل 

كنُت  هناك،  والعمل  للعيش  للذهاب  »الباييس« 

عليه  فحصلُت  املنصب،  ذلك  طلب  الذي  الوحيد 

دون مشاكل. ويف بريوت عشُت كثافة الحب، ورضاوة 

أم  هي  لبنانية،  شابة  تزوجت  الحرب.  زمن  الرعب، 

البشي  الكائن  بأن  وتعلمُت  سعيدا  كنُت   . البنتيَّ

قادر  األمور، هو  أسوء  ارتكاب  قادر عىل  بقدرما هو 

كذلك عىل القيام بأفضلها.   

ـ جزء من حياتك الصحافية قضيته باملغرب. فام 

هي القيمة املضافة التي شكلها مرورك بهذا البلد 

الجار والصديق لبلدك إسبانيا؟ 

ُولِدْت  بالرباط، وهناك  بعد بريوت، عملُت مراسال  ـ 

»نوْر«، ابنتي األوىل. املغرب بلد يتميز بتنوعه الكبري 

الطبيعية والثقافية واإلنسانية. تعجبني  الناحية   من 

 .. وصحاريه  وشواطئه  وجباله  وحقوله  مدُنه  كثريا 

وأحب يف  املغاربة كرَمهم وروحهم املرحة وقدرتهم 

يكونوا  وأن  البسيطة،  الحياة  بأمور  االستمتاع  عىل 

سعداء ولو بالقليل أو القليل جدا. ولقد وجدُت دامئا 

لدى املغاربة تقديرا خاصا لالسبان.   

 

وبعد  الصحايف،  العمل  من  عاما  ثالثني  بعد  ـ 

الرواية،  لكتابة  االتجاه   قررت  الستني.  بلوغك 

واخرتت طنجة فضاًء ملتخيلك الروايئ. ملاذا طنجة 

بالخصوص، وليس مدينة أخرى؟

هافانا  مثل  هي  بامتياز.  أدبية  مدينة  طنجة  ـ 

واسطنبول وبرشلونة وشانغهاى.  ُتحفزَك عىل االبداع  

مادام قلُبك وعقُلك منفتحني. هكذا، وعىل درب محمد 

باثكيس  وآنخيل  بولز  وبول  املرابط  ومحمد  شكري 

طنجة،  يف  حكايايت  أنسج  ُرحُت  غويتيصولو،  وخوان 

األلف ليلة وليلة. طنجة الحرية، طنجة املنفتحة عىل 

بحرين، طنجة التي تعايش فيها العرب واألمازيغ يف 

جو من التسامح جنبا إىل جنب مع اليهود واألوروبيني 

واألمريكيني. املدينة التي تشعر فيها أنك تحقق ذاتك، 

ما دمت تعيش يف سالم مع اآلخرين.   

 

أثرت  روايئ خرج من جبة صحايف. كيف  أنت  ـ 

رؤيتك  وعىل  الكتابة،  يف  أسلوبك  عىل  الصحافة 

للعامل وابتكارك لحبكات روائية  مستلهمة يف جزء 

منها من تقنيات الرواية السوداء؟

وباختصار  برسعة  أكتب  أن  الصحافة  علمتني  ـ 

طنجة مدينة أدبية بامتياز. هي 
مثل هافانا واسطنبول وبرشلونة 

وشانغهاى.  ُتحفزَك على االبداع  
مادام قلُبك وعقُلك منفتحين
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زمن  يف  الرواية  لكتابة  كثريا  مفيد  وهذا  ووضــوح. 

مثل زماننا، حيث أصبح متعينا عىل األدب أن ينافس 

السينام واملسلسالت التلفزيونية. أما بخصوص  الرواية 

السوداء، فقد تعلمت أصولها يف السنوات األوىل من 

حيايت الصحفية، حني كنت محرر تقارير بوليسية، ثم 

فيام بعد مراسال قصصيا. فالحكايات التي كان عل أن 

فظاعًة وروائيًة مام  أشدَّ  كانت  أقصها عرب جريديت،  

قد يخرج من أي مخيلة مهام وصلت درجة خصوبتها.  

»طنجوية«    Tangerina»« روايتك  فصول  ـ 

تتقدم يف خطني زمنيني متوازيني. خط يرسد وقائع 

الثانية، وخط آخر  وأحداثا تقع يف بداية األلفية 

تفاصيل  تخيييل(  أو  واقعي  نحو  )عىل  يستعيد 

وأماكن وشخصيات وأحداث شهدتها طنجة خالل 

مرحلتها الدولية.  إىل أي حد ساعدك هذا األسلوب 

يف إحياء طنجة وبعثها كذاكرة  نوستالجية وفضاء 

مؤسطر تاريخيا وأدبيا؟  

أساساتها.  من  الطنجية  حكايايت  أبني  أن  أردُت  ـ 

وهكذا فجزء من روايتي »طنجوية« تجري أحداثها يف 

العام 1956، أي السنة األخرية من فرتة طنجة الدولية. 

وهي الفرتة التي ظل  الكثريمن األوروبيني واألمريكني 

يشدهم الحنني إليها، ألن املدينة كانت آنذاك تعيش 

أجواء رائعة من الحرية والتسامح والكوزموبوليتانية. 

منطقة  أو  ميتة،  طبيعة  فقط  ليست  طنجة  لكن 

طنجة  األثــري.  »وليل«  مبوقع  شبيهة  أركيولوجية، 

تحيك  أن  وتريد  بالحياة،  ضاجة  مدينة  يل  بالنسبة 

الجزء  ينرصف  لذا  ومنبعثة.  نابضة  كمدينة  حارضها 

اآلخر من الرواية  ملعالجة أحداث تقع يف العام 2002. 

الحضور معي يف  تواصل  أن طنجة  إىل  وتجدراإلشارة 

التي تدور أحداثها يف  الثانية »ليمون أسود«  روايتي 

2015 وروايتي الثالثة »بارود وتبغ وجلد« التي أنهيت  

كتابتها للتو.  

أن  »طنجوية«  روايــة  استطاعت  حد  أي  إىل  ـ 

التقليدية  النمطية  الصور  إنتاج  إعادة  تتجنب 

لألدب الكولونيايل حول املسلم والعريب واملغريب؟

يف  السائدة  النمطية  الصور  من  النوع  هذا  أكره  ـ 

أدوار  فيها  أبدا  الُتسَنُد  حيث  الكولونيالية،  الرواية 

الخادمة  دور  عىل  فيها  ُيقترَص  بل  ملغاربة،  البطولة 

املغاربة  يتقاسم  الطنجية،  روايــايت  يف  السائق.  أو 

واقع  هو  كام  البطولة،  دور  واألمريكيون  واالسبان 

الرواية،  يف  الرئيسية  الشخصية  املدينة.  يف  الحال 

األستاذ سيبولبيدا، خطيبته مغربية، اسمها ليىل وهي 

طالبة جامعية حداثية وذات نزعة استقاللية. وأفضل 

والشاب  شكري  محمد  الشهري  الكاتب  أصدقائه، 

والكوميسري  البارصا،  عشاق  أحد  ريبالدو  امللقب 

التطواين املدعو الجديدي. يف »طنجوية«  ويف الروايتني 

اسبان،  بالرضورة  هم  ليسوا  األخيار،  تليانها،  اللتني 

واألرشار ليسوا هم بالرضورة مغاربة، هناك شخصيات 

شخصيات  هناك  أن  كام  الخبث،  يف  غاية  إسبانية 

مغربية غاية يف النبل والشجاعة.

ـ الرواية حافلة بنوادر وقصص مشاهري األدب والفن 

مروا  أو  طنجة  يف  عاشوا  الذين  والصحافة  والسينام 

بها فقط. بعيدا عن جانب التخييل يف الرواية، حدثنا 

عن مجهودك  يف البحث والتنقيب ومراجعة الوثائق 

التاريخية. 

نعم، لقد عشُت يف طنجة شهورا وشهورا خالل السنوات 

األخرية، وجلُت فيها مشيا عىل األقدام، عشات املرات 

ومرورا  هاريس«  »فيال  نحو  »القصبة«  من  انطالقا 

بالبولفار وبني مكادة وكاساباراطا وبوخالف. لدي يف 

طنجة  الكثري من األصدقاء والصديقات. ومن خاللهم 

هائاًل  كاًم  قرأُت  أيضا  ولكن  القصص.  مئات  سمعت 

من الكتب حول املدينة، وشاهدُت الكثري من األفالم 

يف  كتبا  قرأت  طنجة  عن  حولها.  الوثائقية  والربامج 

التاريخ وروايات بوليسية مرورا مبؤلفات يف السياسة 

أردُت أن أبني حكاياتي الطنجية 
من أساساتها. وهكذا فجزء من 

روايتي »طنجوية« تجري أحداثها 
في العام 1956، أي السنة األخيرة 

من فترة طنجة الدولية. 
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الطنجيني  أصدقايئ  والثقافة.  والدين  والسوسيولوجيا 

يتفاجؤون حني أحدثهم عن أشياء مل يكونوا يعرفونها 

عن مدينتهم.   

املشوقة،  باألحداث  املليئة  حبكتها  جانب  إىل  ـ 

علو  عىل  تنم   فقرات  »طنجوية«   رواية  تضم 

كعب كاتبها يف دقة التصوير وجامل الوصف. مثة 

ملسات شاعرية مضمخة بنوستالجيا حارقة وأنت 

املركزي  املقهى  أو  تتحدث عن فندق فوينطيس 

بالسوق الداخل أو تصف  بروعة نقوش وألوان 

الكبري ) سوق  صومعة سيدي بوعبيد يف السوق 

برا( أو تصف أقواس الكنيسة األنجليكانية لسان 

أندريو أو  لباس القائد ماكلني يف اللوحة الزيتية 

بفندق املنزه. كيف صنعَت ذلك وكيف عشَته؟  

ـ لقد مكثت لساعات طوال أمام هذه األماكن، أشاهد 

كيف يتبدل الضوء، وكيف يتحرك الناس، وماذا تصنع 

العصافري وماهي النباتات املحيطة باملكان وكيف هو 

حفيفها ورائحتها وألوانها محاوال أن أنهل حتى النخاع 

ألتقط  من روحها األصيلة. ودامئا مرفوقا بدفرت وقلم 

التفاصيل وأسجل انطباعايت ومشاعري. 

حول  األسبان  القراء  انطباعات  كانت  كيف  ـ 

العريب  القارئ  فعل  ردود  تتصور  وكيف  الرواية 

اتجاه الرواية يف حال ما إذا ترجمت إىل العربية؟

ـ كان رد فعل الجمهور االسباين رائعا، مبا يف ذلك رد 

األمر  ونفس  االسبانية،  الثقافة  ذوي  الطنجيني  فعل  

يقال عن النقد. كثري من الناس انتظروا لسنوات عمال 

طنجة  عن  معارصين  ولغة  بأسلوب  يتحدث  مشوقا 

يف زمنها الحارض وليس فقط  ماضيها املجيد. وعندما 

ظهرت »طنجوية« يبدو أنها أثارت اهتامم السائحني 

قصصا  كتب  ممن  الكثري،  وهناك  اإلسبان.  والقراء 

وروايات ودواوين شعرية تدور وقائعها بطنجة. ولهذا، 

الصغري  الجرس  بدور  قمُت  قد  أكون  أن  كثريا  يرسين 

الكثريون إلقامة جدران وحواجز. يف زمان يجهد فيه 

فيام يتعلق بالجمهور العريب، أمتنى أن يستقبل هذه 

الحمراء«  الغرناطيون »حكايات  استقبل  الرواية، كام 

لواشنطون إيرفني أو كام استقبل االسبان عامة، رواية 

األجانب  همينجواي.  إلرنست  األجراس«  تدق  »ملن 

من  جدا  محرتمون  هم  إسبانيا  عن  يكتبون  الذين 

طرف اإلسبان. من املهم جدا أن ترى كيف ينظر إليك 

أحد ما من الخارج. ميكن أن تتعلم منه أشياء كثرية مل 

تنتبه إليها، رمبا بالضبط ألنه قريب منك. 
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مقاربــــــات فنيـــــــة

ق الزكاري
 شفي

أيقونات هالمية تمتح 
من الواقع

في تجربة الفنان 
مصطفى النافي

أشكال وعنارص بتفاصيلها تجدد الرؤية الفنية بكل أبعادها 
الجاملية املفرطة يف طرح األسئلة الحداثية املنفلتة من رتابة 
املعالجة  ملنظور  التوليدية  بأسئلتها  التشكيلية،  املامرسة 
للسند، مبرجعيات فلسفية جعلت من التحفة الفنية جزءا 
املشهد  يف  اعتياديا  نشاهده  ما  عن  مستقل  مرشوع  من 

التشكييل املغريب أو العريب.

تلك هي مضامني التجربة التشكيلية عند الفنان مصطفى 
املعروفة  حاللة  بساتني  أرخبيل  من  الــقــادم  الــنــايف، 
مسؤولية  تحمل  تجربة  األصيلة،  تربتها  طبيعة  بعنفوان 
الحقيقيتني،  واملعاناة  الغرية  بعمق  أصيل  فنان  اعتناقها 
تصاعدية  بطريقة  وجودية  أسئلة  معالجة  كنه  عن  بحثا 
أفق  عن  الدائم  البحث  نسق  ضمن   ،)Transcendante(
مغاير يخضع للضوابط العلمية واملوضوعية، متوسال بخربته 
والرتابة،  التكرار  من  املتحرر  األكادميي  وتكوينه  الطويلة 
متجاوزا بذلك رشط االنغالق واالجرتار الذي أصبحت تعاين 

منه الساحة التشكيلية املغربية حاليا.

النايف عند حدود  للفنان مصطفى  الفني  مل يقف املرشوع 
أسئلة  اعتمد عىل  بل  املتداول،  التشكييل  الخطاب  صياغة 
متتح من البعد الفكري والفلسفي من زاوية مرئية يصعب 
القبض عليها بسهولة، إال يف حضور مرجعية ثقافية عميقة 

لم يقف المشروع الفني للفنان مصطفى النافي عند حدود صياغة الخطاب 
التشكيلي المتداول، بل اعتمد على أسئلة تمتح من البعد الفكري والفلسفي 

من زاوية مرئية يصعب القبض عليها بسهولة



24

تستند ملوروث ثقايف إنساين متعدد املشارب، فكان للطرح 
خالل  من  تجربته  يف  لالنتباه  ملفت  حضور  الفلسفي 
منظومة منفتحة عىل كل التأويالت املمكنة، بخصوصيات 
اعتامدا  مريئ،  تطبيقي  هو  ما  إىل  نظري  هو  ما  حولت 
عىل تحوالت بآليات تختلف عىل مستوى التطبيق نظريا 
تشكيلية  مقاربة  إىل  الفلسفي  الطرح  من  أي  وعمليا، 
مبضمون فكري وعميل، يف محاولة خلق توازنات تعبريية 
متفاوتة من حيث العنارص املتباينة فيام بينها، واالنتقال 
من أفكار تجريدية هالمية ملشاهد مرئية ملموسة، جعلت 

من مفهوم »املا بني بني« موضوعا لها.

ف«املا بني بني« هنا، هو ذلك املفرتق بني الفكرة ونقيضها، 
أو تلك املرحلة االنتقالية يف بعدها التحويل الذي يستكني 
يف أسلوب بحث معني يجمع بني البداية والنهاية، وهذا ما 
نقف عليه من مالمح محورية يف تجربة الفنان مصطفى 
النايف، التي عرفت تطورا منذ بداياتها من خالل خيط رابط 
يف مسارها، حيث ال ميكن الفصل بني محطة وأخرى نظرا 
المتداداتها بشكل تسلسيل ورسدي عىل املستوى الجاميل 
املتمكن صاحبها من استخدام وتوظيف العنارص واآلليات 

املؤثثة لتحفه الفنية.

األوىل  الوهلة  عند  املتلقي  شغف  تثري  قد  خاصية  فأول 
 ،)le cadre( عند مشاهدة هذه التحف، هو تحرر اإلطار
من وظيفته التزيينية، لوظيفة مندمجة يف شمولية التحفة، 
آخر،  مبعنى  املطروحة،  لألسئلة  جوهريا  تكامال  لتشكل 
بعده  يف  العمل  مفهوم  لولوج  العتبة  تلك  هو  اإلطار  أن 
الفنية  بالقطعة  انتقل  الذي   )Installation( التجهيزي 
للبعد  والعمق  والعرض  الطول  أي  الثالث  بعدها  من 
الرابع املتحرك ذهنيا يف الفضاء، كنافذة تطل عىل مدارات 
استنتاجية حسب مرجعية كل متلقي،  معرفية ومخيالية 
وكسند تتكئ عليه جل العنارص بأشكالها وألوانها وموادها، 
بسوادها  األنثى  رحم  تشبه  التي  الدوائر  تلك  بينها  من 

تسبح  العني  لتجعل  للحياة،  كمصدر  الصمت  يف  الغارق 
تعلق  ما  ومنها  القدرية،  الغيبية  الفضاءات  ملكوت  يف 
كام  حالة ألخرى،  من  االنتقال  وهو  سابقا،  إليه  أرشنا  ملا 
اليشء  الذكر واألنثى، عىل أساس فكرة  ما بني  الحال  هو 
ونقيضه، وتقاطعهام يف نقطة التحول، أو ما سمي ب »املا 

بني بني«.

لذلك كان التحرر من شكل اإلطار يحمل دالالت متعددة، 
من  املتمكن  بحذر  النايف  مصطفى  الفنان  معها  تعامل 
معرفة التسلسل التاريخي تشكيليا ومفاهيميا، فهو ليس 
فرصة  للمتلقي  ليمنح  بل هو ضمني  فقط،  تحرر شكيل 
ذاتيته  يناسب  ما  حسب  التخييل  استمرارية  وضامن 
يشكل  ومتفاعل،  فاعل  كطرف  الشخصية،  ومرجعيته 
وحدة متكاملة ومندمجة كجسد متحرك بأطرافه وأعضائه 
ورضورة  جهة،  من  املطروحة،  الفكرة  إطار  يف  التناسلية 
للتعبري عن الحرية كام يراها الفنان النايف بالنسبة لألنثى 
والذكر، يف سياق املفهوم الشمويل ملرشوعه التشكييل الذي 
حدده كام سلف الذكر، يف نقطة التحول من حالة ألخرى 
كمحطة تقاطع تفصل بني مرحلتني، أو ما سامه باملا بني 
التشابه  اعتمدت عىل عنرص  األساسية  الفكرة  أن  إذ  بني، 
مام  واألنثى،  الذكر  لدى  الهرمونات  بانفجار  يقيض  الذي 
ترتب عنه ظهور ما يسمى باملثليني سواء بني املرأة واملرأة 
أو الرجل والرجل، أو هام معا، كظاهرة تاريخية مل تستطع 
البث فيها، وتجاوزها كام حدث يف  املجتمعات اإلسالمية 
مع  والدين،  الطبيعة  لقوانني  مخالفة  باعتبارها  الغرب، 
العلم بأن هذه الظاهرة ال زالت متفشية، ومل يتم تقبلها 

ملعالجتها والتحرر منها بشكل علمي وموضوعي. 

إن انتباه الفنان مصطفى النايف لهذا املوضوع كان من بني 
أولوياته، بجرأة إبداعية كان للفن كلمته يف إثارتها، باعتبار 
أن الفن يف نظر النايف وسيلة للتحرر من كل القيود التي 
وذكاء  بحذر  النايف  مصطفى  الفنان  تعامل  لذلك  تلزمه، 

كان التحرر من شكل اإلطار يحمل دالالت متعددة، تعامل معها الفنان مصطفى 
النافي بحذر المتمكن من معرفة التسلسل التاريخي تشكيليا ومفاهيميا، فهو ليس 

تحرر شكلي فقط، بل هو ضمني ليمنح للمتلقي فرصة وضمان استمرارية التخييل 
حسب ما يناسب ذاتيته ومرجعيته الشخصية
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التي وضعها  الظاهرة  مع هذه  فيام سبق  قوله  ورد  كام 
انفعاالته،  نبض  لجس  والقارئ  الدارس  اختبار  محك  يف 
كمغامرة إيروتيكة استثنائية قام بحجبها تحت عنوان »املا 

بني بني«.

الداللة  كذلك  تجربته  يف  النايف  مصطفى  الفنان  يغفل  مل 
حيث  االختزايل،  ببعدها  لأللوان  والكروماتيكية  الرمزية 
البني  أو  الرتايب  اللون  فيها  الساخنة مبا  األلوان  جعل من 
ملونه  واألحمر  األصفر  اللونني  جانب  إىل  بتدرجاته 
الحياة  بداية  فكرة  إىل  انتسابا  به،  الخاص   )Palette(
ونهايتها )الوالدة واملوت( بتناقضاتهام الطبيعية الحتمية، 
يف قالب جاميل جعل من األسود سندا مهيمنا عىل مساحة 
الكون  فراغ  عىل  تطل  وكنافذة  النهايئ،  كفضاء  أيقوناته 
قبل نشأته، مشدودة بحبال بني الواقعي والهالمي، كمواد 
دخيلة متأل فراغات مبثابة ثقب أسود يخفي الباطن ويعلن 

عن نسبية الظاهر.

النايف،  مصطفى  الفنان  تجربة  مييز  ما 
هي تلك الجرأة عىل اقتحام الطابوهات، 
فكرا  التشكيل  بخبايا  العارف  مبنطق 
ثانيا،  وصانع  أوال  كمبدع  ومامرسة، 
ثم  وتقنياتها،  الفنية  باملهن  إلحاطته 
ارتجايل مبنحى  ما هو  كل  االبتعاد عن 
 ،)Monotonie( والرتابة  االبتذال  عن 
محددة  غري  صفة  أعامله  عىل  أضفت 
هي  أي  املــتــداول،  الفني  املنظور  يف 
التشكيلية  اللوحة  بني  متوقعت  أعامل 
الرتكيبي،  مبفهومهام  النحت  ــني  وب
»املا  مفهوم  إىل  بذلك  شكال  ليخلص 
حيث  من  متكاملة  كفكرة  بني«،  بني 
منهج املعالجة عىل املستوى النظري ثم 

التطبيقي.

عند  الفنان  هذا  اهتاممات  تقف  مل 
االهتامم  إىل  تجاوزتها  بل  الحد،  هذا 
وحدود  الجاميل،  بعدها  يف  بالقصيدة 

تالقي هذه القصيدة باللوحة.

محض  والصورة  الكلمة  لقاء  يكن  مل 
رضورة  أملتها  قناعة  هو  بل  صدفة، 

إبداعية النفتاح التشكيليني عىل الشعر والعكس صحيح، 
حيث توجت هذه العالقة بعمل مشرتك منذ األزل، استنادا 
ملقولة الشاعر اإلغريقي )سيمونيدس الكيويس( الذي عاش 
بني سنة 556 و468 قبل امليالد والتي عرف بها: »القصيدة 

لوحة ناطقة، واللوحة قصيدة صامتة«.

مصطفى  الفنان  تجربة  اعتبار  ميكن  املنطلق  هذا  من 
أن  يحاول من خالله  الذي  املنحى،  النايف، تصب يف هذا 
يقارب محتوى القصيدة بالعمل التشكييل، الذي حاول من 
األسئلة  إطار طرح  املغاربة يف  التشكيليني  من  قبله عدد 
الجوهرية حول عالقة األدب بالفن، بأن يدشنوا عالقتهم 
الرتكيبي  املحتوى  ملالمسة  تجريبية  مغامرة  خالل  من 

والداليل واملخيايل للقصيدة الشعرية.

إن زواج الكلمة والصورة يف العمل التشكييل، يعترب عتبة 
وجوار  حوار  إطار  يف  والبرصي،  السمعي  بني  تواصلية 
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التي تخول  التعبريية،  يضمن لكل جنس عنارصه وأدواته 
حسية  ماهية  إىل  للوصول  إبداعية  خصوصية  لكليهام 
واملكان  الزمان  يف  متفاوتة  ألنها  عليها،  القبض  يصعب 
بطريقة زئبقية حسب حاالت مرحلية للمبدع أثناء مزاولة 
أو  القصيدة  كتابة  أهمية  كانت  لذلك  اإلبداعي،  الفعل 
إنجاز التحفة الفنية مرتبطتني بلحظات معينة، قد يحرض 
بعده  يف  اإلبداعي  بالقلق  مقرتنني  واإللهام  الحس  فيها 
الوقوف  ما حاولنا  والنفيس، وهذا  الجاميل  السايكولوجي 
للتجارب  كامتداد  النايف  مصطفى  الفنان  تجربة  يف  عليه 
القصيدة  من  اتخذوا  الذين  املغاربة  للتشكيليني  السابقة 
عنوانا لالنفتاح عىل مدارات جاملية ضمنت لهم التجديد 
متعددة  زوايا  من  التشكيلية،  إنجازاتهم  يف  واالستمرارية 
مرتبطة  ليست  الالنهايئ يف صياغة مشاريع  مفتوحة عىل 

فقط مبا هو جاميل، بل مبا هو ثقايف وفكري كذلك.

إن الشعر والتشكيل، خطان متوازيان ال يلتقيان، لطبيعة 
أدوات عنارصهام التكوينية، لكن حسب املنظور الهنديس 
يلتقيان يف الخدع البرصية، انطالقا من نقطة التاليش التي 
الجنسني  أن هذين  مبعنى،  األفق،  نهاية  يف  بينهام  تجمع 
قابالن للتالقي يف نقطة أساسية ومحددة هي اإلحساس، 
ضمن  التعبريية،  باستقالليتهام  التعبريين  كال  حفاظ  مع 
يف  املبدع،  غري  يالمسها  ال  التي  املشهدية،  الخدعة  نسق 
اتجاه اخرتاق الشذرات املكونة للقصيدة يف بعدها الداليل، 
ملنطق  خاضع  منظور  تأسيس  نحو  انعراجا  منها  ليجعل 
يف  وتصب  الفن  من  تغرف  ذاتية  استقاللية  عن  البحث 
العني  ومترس  الكلامت،  توليف  بني  تجمع  بتقنية  الشعر، 
بعدها  يف  للقصيدة  العميق  الداليل  املعنى  التقاط  عىل 

الخيايل والجاميل.

سلف،  ما  سياق  ويف  النايف،  مصطفى  الفنان  تجربة  إن 
اعتمدت يف تكويناتها عىل بعد إيجازي Minimal واختزايل 
لعنارص اللوحة، اختزال كلامت شعر )الهايكو(، الذي ارتبط 
الثقافة  يف  األربعة  بفصولها  الطبيعة  بسحر  بداياته  يف 
زاوجت  مائية  تغريدات  يف  حظ  للفنانني  فكان  اليابانية، 
بني سحر الكلامت وانسياب األلوان بطريقة شفافة، عملت 
النايف  عىل رسم مشاهد ناطقة بجزئياتها، فكان مصطفى 
يف انتظار هذه النصوص بروح نابعة من املوروث الثقايف 
واملرجعية الفكرية التي ينتمي إليها ولرتبتها، بتقنية مائية 
شخيص   Palette ملون  يف  محددة  األخرى  هي  انسيابية 
خاص، جمع بني جاملية الطبيعة وحرارة األلوان الساخنة 
من  بسدمييتها  واملتحررة  املنعتقة  بتدرجاتهام  والبنية 
القواعد املحددة لتشكالت العمل الفني، ليجعل من هذه 
الثنائية بني الشعر والتشكيل محطة ملغامرة التعبري بالقليل 
منه  إميانا  )الهايكو(،  شعر  يف  الحال  هو  كام  الكثري  عن 
بأهمية تجربة تختزن يف طياتها تأويالت غنية، انطالقا من 
 Livresque  الكتبية مرجعيات املشاهد باختالف ثقافته 

  .Visuelle واملشهدية

من  النايف،  مصطفى  التشكييل  الفنان  تجربة  تبقى  إذن، 
اإلنساين،  التشكييل  للمشهد  وإضافة  النادرة،  التجارب 
نظرا لتميزها بطرح أسئلة كونية وجودية ال تتعلق فقط 
بالبحث يف أرسار اإلنجاز، بل يف الرؤية والقيم التي تحملها 
بعيدا عن فكرة »الفن يف خدمة الفن« بل »الفن يف خدمة 

اإلنسانية«.

تبقى تجربة الفنان التشكيلي مصطفى النافي، من التجارب النادرة، وإضافة 
للمشهد التشكيلي اإلنساني، نظرا لتميزها بطرح أسئلة كونية وجودية ال تتعلق 
فقط بالبحث في أسرار اإلنجاز، بل في الرؤية والقيم التي تحملها بعيدا عن فكرة 

»الفن في خدمة الفن« بل »الفن في خدمة اإلنسانية«
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مقاربــــــات فنيـــــــة

أمين الكطيبي إبراهيم أولحيان

خرائطية فنية

متناغمة

فيها  يربط  التخصصات،  متعدد  فني  فريق  مبعية  الفنان  بها  سيقوم  )رحلة  أوكافانكو  إىل  زيارة  إطار  يف 
شامل إفريقيا بجنوبها( يستقبل رواقMCC  مبراكش الفنان املغريب أمني الكطيبي، يف  معرض تحت عنوان 
فيها كل مرشوع من هذه  ينخرط  بديعة ومتاهية،  للفنان يف سينوغرافيا  الذي يجمع 9 مشاريع  زيارة، 
املشاريع، باعتبارها فصوال متكاملة، منفتحة عىل بعضها البعض، يف متوالية فنية تقود املتلقي إىل معامرية 
أوكافانكو  فــــــ  هنا  واملتكاملة. من  املتجاورة  األعامل  من  لسنوات، عرب مجموعة  تشكله  أخذ يف  عمل 

قد وجه هذه املشاريع، وشكل تضاريسها. 
كبرية  قفزة  أوكافانغو  إىل  زيارة  و«تعترب 
ونابضة  جريئة  مغامرة  املجهول،  نحو 
بالحياة، وهي رضورية للغاية ألنها تتوافق 
مع ما نحتاجه جميًعا اليوم: الحلم، األمل، 
الزهراء بناين(،  التحول، السفر...« )فاطمة 
وستكون هناك شاحنة من الطراز الضخم، 
الشاهد  وهي  املغامرة،  هذه  محرك  هي 

عىل ذلك، باعتبارها عمال فنيا استثنائيا.

 

أمين الكطيبي : إعادة التفكير 
في األشياء فنيا

أن  الكطيبي،  أمني  استطاع  الفني،  مساره  يف 
تصور  من  نابعة  أهمية،  ذات  فنية  أعامال  ينجز 
واضح املعامل، ومن رؤية تقود العمل، وتسهم يف 
انسجامه مع تجارب أخرى للفنان، لتشكل وحدة 
الفعيل يف  االنخراط  متكاملة. فخالل سنوات من 
من  الصعب،  يركب  الفنان  نرى  الفنية،  الساحة 
اليومية، قريبا من اهتاممات  الحياة  داخل أشياء 
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الناس ومشاغلهم الذاتية والجامعية، لُيعرب جامليا، عن  كل 
ذلك، ولُيسمع ذاك الصوت؛ صوت الشعب املتواري وراء 

ضجة الحياة، وقساوة املعيش.

بجرأة وبصوت احتجاجي، نابع من قناعة الفنان، يف اخرتاق 
العنيدة.  باملقاومة  مسكونة  أعامال  يخلق  السديم،  هذا 
فإنجازاته مبنية عىل معرفة قبلية، وتتبع ملا يقع يف العامل 
من رجات فنية، وإنصات للذبذبات الزلزالية للواقع العريب 
يف تحركاته، خصوصا يف السنوات األخرية، مع ما يصاحب 

ذلك من خيبات، أتلفت كل إحساس باألمل.

ينزاح  فنيا،  مسارا  لنفسه  الكطيبي  اختط  البداية،  منذ 
تتصدر  التي  املعروفة  التجارب  عن  خيوطه  من  كثري  يف 
الساحة الفنية، إلدراكه أن املغامرة جزء من العمل الفني، 
وأن هوية الفنان تتأسس بتأمل املنجز العاملي واالنتساب 

إىل إحدى سالالته.

يف عمق هذا التصور، تشكلت عند الفنان كثري من األسئلة 
امليداين  البحث  مع  بدأت  بدهية،  تبدو  والتي  امللتبسة، 
الذي أنجزه سنة 2009، تحت عنوان »ما الصورة؟«، حيث 
من  الناس،  من  كبرية  مجموعة  عىل  ذاته  السؤال  طرح 
مختلف األعامر، واملستويات الثقافية، أمام كامريا تسجل، 
اللفظية  وانفعاالتهم  حرجهم  املتعذرة،  اإلجابة  أثناء 
االنفعالية(، وقام  الحركات  الكالم،  )التلعثم يف  والجسدية 
من  والغرض  ثــوان.  ست  إىل  مصور  لقاء  كل  بتكثيف 
اإلجابة،  والتباس  السؤال،  بداهة  عىل  الوقوف  هو  ذلك 
حول  أغسطني  القديس  بسؤال  يذكرنا  الذي  اليشء  وهو 
الزمن. من هنا إشكالية تعريف الصورة، الكامنة يف تعدد 

أبعادها، ورحابة مجال اشتغالها، ورؤية كل فرد إلمكانات 
استثامرها.

الشخيص،  الفنان  مسار  تأسس  القناعات  هــذه  من 
غري  اليوم،  اللوحة  بأن  يرون  الذين  أولئك  إىل  منتسبا 
املعارصة، يف  الحياة  التعبري عن هذه  قادرة وحدها، عىل 
تفسخها، وتشابك أحداثها، وتسارع زمنها. فهو يؤكد دامئا 
بأن اللوحة ال تستطيع أن تجسد كل األفكار، لذلك اعترب 
املنشأة الفنية)Instalation( أهم يف التعبري الجاميل، ألنها 
متتص كل املكونات التشكيلية األخرى، من نحت، ورسم، 
وصباغة، وفوتوغرافية... يف تركيب فني يغوص يف املوضوع، 

ويطرح من خالل ذلك األسئلة الجوهرية للكائن.

وأحداث،  وقائع  عىل  الفني  عمله  يبني   الكطيبي  فأمني 
وعىل ظواهر تكرست يف الواقع بفعل إعادتها وتكرارها. إنه 
يطرح السؤال يف وجه األفكار الجاهزة التي تكرسها الثقافة 
السائدة؛ يعيد صياغة البدهي، بشكل فني، للتصدي نقديا 
الفكر  آلة  وتعطل  مسريه،  يف  الفرد  تعيق  التي  لألعطاب 
املسافة  تحقيق  كيفية  يف  يكمن  عمله  تشتغل.  ال  حتى 
عن  يكشف  حتى  والسلطة،  املعرفة  والسلطة/  الفن  بني 

منذ البداية، اختط الكطيبي لنفسه 
مسارا فنيا، ينزاح في كثير من خيوطه 

عن التجارب المعروفة التي تتصدر 
الساحة الفنية، إلدراكه أن المغامرة 

جزء من  العمل الفني، وأن هوية 
الفنان تتأسس بتأمل المنجز العالمي 

واالنتساب  إلى إحدى سالالته.



29

ينبثق،  املتواري  ويجعل  فيه،  الالمفكر  ويجسد  الالمريئ، 
من خالل أعامل فنية تبني موضوعها جامليا، عىل الصدمة 
واإلدهاش بغية إعادة التفكري يف األشياء. من هنا فسلطة 
الفنان الرمزية »هي سلطة بناء الواقع، وهي تسعى إلقامة 

نظام معريف« )بيري بورديو(.

والبد من التأكيد عىل أن كل األعامل التي أنجزها الفنان 
املغريب أمني الكطيبي، كان يركب الصعب يف بنائه ألعامل 
مفهومي  عمق  خالل  من  وتصوراته،  أفكاره  تجسد  فنية 
للعمل الفني. لذلك ينخرط، دامئا، وبشكل فني الفت، يف 
تتطلب جهدا مضاعفا،  كبرية،  أعامل  تتكون من  مشاريع 
ومسافة زمنية طويلة، من أجل اإلنجاز. باإلضافة إىل ذلك 
تسيج  التي  وبالفن،  بالعامل  الخاصة  الرؤية  تلك  هناك 
منسجام،  فنيا  مسارا  لتؤسس  وتؤطرها،  الفنية  أعامله 

منفتحا دامئا عىل املغايرة..

زيارة : معرض مركب، مفتوح على 
الضوء

وإمتام  إلنجاز  للفنان  أتيحت  فرصة  هو  زيارة  معرض  إن 
أعامل بقيت بفعل الزمن، يف طور اإلعداد، وعرضت ألول 
مرة، إىل جانب أعامل أخرى. سنتناول بكثري من االقتضاب 
كان  وإن  االستيعادي،  غري  املعرض  لهذا  املشكلة  األعامل 
الفنية  األعامل  من  مجموعة  استعادة  عىل  ينبني  أساسه 

السابقة، بجوار أخرى أبدعها الفنان ألجل هذا املعرض.

حلبة الطاعة:

»حلبة  بعنوان  فنية  منشأة  الفنان  قدم   2014 سنة  يف  
آلة  من  تتكون  بباريس،  العريب  العامل  مبعهد  الطاعة«، 
ضخمة وضعت يف حلبة املالكمة، تصنع يف كل لحظة جسدا 

إنسانيا من الثلج، وتنزله يف الحلبة، وتعتمد يف ذلك قالبا 
يجسد جسد الفنان ذاته. وبقدر ما يحيط الناس بالقالب 
بتكرار  اآللة  وتقوم  ليذوب،  فيه  حرارتهم  تؤثر  الثلجي، 
اليشء نفسه. ترمز اآللة يف هذه املنشأة الفنية إىل الثقافة 
السائدة التي يعمل النظام من خاللها عىل استنساخ األفراد 
املتشابهني يف السلوك والتفكري، وتنتج بذلك إنسانا تابعا، 
طيعا، خاضعا لألجوبة الجاهزة، وللطرق املرصوصة سلفا. 
وكلام َعّن للفرد أن ينفرد، وينفلت من هذا التكتل البرشي 
وباالتصال  االختالف،  بدل  بالتطابق  يؤمن  الذي  الجارف، 
بدل االنفصال، يجد نفسه محارصا، متتصه قوى تحفر يف 
اختالفه عىل مدار الساعة، وال ينفع يف ذلك سوى املقاومة 
العنيدة، وقد ال تجدي يف أحايني كثرية. )مل يتم إعادة عرض 
هذه املنشأة يف هذا املعرض لضخامتها، ولكنها تدخل يف 
إىل  زيارة  الكبري  العمل  يف  تصب  التي  التسعة،  املشاريع 
لهذا  املرافق  األنيق  الفني  الكتاب  تناولها  أوكافانكو، وقد 

املعرض(.

ملة جديدة:

القطيع  إشكالية  أخرى  مرة  تسائل  التي  التجربة  هذه 
عىل  وتأثريها  القدم  كرة  ظاهرة  يف  متثلت  واالستالب، 

البد من التأكيد على أن كل األعمال 
التي أنجزها الفنان المغربي أمين 
الكطيبي، كان يركب الصعب في
 بنائه ألعمال فنية تجسد أفكاره 

وتصوراته
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ألنها  عقيدة،  وكأنها  متارس  مادامت  الشعبية؛  الحشود 
استطاعت خلق وحدة بني أفراد، لهم رؤية واحدة، وبعد 
واحد. وبؤرة هذا العمل تكمن يف ربط الفنان كرة القدم 
بثمرة الخطيئة األصلية، وبالفخ الذي يرتبص باإلنسان يف 
هذا العرص ليسلبه كل مقاومة واختالف. وقد جاء العمل 

عىل شكل تصوير فوتوغرايف.

التراب الوطني:

الكطيبي عىل عمل آخر،  اشتغل  املقاومة  ويف إطار هذه 
سنة 2016، وضع له عنوانا: »الرتاب الوطني«، يجمع بني 
السفر والحفر والبناء، معتمدا عىل املنشأة الفنية، والنحت 
والفوتوغرافية والفيديو، يف استعارة للقولة الشهرية: »حفر 

توجب  وقد  التاريخ«.  يف  الشخيص  االسم 
عىل الفنان السفر إىل كل جهة من جهات 
أرضها  يف  وحفر  عــرشة،  اإلثني  املغرب 
مثان  ملدة  الشخيص  اسمه  كبرية  بحروف 
مع  ذلك  تطابق  يف  العمل،  من  ساعات 
املدة التي يشتغل فيها العامل. وأخذ من 
كل جهة كمية من الرتاب لينجز به خريطة 
منه  وأنتج  الجهات،  إىل  مقسمة  املغرب 
أيضا إثني عرش عمال كل واحد داخل إطار، 
الرتاب،  بهذا  وصنع  معينة،  جهة  يجسد 
مساحة  يف  الوطني«  »الرتاب  عبارة  أيضا، 

إال  االســم  حفر  ميكن  ال  مــرتا.  عرش  سبعة  طولها  كبرية 
باملقاومة والعناد، والعمل املتواصل ضد األفكار السائدة، 
الباقي  األثر  االسم هو  القيم.  الدائم ضد حراس  والرصاع 
يف  حقه  ويسحق  إمكاناته،  ويهمش  الفرد،  يدمر  ما  ضد 

التفوق واإلبداع.

منظورية االفتتان:

مغايرة،  وبأدوات  أخرى،  خطوة  هو  االفتتان«،  منظورية 
للقبض عىل املنفلت يف ثنايا هذه اإلشكالية، وذلك بتفكيك 
وبسط هذه العالقة املزدوجة بني الذات واآلخر، الحيواين 
اآلليات  تعرية  عىل  والعمل  والسلطة،  األفراد  واإلنساين، 
فيام  الثنائيات  هذه  تربط  التي  الخيوط  يف  تتحكم  التي 
أعقد  الحالية  التجربة  أن  ونفرتض  بينها. 
من سابقاتها، وإن كانت تستمد كثريا من 
مكوناتها، ألن الفنان استدعى إلنجاز عمله 
أدوات وآليات متعددة ومختلفة: الصفائح 
الحديدية، الزربية، الرسم، املرايا، الصوف، 
والستيعاب  الفيديو...  العطر،  املوسيقى، 
هذا املنجز، يتطلب األمر رؤية شاملة يتم 
فيها تحفيز البرص والشم واللمس والسمع، 
بينها، والكشف  التي تربط  العالئق  لرصد 
عن الرسالة املزمع متريرها بآليات جاملية 
التجربة  فنية. وقد حرض الصوف يف هذه 

وفي إطار هذه 
المقاومة اشتغل 

الكطيبي على عمل 
آخر، سنة 2016، وضع 

له عنوانا: »التراب 
الوطني«، يجمع بين 
السفر والحفر والبناء
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بشكل كبري، يف ثنائية مفارقة؛ الحديد/ الصوف، جسد من 
خاللها الفنان أبعاد الطبيعة وهي املكان األصيل للصوف، 
حيث تغزله نساء يف أقايص البلد. من هنا جاءت املنشآت 
املكونة من الصوف املنبثقة من الحديد، من أجل تشكيل 
إشكالية  عن  تعرب  التي  والصحراء  الجبل  ورياح  الجبل 
واملركزي،  الهاميش  والعاملي،  املحيل  والدخيل،  األصيل 

البدوي والحرضي، األفراد والسلطة..

منظورية النعاج:

معرض  يف  الفنان  يدعونا  والتبعية،  الطاعة  فكرة  وعرب 
العامل من وجهة نظر  النعاج«  إىل رؤية  آخر: »منظورية 
النعاج،  من  ملجموعة  راعيا  نفسه  سينصب  لذلك  نعجة، 
املواطن  وضعية  إبراز  أجل  من  لحالها،  ويهتم  يرعاها، 
عىل  كناية  املهمة،  لهذه  النعاج  مستعريا  املجتمع،  داخل 
كل  عرب  املجتمعات،  تعرفها  التي  والتبعية  الخضوع، 
يرمز  ملا  جذري  نقد  هو  العمل  فهذا  هنا  ومن  طبقاتها. 
.. ولتعميق سؤاله الجوهري يف  له اإلنسان وسط الحشد 
هذا املرشوع، استعاد الفنان يف هذا املعرض هذه التجربة، 
فقام بإحضار مجموعة من النعاج بلحمها ودمها، تتحرك 

العمل  حول  تحوم  وهي  املعرض،  يف  ورواحها  ذهابها  يف 
الضخم للفنان »أسد األطلس« وهو يف مرآة مع ذاته

 األسد في مواجهة ذاته:

والعمل الجوهري يف هذا املعرض هو أسد األطلس. هذا 
راسخة  بقيت  صورته  أن  إال  املغرب،  من  املنقرض  األسد 
يف املخيال الشعبي، ويف عمل أمني الكطيبي هذا يخرجه 
من صورته األصلية، ليعطيه أبعادا أخرى، تتناسب وأعامله 
تجسد  األطلس  أسد  فمنحوتة  وبذلك  املعروضة.  الفنية 
ما متثل  يرى مضاعفه، وهو  ذاته؛ حني  األسد يف مواجهة 
اإلزدواجية  هذه  الرتاب؛  أسد  وصورته  الخرسانة  أسد  يف 
التي توضح التناقض الكامن يف مجتمع يعيش بني املحيل 

والدخيل.

إىل  أعامل،  من  بها  يحيط  ما  عرب  املنحوتة،  وتنترص هذه 
أسد الرتاب، الذي يستمد قوته من أصالته، يف مقابل عدم 
متكن أسد الخرسانة من تحقيق ذاته يف معزل عن صورته 
الخصوبة/  لثنائية  املنحوتة  هذه  كشف  ففي  األخــرى. 
انجذابية،  دينامية  يف  الصورة،  عليها  تنبني  التي  العقم، 
واملتعدد،  الواحد  ــر،  واآلخ ــذات  ال بني  التقابل  يتجىل 

االنفصال واالتصال.

نداء إفريقيا العميق:

نالحظ  الكطيبي،  أمني  أنجزها  التي  األعامل  هذه  كل  يف 
وما  الخصوبة/العقم،  ثنائية  عىل  تنبني  غالبيتها،  يف  أنها، 
املعاين  دالة، يف عالقتها »بشبكة  ثنائيات  تناسل منها من 
ويف  املوضوعات«،  من  غريها  مع  بانتظامها  تفتحها  التي 
به.  يحلم  وما  يحسه  وما  الفنان  يعيشه  ما  عىل  تركيزها 
من هنا هذا االهتامم بالتاريخ الذي هو مرآة لعالقة الفرد 
بالسلطة، وعبور من الذات نحو اآلخر، وانفتاح عىل الغريية 
يف  يقترص  ال  الكطيبي  ماجعل  القصوى. هذا  تجلياتها  يف 
ماهو  نطاق  يف  الشائكة  املسائل  هذه  طرح  عىل  أعامله 
ينتمي  التي  القارة  أفق  لتسائل  بأعامله  دفع  بل  محيل، 
إليها: إفريقيا، منصتا إىل ندائها، يف محاولة ملالمسة جرحها. 
فمن داخل هذا السياق أنجز الفنان الكطيبي أعامال من 

عمق إفريقيا استجابة لهذا األفق.
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شموس إفريقيا:

يف إطار إقامة فنية بكينشاسا)بينايل الكونكو،الدورة األوىل 
)2019((، وهي الفرصة األوىل التي ستتيح ألمني الكطيبي 
بالكشف  وذلك  امُلَعتََّمة،  إفريقيا  اتجاه  قلقه  عن  التعبري 
األوهام واالدعاءات،  الثاوية خلف كثري من  الحقيقة  عن 
منطلقا من أن إفريقيا ضوء العامل ومستقبله، رغم معاناتها 
جراء من يعملون عىل تجريدها هذه الطاقة، باستغاللها 

واستنزافها، والحفر يف اتجاه أسَطرَتها.

للفنان  بالنسبة  إفريقيا  أن  نرى  العمل،  هذا  أفق  ويف 
املادية  وطاقاتها  مواردها  بتعدد  شموس،  عن  عبارة  هي 
يا  »بامويي  فــــ  لذلك  وفنها..  آدابها  وغنى  والرمزية، 
أفريكا«)AFRIKA YA MOYI BA(؛ وهو عنوان العمل 
يف  يندرج  البينايل،  هذا  يف  الكطيبي  أنجزه  الذي  الفني 
إطار هذا الكشف الذي يروم الفنان تحقيقه مبعية فنانني 
النداء:  العامل، كان يجتذبهم نفس  إفريقيني، وآخرين من 

نداء إفريقيا العميق..

االشتغال  الكطيبي  يريد  التي  االستعارة  هذه  ولتجسيد 
إفريقيا،  متعددة، تيضء  التعبري عن شموس  عليها، وهي 
واحد  كل   ،)projecteur( ضوئيا  كشافا   33 بإرساء  قام 
يسطع  شمس،  مبثابة  دائرة  لتشكيل  لآلخر،  مكمل  منها 

ميثل  ما  وهو  فيه،  التحديق  يصعب  باهر،  نور  منها 
ضوئيا  كشافا   33 أن  وأظن  واملكتملة.  املنرية  الشمس 
فضاء  يف  الشمسية  الدائرة  لتشكيل  املناسب  العدد  هو 
 YA MOYI BA»العرض. ويف أحد جانَبي الشموس كتب
AFRIKA« )باللغة املحلية لينغاال “LINGALA”( التي 
تعني »شموس إفريقيا«، ويف الجانب اآلخر قام برتجمتها 
اللغوي  التعدد  واإلنجليزية. وهذا  والفرنسية  العربية  إىل 
ذاته له دالالت يف العمل؛ ألنه مرتبط باندماج الثقافات، 
هذه  داخل  منها  تتشكل  التي  الجذرومية  واالرتباطات 

القارة.

الجدار:

ويف عمل فني آخر، سيقوم أمني الكطيبي باإلنصات إىل نداء 
إفريقيا، وهذه املرة، من قلب جوهانسبورك، حيث سيحط 
فني  منتزه  بأكرب  تتميز  التي  إفريقية،  جنوب  يف  الرحال 
 ،)PARK SCULPTURE NIROX( اإلفريقي العامل  يف 
الذي تعاقب عليه كبار الفنانني يف العامل، إلبداع منشآتهم 
ومنحوتاتهم بكل حرية. ورغم كل هذه الشساعة يف هذا 
الطبيعية  جاملياته  ضمن  االشتغال  وإغــراءات  الفضاء، 
الفني  العمل  إعطاء  يف  محالة،  ال  تسهم،  التي  األخاذة، 
مادام  خارجه،  آخر  مكانا  الفنان  سيختار  أخرى؛  أبعادا 
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املكان  هذا  يكون  ولن  إنجازه،  املزمع  العمل  سيناسب 
سوى هضبة تطل عىل املنتزه من بعيد، وترشف عىل رحابة 

األرض التي تحيط به، يف امتدادها الال نهايئ..

باعتبارها  الهضبة  هذه  عىل  الكطيبي،  اختيار  وقع  لقد 
فضاء إلنجاز عمله، املتمثل يف إنشاء جدار )MUR(، يبلغ 
ألكرث  العمل  استمر  وقد  العلو،  يف  4م  عىل  15،3م  طوله 
من أسبوعني، مبشاركة مجموعة من املهندسني املحرتفني، 
وآخرين يتقنون عمل البناء بالرتاب. لقد كان الكل يشتغل 
لتجسيد، بأكرث دقة، فكرة الفنان، الذي ما إن انتهى الجدار، 
حتى بدأ  يحفر بنفسه ثقبا كبريا، مبثابة كوة، تستقبل أشعة 
الشمس، التي منعها الجدار من املرور، وجعلها هذا الثقب 
تخرتقه لتصل إىل الجهة األخرى. فمن خالل تتبع املرشوع 
اإلفريقي الكبري الذي تبناه أمني الكطيبي؛ وهو تلك الرحلة 
إىل أعامق إفريقيا، يف اتجاه أوكافانكو، ميكن أن نستوعب 
التي  الحواجز  فيه،  ينتقد  الذي  »الجدار«،  الفني  عمله 
تفصل من جهة بني البلدان اإلفريقية، وتسهم يف ضعفهم، 
ومن جهة يدعو اآلخر )األبيض( أن يفتح عينيه عىل الجهة 
املثمر؛  واختالفها  الغنية،  بثقافتها  إفريقيا،  من  األخرى 
ألن »أخطر الجدران وأشدها صالبة، ليس بطبيعة الحال، 
هي املكونة من إسمنت وحديد، وإمنا يستعان بالجدران 
لتفصل البرش وفق ألوان برشتهم، وأنواع قيمهم، وأشكال 

متعلق  الجدار،هنا،  بنعبدالعايل(.  السالم  )عبد  ثقافتهم« 
بالتصورات ووجهات النظر، وباألفكار املسبقة التي تسهم 
األشياء  لرؤية  التوغل  السطح، دون  اإلنسان عىل  بقاء  يف 
صور  املعرض،  هذا  يف  املنشأة  هذه  ويجسد  كثب.   عن 
فوتوغرافية للجدار يف تكوينيته، وفيديو يتابع سريورة هذا 

اإلنشاء الضخم.

خرائطية فنية متناغمة

هذا  مبراكش   MCC رواق يقدم  استثنائية،  ظروف  ففي 
املعرض املركب، من أعامل فنية تتصادى فيام بينها، لتشكل 
لوحة متكاملة من حيث التنوع يف األعامل، واالختالف يف 
الحديد  نجد  حيث  عليها؛  املشتغل  املواد  وغنى  السند، 
والصوف والرتاب... واعتامد الفنان- لتجسيد هذه املنشآت 
معينة-  سياقات  يف  إبداعها  تم  التي  الضخمة  الفنية 
 ،))performance الفنية  واملنجزة  الفوتوغرافية،  الصورة 
سينوغرافية  عىل  اعتامدا  ذلك  كل  والفيديو...  واملنحوتة 
دالة، »تسرتشد« مبتاهة تتحكم يف زوايا النظر، ومن خاللها 
تنبثق األعامل، يف خرائطية فنية متوازنة، كأنها أوركيسرتا، 
أجل  من  العزف،  آالت  تجاذب  يف  األلحان،  فيها  تتناغم 

عمل سمفوين متكامل.

استمر العمل ألكثر من أسبوعين، بمشاركة مجموعة من المهندسين المحترفين، 
وآخرين يتقنون عمل البناء بالتراب. لقد كان الكل يشتغل لتجسيد، بأكثر دقة، فكرة 

الفنان، الذي ما إن انتهى الجدار، حتى بدأ  يحفر بنفسه ثقبا كبيرا، بمثابة كوة، 
تستقبل أشعة الشمس
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لقد أنتج الروايئ والشاعر املغريب عبد الكبري الخطيبي نصوصا حول الفن العريب املعارص عموما، وحول الفن املغريب خصوصا، 
بدءاً مبساهمته منذ السبعينيات يف كتاب حول أحمد الرشقاوي. وسيكتب بعد ذلك عن فنانني من أمثال رشيد قرييش )دار 
النرش سود(، وتيتوس-كارميل، أو عن مجموعات من املبدعني الذين حاول تصنيفهم ووضع أعاملهم موضع تأمل. وقد انطلق 
من السوسيولوجيا ليجرتح أثرا أدبيا، وهو يتجاوز، حني اشتغاله عىل أسئلة فنية، ما يبدو حدودا، دون أن يكون كذلك يف 
نظره، ألنه كان يتبني من الوهلة األوىل التطابقات بني عمل املبدع وعمل الفنانني التشكيليني. وهذا التطابق هو الذي ُيرَشِْعُن 
يف نظره انجذابه املعريف نحو أشياء تنفلت من مجال األدب واللغة املتمفصلة.  ويرى أنه سيجد التساؤالت نفسها يف مجال 

األدب ويف مجال الفنون التشكيلية.

العرشين  القرن  يف  عرب  مبدعون  يختار  ملاذا 
السابق،  يف  املعروف  غري  الروايئ  بالشكل  التعبري 
فيام يختار مبدعون آخرون يف الوقت نفسه منطا 
لتستقبل  املهيئة  اللوحة  سطح  عىل  للتعبري  آخر 
بالتايل  وتكون  مرة  كل  تختلف  وألوانا  أشكاال 
الحالتني معا يظهر  بتوقيع صاحبها؟  يف  ممهورة 
شكل جديد من ابتداع الذات. وإذا حولنا مسألة 
من  باملرور  وبالتايل  سياقها،  يف  بوضعها  الفن 
دريدا،  أو  هايديغر  استشهادات  إىل  »لفتوحات« 
فال يهم رشح األعامل، بله متجيدها، بقدر ما يهم 
من  نوع  يف  مبواكبتها  الثقايف  معناها  يف  فهمها 
كان  غونتار  مارك  كون  يفرس  ما  وهذا  التواطؤ. 
ذاته  اآلن  كان يف  الخطيبي  إن  يقول سنة 1994 
يف  يؤثر  وكان  فنيا،  وناقدا  مقالة  وكاتب  روائيا 

جميع أمناط الكتابة التي كان يتعامل معها.

ألنه  بالفن،  يشء  كل  وقبل  أوال  الخطيبي  يهتم 
قراءة  عند  ذلك   ُ َتَبنيُّ وميكن  فنانا.  نفسه  يعترب 
التقديم  عند  يعتمدها  التي  الفنية  امللفات 

مقاربــــــات فنيـــــــة

حسن لغدش الخطيبي ومسألة 
العالمة البينية 

في الخط العربي 
اإلسالمي
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واملنجزات  والنصوص  والرسامني.  الفنانني  بني  للقاءات 
الفنية تكون يف هذه األعامل يف مواجهة ودية. وكان هناك  
أيضا  مجموعة قراءات حول األندلسيات. لقد  كان ذلك 

تأمال يف املوديخارية، يف التامزج بني األسبان و العرب.

لقد كان الخطيبي يقول إن ذلك كان وليد حرس يف البرص 
كان يعاين منه، ومن ثم ظلت تيمة الرؤية حارضة يف عمله، 
ويبدو ذلك ملموسا بداية من »الذاكرة املوشومة« وصوال 
إىل آخر أعامله حول الجسد الرشقي. لقد كان يقول إنه 
مل يكن بإمكانه أن يصبح جّصاصا عىل غرار جده. ويشري 
الحقا إىل الرمد الذي أصابه وكان يهدده بالعمى. وبالتايل 
كان ينظر غالبا إىل ما هو غري مريئ. ولعل هذا ما يفرس 
مسبوقة،  غري  دامئا  أَْعَترِبُها  التي  مرسحياته،  أوىل  إحدى 
حول موت الرسامني. والواقع أنه ال أثر ألي شخصية رسام 
النظر يف  إذن من  بد  لقد كان ال  األديب.  أثره  يف مجموع 
الحجيج،  غرار  عىل  مسافرا  نفسه  يرى  إنه  آخر.  اتجاه 
يسافر،  بأعمى  النوع شبيه  املسافر من هذا  أن  ويضيف 
مبا يف  فن،  إن كل  نفسه.  السفر  رويدا هو  رويدا  ويصري 
ذلك فن الخط، هو أثر للالمريئ، لذا يجب البدء من بناء 

نظرية للفن مبا هو حلم.

أحمد  يستعملها  التي  الخطوط  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
الرشقاوي عىل سبيل املثال تكون قيمتها كعالمات هوياتية 
أدىن من قيمتها كعالمات انفتاح عىل مسألة الكائن، بشكل 

يتجاوز موجودات هايديغر. وهذا هو الدافع الذي جعله 
ُيَعرُِّف نفسه عىل أنه » مّساح آثار«، باحث ُتَحرُِّكُه إرادة 
التي  املفرتضة  وكونياتها  االستعامرية  التمثالت  تفكيك 
تحرض أيضا يف الفكر اإلسالمي. فخلف األثر املريئ مثة عىل 

الدوام ذاكرة ال تظهر مبارشة خارج َوْشِمها.

يالحظ هذا عىل الخصوص يف مسألة الخط التي تم تناولها 
الكتاب  يف  ثم  الجريح«،  »االسم  أبواب  من  باب  يف  أوال 
والصادر  السجلاميس  محمد  مع   1976 سنة  كتب  الذي 
العريب«]1[.  الخط  »فن  موضوع  حول  شني،  النرش  بدار 
وسيعود يف األخري إىل هذه املسألة سنة 2001 يف منشورات 
املنار/معهد العامل العريب يف كتاب » الفن العريب املعارص«. 
وهذان الكتابان ليس لهام الوضع نفسه. فاألول كتاب فني 
النص،  أما  السجلاميس،  الدكتور  صور  من  أساسا  يتكون 
فكان وجوده  بالصور،  الغالب عالقة  له يف  تكن  مل  الذي 
شكليا فقط]2[. وهذه العالقة بني النص والصورة معكوسة 
يف الكتاب الثاين حيث يغلب النقد النظري وحيث الصور 

استعملت بالفعل لتوضيح املضمون]3[

يف كلتا الحالتني ليس موضوع التفكري هو املغرب، بل العامل 
العريب، رغم أن العامل العريب هو يف الواقع العامل اإلسالمي، 
مبا أن هناك حضور لكاليغرافيا تركية وإيرانية يف الكتاب 
األول نظرا للعالقات التي كانت تجمع بني املؤلفني واإليراين 
يحيى فيوزي من جهة، والرتِكيَّنْي أغا غولر وأمريتو غيمييس 
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من جهة أخرى. وميكن أيضا أن يتساءل املرء إن كان األمر 

هناك  ألن  األول،  الكتاب  يف  العريب  بالعامل  فعال  يتعلق 

بلدين عربيني فقط، هام العراق واملغرب. أما الكتاب الثاين 

فيطابق أكرث مضمون عنوانه، وميكن أن نجد فيه، باإلضافة 

وسوريني  لبنانيني  رسامني  والعراقيني،  املغاربة  للرسامني 

مبا  وجزائريني،  وتونسيني  وفلسطينيني  وأردنيني ومرصيني 

أن هذا الكتاب يعتمد عىل مجموعة معهد العامل العريب 

التي وفرها للمؤلِّف كل من إبراهيم علوي والسيدة هدى 

أبيض من معهد العامل العريب. لكن ال بد من اإلشارة إىل أن 

البلدان العربية من الخليج وشبه الجزيرة العربية، وهي 

التحليل،  األكرث نشاطا حاليا، غري حارضة يف هذا  من بني 

التي  العريب  العامل  معهد  مجموعة  يف  متثيليتها  لضعف 

تشكلت يف الثامنينيات. وهنا أيضا قد تكون كلمة »عريب« 

محط جدال.  

فام قول هذين الكتابني يف الكاليغرافيا العربية؟ وما هي 

األسئلة  هي  ما  وبالتايل  مؤلفهام،  يطرحها   التي  األسئلة 

ألسئلته  يقدمها  التي  األجوبة  هي  وما  يطرحها؟  ال  التي 

الخاصة؟

إن األسئلة تختلف من كتاب آلخر. ففي الكتاب األول يبدأ 

الخطيبي بالقول إنه سيتخىل عن وجهة نظر السوسيولوجي 

العربية]4[.  الكاليغرافيا  بفن  عاشق  احتفاء  كتابه  أن  مبا 

الكاليغرافيا  عالقات  حول  ســؤال  أي  إذن  هناك  ليس 

املضادة،  السياسية  بالسلط  أو  السياسية  بالسلط  العربية 

أن  كام  للكتابة،  وباستعامالتها  االجتامعية  بالطبقات  أو 

من  تباعاً  املستعملة  األدوات  حول  مطبق  صمت  هناك 

التاريخ، وخاصة حول تكلفة هذه  لدن  فناين الخط عرب 

األدوات ودوافع ظهور الورق وتحول الطامور إىل كتاب.    

اعتبار وجداين مسبق ميكن أن   يكون االنطالق إذن من 

مينع أي حكم موضوعي أو نظرة تاريخية نقدية. وقبل أي 

تحليل ُيْنَظُر إىل الحرف كام لو كان »يرفرف نحو وجه الله 

ُيَؤوِّل  ابن عريب  أن  مبا  غريبا،  يبدو  قد  ما  الباطن«، وهو 
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الحرف، عكس ذلك، عىل أنه إحدى التجليات الجزئية التي 

إليه يف حركة مزدوجة  الله قبل أن تعود  تفيض أوال عن 

ال  التعارض  وهذا  صعود.  وقوس  نزول  قوس  من  تتكون 

الكبري  عبد  ألن  دينية،  نظر  زاوية  من  أهمية  من  يخلو 

نحو  التعدد  من  األول  الكتاب  هذا  يف  ينطلق  الخطيبي 

الوحدة وليس – كام هو حال من ماتوا موتا روحيا وهم 

أحياء – من الوحدة نحو التعدد قبل العودة مجددا نحو 

الوحدة، وهذا ما قد يحيل عىل وجهة نظر ُمْؤِمٍن عىل علم 

بأطروحات الشيخ األكرب الصوفية. 

ُر  وبعد ذلك يفرتض أن فن الخط العريب قد يكون فنا ُيَفكَّ

فيه مبا هو كذلك. وهذا ما يبعث عىل الشك، ألنه خارج 

تضاف  أن  يجب  )التي  العربية  باللغة  جدا  قليلة  أعامل 

إليها األعامل باللغة الفارسية مثل أعامل أمويل]5[، وأعامل 

وأعامل  الخط،  حول  الجاحظ  ألفه  ما  مثل  أخرى  عربية 

وكتاب  ابن عريب،  وتأمالت  نفسه،  املوضوع  مقلة يف  ابن 

ابن خلدون(  الذي جاء يف مقدمة  التوحيدي]6[، والباب 

ليس هناك يف الواقع إال النزر اليسري من االهتامم الفكري 

باملوضوع عىل امتداد الحقب التاريخية. ومل يبدأ االهتامم 

األوىل  الكتب  بعد  عرش،  التاسع  القرن  يف  إال  بالفعل  به 

»تذكرة  بوجنوردي،  سانغالخ  مــريزا  ــراين  اإلي من  لكل 

 ،1295/1878 تربيز،  الفضالء(،  الخطاطان”)=امتحان 

والرتيك مريزا حبيب إصفهاين، »خط خطاطان« )بالرتكية(، 

»فنانو  هوارت،  وكليمونت  اسطنبول،1305/1887-88، 

باريس،  اإلسالمي«،  الرشق  يف  املنمنامت  وفنانو  الخط 

 .1908

ينتظم تفكري عبد الكبري الخطيبي حول خطاطة تقليدية 

تعتمد عىل العمل الكالسييك الذي كتبه بالعربية العراقي 

العريب«،  الخط  »موسوعة  ناجي،  املرصف  الدين  زين 

الصادر سنة 1968 ببغداد. والعنوان الحقيقي لهذا الكتاب 

وهذا   .1388/1968 بغداد،  العريب«،  الخط  ر  »ُمَصوَّ هو 
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يعني »رسم الخط العريب«، أي أن األسئلة املتعلقة باملعنى 
وبالفعل  الحروف.  بشكل  املتعلقة  لتلك  بالنسبة  ثانوية 
فإن األسئلة املطروحة يف الكتابني]7[، كتاب املؤلف اإليراين 

وكتاب الخطيبي، هي كام ييل:  

شكل  تبلور  كيف  الوجود؟  إىل  العريب  الخط  خرج  كيف 
الحرف حسب قوالب جديدة تحدد الخطوط؟ هل هناك 
كلها عىل ضبط  ترتكز  األسئلة  أساليب؟ وهذه  أو  مدارس 
نهاية  يف  سوى  املعنى  سؤال  يظهر  ومل  الحروف.  شكل 
الكتاب ضمن البابني األخريين. فالخطيبي يبدأ أوال بطرح 
ميكن  هل  املكتوبة:  للعبارة  الدنيوية  املعاين  حول  أسئلة 

لتحديد  استخدامها 
وَتَبنيُّ  فرعية  ثقافة 
التي  االستيهامات 
عالماتها]8[؟  تكتنف 
سؤال  إىل  يتطرق  ثم 
الخط  لهذا  هل  آخر: 

معنى ديني؟     

مرتبطة  األسئلة  هذه 
بــاملــن املــتــوفــر، أي 
ــور  ــص ــوع ال ــم ــج مب
التي  الفوتوغرافية 
الــدكــتــور  التقطها 
بالرباط  السجلاميس 
وأحيانا بالدار البيضاء 
أن  غري  مبــراكــش.  أو 
حضور بعض الخطوط 
سيسمح  املغربية  غري 

بتوسيع مجال التساؤل، ولكنه سيحرصه أيضا يف نوع من 
كانت ستسمح عىل  املستجمعة  املواد  ذلك ألن  املفارقة. 
األقل بالسؤال عن تعريف الخط املغريب، أو بطرح سؤال 
جذري عن وجود فن للخط املغريب أو عام إذا كان األمر 

يتعلق بأشكال متنوعة ال رابط بينها. 

هناك مواد متوفرة كانت موجودة يف هذه الفرتة وكانت 
قبيل: هل فن  أخرى من  أسئلة  بطرح  بأن تسمح  قمينة 
الخط كان ما يزال حارضا يف الفرتة التي كتب فيها الخطيبي 
كتابه؟ وذلك ليس فقط بسبب الطباعة التي كان تطورها 
إنه  الفوتوغرافيا؟  ظهور  بعد  األوريب  الرسم  بتطور  يذكر 

سؤال جوهري مل تتم مناقشته أبدا، يف حني أنه كان موضوعا 
للتأمل، خاصة ببغداد، ثم يف كتاب الشاعر والناقد اللبناين 
شابل داغر حول الحركة الجاملية التي عوضت فعال الخط 
القديم والتي أطلق عليها اسم الحروفية]9[. هذه الطريقة 
الخمسينات  بداية  يف  ظهرت  الخط  رسم  يف  الجديدة 
ببغداد يف الوقت الذي قطع فيه شعراء وشاعرات شباب 
)بدر شاكر السياب، نازك املالئكة ...( نهائيا مع قرون من 
الَعروض التقليدي، ليغريوا ما يسمى بالشعر العريب]10[. 
فظهر حينئذ شكل فني جديد، مام يعني أن بإمكان املرء 
الخط  ذاته. غري أن هذا  أن يكون عربيا وحداثيا يف اآلن 
أعامل  مع  بغداد  تطورا يف  أن عرف  والذي سبق  املجرد، 
السعيد  حسن  شاكر 
كتب  التي  الــفــرتة  يف 
كتابه،  الخطيبي  فيها 
تناوله.  يف  متاما  يغيب 
الحركة  لهذه  كان  وقد 
بالسودان،  منافسون 
وقيع  عثامن  كــان  إذ 
بــدوره  اتجه  قد  الله 
إىل  نفسها  الــفــرتة  يف 
التعبريي  الشكل  هذا 
فنانني  مبعية  الجديد 
الفنون  بكلية  آخرين 
والتطبيقية  الجميلة 
بجامعة السودان]11[.       

مثة إذن اختيار ال يربط 
باللغة،  إال  الخط  فن 
الخط  ُيَعرُِّف  أنه  ولو 
العريب بشكل مفارق عىل أنه »هندسة للروح يعلن عنها 
يعد هناك  إذا مل  بأنه  بالتايل  الخطيبي  الجسد«. ويعرتف 
للخط،  فنا  هناك  فليس  فهمه،  يجب  معنى  وال  ُيْقَرُأ  ما 
وهذا ما يطرح مسألة وضعية أشكال الخط التي أصبحت 
العديد  كون  عن  الحديث  دون  هذا  مقروءة.  غري  إراديا 
من أشكال الخط ال تكون مقروءة حتى بالنسبة للناطقني 
املعرفة  دون  معنى  لها  يكون  ال  وبالتايل  العربية،  باللغة 
املسبقة بالنص الذي يجب أن ُيْقَرأ. لكن هذا يحول خاصة 
دون اإلجابة عىل سؤال متهيدي أساس: هل ميكن أن تكون 
هناك كاليغرافيا عربية أو إسالمية؟ وإذا ما تم قبول األصل 
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العربية  للكتابة  األسطوري 
وليست  الوحي  من  أنها  عىل 
اللغات  ــن  م فـــرع  مــجــرد 
يفعل  كام  السامية،  الحامية 
سنصطدم  اليوم،  اللسانيون 
يعني  ــاذا  م اآليت:  بالسؤال 
عند  يتولد  ــذي  ال املـــرشوع 
يستحوذون  البرش حني  بعض 
تفيض  التي  الــحــروف  عىل 

عن كائن كامل ويسبلون عليها عنرصا من صلب إبداعهم 
اإللهي،  الكامل  عن  تكوينها  يتم  صــورة  أية  البرشي؟ 
خصوصا عندما نؤمن بأن القرآن غري مخلوق يف مضمونه 
ويف شكلنته املكتوبة عىل حد سواء؟ هل وجود الخطاطني 
يتوافق مع اإلسالم؟ ملاذا تتم مؤاخذة الرسامني واتهامهم 
الخطاطني  حال  يف  ذلك  عن  ومُيَْتَنُع  الخلق  يف  باملشاركة 
به  تسمح  مام  أبعد  اإلعجاب  يف  ساروا  لو  يودون  الذين 

الكتابة الساموية؟

ال يتخذ عبد الكبري الخطيبي موقفا إزاء هذه األسئلة، رغم 
ُر باألطروحات التقليدية وبرأي املعتزلة، ثم فرضية  أنه ُيَذكِّ
تجعل  التي  الثالثة  القرآن  أمكنة/مراتب/مقامات/منازل 
أنها  مبا  الحروف،  يف  فعل  لإلنسان  يكون  أن  املمكن  من 

تفرق بني وحي القرآن وفكرة 
أيضا  يضيف  أنه  غري  النقل، 
واالصطالح  التوقيف  بصدد 
هذا  يبلور  أن  ميكنه  ال  أنه 

النوع من النقاش.   

ميكن  فرعي  ســؤال  وهناك   
الكاليغرافيا  هل  يطرح:  أن 
أنها  عىل  فيها  مفكر  العربية 
يعرتيه  ما  ذلك  كاليغرافيا؟ 
لوصفها  عربية  كلمة  الحقيقة  يف  توجد  ال  ألنه  الشك، 
الجذر  عليه  يحيل  ما  )وهو  الجامل  إىل  بالتايل  واإلشارة 
ففي  »كاليغرافيا«(.  األصل  اليونانية  الكلمة  يف  »كايل« 
العربية ال يتم الحديث إال عن الخط، أي الحرف. وال يشء 
الذي حوله  الحرف  الحرف بشكل عام عن  اللغة مييز  يف 
مل  أساس  سؤال  يكمن  وهنا  الكاليغرايف.  الفنان   اشتغال 

يتم التطرق إليه.     

الواردة يف  للرد عىل األسئلة  التي قدمت  ما هي األجوبة 
مقدسها  واملعاين  واألشكال،  األصل،  أسئلة  األول،  الكتاب 
ومدنسها؟ وسؤال األصل ميكن أن يحمل عدة معاين. قد 
بالعلل  أو  األسطوري،  أو  التاريخي  باألصل  األمر  يتعلق 
الغائية للكاليغرافيا والتي تهم األصل النظري لهذه األخرية، 

هناك سؤال فرعي يمكن أن يطرح: 
هل الكاليغرافيا العربية مفكر فيها 

على أنها كاليغرافيا؟ ذلك ما يعتريه 
الشك، ألنه ال توجد في الحقيقة 

كلمة عربية لوصفها
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سواء تم تأويلها كتعويض للصور التشخيصية 
املَغيَّبة أو كرضورة لتثبيت القرآن. واملشكل 
للكاليغرافيا  تاريخ  أي  هناك  ليس  أنــه 
اإلسالمية  الكاليغرافيا  ألشكال  وال  العربية 
لسؤال  التطرق  يتم  ما  ودامئا  األخرى]12[. 
األصل من وجهة نظر تعتمد األسطورة]13[، 
مقلة،  بابن  إما  الكاليغرافيا  ربط  يتم  حني 
بن  بعيل  وحتى  الكوفة،  بعلامء  أحيانا  أو 
عىل  »املؤرخون«  ويكتفي  طالب]14[.  أيب 
الدوام بإعطاء أمثلة عن أنواع الكاليغرافيا، 
تحيل أحيانا عىل األشكال األسطورية، لكن 
الحقيقي  األصــل  يف  التفكري  إعــامل  دون 

لألشكال املعنية.        

عن  ينتج  جوابا  يتلقى  الثاين  والسؤال   
تعميم ُمَصنٍَّف يتيم البن مقلة والذي ميكن 
ويعتقد  متثيليته.  مدى  عن  نتساءل  أن 
كاليغرافيا  كل  أن  الخطيبي  الكبري  عبد 
التدوين  عمليات  وأن  تدوينها،  تم  عربية 
الكاليغرافيا.  أنواع  بني  متيز  التي  هذه هي 
وجهني.  من  خاطئة  الفكرة  هذه  أن  غري 
قليلة  قلة  عند  فعال  الحارض   – فالتدوين 
أبدا؛  املؤلفني]15[ – ال يسبق األشكال  من 
كل  ضمن  مهمة  تغريات  هناك  إن  ثم 
كتابة عىل حدة، مام يدل عىل أن عمليات 
التدوين ليست إجرائية]16[. كام ميكن أن 
يفهم ُمَصنَُّف ابن مقلة عىل أنه إرادة، من 

التنوع  يف  غاية  أشكاال  تتخذ  كتابات  لضبط  الدولة،  لدن 
وستستمر يف ذلك. وسيكون يف هذه الحالة إحدى تجليات 
املجردة من  املالحظة  نظرية جاملية. ألن  وليس  السلطة 
هناك  ليس  أنه  األوىل  الوهلة  من  تربز  املسبقة  األحكام 
تكون  عامة  اتجاهات  هناك  نعم،  أي  محددة.  معايري 
واضحة أحيانا، مثل الخط املغاريب والخط الفاريس، ولكنها 
تتميز جميعا بتنوعها الشديد. بل حتى حني تعرض بعض 
أنواع الخط عىل فنانني يف الخط، وحتى لو كانوا محرتفني، 
يف  دقيقا  تصنيفا  املعروض  النص  تصنيف  عليهم  يتعذر 
ِنَسبا  يعطون  املنظرين  كون  إىل  ذلك  ومرد  محددة.  فئة 
البعض،  إىل  فبالنسبة  الواحد.  الحرف  لرسم  مختلفة جدا 
فإن حرف األلف يجب أن يطابق ثالثة ُمَعيَّنات، أما عند 

اآلخرين – ولو أنهم يستعملون قلام آخر– فاأللف تطابق 
اثنتي عرشة »نقطة«. ومن ثم فليس هناك بدءا اتفاق بني 
وجود  تفرتض  املعيار  فكرة  إن  ثم  قلتهم.  عىل  املنظرين 
أن  والحال  الخطاطني.  جميع  عند  موحد  مرجعي  قلم 
كل خطاط َيرْبي أقالمه عىل طريقته دون قياس رؤوسها، 

وهذه فكرة غري واردة.   

مبا  شبيه  الخط  لفن  تفسري  أمام  نفسه  املرء  يجد  وهنا   
العدد  لهم  الذين يرتاءى  الغربيني  هو موجود عند بعض 
الفضاءات  بناء  ويف  الرسامني  لوحات  جميع  يف  الذهبي 
عند املعامريني. واسرتاتيجيات السلطة جوهرية يف هكذا 
معتقدات، ألن أصحابها يعتقدون أنهم يحملون رسا، وهذا 
الرس ال وجود له يف الحقيقة وميكن فرضه بكل سهولة عىل 
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اختيارات  ليس هناك  أنه  يعني  العقول. وهذا ال  ضعاف 
أسلوبية، ولكنها متنوعة جدا وتهم يف اآلن ذاته بناء الفضاء 
يخلق  فنان  وكل  الطباعية.  وتوليفاتها  الحروف  وشكل 
إيقاعاته الخاصة وهذه األعامل، ولو مل تكن تحمل توقيعا، 
ُيْفرَُض  تبقى دامئا شاهدة عىل فرد وليس عىل منوذج قد 

نفسه  والــيشء  الجميع.  عىل 
يقال عن األلوان. فعبد الكبري 
يعتقده  ما  يقدم  الخطيبي  
األسود  الحرب  لصناعة  وصفة 
واملشكل  الكبري.  املغرب  يف 
أننا نعرف اليوم ما ينيف عن 
املنطقة  هذه  يف  وصفة  ستني 
أخرى  طريقة  وهذه  وحدها. 
اآلخرين  ــع  ودف  – لالعتقاد 
إجــامع،  بوجود   – لالعتقاد 
بينام الواقع واقع تنوع، وهذا 
رغم  الخطيبي  به  يعرتف  ما 
الحرب  ــواع  ألن بالنسبة  ذلــك 

امللون.    

ــرية  وتــبــقــى الــنــقــطــة األخـ
اإلبـــداع  مبعنى  واملتعلقة 
الكاليغرايف. ويذهب الخطيبي 
إىل أنه إذا كان الله باطنا فلن 
الكتابة  سوى  للناس  يتبقى 
ويكون  الــلــه.   إىل  املتجهة 
روح  »ُيَسلُِّم  ما  حينئذ  الخط 
وينهي  الغيب«.  لقلق  املؤمن 
كتابه منوها، يف بضعة أسطر، 
باتوا  املسلمني  الفنانني  بكون 
استعامال  الحرف  يستعملون 
ــىل أنـــه »عــالمــة  ــدا ع ــدي ج

خالصة«.         

ــذا املـــوضـــوع األخــري  ــ  وه
تناول  سيتم  حيث  الثاين،  الكتاب  مواضيع  أحد  سيشكل 
موضوع فن الخط، وهو الكتاب الذي يفحص الفن العريب 
التاسع  القرن  يف  هناك  كان  ولنئ  عام.  بشكل  املعارص 
للرشق  متثالتهم  لرسم  يأتون  مسترشقون  رسامون  عرش 

دون االهتامم بنامذج األشكال النوعية للفن املحيل الذي 
يجهل رسم األسانيد، ففي القرن العرشين، هناك يف العامل 
مبادئ  من  ينهلون  غربية  نزعة  ذوو  رسامون  اإلسالمي 
وما    1400( عرش  الخامس  القرن  منذ  املتواجد  الرسم 
بعد(. ويقوم مرشوعهم عىل إقحام صور يف ما كان حضارَة 
خطاطون  َوَسَمها  عــالمــاٍت 
كانوا يحولون النص إىل زخرفة 
تفتح فضاء شعريا يضيف عىل 
املعنى،  قراءة  األوىل،  القراءة 
الكتاب  هذا  ويف  ثانية.  قراءة 
القراءة  هذه  تعد  مل  الثاين، 
ــرضورة،  ــال ب دينية  الثانية 
عن  تكشف  أن  ميكن  ألنها 
نهائية  »ال  وعن  نفسه  الفنان 
عودة  إذن  إنها  رغبته«]17[. 
علم  إىل  اإلنسانية،  العلوم  إىل 
مام  الحالة،  هذه  يف  النفس، 
من  نــوع  إىل  اللجوء  يقيص 
التعايل قد يكون شكال ممكنا 

من الِعلِّيَّة.      

يغري  مل  ــك،  ذلـ ــاء  ــن أث ويف   
فالكاليغرافيا  رأيه.  الخطيبي 
يشء  ــل  ك ــل  ــب وق أوال  ــي  ه
ترتبط  الحروف  من  مجموعة 
مبعان وأنساق أو معايري. ومن 
املخَتزِل  التعريف  هذا  شأن 
الحرف  استعامالت  يجعل  أن 
العريب الجديدة –وهي تبتعد 
املعنى مبا أن »النصوص«  عن 
تعد  ومل  مقروءة،  غري  تصبح 
 – سنن  ألي  تستجيب  إراديــا 
الكاليغرافيا.  مجال  من  تخرج 
الخطيبي  يتحدث  ــهــذا  ول
ببساطة عن العالمة مبا هي حرف، بل عن »بديل للحرف« 
أن  هو  والجديد  حــرة]18[.  بزخرفة  يتعلق  األمر  أن  مبا 
تظهر  الجميل،  بالخط  املكتوبة  وحتى  املكتوبة،  العالمة 
أيضا، مباهي رمز هويايت، يف لوحات الفنانني الجدد، رسامي 
العامل العريب املستغربني]19[. والسؤال األول الذي يطرحه 
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الخطيبي هو هل األمر يتعلق بالعالمة نفسها التي كانت 
الحرف  ألن  بالنفي  والجواب  الخط.  فن  يف  قدميا  تظهر 
غرائبية،  باتت  زخرفة  كمجرد  أوال  طرق.  بأربع  يشتغل 
تاريخية  استمرارية  عىل  للتأكيد  مسعى  حينئذ  وهناك 
بينام كل يشء يشري لقطيعة. ثم هناك بناء أشكال هندسية 
زندرودي،  نجد عند شارل-حسني  تتكون من حروف كام 
غري  أخرى  عنارص  باستعامل  اإلسالمي  للفن  استمرار  يف 
خطوط األرابيسك القدمية. وهناك صيغة تبدو أكرث جرأة 
إنتاج مشاهد تشخيصية بواسطة  يعمد فيها رسامون إىل 
فيلام  أخرج  تريك  سيناميئ  مخرج  هناك  بل  حروف]20[. 
فعال  الجرأة  من  هل  لكن  حروف.  شخصياته  سينامئيا 
اعتبار أن عدة خطاطني حاولوا متثيل أشياء وحيوانات، بل 
برشا بواسطة الحروف]21[. عالوة عىل أن خطاطني قدماء 

سبق وأن استعملوا حروفا بأشكال برشية.    

تتميز  لوحة  عىل  الحرف  يوضع  الثالث:  االستعامل 
العامة  العربية  الهوية  عن  حينئذ  فيفصح  بتجريديتها، 
للرسام. والحرف أخريا ميكن أن يغدو رمزا ملطلب اجتامعي 
ُتْفَعَم اللوحة بعالمات أمازيغية، أو عربية،  أو ثقايف. فأن 
يعني الدخول يف رصاع يتجاوز الفرد الذي يسم، محليا يف 

هذه الحالة، هويته.   

مسبقا،  هناك  ألن  جدا:  ناقصا  يبقى  التصنيف  هذا  لكن 
بجانب كاليغرافيا تعبريية عىل نحو واضح تبينها الخطيبي، 
شبه  أيضا  البعض  يسميها  حقيقية  تجريدية  كاليغرافيا 
مهيمنا  ما سيصبح  الذي رسعان  الشكل  كاليغرافيا. وهذا 
ال يحرض يف تصنيفه. ويختزل الخطيبي استعامالت الحرف 
هذه  وُيـــَؤوُِّل  مَزيِّنة.  استشهادات  مجرد  يف  الجديدة 
املقدس،  الطابع  لنزع  واسعة  حركة  أنها  عىل  التغيريات 
فهم  يجب  ال  ألنه  ذلك  متاما.  خاطئ  العموم  عىل  وهذا 
داللة عىل  أنها  عىل  دينية  إلكراهات  أو  معارَضٍة ألشكال 
هم  الحروفيني  هؤالء  من  والعديد  املقدس.  للطابع  نزع 
مْؤِمنون، لكن هويتهم منفتحة وليست طائفية]22[. ومن 
اإلسالم  قبل  ما  فرتات  من  لعالمات  أحيانا  استعاملهم  ثم 

أو قريبة من الكتابة الصينية. حتى أَلَنَّ البعض منهم يعرب 
الجديدة  استعامالتهم  يف  صوفية  مشاريع  عن  بوضوح 
للحروف أو يف ما ميكن أن يستدعي الحروف حينام يتعلق 
الخطيبي  أن  الغريب  التجريدية. ومن  بالكاليغرافيا  األمر 
الجديدة  الفنية  املامرسات  بهذه  مبارشة  معرفة  له  ليس 
التي تستعمل الحرف]23[. فهو يقوم بتحليلها بشكل غري 
مبارش عرب عمل الشاعر العراقي بلند الحيدري. ويرى أن 
مثة عقبتني تواجهان هذه األشكال الجديدة، وتتجليان يف 
الثقافوية والشكالنية. ويعارض كل هذا بعمل املغريب أحمد 
الرشقاوي وبحجج غري قوية مثل كونه يتوفر عىل »سجل 
لــ«استعامل  ويخضعه  التوضيحية«  الرسوم  من  محدود 
وتخفي  ذاتية،  من  تخلو  ال  معايري  وهذه  فيه«.  متحكم 
بالكاد كونه كتب كتابا عن هذا الرسام باشرتاك مع توين 
ماريني وإدمون عمران املالح، وهو كتاب طاله الصمت.    

الكاليغرافيا،  حول  الخطيبي  الكبري  عبد  أفكار  هي  تلكم 
قبول  ميكن  فكيف  العريب.  العامل  تطور  حول  الواقع  ويف 
القدمية؟  للكاليغرافيا  بالنسبة  السارية  الشكلية  القطيعة 
يف  مبالغة  هناك  كانت  إذا  عليها  الحكم  ميكن  وكيف 
تثمني الشكل القديم مع االعتقاد بأنه كان يخضع ملعايري 
أن  أم  التي تخضع فعال ملعيار  الكتابة هي  محددة؟ هل 
لقامن عىل حالها يف  دار  تبقى  أن  يريدون  املعبد  حراس 
املجتمع وبالتايل يف الكاليغرافيا؟ ماهي املصالح االجتامعية 
بالحاجة إىل االعتقاد مبثل هذه  التي تدفع إىل اإلحساس 
املعايري؟ ملاذا تكون العربية السعودية اليوم أحد البلدان 
الكاليغرافيا  يف  إجــازات  إعطاء  يف  تستمر  التي  القالئل 
»التقليدية«، يف حني أن سلطات هذا البلد نفسه، ولتزيني 
جدران العديد من األبناك، لجأت إىل نجا مهداوي؟ كيف 
ميكن اعتبار األشكال الجديدة إذا ما تم اختزال الحروفية 
يف عرض من أعراض إحباط العامل؟ تلكم هي حدود فكر 
عبد الكبري الخطيبي. وما هو إيجايب يف فكره هو مفهوم 
البينية، ألن كل فكره يرشئب نحو رغبة االنفتاح  العالمة 
أن  هي  الخطيبي  الفكر  متيز  التي  واملالحظة  والتبادل. 
الخارج ال ينحرص فقط يف ما هو أجنبي عن العامل العريب.       

نة.   يختزل الخطيبي استعماالت  الحرف الجديدة في مجرد استشهادات مَزيِّ
ُل  هذه التغييرات على أنها  حركة واسعة لنزع الطابع المقدس وُيَؤوِّ
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وتضيف زينب الرشايبي أنه بالنسبة لعبد الكبري الخطيبي 
فإن »املتخيل والحلم يعتربان من أشكال التعلق بالجامل 
ألن  إال  التاريخ  يدخلون  ال  والفنانني  الفني  العمل  إن   ...
بهم  الدفع  عىل  قادرا  ناقدا  أو  فيلسوفا  أو  شاعرا  هناك 
نحو ما هو رسمدي. ففي بداية االستقالل تحدى الرسامون 
النزعة األكادميية وأطلقوا نقلة تحديثية. وكان عبد الكبري 
الخطيبي حارضا لريافقهم وليفتح ما استغلق من أعاملهم. 
فكتب عن عزيز أبو عيل وفريد بلكاهية وآخرين.« وبعد 
ولذلك  بأكمله.  العريب  العامل  ليشمل  نظره  امتد  ذلك 
مفر من  فال  العريب،  العامل  بالفن يف  األمر  يتعلق  فعندما 
األخرية  الكلمة  ونرتك  الخطيبي.  الكبري  عبد  عىل  اإلحالة 
لفريد الزاهي الذي الزمه ألربعة عرش عاما، وكذلك لرشيد 
بنلباح: فحسب األول » مل يكن عبد الكبري الخطيبي قط 
ناقدا للفن، وال حتى مؤرخا للفن. لقد كان كاتب فن.«  أما 
الثاين فيؤكد أن » الفن ليس سوى ذريعة عند عبد الكبري 
الخطيبي. فهو يقع داخل حقل ال يشكل سوى عنرص من 
عنارصه. وليس للخطيبي منهجية خاصة لقراءة عمل فني 
معني. فهذا األخري ينكشف بفعِل متأمل وسيط. لكن األمر 
الكبري  عبد  لدى  فنيا  فكرا  هناك  ألن  هاهنا،  يتوقف  ال 
الخطيبي، فامذا نكتشف عنده؟ إنه ال يقوم بالوصف أبدا. 
ويرى أن الفن ليس سوى نقطة انطالق ليشء يتجاوزه. ويف 
النبي.  عن  أبدا  الخطيبي  يتحدث  ال  »املعراج«  رسومات 
كام أنه اقتحم عمل الرشقاوي بالنظر امُلْنَصبِّ عىل اللون 
الواو.«  حرف  بوابة  من  الكاليغرافيا  واقتحم  البنفسجي 
وأضاف أيضا: »إن كاتالوغات الخطيبي متارين يف االفتتان، 
فهو عىل األرجح ذو نظرة استطيقية. وما يحركه هو مامرسٌة  
للحيس وإدراك ملا هو جميل، قبل السعي إلنتاج فلسفة 
الذي  ما  زربية؟  الفني يف  الجانب  يشكل  الذي  ما  للفن. 
يجعل منه عمال فنيا؟ ما مصري الكاليغرافيا عندما تدمج يف 
رسم عىل حامل؟ هذا ما يؤدي إىل نوع من ترشيح الفعل 
اإلبداعي. وما يظهر هو عبارة عن نصوص هجينة تتصف 
بالعالِمية باإلضافة إىل كونها إبداعات شعرية حيث ميكن 

للكتابة أن تصبح ملغزة.  

مثل   – انطالقه  نقطة  يشكل  الذي  التفصيل،  أو  واليشء، 
وجه املالك عند بوشتى الحياين أو العنارص املكونة لنقوش 
عزيز أبو عيل – يجب أن يكون محمال باألرسار، بالالمتوقع. 
أهمية  أكرث  ليست  النهاية  إن  مبارشة  القول  ولكن يجب 
من العمل الذي تم فحصه يف مجموعه. فاملهم هو العملية 

التي تسمح باالنتقال من أحدهام إىل اآلخر، ألن ذلك هو 
يكون  املرء  ولعل  املعنى.  انغالق  من  بالخروج  يسمح  ما 
وأحد  رؤيا.  إىل  يتحول  النظر  حيث  مفكرة«  »عني  أمام 
مفاتيح الفكر الصويف هو »الفناء«. ال بد من التخيل متاما 
عن األحاسيس الكتشاف حقيقة الرس. ويجب إعادة تربية 
األملانية تحيالن عىل  اللغة  النظر. وهناك كلمتان]24[ يف 
التخيل  والفناء هو  والتخيل.  التفكيك  املعنى، معنى  هذا 
استعادة  إىل  السبيل  فكيف  الــدالالت.  إىل  الحاجة  عن 

الحيس وما وراءه دون السقوط يف سذاجة املحسوس؟ 
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الهوامش

كلمة »عريب« عىل قدر كبري من الغموض، ألنها ميكن أن تعني: » منسوب للبلدان العربية«، . 1
وبالتايل مرتبط بلغة خاصة، أو »مشرتك بني  بلدان مختلفة مثل تركيا أو إيران، دون عالقة 
لغات  لكتابة  تستعمل  االستثناءات،  بعض  مع  مشرتكة،  عالمات  ألن  ذلك  معينة،  لغة  مع 
مختلفة».يف هذا املعنى الثاين تفهم كلمة »عريب« يف هذا الكتاب. من نافل القول إن هذا 
أعاملهم حول  ويتحدثون، يف  اإلرث  بهذا  االعرتاف  يرفضون  الذين  اإليرانيني  يصدم  املعنى 
الكتابة، عن »الخط الفاريس«. غري أن استعامل هذا املعنى الثاين عند الخطيبي ال معنى له 
تقريبا، ألنه يفرتض وجود مشاكل مشرتكة ألشكال الخط التي تعتمد عىل عالمات من أصل 
عريب. و األتراك الحاليون الذين يكتبون بالعربية يفعلون ذلك ضدا عىل الثورة الكاملية التي 
فرضت رسم األبجدية الغربية. وداللة استعامل هذه الحروف داللة سياسية وليس هناك ما 
يقابلها يف البلدان العربية حيث ال تكتب العربية بالحروف الالتينية. وهذه الصعوبة أدت 
بعبد الكبري الخطيبي إىل تغيري عنوان كتابه يف طبعته الثانية، الصادرة عن دار غاليامر سنة 
2001، حيث أصبح العنوان »فن الخط اإلسالمي«، وقد ترجم هذا الكتاب إىل اللغة العربية.    

لقد كان لهذا الكتاب األول أهمية تاريخية كربى لجعله جمهورا كبريا يكتشف بالفعل الخط . 2
املغريب. وُبَعْيَد ذلك، ويف سنة 1985، استلهمت املجلة الجديدة »آفاق مغاربية« أطروحات 
هذا الكتاب لخلق عالمة تعريفية ظلت حارضة إىل اليوم. ثم ظهرت مبدينة تولوز لقاءات 
حول فن الخط ثم معارض، وخاصة لفنانني كاليغرافيني شباب من مراكش وبني مالل. وتم 
أيضا تنظيم أول ورشة للخط العريب بالوسط الجامعي الفرنيس مع تدخل للعراقي غاين عالين 
»آفاق  العدد 35/36 من مجلة  العريب يف  الخط  تاريخ  نصا حول  بعد ذلك  الذي سيكتب 
ْين  مغاربية«، وهو عدد خاص شكل محطة هامة يف تاريخ الخط املغاريب بفرنسا. وهذا الدَّ
تجاه الخطيبي سيتم االعرتاف به خالل أشغال ندوة خصصت للويس ماسينيون، ونرشتها كل 

من مؤسسة امللك عبد العزيز والخزانة الوطنية بالرباط سنة 2006.

كان هناك أيضا مقال صغري بعنوان ال يخلو من داللة: »يف فن الخط املغريب«، الصفحتان 78 . 3
و79 ضمن: »من األمرباطورية الرومانية  إىل الحوارض األمرباطورية – 6000 سنة من الفن 
باملغرب«، متحف بويت بايل، باريس، 1990،  حيث يقول يف إطار تعريفه للخط املغريب إن 
»ما مييز هذا الخط عن األساليب األخرى، األشهر بالعامل العريب واإلسالمي، هو خطه الدائري 
الرشيق واملرتعش. ويعرف من بني جميع الخطوط بحريف الفاء والقاف.« ويربط إثر ذلك 
بني األسلوب املغريب ورسومات أحمد الرشقاوي بسبب » األسلوب املجوهر«، وهو اشتغال 
مصدره  »الذخرية«،  بعنوان  صويف  مخطوط  يف  بجامله  التميل  وميكن  اللون.  عىل  حقيقي 
الطريقة الرشقاوية املغربية ومحفوظ يف الخزانة العامة بالرباط )عدد 563(. وليس من قبيل 
املصادفة أن يكون الرسام املعارص الرشقاوي، املشهور اليوم، سليل هذه الطريقة وأسلوبها 
يف الخط. ويطالب أيضا بتثمني بعض وجوه الخط املغريب يف القرن التاسع عرش )من أمثال 
القندويس( الذي ُكِتَب به اثنا عرش  مصحفا ضمن محتويات املكتبة امللكية بالرباط: »كل 
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صفحة لوحة بتكوينها وألوانها وإطارها، وضوء مجرد كله غناء وعالمات، كام لو أن هذا الفنان 
كان، أمام هشاشة الحياة، يود تحويل النص املقدس إىل تحفة فردوسية: جنة من العالمات 
واأللوان واألشكال حيث ينثال يف كل صفحة حنني الخلود«. ميكن أن نضيف أن الخطيبي 
سيعود إىل العالمة الكاليغرافية سنة 1999 يف مقدمة كتاب »الحضارة املغربية«، وهو النص 
الذي سيدرج دون تغيري يف كتاب »الفن العريب املعارص«: »يقول بعض املثقفني عادة بوجود 
ثالثة مناذج: حضارات الصورة )الحضارة األوربية وامتداداتها األمريكية(، وحضارات العالمة 
)الحضارات الهندية، والصينية، ثم اإلسالمية التي تكمن قوتها الرمزية يف القرآن مبا هو معبد 
الكتاب(، وحضارة اإليقاع، مثل الحضارة اإلفريقية التي تتوفر عىل منظومة أسطورية وتصور 
للكون متميزين،  والتي ال  تخلو من عبقرية ال بد أن ُنَذّكر بأنها ألهمت فنانني مبدعني أمثال 

بيكاسو وجياكوميتي«. )أكت سود، الصفحة 10(.

إليه »موت رمزي . 4 بالنسبة  فالكتابة  لها.  القلق وال مربر عقليا  تثري  رسعان ما يضيف فكرة 
الثقة  تنتفي  عندما  تظهر  فالكتابة  ذلك.  لفهم  نظر  ». وهناك وجهتا  اسم وال وجه  بدون 
يف النقل الشفاهي. أي نعم، ولكن باإلضافة لهذه األطروحة ذات النزعة األفالطونية هناك 
العربية  ضياع  عن  ناتجا  والعربية  الرسيانية  ميالد  تعترب  الطبع،  أسطورية  أخرى،  أطروحة 
األصلية، عندما طرد الله آدم من الجنة. وإذا كان الله ›‹علم آدم األسامء كلها«، كام ورد يف 
للكتابة من هذا  أن تعريفا  القرآن، فستكون هناك لغات، وبالتايل كتابات، بال أسامء. غري 
النوع ال ميكن أن يطبق عىل اللغة العربية، اللهم إذا تم اعتبار أن الكتابة الحالية ال ترتبط إال 

بعالقة قريبة أو بعيدة، أو بعالقة محاكاة، مع الكتابة التي يف »اللوح املحفوظ«.    

شمس الدين محمد أمويل، »نفائس الفنون يف عرائس العيون«، دار الشعراين، طهران، -60. 5
1959/1379 ، ا، الصفحتان 22-28.  

أبو حيان التوحيدي، »رسالة يف علم الكتابة«، ضمن »ثالث رسائل أليب حيان التوحيدي«، دار . 6
الجيالين، دمشق،1951.  ]6[

من الغريب أن تنعدم  اإلشارة إىل العديد من الكتب التي سبقت بفرتة قصرية كتاب عبد الكبري . 7
الخطيبي. فهناك أوال كتاُب منافٍس تونيس، محمد عزيزة، »فن الخط العريب«، تونس، 1971؛ 
»الكاليغرافيا  أ.م. سيميل،  ُيْطَعَن يف مصداقيتها ألول وهلة:  أن  ثم كتاب مسترشقة، ميكن 
اإلسالمية«، ليدن، 1970. وأخريا كتاب ملتخصص سويرسي يف اإلسالم، ت. بوركارت، صاحب 
كتاب  قبل صدور   ،1958 سنة  ديران  دار  عن  الصادر  ومنهجياته«،  املقدس  الفن  »مبادئ 

»الفن اإلسالمي، اللغة واملعنى«، ترجمة ب. هوبسون، كينت، 1976.

االستيهامات، بدءا من استيهام متثيل اإلنسان بواسطة حروف يرى البعض أنها قد تنتمي إىل . 8
الوحي، وهو حارض يف «االسم الجريح» وغائب متاما مام يشكل الكتاب الفني حول الخط 
ُن  العريب، حيث ال يظهر سوى أسد وعقاب وحاممة وطاووس، فيام الحروف القليلة التي ُتَكوِّ

هيئة إنسان تحال عىل إيران وصاحب القوس يحال عىل تركيا.
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ظهرت هذه الحركة بإيران سنة 1962 تحت اسم »سكاخانه«. وستتحدث روزا عيىس عن  . 9
شامل  من  معارصين  فنانني  خمسة  الخط:  وفن  واآلثار  العالمات  أنظر:  الكاليغرافيتي«. 

إفريقيا«، لندن-أمسرتدام، مركز باربيكان بلندن ومتحف تروبن بأمسرتدام، 1995.

وقد . 10 الكاليغرايف«.  الفن  »مدرسة  ببغداد  أسست سنة 1952  التي  املرأة  مديحة عمر،  إنها 
كتبت حينذاك بيانا ينوه باملميزات التشكيلية للحروف، الخط العريب: عنرص إلهام يف الفن 

التجريدي«.«العربية،

تجدر اإلشارة أيضا لسوداين آخر هو إبراهيم الصالحي. أنظر افتخار دادي، »إبراهيم الصالحي . 11
والحداثة الكاليغرافية من منظور مقارن«املنشورات الجامعية بدوك، دورية ساوت أطلنتيك، 
الصفحات576-555. دون نسيان الباكستاين صادقني نقاش. أنظر أيضا املعلومات التي يقدمها 
بلند الحيدري حول الكاليغرافيني السودانيني الجدد،« الكاليغرافيا يف الفن العريب الحديث« 
ضمن » الفن والعامل اإلسالمي«، ج1، العدد1، لندن، شتاء 1982/1983، الصفحة 22.         

ُر به عبد الكبري الخطيبي، . 12 لقد وضع ابن خلدون تصورا أوليا لتاريخ أنواع الكتابة، وهو ما ُيَذكِّ
الذي يضيف أن مثل هذا التاريخ ال ميكن القول به اليوم نظرا لندرة اآلثار. وهذه الحجة 
قامئة أيضا عندما يتعلق األمر بتاريخ للكاليغرافيا الجديدة، وخاصة إذا ما تم التشكيك يف 
التصور الغريب لفكرة األصل كام أبان عنها عبد الكبري الخطيبي، ما يفتح املجال أمام األساطري.        

مرد ذلك إىل كون الخطيبي يرفض، بشكل مغرق يف األيديولوجيا، فكرة األصل كام تصورها . 13
نحو  عىل  العقالنية  يعني  الوضعانية،  مقاربتهم  عىل  ويؤاخذهم  الغربيون.     الباحثون 
حرصي، للتاريخ، وعىل كونهم يشكلون »دراسة للنقوش منحرفة«. وهذا الحكم يطرح تساؤال 
أعم حول دور األب يف مجمل منجز الخطيبي، األديب منه خاصة. هل غياب أب فعيل هو 
الذي يؤدي إىل تصور أشكال أبوية متخيلة وبالتايل رفض األبحاث التاريخية التي َتْنَصبُّ عىل 
األبوة؟ د.س. رايس، املخطوط الفريد البن البواب يف مكتبة شيسرت بيتي، الصفحة 36، اللوحة 

16، دوبلن، إيرلندا، إميري والكر، 1955.      

د.س. رايس، املخطوط الفريد البن البواب يف مكتبة شيسرت بيتي، الصفحة 36، اللوحة 16، . 14
دوبلن، إيرلندا، إميري والكر، 1955.

 تعزو األسطورة للوزير ابن مقلة )-885/886 940( – الذي يطابق اإلله املرصي توت – . 15
تدوين خط منسوب يقاس فيه ارتفاع حرف األلف بواسطة ُمَعيَّنات ويستعمل كنسبة 
لتشكيل دائرة ستسمح بتشكيل الحروف األخرى. وهنا نكون أمام مجموعة من األشكال 
مامثلة للتي سينجزها ليوناردو دافينيش لخلق اإلنسان الكامل املزعوم. ومن جهة أخرى، 
فإن املكتشف نفسه قد يكون وراء ابتكار األساليب الستة القانونية للخط العريب، النسخي 
واملحقق والثلث والرقعة والريحاين والتوقيع. وهذا التصنيف اعتمده آخر كبار الخطاطني 
يف البالط العبايس، ياقوت املستعصمي أحد تالمذة الخطاطة شهدة بنت اإلبري، واملتوىف 
سنة 1298. واملزعج يف هذا التصنيف هو أنه يقيص العديد من األشكال الكاليغرافية، 
بدءا مبختلف الخطوط الكوفية واألسلوب األندليس واألساليب املغاربية الالحقة التي قد 
تختفي جراء ذلك من العديد من كتب الكاليغرافيا يف الرشق. ويحىك أنه قد تم قطع يد 
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ابن مقلة اليمنى، ما جعله يف وضعية شبيهة بوضعية الفوتوغرافيني العميان. وقد تتعدد 
املعلومات يف هذا الصدد إىل ما ال نهاية له لغياب أي نص لهذا الخطاط.       

يتحدث العديد من املؤلفني عن تدوين حديس وبعدي بالطريقة نفسها التي يتم بها الحديث . 16
أحيانا عن بنية رياضية يف مملكة النبات. ومن جانب آخر ينبه العديد من اللسانيني بأن 
معنى »منسوب« ال ميكن أن يكون هو نفسه معنى »مدون«. يف النصوص القدمية، مثل نص 
املقريزي، ال يظهر اللفظ إال يف صيغة الجمع »خطوط منسوبة«، وال يظهر يف صيغة املفرد 
كام هو الحال يف القرن العرشين. يف  التأويل الحديث يكون املرء أمام معنى مضاد ينتج فقط 
عن فهم حريف ألصل الكلمة.  ويشري دوزي يف معجمه إىل أن »منسوب« ال يعني إال »ينسب 
إىل يد خبرية«. مام ال يعني إطالقا أن األمر يتعلق برصد الخطوط املزيفة. وهكذا حني يقلد 
أو  أجزائها،  أحد  لنقصان  األخري،  لهذا  القرآن  مجموعة  ليكمل  مقلة  ابن  خط  البواب  ابن 
حني يقوم املؤرخ الحلبي كامل الدين ابن العظيم باليشء نفسه، فذلك ال يطرح أي مشكل. 
اإلحالة عىل  دون  راق«،  فقط »حروفا من مستوى  تعني  منسوبة«  فإن »خطوط  وبالتايل 

كاتبها الحقيقي أو جاملها، وليست بأي حال من األحوال حروفا مدونة.   

هذه األفكار تعود إىل الكاتب الصيني فرانسوا شينغ. مع مرور الوقت يتعلم الفنان الكاليغرايف . 17
كيف يحافظ عىل التوازن بني التوتر والرتاخي، ليك يتبع النََّفُس حركة تنطلق من الحجاب 
الحاجز لتذهب حتى اليد، ثم إىل رأس الريشة، مرورا بالكتف والذراع واملعصم: من هنا تأيت 
حركيته وجامل الخطوط.« )فرانسوا شينغ، »ويصبح النََّفُس عالمة، طلب الحقيقي والجميل 

بواسطة الكاليغرافيا،  اإليكونوكالست )مدمر الصور( »، 2002.

إن إحداث لفظ »الحروفية« يفرتض رفضا ملا كان ُيْعَترَبُ »تقليدا«، أي الكاليغرافيا القدمية أو . 18
الخط.  فالحروفيون مل يعودوا إىل املايض للعمل عىل استمراره، بل اتجهوا إىل املستقبل، ألن 
األمر يتعلق ببناء هوية عربية حديثة دون مرجعية قومية يف أغلب األحيان. فالقطيعة تهم 

»التقاليد« كام تهم الحداثة املستوردة عىل حد سواء.

العالمات« سنة . 19 »ملتقى  كاتالوغ معرض  دبج  عندما  لذلك  الخطيبي  الكبري  عبد  انتبه  لقد 
1989 مبعهد العامل العريب. وقد قرأ، يف الفرتة نفسها، نص الرسام والروايئ الفلسطيني جربا 
»احتفاء  )باألنجليزية(، ضمن  العريب«  العامل  املعارص يف  والفن  »الكاليغرافيا  إبراهيم جربا، 

بالحياة: مقاالت يف األدب والفن« بغداد، دار املأمون، الصفحات 163-176.

للكاليغرافيا . 20 الفرعي  التيار  هذا  ضمن  نذكر  أن  ميكن  الرمحاين،  زكرياء  املغريب  بجانب 
التشخيصية كال من سيد نقيب العطاس والباكستاين صادقني. ويشري حبيب سمرقندي إىل 
أن موالي حسن حيدرة، وهو كاليغرايف مغريب، أبدع سنة 1989 سلسلة من األعامل تظهر 
أجسادا عارية لنساء ورجال يف مزج إيروتييك للحروف العاشقة ) يف تعارض مع الحروف غري 
العاشقة التي استلهمت الشيخ األكرب(. يف هذه السلسلة امللونة يظهر الجسد العاري بوضوح. 
وقد ظهرت مبعرض أقيم مبراكش يف بداية التسعينيات، يف إطار »املوسميات« التي نظمتها 
مجلة »آفاق مغاربية«.  وميكن التذكري بعمل من إبداع حيدرة أيضا سنة 1992 بطلب من 
»آفاق مغاربية«  حول موضوع »الكاليغرافيا العربية وحقوق الطفل«. فلرتجمة بند »لكل 
طفل الحق يف الحامية ...« تشكيليا، أنجز الفنان كاليغرافيا تربز أُّماً تحمل طفلها بني ذراعيها.
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يظهر ذلك بشكل محتشم يف الكتاب الذي كتبه باشرتاك مع الدكتور السجلاميس، يف حني كان . 21
حارضا يف مجموعة مقاالت الخطيبي املوسومة ب »االسم الجريح« واملتضمنة ألول دراسة له 

حول الحرف بعنوان« األثر الكاليغرايف«.

ويتمنى ظهور مبحث . 22 البينية  العالمات  يتحدث عن  الجانب حني  الخطيبي هذا  يستشعر 
للعالمات البينية.

غري أنه يشري إىل نجا مهداوي ومهدي قطبي وضياء العزاوي وحسن شكري ورشيد قرييش.. 23

24 . Dekonstructionو  Aufgabe.املرتجم
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مقاربــــــات فنيـــــــة

محمد خصيف الرسام بالس دي برادو 
)1599 – 1545(

تجليات اللوحة الزيتية 
بالمغرب

احتضنت مدينة طليطية Toledo، مركز الحياة الفنية والفكرية والدينية إلسبانيا يف القرن السادس عرش، عددا من القامات 
 1541( El Greco  املعروف ب إلجريكو Theotokópoulos Domínikos الفنية املرموقة، بينها الرسام والنحات واملعامري
النهضة اإليطالية  الدور األهم يف استرياد  إنه لعب  الفنية اإلسبانية، حيث  النهضة  الذي يعترب من مؤسيس عرص  ـ 1614(، 

الوحيد  الرسام  يكن  مل  أنه  إال  إسبانيا.  إىل 
العهد،  ذلك  يف  طليطلة  يف  اشتغل  الذي 
الوحيد  يكن  ومل  الذهبي،  العرص  عهد 
الذي عرف بتنقالته وأسفاره، فقد تحدثت 
املصادر عن معارصه الرسام بالس دي برادو 
)حوايل   Blas de Prado بــرادو  ديل  أو 
بالد  إىل  برحلة  قام  الذي   ،)1545-1599
املغرب األقىص، يف العام 1593، بدعوة من 
السلطان السعدي أحمد املنصور الذهبي. 

بالس دي برادو، آخر البحوث

 El viaje de املهمة   البحثية  مقالتها  يف 
 Blas de Prado a Berbería en 1593 y
1el regreso del pintor  )رحلة بالسدي 
برادو إل ىرببريا2 عام 1593 وعودة الرسام(، 
ــدارات  إص ضمن   ،2016 عــام  املنشورة 
لجامعة  العرشين  الوطني  املؤمتر  وقائع 
للذكرى  خصصتها  التي  ملانشا،  كاستيال 
  El Greco الرسام  لوفاة  الرابعة  املئوية 
والحوار  اإلسباين  عــنــوان:«الــرتاث  تحت 
اإلسبانية  الباحثة  تناولت  الثقافات«.  بني 
 Dr. Maria الدكتورة ماريا ترييزا كروز يبار
Teresa Cruz YABAR  من قسم تاريخ 
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كومبلوتنيس  بجامعة  الفن 
رحلة  مبدريد،   Complutense
بـــرادو إىل  ــالس دي  ب الــرســام 
 « عىل  البحث  تأسس  املغرب. 
منشورتني  غري  وثيقتني  ضــوء 
عىل[  الرتكيز  ]مع  الرسام  عن 
التي  األخبار  مختلف  تصحيح 
»ليوفر  وتفسريها  نسخها  أيسء 
بالس  رحلة  عن  جديدة  نظرة 
املغرب  إىل  الشهرية  برادو  دي 
 1593 عــام  من  امتدت  التي 
إسبانيا،  إىل  وعودته   ،1599 إىل 
نوع  واضحة عن  فكرة  ويعطي 
خالل  بها  قــام  التي  األنشطة 
من  ــرية  األخ الست  السنوات 

حياته.

المولد والنشأة

اإلسباين  الفني  األرشيف  يشهد 
املتعلقة  املــصــادر  ــدرة  ن عىل 
بالس  للرسام  الذاتية  بالسرية 

إىل  ينتمي  كفنان  بها،  متيز  التي  الشهرة  رغم  ديــربادو، 
 ،Maniérisme العرص الذهبي اإليبريي، بأسلوبه التَّصنُّعي
امُلستِمد روَحُه من الفن البيزنطي وفنون النهضة اإليطالية. 
يشمل  اإلسباين،  الفن  ومؤرخو  السري  كتاب  دونه  فمام 
شذرات من املعلومات البيوغرافية املتباينة وغري الدقيقة. 

العنوان  »هــو  ــرادو  ب دي  بــالس  عن  يعرف  الــذي  »مــا 
   José Gomez-  MENOR الفرعي الذي اختاره الكاتب
األول من  الجزء  الطليطيل، يف  الرسام  للحديث عن سرية 

.3Boltin de arte toledano

السنوات  »يف  بقوله:  الطويلة  دراسته  الكاتب  افتتح 
األخرية، تم اتخاذ خطوة رائعة يف دراسة وفهم رسام القرن 
السادس عرش املمتاز من طليطلة، لكن رغم ذلك مازالت 
هناك أشياء عديدة مفقودة تحول دون التوصل إىل معرفة 

حقيقية عن حياة بالس دي برادو ونشاطه«. 

هو  بــرادو  دي  بالس  ذكر  من  أول  أن   Menor حسب 

 Cristóbal Suárezــور ــت ــدك ال
املشهور   ،de FIGUEROA
والرائع،  الرشيق  األديب  بأسلوبه 
»مثري  ال  الرسامني  قامئة  ضمن 
لالهتامم، والتي له قيمة كبرية« 
العهد،  ذلك  فناين  مشاهري  بني 
األول  املؤسس  اعتباره  تم  بل 
يف  اإلسبانية  الفنية  للمدرسة 

القرن السادس عرش4. 

تتفق جل الوثائق عىل أن ميالد 
بالس دي برادو كان حوايل العام 

.1540

كامارينا،  يف  العادة  جرت  لقد 
من  العديد  يف  الحال  هي  كام 
مبنح  األخــرى،  اإلسبانية  القرى 
القديس  اسم  الجديد  املولود 
ميالده،  يوم  مع  تزامن  الــذي 
لذلك يحتمل أن بالس دي برادو 
أو  يناير  أواخر  يف  د  وتعمًّ ُولِد 
 1546 األعوام  من  فرباير  أوائل 
أو 47 أو 56 أو 59. والتاريخان 
الذاتية  السرية  مذكرات  احتاماًل5. »يف  األكرث  األوليان هام 
لبالس دي برادو - الجزء األول من هذه النرشة نفسها ـ 
حددنا التاريخ األكرث احتاماًل مليالد الرسام يف فرباير 1546 
أو 1547«6.فهو الوحيد بني إخوته، دو دومينجو )1554( 
تاريخ  ُيضَبط  مل  الذي   )1552( وخوانا   )1549( وإيزابيل 
ميالده، إذ أن سجالت املعمودية املتواجدة بكنيسة سان 
جيوفاين باتيستا يف كامارينا، حيث يتواجد سجل أشقائه، 

ال تتوفر عىل أي إشارة مضبوطة ليوم والدته.

الدراسة والتكوين

طليطلة  أو   Camarena بكامرينا  الفني  تكوينه  تلقى 
 Francesco دوكومونتيس  فرانشيسكو  بدائرة   ،Toledo
أساسيات  لقنه  الذي  )1526ـ1565(،   de Comontes
  Juan Correa de VIVAR فنه، وخوان كوريرا دو فيفار
)1510ـ1566(، ثم التحق مبشغل الفنان ألونسو بريوجويت  
Alonso Berruguete )1490ـ1561(.هل تعلم بعد ذلك 
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عىل أيدي رسامني آخرين أم انتقل إىل إيطاليا ليتم تكوينه، 
ذلك ما يشك فيه بعض كتاب السري منهم لوفور7 ، لكن 
املؤرخني أجمعوا عىل أن أسلوبه الفني يتعالق مع بعض 
 Raffaello فناين النهضة اإليطالية، ضمنهم رفائيلو سانزيو

SANZIO )1483 ـ 1520(. 

رحلة للشهرة

ينضاف الرسام بالس دي برادو إىل«شخصيات حديثة ووازنة 
يف ميدان التصوير، من بينها ألربتو ديوريو، ومايكل أنجيلو، 
ودومينيكو   )...( كورزو  وأنطونيو  أوربينو،  دي  ورافائيل 
تلميحات  الشهادة  هذه  وتؤكد  وغريهم« 8.  غريكو)...( 
تكميلية لعدد من الكتاب القدامى ومؤرخي الفن أمثال: 
توليدو،  مواليد  من  برادو،  دي  »بالس  كتب:  الذي   Juan
براعة شخص رشب  ُتظهر  له،  رائعة  لوحات  توجد  حيث 
من مياه نهر تاجوس الذهبية: أرسله السيد دون فيليبي 
العديد من  الذي أغدق عليه  سيغوندو إىل ملك املغرب، 

األوسمة«9.

الصفحة 166 من  وذكره Vincente CARDUCCO يف 
كتابه Dialogos de la pintura01، متحدثا عن سفره إىل 
رسام  كأول   Francisco PACHECO11 واعتربه  املغرب. 
ُعرِف  تم  ومن  إسبانيا،  إىل  امليتة  الطبيعة  أسلوب  أدخل 
 Juan Sánchez كوتان  سانشيز  خوان  للرسام  كأستاذ 
COTAN ، املشهور بهذا األسلوب الفني يف مجمع تاريخ 
 Jusepe21 من  كل  عند  أيضا  ذكره  وجاء  اإلسباين.  الفن 

.Antonio PALOMINO31و ،MARTINEZ

سفره إلى المغرب

تحدثت عدد من الوثائق اإلسبانية عن رحلة الرسام بالس 
السادس عرش، بل إن  القرن  دي برادو إىل املغرب أواخر 

به  اشتهر  مام  أكرث  الرحلة  إىل هذه  ُيرجع شهرته  بعضها 
الذهبي  العرص  التصنعية  من  املدرسة  إىل  ينتمي  كرسام 

اإلسباين.

وجاء يف بحث  41Cruz YABAR املشار إليه، أن  الكاتب 
خوان ميغيل رسيرا كونرتير SERRERA أكد  صحة الخرب 
سيدونيا   مدينا  دوق  من   برعاية  تحققت  الرحلة  وأن 
اعتمد  السابع. وسنوضح هذا الحقا.   Medina Sidonia
لسنتي   الحسابات  وثائق  عىل   حجته  إثبات  يف  رسيرا  
عىل  تشهد  التي  الدوق،  مبكتب  املدونة   1593 و   1592
 POLO  Baltasar بولو  بلتسار  رصفها   دوكا   200 أن 
يك   الخدم  ألحد   1593 ماي   23 يوم  ــدوق  ال محاسب 
يعطيها لبالس دي برادو »الذي سافر إىل بارباريا ليكون يف 
خدمة الرشيف«51. الرجوع إىل ذكر الحدث لدى الكاتب 
من  سلسلة  يراكم   Jusepe MARTINEZ61مارتينيز
التفاصيل التي وصفها  SERRERA أنها من صنع الخيال، 
وليس لها أي سند من الصحة، من ذلك رحلة ثانية قام بها 

دي برادو إىل فاس. 

هل زار دي برادو فاس أم مراكش؟

 Lope de  جاء عىل لسان الشاعر اإلسباين لوب دي فيغا
VEGA  أن ملك فاس راسل السيد فيليب الثاين يك يبعث 
إليه رساما ذا شهرة. فأجابه أنه يوجد يف إسبانيا نوعان من 
الرسامني: املبتذل السيئ، واملمتاز الالمع )...(، فأي منهام 
يختار؟ رد عليه املنصور أن امللوك يجب أن يقدموا أفضل 

ما لديهم71.  

توسل إىل جاللة  ملك فاس  أن  يوسيب مارتينيز  وكتب 
فيليب الثاين يك يرسل له رساما شهريا81. 

ُتؤخذان يف الوثائق  ومراكش،  كانت املدينتان فاس 
فتسميهام  منفصلتان،  األوروبية، عىل أنهام مملكتان 

جاء على لسان الشاعر اإلسباني لوب دي فيغا  Lope de VEGA  أن ملك فاس 
راسل السيد فيليب الثاني كي يبعث إليه رساما ذا شهرة. فأجابه أنه يوجد في 

إسبانيا نوعان من الرسامين: المبتذل السيئ، والممتاز الالمع )...(، فأي منهما 
يختار؟ رد عليه المنصور أن الملوك يجب أن يقدموا أفضل ما لديهم. 



52

التذكري  يجب  لكن  و«مملكة مراكش«.  »مملكة فاس« 
أن فاس وملحقاتها كانت تحت إمرة املنصور حينام عينه 
أخوه عبد امللك وليا للعهد. وبعد اعتالئه عرش امللك، غادر 
فاس واتخذ مراكش عاصمة لسلطانه، وبقيت األوىل  والية 
ابنه األكرب محمد الشيخ املأمون.  تحت حكم ويل عهده، 
فقد كان منصب حاكم فاس من الناحية العملية، مخصص 

لويل العهد نائب امللك. 

املنصور  أحمد  اتخذها  مراكش،  إذا 
األمر،  له  استتب  ما  بعد  مللكه  عاصمة 
الفن  عىل  وقىض  املغرب  بالد  ووحــد 
من  أشهر  بضعة  »بعد  ضــده.  الثائرة 
السلطان  عمد  املخازن  وادي  معركة 
إىل  الذهبي  املنصور  أحمد  الرشيف 
جعل قصبة مراكش مدينة سلطانية بأتم 
معنى الكلمة عىل صورة املدن الفخمة 
والعباسيون  األمــويــون  أقامها  التي 
والفاطميون... فقد عرف املغرب ما بني 
السلم  من  طويلة  فرتة  و1603   1578
عىل  النسبيني  والسيايس  االجتامعي 

الصعيدين الداخيل والخارجي...«91

وتثبت الوثائق أن املنصور سافر إىل فاس 
ثالث مرات، األوىل عام 1581، حني وصله 
جهزها  التي  العسكرية  الحملة  خرب 
ضده.  الثالث  مراد  العثامين  السلطان 
استقبل  املنصور  أن  إىل  سببها  ويعود 
مبناسبة  لتهنئته  ، الذي جاء  الرتيكِّ الوفد 
الفتور  من  بنوع  امللك،  عرش  اعتالئه 
كان  الــذي  مــراد،  فاغتاظ  والالمباالة، 
لإلمرباطورية  تابعة  والية  يعد املغرب 
أعداء  بعُض  بالطه  يف  العثامنية، وكان 
تأديبه،  رضورَة  له  زيَّنوا  الذين  املنصور 
األقــىص، فأمر  املغرب  عىل  واالستيالء 

السعدي،  امللك  الخرب  بلغ  وملا  ملنازلته.  حملة  بتوجيه 
استعداد  أكمَل  واستعد  الثُّغور،  وشحن  فاس،  إىل  اتَّجه 
للحرب، ويف نفس الوقت بعَث رسولني للسلطان العثامينِّ، 
ًما اعتذاره عام سَلف منه، فَقِبل  ومَعهام هدية عظيمة مقدِّ

السلطان مراٌد االعتذاَر والهدية، وتراجع عن الحرب02.

تأكيُد أولوية ويل  الثانية عام 1589، وكان  الرحلة  وكانت 
العهد محمد الشيخ املأمون من أسبابها غري املعلنة12.

جاءت الرحلة الثالثة عام1602حيث »توجه السلطان إىل 
فاس عىل رأس جيش تعداده بني مثانية إىل اثني عرش 
ألف فارس مصحوبا بأهم رجاالت املخزن وابنه زيدان«22 
محمد  عهده  وويل  ابنه  ثــورة  إلخــامد 

الشيخ.

أما القول بأن ملك املغرب كتب وتوسل 
الثاين  فيليب  إىل   »tenía suplicado«

فستأيت مناقشته الحقا.

برادو سافر  القول إن بالس دي  خالصة 
املنصور.  أحمد  عاصمة  مراكش،  إىل 
زيارته  حول  متضاربة  الحكايات  وتبقى 
أم  رحلته  خــالل  زارهـــا  هــل  لــفــاس! 
من  االنتهاء  بعد  تالية  بزيارة  خصصها 

خدمة السلطان الرشيف؟!

 María Teresa للباحثة  تكن  مل 
CruzYABAR كامل الثقة يف املعطيات 
فاس،  إىل  ــرادو  ب دي  ــارة  زي تثري  التي 
البيانات واملعلومات  حيث إنها اتخذت 
الحذر32.  من  بيشء  باملوضوع،  املتعلقة 
غري  أنها  حديثها  بقية  من  يفهم  لكن 
أنه  املعقول  »من  لها  يبدو  إذ  مرتابة 
حيث  فاس،  يف  قصري  وقتا  قضائه  بعد 
بالتاسار  ودعــم  حامية  عىل  سيحصل 
بولو ]وكيل إسبانيا باملغرب[، الذي رمبا 
ساعده يف إقامة روابط تجارية مع تجار 
]أي  البالد  يف  املدبوغة  والجلود  الشمع 
يف  االستقرار  بــرادو  دي  قرر  املغرب[، 

مدينة قادس...42«

ما تتفق عليه املصادر مبا فيها اإلسبانية 
واملغربية أن بالس دي برادو اشتغل بعد تخلصه من خدمة 
املطلوب  املغريب  الشمع  ماديت  يستورد  كتاجر  املنصور، 
بكرثة آنذاك لنصاعة بياضه، والجلود املدبوغة التي عمت 
منتوجاتها كل أوروبا. كام عمل عىل جلب األحجار الكرمية 

كانت المدينتان فاس 
ومراكش، ُتؤخذان 

في الوثائق األوروبية، 
على أنهما مملكتان 

منفصلتان، فتسميهما 
»مملكة فاس« و«مملكة 

مراكش«. لكن يجب 
التذكير أن فاس 

وملحقاتها كانت تحت 
إمرة المنصور حينما عينه 

أخوه عبد الملك وليا 
للعهد. وبعد اعتالئه 

عرش الملك، غادر فاس 
واتخذ مراكش عاصمة 

لسلطانه، وبقيت األولى  
والية تحت حكم ولي 

عهده، ابنه األكبر محمد 
الشيخ المأمون.
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وتصديرها  أمريكا  مــن  والــآللــئ 
أن  معروف  هو  وكام  املغرب.  إىل 
بالجواهر  مولعا  كان  املنصور  أحمد 
أكد  الياقوت. »فقد  والآللئ وأحجار 
مواله  ولع  الفشتايل  املؤرخ  الوزير 
التي  الكرمية  واألحجار  باملجوهرات 
عليه  وعرف  بجمعها«52.  يقوم  كان 
الوكيل  إىل   1585 حوايل  »دفع  أنه 
اإلسباين بلتزار بولو مبلغا عظيام من 
املال يك يشرتي به أحجارا كرمية من 
لتزيني  والآليلء  واليواقيت  املاسات 
فخامة  واألكــرث  »هواألجمل  سيف 
هذه  يف  صنعت  التي  السيوف  من 
 ،1602 العام  يف  أنه  كام  البالد«62. 

لبعض خدامه  أن يسمح  الثالث،  فيليب  امللك  طلب من 
بشحنة  مبقايضتها  املجوهرات  القتناء  إسبانيا  إىل  بالتوجه 

من الشمع«72.

من كان وراء الرحلة؟

نوع  توضيح  من  بأس  ال  التساؤل،  اإلجابة عىل هذا  قبل 
بل  واإلسباين،  املغريب  الحاكمني  تربط  كانت  التي  العالقة 

عالقة البلدين آنذاك.

املنصور  أحمد  إن  قيل  سبق،  كام 
إسبانيا  ملك  إىل  توسل  بل  طلب، 
رساما  إليه  يرسل  أن  الثاين  فيليب 

لخدمته! 

وثيقة  عــىل  نعرث  مل  بحثنا  خــالل 
واحدة تثبت هذا النوع من الرتاسل 
كان  املنصور  أن  رغم  امللكني،  بني 
الثاين، كام  التواصل مع فيليب  دائم 
وفوده  تخصيص  عىل  حريصا  كان 
من  لغريه  مينحها  مل  بامتيازات 
فالتفاهم  األوروبيني.  الدبلوماسيني 
والّتبادل  الديبلومايس  والٌتعاون 
الِتجاري املكّثف كانت هي العناوين 
املغربية  العالقات  طبعت  التي 
وتنقطع  تتوتر  أن  قبل  اإلسبانية82، 

الــنــارص92،  ــورة  ث فشل  بعد  باملرة 
الثاين03.  فيليب  بيد  لعبة  كان  الذي 
البلدين  بني  العالقات  أن  فالحقيقة 
يف  تسري  »كانت  بل  جيدة،  تكن  مل 
مفاجآت...  من  تخلو  ال  منعرجات 
ظلت  بفيليب  املنصور  صالت  وأن 

مرتكزة عىل املساملة واملصانعة«13. 

األمــرييــن  ورقـــة  عــىل  فعل  وكـــرد 
فيليب،  بيد  كانت  التي  السعديني 
دون  مع  اتفاقا  يعقد  املنصور  نجد 
الربتغال،  لعرش  املرشح  أنطونيو، 
من  هربا  إنجلرتا  إىل  التجأ  والــذي 
مع  اتفاقا  يعقد  كام  الثاين.  فيليب 
عرش  اسرتجاع  عىل  مبساعدتها  فيه  يتعهد  إنجلرتا  ملكة 

الربتغال لصاحبه23. 

املغريب  السلطان  يكون  أن  نستبعد  سبق،  مام  انطالقا 
 tenía،التوسل صيغ  يحمل  طلبا  وجه  قد  املنصور  أحمد 
إسبانيا  مللك  مارتينيز،  لسان  عىل  جاء  كام   ،suplicado 
حتى يرسل إليه رساما يخدمه! فبحثنا مل يعرث عىل وثيقة 
يف  الثاين  فليب  كاتب  املنصور  أحمد  أن  تثبت  واحــدة 
خصوصا،  القدمية  املغربية  املصادر  وأن  الرسام،  موضوع 
)اإلفراين والفشتايل واملجهول والنارصي...( ال تشري إىل هذا 
املوضوع ال من قريب وال من بعيد! 
لكن هذا ال يعني أنه مل تكن هناك 
فالباحث  الشأن،  هذا  يف  مراسالت 
سالفا.  أرشنا  كام  ذلك  أثبت  رسيرا 
وباملناسبة نشري إىل أن أحمد املنصور 
أو شفاهة، فليب  كان يراسل، كتابة 
بشأن أشياء تخصه شخصيا. فقد أشار 
من  »رسالة  إىل  التازي  الهادي  عبد 
اإلسباين  العاهل  إىل  املغريب  العاهل 
بتاريخ 17 ربيع الثاين 991 = 10 ماي 
1584 يطلب إليه فيها أن يصدر إذنه 
لوبيز وفرانسيسكو  ألفارو  للتاجرين 
ليقتنيا  للهند  بالسفر  ليقوما  دورات 
العاهل  إن  مثينة،  بضائع  للمنصور 
بإصدار  إسبانيا  مللك  مطالبته  يجدد 

نستبعد أن يكون السلطان 
المغربي أحمد المنصور 

قد وجه طلبا يحمل صيغ 
 ، tenía suplicado،التوسل

كما جاء على لسان مارتينيز، 
لملك إسبانيا حتى يرسل إليه 
رساما يخدمه! فبحثنا لم يعثر 
على وثيقة واحدة تثبت أن 
أحمد المنصور كاتب فليب 
الثاني في موضوع الرسام

ما تتفق عليه المصادر بما 
فيها اإلسبانية والمغربية أن 
بالس دي برادو اشتغل بعد 
تخلصه من خدمة المنصور، 

كتاجر يستورد مادتي 
الشمع المغربي المطلوب 

بكثرة آنذاك لنصاعة بياضه، 
والجلود المدبوغة التي عمت 

منتوجاتها كل أوروبا



54

جواز السفر أللفارو الذي يقيم باملغرب حيث كان ُيحرضِّ 
تأثيت القرص املليك، وكذلك للشخص الثاين الذي كان يقوم 

مبهمة مامثلة«33.

أحمد  بني  تراسل  هناك  يكن  ومل  كذلك،  األمر  كان  إذا 
دي  بالس  سفر  موضوع  يف  الثاين  فيليب  وامللك  املنصور 

برادو، فمن الشخص الذي كان وراء فكرة السفر إذن؟ 

 Serrera, Juan ــرا  رسي ميغيل  خــوان  ــؤرخ  امل أعطى 
Miguel دلياًل قاطًعا عىل أن رحلة الرسام بالس دي برادو 
سيدونيا،  ملدينة   السابع  الــدوق  من  برعاية   تحققت 
 Don Alonso Pérez43غوزمان دي  برييز  ألونسو  دون 
de GUZMAN، القائد العام  للمحيط يف الجزء املقابل 
لسواحل مملكة إشبيلية، الذي كانت له عالقات جيدة مع 
رئيس بربريا ]أحمد املنصور[، بحكم منصبه كمسؤول عن 
الشؤون املغربية لدى حكومة فليب الثاين، وراعيا للفنون 
السهر  يف  الطوىل  اليد  وله  آنذاك،  األندلس  يف  والفنانني 
عىل جميع املشاريع الفنية الكنائسية يف مدينة طليطلة. 
الكربى  األشغال  مشاريع  بتنفيذ  يقوم  مقاول  مبثابة  فهو 
الصادرة عن القرص املليك. لكن عكس ما زعم رسيرا، يبدو 
أحمد  مع  )شخصية(  جيدة  عالقة  له  تكن  مل  الدوق  أن 
املنصور، والشاهد عىل هذا أنه قام بتكليف الوكيل بلتزار 
املخزنية  السلطات  بولوBalthazar POLO53 ب«تذكري 
]املغربية[ أن مشاغل امللك سيده تدفعه إىل غض الطرف 
عن حيل الرشيف، ولكن لهذا األخري أن يتحني ساعته63«. 
للمنصور،  واضحا  تهديدا  يحمل  الكالم  هذا  أن  يالحظ 

ويزيح الشك أن فيليب الثاين كان وراء ثورة األمري النارص، 
الضغط  من  يكرث  غوزمان[،  ]يضيف  النارص  »موالي  ألن 
أصدقاؤه  ينتظر  حيث  املغرب  بالد  إىل  لنقله  امللك  عىل 

وموالوه مقدَمُه«73.

وأحمد  سيدونيا  مدينة  دوق  بني  الوسيط  أن  نستنتج 
هو  كان  فالدوق  بولو،  بلتزار  الوكيل  هو  كان  املنصور 
املرشف عىل جميع االتصاالت التي تجري بني امللك فيليب 
وكياًل  يعمل  بريده،  بالتازار ساعي  وكان  املنصور،  وأحمد 
له وبطبيعة الحال وكيال للملك. وتثبت الوثائق أن أحمد 
إىل  ليوصلها  شفوية  رسائل  مبارشة،  يسلمه  كان  املنصور 
فليب تتعلق بشؤون الدولتني: »... وحتى خدميكم بلتزار 
وإىل  إلينا.  وينهيه  علينا  يبثه  أن  أمرمتوه  ما  لنا  ذكر  بول 
هذا فها نحن أجبناه عن ذلك مشافهة، وكلمناه مبا عندنا 
مواجهة، ومن عنده، إنشاء الله تتلقون ما لدينا، وتقفون 

عىل ما عندنا«83.

يشري نص قسم الحسابات حرفًيا أن الرسام بالس دي برادو 
ذهب إىل بارباريا لخدمة الرشيف بأوامر من بلتزار بولو. 
يف نفس الوقت كان الرشيف قد أعرب لبولو عن رغبته يف 
أن يأيت رسام جيد لخدمته، فسارع هذا األخري إىل مطالبة 
الدوق بإرساله إليه، دون إخباره أن نفقات الرحلة تعود 

عليه93.

عودته من المغرب

 El Final madrileño de Blas تكشف املقالة املعنونة 
دي  بالس  حياة  من  األخرية  السنوات  عن   04de Prado
املقالة صورة عن  إقامته مبدريد. كام تعطي  برادو خالل 
شخصية الرسام املتعددة املالمح، وعن مسريته املهنية التي 

ربطته بالبالط املليك اإلسباين وحاشيته. 

من  واحد  شهر  بعد  نرشها  تم  وثيقة14  عىل  واعتامدا 
الرسام  عودة  أن  الباحثة  ارتأت  برادو،  دي  الرسام  وفاة 
من املغرب كانت حوايل 1594/1595، أي أنه مكث سنة 
حيث  قادس،  مبدينة  استقر  عودته  بعد  فقط!  سنتني  أو 
وتصدير  الشموع  استرياد  عىل  التجارية  نشاطاته  ركز 
أنه  افرتضنا  إذا  املغرب.  الكرمية إىل  املجوهرات واألحجار 
استقر فعال يف مدينة قادس، فمن املحتمل، بل من األكيد 
أن يكون ذلك قبل 29 يونيو 1596، تاريخ هجوم التحالف 

واعتمادا على وثيقة تم نشرها بعد 
شهر واحد من وفاة الرسام دي برادو، 

ارتأت الباحثة أن عودة الرسام من 
المغرب كانت حوالي 1594/1595، 
أي أنه مكث سنة أو سنتين فقط! 
بعد عودته استقر بمدينة قادس، 
حيث ركز نشاطاته التجارية على 

استيراد الشموع وتصدير المجوهرات 
واألحجار الكريمة إلى المغرب



55

الربيطاين/ الهولندي عىل املدينة24. فقد دمرت املدينة عن 
آخرهاوأحرقت السفن التي كانت محملة بالسلع واملتجهة 
إىل الهند حتى ال يغنمها العدو، وتوقفت الحركة التجارية 
إىل أن تعافت املدينة بعد مرور سنوات عىل الهجوم. وإذا 
كان األمر كذلك، فمن املحتمل أن يكون الرسام دي برادو 
قد ارتحل إىل قادس بني سنتي1594 و1595 عىل األكرث34. 
وبقي هناك إىل بداية الهجوم الربيطاين ثم عاد إىل طليطلة.

مع هذه االحتامالت الواردة واملوثقة، هل فعال بالس دي 
برادو مكث يف املغرب ست سنوات، من 1593 إىل 1599؟! 
ما ميكن استنتاجه، أنه تحرر من خدمة السلطان كرسام، 
لكنه بقي مرتبطا به كتاجر يلبي طلباته وُيشِبع َنهَمه مبا 
تتطلبه  مام  ذلك  وغري  ويواقيت  مجوهرات  من  يحتاجه 
املرض  فاجأه  أن  إىل  كذلك  بقي  السلطنة.  وُرواُء  ُأبََّهة 

القصري الذي أدى إىل وفاته يف مدريد عام 1599.

أعماله

الفنية  ــاط  األوس يف  بــرادو  دي  بالس  عرف 
 Retables الكنيسة  مذبح  كرسام  اإلسبانية 
ومن  اإليبريية،  النهضة  عرص  من   ،d’église
رواد األسلوب التصنعي. مل يرتك من األعامل 
برادو  مبتحف  يتواجد  بعضها  القليل،  إال 
مدينة  بكنائس  ــر  اآلخ والبعض  مبــدريــد، 

طليطيلة. ومن أشهر أعامله: 

فونسو،  إلدي  القديس  املقدسة،  »العائلة 
القديس يوحنا اإلنجييل والربوفيسور ألونسو 

دي فيليجاس«

 La Sagrada Familia, san Ildefonso, san
 Juan Evangelista y el maestro Alonso
 de Villegas, 1589. Óleo sobre lienzo,

209 x 165 cm

أنها  التأكيد عىل  باللوحة، يجب  يتعلق  فيام 
واحدة من األعامل القليلة املوقعة واملؤرخة 
لهذا الفنان الطليطيل املثري لالهتامم. فأول ما 
النهضة  مثالية عرص  تناقض  االنتباه هو  يثري 
ملامرسة  تستجيب  التي  الصورة،  حقيقة  مع 

يف االنتقائية مميزة جًدا للرسام: النصب التذكاري الروماين 
)نسبة إىل مدرسة روما( يف األشكال والتلوين القريب من 
مدرسة البندقية، وإضاءة تحيل إىل أعامل الفنان اإليطايل 

كوريجيو Correggio )1489 ـ 1534(.  

العديد  لدى  والطفل«،  »العذراء  اللوحة،  موضوع  تواتر 
من الفنانني عىل مدى قرون، سجلها تاريخ الفن األورويب، 
 art الروماين  والفن  القوطي  )الفن  الوسطى  القرون  منذ 
romain(، ومرورا بالنهضة اإليطالية والباروك والتصنعية 
والكالسيكية الجديدة، ووصوال إىل العرص الحديث. اللوحة 
وتم   ،Retable كمذبح  مصممة  بصددها،  نحن  التي 
الذي   ،Maniérisme التصنعية  ألسلوب  طبقا  إنجازها 
ليوناردو  اإليطالية،  النهضة  فناين عرص  يستمد روحه من 
مع  التعامل  تفادي  مع  بالخصوص،  ورفائيل  دافنيش 
دعامة  اعتربت  والتي  ألبرييت،  حددها  كام  املنظور  قوانني 
سيولة  تضخم  لحساب  الكالسييك،  الفني  للفكر  أساسية 
الشكل وانسيابه والحركة واإلمياءات، إال أن التكوين العام 
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اللوحة  أساسيات  معايري  ببعض  بقوة  مرتبطا  بقي  للوحة 
والبؤرة   Elliptical الهليلجي  والبناء  كالتامثل  النهضوية 
الوهمية  الخطوط  تنحني جميع  )الطفل(، حيث  األساس 
الرئيسية. ويعرب املوضوع عن روح دينية متشددة كانت 
سائدة آنذاك، والتي تبنتها الكنيسة الكاثوليكية اإلسبانية 
واملال  السالح  وبقوة  التفتيش،  محاكم  برعب  ودعمتها 

وعجرفة الطبقة األرستقراطية. 

منجزاته بالمغرب

تعد رحلة بالس دي برادو إىل املغرب حادثة جد هامة من 
املغريب  الفني  للتاريخ  بالنسبة  هامة  التاريخية...  الناحية 
إذا اعتربنا كونها تشكل أول تجيل للوحة الزيتية باملغرب 
رسوم  بإنجاز  يكتف  مل  برادو  دي  بالس  فالرسام  األقىص. 
وجهية للسلطان أحمد املنصوروحده، بل، كام قال املؤرخ 
أنطونيو بالومينو:« ذهب إىل املغرب، بناًء عل ىطلب من 
يحرتمه،  كان  الذي  الذهبي[،  املنصور  ]يقصد  امللك  ذلك 

واستمتع كثرياً، ألنه قدم صورة ممتازة البنته«44.

»معجم  كتابه  يف  بحذافريه   F. QUILLET  ادعاءيأخذه
الجمع،  بصيغة  أمريات  عن  ويتحدث  اإلسبان«،  الرسامني 
من  السلطان  عليه  فأغدق  بإتقان  بــرادو  دي  رسمهن 
املكافآت الكثري54. أقول ادعاء، ألن هذا الكالم، من ناحية 
من  نوعا  واعتربه  رسيرا  مانويل  خوان  الكاتب  رده  أوىل، 
األساطري التي حاكها الكاتب، بزعمه، أن الرسام دي برادو، 
املوريسيك:  سلوك  يسلك  كان  املغرب  من  عودته  بعد 

يرتدي زي البلد ويأكل جالسا عىل الوسائد64. 

ومن ناحية أخرى، يستبعد أن يسمح أحمد املنصور، وما 
أدراك من هو املنصور! ألجنبي )غري مسلم( بالجلوس بني 
حرميه، تكشف له النساء عن وجوههن لريسم تفاصيلها! 
فمن املعروف أن السفراء »النصارى« وغريهم من األجانب 
مل يكن يحق لهم وطء الرتاب املغريب قبل أن يصدر اإلذن 
الشاطئ  إسبانيا  سفري  بلغ  حينام  لذلك  بذلك!  السلطاين 
عىل  الحال  يف  ووضع  مغربيا  عرشين  طرف  من  ُحِمل 

جواد74.

ومهام  شخصيته،  كانت  مهام  أجنبي،  يلج  أن  بنا  فكيف 
كان مستوى تقربه من السلطان، الفضاءات امللكية، حيث 

بناُت الُخدور يْقَرْرَن؟!

Étienne HUARD إىل  هــووارد  إتيان  أشار  وقد  هذا 
الحكاية املفتعلة بأسلوب مبالغ فيه وقاس، تتلونه عبارات 
عنرصية قائال: »استقبل اإلفريقيُّ الرشُس ]أحمد املنصور[ 
برادو[. وتجاُهاًل لرشيعة محمد، وضع  الفناَن ]بالس دي 
نفسه أمام الرسام الذي رسم صورته بتشابه الفت للنظر. 
ملكية،  اإلمرباطور مكافأة  كافأه  حيث  هائال  نجاحا  كان 
تلك  كل  اسُتقبلت  بأكملها.  عائلته  صور  يرسم  أن  وأمره 
األعامل بحامس شديد، مام دفع بحاشية امللك إىل الجلوس 

أمام الرسام للحصول عىل صور خاصة بهم«84. 

كالم هذا الكاتب مبالغ فيه أشد املبالغة، فهو يحيك الحادثة 
وكأنه كان شاهدا عليها، مع العلم أن ال أحد من املؤرخني 
ما  عىل  اطلع  أحد  ال  وأن  املنوال!  هذا  عىل  القصة  ذكر 
رسمه دي برادو من بورتريهات أو غريها خالل إقامته لدى 
كلها  ضاعت  التحف  تلك  مثل  أن  ويقينا  املنصور.  أحمد 

بعد وفاة السلطان، كام ضاعت قصوره ومآثره.

كتابة  أو  شفاهة  يشء  عنه  يرد  مل  نفسه  الفنان  وحتى 
فخالل مروره بإشبيلية، التقى به  باملغرب.  إقامته  عن 
فرانسيسكو باتشيكو Francisco PACHECO، وكانت 
ومل  عليها فواكه94«،  رسمت  الرسم  »لوحات متقنة  معه 
يرش هذا الكاتب/الرسام إىل يشء آخر مام تداوله غريه من 
كتاب السري. لإلشارة هنا أن نوع الرسم، رسم الفواكه، الذي 
كان مع دي برادو مل يكن معروفا وال متداوال يف األوساط 
مؤرخي  من  عددا  أن  علمنا  إذا  آنذاك.  اإلسبانية  الفنية 
الفن اإلسبان يتفقون عىل أن دي برادو كان معلام للرسام 
 Juan Sánchez COTANكوتان سنشيز  خوان  املشهور 
)1560 ـ 1627(، رسام الطبيعة امليتة بال منازع يف العرص 
بأن بالس دي  القول  ترجيح  يجوز  اإلسباين، فهل  الذهبي 

تعد رحلة بالس دي برادو إلى 
المغرب حادثة جد هامة من الناحية 

التاريخية... هامة بالنسبة للتاريخ 
الفني المغربي إذا اعتبرنا كونها 
تشكل أول تجلي للوحة الزيتية 

بالمغرب األقصى
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لوحات  رسم  من  أول  هو  برادو 
وأنه   ،Bodegón امليتة الطبيعة 

جلب مواضيعها من املغرب؟!

كتب أنطونيو بالومينو أن سنشيز 
كوتان كــان تلميذاً لبالس دي 
»استفاد  برادو يف طليطلة، وأنه 
من لوحة الفواكه«، وأن عالقتهام 
بقرص  اشتغالهام  منذ  بـــدأت 
وفاة  واستمرت حتى  اإلسكوريال، 
أن  إال  ــام051599.  ــع ال األخــري يف 

أن  تثبت  بيانات  توجد  ال  أنه  أكدت  يبار  كروز  الباحثة 
الرسام خوان سانشيز كوتان كان متدربا لدى ديربادو. بل 
قبل  أي   ،1593 أبريل   21 منذ  بينهام  تعاون  هناك  كان 
آنذاك  سانشيز  عمر  وكان  املغرب،  إىل  مغادرته  من  شهر 
33 عاما، مام يعني أن عالقة أستاذ/تلميذ جد مستبعدة، 
خصوصا وأن بالس دي برادو يكرب سانشيز بسنوات قليلة 

فقط.15

لألسف الشديد، مل يتمكن البحث من الوقوف عىل مناذج 
ولو مصورة، لألعامل التشكيلية التي أنجزها الرسام بالس 
دي برادو خالل مقامه باملغرب، ويف نظرنا أن ضياع تلك 

النفائس يعود إىل األسباب التالية:

عن  طيفه  وغاب   ،1603 عام  املنصور  تويف  إن  ما  األول: 
املشهد السيايس، حتى دخلت البالد يف حروب دامية بني 
تقترص  ومل  قرن.  نصف  من  أكرث  دامت  أبنائه  من  ورثته 
الفن والهرج واملرج عىل أفراد العائلة الحاكمة، بل طفى 
عىل السطح السيايس والديني مطالِبون بالحكم، تدعمهم 
حركات طرقية، فاستحوذوا عىل األرايض بدعوى أنهم ورثة 
رشعيني ملرشوع املنصور. فاملوىل زيدان بويع بفاس وأخوه 
وازداد  مراكش،  عىل  ملكا  به  نودي  الله  عبد  فارس  أبو 
الشيخ  محمد  الثالث  األخ  استطاع  عندما  تعقيدا  األمر 

بزيدان  الهزمية  إلحاق  املأمون 
املأمون  فاس.  عىل  ملكا  وتنصيبه 
»الذي كانت الناس يف عهده تُعسُّ 
وديارها،  وأسواقها  حوانيتها  عىل 
الثياب وبرج  برج  أيامه  ورسق يف 
السكة  دار  ورسقــت  األعــشــار... 
باب  عىل  من  الخوامي  ورسقت 
الله  عبد  ولده  و«أرسل  قبته25«، 
فارس  أبا  عمه  فلقي  مراكش  إىل 
وتــوىل  البديع  ودخــل  وهــزمــه 
مراكش وتبع سرية أبيه وزاد...35«.

الثاين: أن زيدان أذن ألمه الشبانية فأطعمت املنصور السم 
إنه خنقه  وقيل  األطباَء،  ولُده  عنه  فقتل، وقطع  التني  يف 
وكتم موته45. إذا كان األمر كذلك، فمن املحتمل أنه أحرق 

جميع صور أبيه وُتَحفه!

محىل(  )بو  الله  عبد  بن  أحمد  ثورة  أن  نرجح  الثالثة: 
استوىل عىل  فقد  والضياع.  التخريب  كثري من  تسببت يف 
مراكش واستقر بقرص البديع وظفر بذخائر امللك55، وألزم 
ورثها  التي  خزانته  ومنها  وممتلكاته  بأهله  الفرار  زيدان 
زالت  ما  الخزانة  تلك  محتويات  أن  ولإلشارة  أبيه.  عن 
كان  فهل  اليوم.  إىل  بإسبانيا  اإلسكوريال  قرص  سجينة 
من بني تلك الذخائر بعض ما رسمه بالس دي برادو من 
لوحات؟ هذا ما مل أقف عليه، وحينام طرحت القضية، عرب 
  Marie Teresa مع الباحثة  ،Gmail الرتاسل اإللكرتوين

Cruz Yabarمل ترد!

]قرص  بهدمه  »أمر  إسامعيل  موالي  السلطان  أن  الرابعة: 
فهدت   ...)1648( وألف  ومائة  عرش  تسعة  عام  البديع[ 
معامله، وبدلت محاسنه وفرق جموع حسنه، وعاد حصيدا 
كأن مل يغن باألمس... ومن العجيب أنه مل تبق بلد باملغرب 

إال ودخلها يشء من نقاض البديع«65.

لألسف الشديد، لم يتمكن 
البحث من الوقوف على نماذج 

ولو مصورة، لألعمال التشكيلية 
التي أنجزها الرسام بالس دي 

برادو خالل مقامه بالمغرب

ضياع جانب كبير من التراث التصويري المغربي، لو حوِفظ عليه ووصلنا إلى 
اليوم لكان لتاريخنا التشكيلي شأن آخر، وألرخنا لالستشراق الفني بالمغرب 
بنهاية القرن السادس عشر عوض 1831، تاريخ زيارة الرسام الفرنسي أوجين 

دوالكروا للمغرب
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أربعة قد تكون من أسباب ضياع جانب  هذه احتامالت 
كبري من الرتاث التصويري املغريب، لو حوِفظ عليه ووصلنا 
وألرخنا  آخر،  شأن  التشكييل  لتاريخنا  لكان  اليوم  إىل 
عرش  السادس  القرن  بنهاية  باملغرب  الفني  لالسترشاق 
عوض 1831، تاريخ زيارة الرسام الفرنيس أوجني دوالكروا 

للمغرب!

أثبتت املصادر أن جاسرب دي ليديسام أحد صائغي الفضة 
التي  برادو كان، من بني األصول  املتعاونني مع بالس دي 
وجهيتني  صورتني   ،  1618 العام   يف  وفاته  عند  تركها 
Portraits لسلطانتني، مرسومتني عىل قامشتني مربعتني75. 
وهذا يتقاطع، نوعا ما، مع مزاعم بالومينو التي ناقشناها 
فيام سبق، من أن بالس دي برادو َقِدم إىل املغرب لينجز 
الباحثة  رأي  حسب  يدل،  وهذا  املنصور!  لعائلة  صورا 
كان  املنصور  أحمد  املغريب  السلطان  أن   Cruz Yábar

.Style figuratif متسامحا مع األسلوب التصويري

كله!  هذا  من  أهون  التامثيل  ونصب  الواقعي  فالتصوير 
التقاليد  يف  قدمية...  »عادة  كانت  الحاكم  صورة  وحضور 
تقوم  العثامنية،  التقاليد  يف  ومستعادة  الدبلوماسية، 
وتبادلها،  اعتامدها،  يتم  للحاكم،  صورة  توافر  لزوم  عىل 
لتأكيد التعارف يف العالقات الدبلوماسية بني حكمني. وقد 
الذي  السبب األول  الدبلوماسية هي  الحاجة  تكون هذه 

األوائل  عثامن  بني  سالطني  دعا 
الشخصية  الــصــورة  اعتامد  إىل 
لهم  كان  أنه  وخاصة  للسلطان، 
أوروبيني  حكام  مع  يتعاملوا  أن 

متبعني لهذا التقليد«85

ملاذا ال نقول إن أحمد املنصور قد 
اتبع نفس النهج، وهو الذي قىض 

الجزائر  يف  امللك،  عبد  أخيه  رفقة  املنفى،  يف  طويال  وقتا 
وتشبع بالتقاليد العثامنية؟  كيف ال وأحمد املنصور كانت 
له عيون تخربه عن سري األشغال بقرص اإلسكوريال حيث 

زينت جدرانه بصور امللك فيليب الثاين؟ 

 dos برادو حمل معه لوحتني ألمريتني الرسام دي  أن  أما 
sultanas فذلك مستبعد، إال إذا كانت الصورتان لجاريتني 
وما  األجناس.  واملختلفة  املتعددة  املنصور  جواري  من 
من  انطالقا  اللوحتني  رسم  بــرادو  دي  أن  بقوة  نرجحه 
دوالكروا  فعله  كام  معه،  كانت  مسودات  من  أو  ذاكرته 

بعده بقرنني من الزمن، حينام عاد إىل مشغله الفرنيس. 

كانت لدى غاسبار ليديسام »لوحة زيتية تصور طبقني من 
باشيكو  فرسان«، وحسب  عليها  مرسوم  وأخرى  الفاكهة« 
آنذاك.  بــرادو  دي  بالس  به  عرف  فني  أسلوب  هذا  أن 
وأكد باشيكو أن الرسام كرر نفس موضوع الطبيعة امليتة، 
وأن  املجوهرات،  بائعي  أصدقائه  بيد  اللوحات  وبقيت 
ورثته كانوا يلحون يف اسرتجاع بعضها من صديقه الرسام 
خوان سانشيز كوتان. وقد كان دي برادو قد سلم اللوحات 

لهذا األخري مع إيصال، مبدينة طليطلة95.

يف عام 1983، قدم برييز سانشيز يف معرض نظم مبتحف 
برادو مبدريد لوحتني صغريتني رسمت عليهام فواكه: طبق 
 ،Fuente de ciruelas برقوق 
 .Fuente de peras وطبق إجاص
من  إناءين  عىل  الفواكه  ــت  رُصَّ
سطح  عىل  وُوِضعت  الكريستال 
اللوحتني  أبعاد  كطاولة.   مستٍو 
مركا  سانتا  مبؤسسة  املحفوظتني 
وال  سم.  تتجاوز27.5  ال  مبدريد، 
لهوية  إشارة  أي  القطعتان  تحمل 

لألسف الشديد، لم يتمكن 
البحث من الوقوف على نماذج 

ولو مصورة، لألعمال التشكيلية 
التي أنجزها الرسام بالس دي 

برادو خالل مقامه بالمغرب

فالتصوير الواقعي ونصب التماثيل أهون من هذا كله! وحضور صورة الحاكم 
كانت »عادة قديمة... في التقاليد الدبلوماسية، ومستعادة في التقاليد 

العثمانية، تقوم على لزوم توافر صورة للحاكم، يتم اعتمادها، وتبادلها، لتأكيد 
التعارف في العالقات الدبلوماسية بين حكمين
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خرباء  أن  إال  أنجزهام،  ــذي  ال الشخص 

أواخر  رسمتا   أنهام  أكدوا  الفنية  األعامل 

السابع عرش،  وأوائل  السادس عرش  القرن 

الزجاجيني  الطبقني  نوع  أن  عىل  اعتامدا 

أن  كام  عرش،  السادس  القرن  إىل  ينتمي 

إىل  تاريخه  يعود  القامش  نسيج  صنف 

حوايل 1580-1600.  

   Peterتشريي بيرت  رجع   ،1999 عام  ويف 

محددا  األثرين،  إىل  أخرى   Cherryمرة 

 » atribuido a Blas de بعبارة هويتهام 

برادو«06؛  دي  بالس  إىل  »ُنِسبتا   Prado« 

عرضهام  اللتني  اللوحتني  تكون  أن  ورجح 

مامثلتني  ــرادو  ب مبتحف  سانشيز  برييز 

والجاميل.  الفني  تقاطعهام  بحكم  لهاتني، 

املالحظ  التشابه  من  نوع  إىل  أشار  كام 

لومبارديا  فناين  بعض  أعامل  وبني  بينهام 

للرسام  معارصين  كانوا  الذين  اإليطالية 

 Ambrogio دي برادو، كأمربوجيو فيغينو

غاليزيا  وفيدي   )1553-1608(  Figino

وبانفيلو   )1578-1630(  Fede Galizia

1581-(  Panfilo Nuvolone نوفولون 

  Caravaggio كارافاجيو  و   ،)1651

 CRUZ الباحثة  لكن   ،)1571-1610(

بالس  لوحتي  تقاطع   تستبعد    YÁBAR

دي برادو مع أعامل هذه الثلة من الرسامني اللومبارديني، 

رغم أن أعامل كل من فيجينو وكارافاجيو أنجزت معارصة 

من  الحق.  جيل  إىل  اآلخرون  ينتمي  بينام  بــرادو،   لدي 

ناحية أخرى كان الرسام  فيجينو تصنعيا ومل يرتك  سوى 

»صفيحة خوخ« واحدة. نضيف أن كارافاجيو نفسه لديه 

لوحة »سلة الفاكهة« )1596/1597(، عمل الطبيعة امليتة 

الوحيد الذي أنجزه طيلة حياته الفنية. إن القطع الفنية 

عن  تكشف  اللومبارديون  الرسامون  هؤالء  خلفها  التي 

متاثل طفيف مع النموذجني املنسوبني إىل بالس دي برادو. 

باإلضافة إىل أن هذا األخري كان قد تويف قبل التاريخ الذي 

أعامل  إىل  الباحثة  وأشارت  بعضهم.  أعامل  فيه  أنجزت 

الرسام اإليطايل كارلو فرانشيسكو نوفيلون )1608ـ  1662( 

Carlo Francesco Nuvolone املوجودة مبتحفي كرميونا 

بحجم  طاولة  عىل  »ولكن  ب  عليها  معلقة  باولو،  وساو 

أكرب بكثري والتي تقدم أوعية فواكه زجاجية مختلفة متاًما، 

وكام هو الحال يف أعامل أخرى له، يتم توزيع الفواكه عىل 

الجوانب، ورؤية الطاولة والظل املصبوب مختلفة16«. 

أرى أنه ال جدوى من ذكر هذا الرسام، إذ يتنب واضحا أنه 

ولد بعد وفاة بالس دي برادو بتسع سنوات!  

يعترب طبقا فاكهة سانتا ماركا منوذجني مميزين ينتميان إىل 

ما كانت عليه فنون مدينة طليطلة خالل القرن السادس 

النقاد  اعتمده  والقدم،  والعقدة  الشكل  فتصميم  عرش. 

ديربادو.  بالس  الرسام  إىل  اللوحتني  إسناد  ترجيحهم  يف 

قامشا  استعمل  برادو  دي  أن  لوحظ  ذلك  إىل  باإلضافة 

يف  بينام  القشتالية،  األوساط  يف  رائجة  كانت  قياسات  ذا 

أو بعد  مدريد وطليطلة مل يعرف يشء مامثل سواء قبل 

القرن السادس عرش، بنفس البساطة والنظام والتوازن.
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والكمرثى  الربقوق  الفواكه،  رسمت  لقد 
طبق  ــوق  ف تقريًبا  متامثل  بشكل 
الكريستال دون أن تقع حبة واحدة عىل 
من خصوصيات  هذه  أن  ورمبا  الطاولة. 
الثامر  ولوحات  الصامتة  الطبيعة  رسم 
لدى رسام كامارينا بالس دي برادو، وهذا 
مام شاهده باشيكو حينام التقى به  بعد 

عودته من املغرب.

وفاته:

لقد تضاربت أراء املؤرخني وكتاب السري، 
وفاة  تاريخ  حول  بالخصوص،  اإليبرييني 
الرسام بالس دي برادو، كام تباينت حول 
أنطونيو  واملؤرخ  فالرسام  ميالده.  سنة 
العام  إىل  الوفاة   تاريخ  يرد  بالومينو 
1557، ويدعى أنه تويف مبدريد عن عمر 
الدراسات  لكن  عاما26.  الستني  يناهز 
غري  ــارة  اإلش هذه  أن  أثبتت  ــرية36  األخ
يف  املقدسة  الكنيسة  فأرشيف  صحيحة. 
طليطلة يشهد أن املجلس الكنيس طلب 
من  بالس دي برادو ترميم إطارات لوحة  
العام  خالل  تحقق  ذلك  وأن  العذراء، 
تم   1590 و   1589 عامي  بني  و   .1586
لتقييم  اإلسكوريال  قرص  إىل  استدعاؤه 
  .Pellegrino46لوحات بيليغرينو تيبالدي
TIBALDIويف 27 يوليو 1590 تم تعيني 

دي برادو رساًما ثانًيا للكاتدرائية. وتشهد وثائق الحسابات 
أبريل  شهر  من  الثالث  إىل  راتبه  يتلقى  بقي  أنه  املالية 
يف  ويلتحق،  الكنيسة  طلبيات  من  يتحرر  أن  قبل   ،1593

نفس السنة، بسلطان املغرب أحمد املنصور الذهبي. 

   Blas HURTADOكام أن إحدى مخطوطات بروتوكوالت
املؤرخة  بالتاسع من يوليو 1599 تثبت أن بالس دي برادو 
الحياة  نشطا يف تجارة  قيد  التاريخ، عىل  مازال، يف ذلك 
املجوهرات56، ونفس النشاط يسجل عليه يوم 26 أكتوبر 
دي  بالس  بحياة  املتعلقة  املؤرخني  أخطاء  ومن   .661599
جوسيب  به  رصح  ما  والفني،  التجاري  ونشاطه  برادو 
مات  رمبا  وأنه  ثانية،  مرة  املغرب  إىل  سافر  أنه  مارتينيز 

القرن  من  األوىل  السنوات  يف  هناك 
جدا،  مستبعد  وهــذا  عــرش76.  السابع 
ويناقض ما تثبته الوثائق التاريخية، بأن 
الرسام دي برادو عاد إىل إسبانيا بعد ما 
انتهى من خدمة أحمد املنصور الذهبي، 
توهم  كام  سنوات،  ست  تدم  مل  التي 

بعض كتاب السري اإلسبان. 

سقط دي برادو مريضا خالل الفرتة ما بني 
26 أكتوبرو 1 نوفمرب 1599، ودام مرضه 
بقليل وتسبب يف  أقل من شهر ونصف 
ساعدت  كثرية،  وصيدلية  طبية  تكاليف 
الثالثني من  عىل جعله يتعاىف قليال. ويف 
برادو  دي  بالس  منح  شهرنوفمرب1599، 
من  شاب  إىل  ريــال   250 بقيمة  قرًضا 

كامارينا يدعى

خوان ألونسو دي أرجانزا، ليفتدي نفسه 
نتيجة  لقيها  التي  السجن  عقوبة  من 
طليطلة86.  رشطة  رئيس  عىل  اعتدائه 
يف  وفاته  إىل  أدى  فجائيا،  مرضه  وكان 
ديسمرب 1599، وهو عند صديقه النحات 
ألونسو فاليجو يف مدريد. لكن ضياع جزء 
مارتن  سان  مقاطعة  َوَفيات  سجل  من 
مبدريد تسبب يف تحديد يوم وفاته، كام 

يجهل حتى اآلن مكان دفنه96. 

خالصة:

ما توصل إليه البحث لحد اآلن من قناعات:

أورويب  فنان  أول  هو  برادو  دي  بالس  اإلسباين  الرسام  أن 
القرن  أواخــر  ذلك  وكــان  املغرب،  أرض  قدماه  وِطئت 
املنصور  أحمد  السعدي  السلطان  السادس عرش، يف عهد 

الذهبي.

أن الرسام دي برادو يعترب يف تقديرنا رائدا ألسلوب الطبيعة 
يكن  مل  األسلوب  فهذا   ،pintura de bodegonesامليتة
األخري  العقد  قبل  اإلسبانية  الفنية  األوســاط  يف  معروفا 
رسميا  به  عرف  رسام  أول  وأن  عرش.  السابع  القرن  من 

من أخطاء المؤرخين 
المتعلقة بحياة بالس 

دي برادو ونشاطه 
التجاري والفني، ما 

صرح به جوسيب مارتينيز 
أنه سافر إلى المغرب 

مرة ثانية، وأنه ربما مات 
هناك في السنوات 

األولى من القرن السابع 
عشر67. وهذا مستبعد 
جدا، ويناقض ما تثبته 
الوثائق التاريخية، بأن 
الرسام دي برادو عاد 

إلى إسبانيا بعد ما 
انتهى من خدمة أحمد 
المنصور الذهبي، التي 

لم تدم ست سنوات، 
كما توهم بعض كتاب 

السير اإلسبان. 
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بالس  درب  رفيق   Sanchez Cotan كوتان  سانشيز  هو 
لدى عدد من  ِفَق  اتُّ له كام  تلميذا  كان  برادو، ورمبا  دي 

املؤرخني. 

اإلسبانية  امليتة  الطبيعة  فن  استعمل يف  أول موضوع  أن 
تم استقدامه من املغرب. يبقى السؤال: ملاذا ركز الرسام 
عىل تصوير األشياء cosas دون غريها؟ هنا يجوز استحضار 
يكن  مل  الرسام  أن  نرجح  لذلك  الديني!  الحظر  قانون 
وجهية،  صور  من  رسمه  وما  الشخوص،  رسم  مبقدوره 
عنها  كشف  التي  والوثائق  السلطان.  لدى  لرتكه  اضطر 
البحث مل تكن تشتمل عىل أي إشارة إىل رسوم تخطيطية 

أو مائية، كام هو شأن الرسامني الذين زاروا املغرب بعد 
ـ  أندريان ماتام )1599  بالهولندي  دي برادو، وأمتثل هنا 
1660(، الذي أقام مدة يف حرضة السلطان موالي زيدان 

بن أحمد املنصور.

أول موضوع استعمل في فن 
الطبيعة الميتة اإلسبانية تم 

استقدامه من المغرب
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ـــــــر
ـــــــــ

حريــ
ة الت

ـــــــــ
ئــــــــ

هي
 للثقافة الشعبية

 سياقاُتها الجمالية
والمعرفية

ى به العقل، أو يستمد منه الخيال رؤيته  عند كل األمم والثقافات والشعوب والحضارات، ال توجد ثقافة واحدة، هي ما يتغذَّ

للعامل واألشياء. الثقافة الشعبية، التي تجري بني الناس، عىل األلسنة، ويف ما ُدوِّن من كتب ودراسات، وما تمَّ ِحُفُظه، باعتباره 

ذاكرة، وإبداعاً محلياً يخض شعباً وأمة، هي جزء من الكيان العام للثقافة، يف شموليتها، فهذه من تلك، سواء أكانت عاملًة، أو 

شعبية، فُطُرق استعاملها واستثامرها، هي ما ُيربِّر أهميتها يف الوعي، أو يف الوجدان العام.

باتها، وما تنسُجه من خيوط يف كل املجاالت، يف الشعر، يف  ع، ُيْدرِك جيِّداً تشعُّ د وتنوُّ ل ما يف الثقافة الشعبية من تعدُّ من يتأمَّ

املرسح، يف السينام، يف التشكيل، ويف القصة والرواية، وغريها من التعبريات الفنية الجاملية العالَِمة.

الذين رفضوا الثقافة الشعبية، أو أخرجوها من سياق ما رأوه عالاًِم من هذه الثقافة، وعىل رأسهم عبد الله العروي، مل يدركوا 

يتم  أن  ُدوَنه، وكأنه أهازيج، قبل  الناس، يعرفونه، وُيردِّ بني  ل مام كان عاّماً، وشعبياً، أي منتشاً  الَعالِم، يف أساسه تشكَّ أنَّ 

تدوينه، أو تحويله إىل تراث مكتوب. 

ْعر عند العرب، الذي كان يجري عىل األلسن، بالنقل الشفاهي، يف مجتمع مل تكن الكتابة والوعي  أليس هذا ما حدث مع الشِّ

العالِم فيه قد ظهر بعد؟

ِعي أنها  ال ميكن، إطالقاً، نفي املعرفة والجامل، عن الثقافة الشعبية، فهي ثقافة أخرى، تنضاف إىل الثقافة املكتوبة، أو التي ندَّ

ها من شفاهة، يف البنيات الكتابية التي هي تدوين، ويف السياقات الفنية الجاملية التي تحكمها رشوط  كتابية، رغم ما يُحفُّ

عر، أو الحلقة، أو يف الغناء،  الوعي الشفاهي، وكأننا ال نكتب، بل نروي، كام يجري يف عدد من التعبريات الشعبية، سواء يف الشِّ

فالوعي الشفاهي، هو الذي ما يزال غالباً حتَّى عىل ما نراه عالاًِم من ثقافتنا.

الثقافة خارجة عن  الثقافة الشعبية، ال باعتبار هذه  رات عن  ُبّد من إعادة بناء مفاهيمنا وأفكارنا، وما نحمله من تصوُّ ال 

العالِم  العالِم، مبا هو شعبي، وتوسيع  فيه  ُنِفيد  أن  الذي ميكن  الدور  بالتأكيد عىل  بل  املعريف،  أو  العلمي  البحث  اهتامم 

بالشعبي، ورفدهام، معاً، مبا يف كل واحد منهام من خصوصيات، أو خواّص، باألحرى، تزيد من ثرائهم، حيث الواحد ُيْثِي 
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بالثقافة  التي اهتمت  البحث  الجامعات املغربية، ويف بعض وحدات  اليوم، يف  العالقة به، كام صار يحدث  ق  اآلخر، وُيعمِّ

الشعبية، يف سياقها الجاميل املعريف، وبظهور عدد من األبحاث والدراسات العميقة التي أضاءت الكثري مام كان ُمْعِتاًم، أو 

غري مفهوم، عند البعض، يف هذه الثقافة، وفيام تقرتحه من أسئلة وأفكار، وما تحمله، أيضاً، من قيم، ومن تعبريات جاملية 

ُتِفيد يف فهم هذه الثقافة ذاتها، ويف الدخول إىل مختلف تعبرياتها، اللغوية أو الرمزية، وما فيها من دواّل، وما ُتحيل عليه من 

مدلوالت، باعتبارها حقل أفكار ومعارف وفنون.

ال ميكن أن نشيح ببرصنا عن هذا الرتاث الذي ورثناه من هذه الثقافة، الذي هو تراث يهم جغرافية املغرب كاملة، وال يقترص 

عاتها، وما  عىل مجال دون آخر، أو عىل منطقة دون أخرى، فمساحات هذه الثقافة واسعة، وسعتها توجد يف اختالفاتها وتنوُّ

تزخر به، مثاًل، يف املوسيقى والغناء، من ثراء كبري. 

ع بحكم االبتكارات  يكفي أن ندخل أرض هذه الثقافة، لنكتشف أنها ثقافة بال تخوم، أو أنَّ تخومها شاسعة، وما تزال تتوسَّ

التي تجري فيها، وما تستمده من رموز ودالالت، ومن أشكال تعبريية، من الوساط التي تعيش فيها، يف شامل املغرب أو يف 

جنوبه، ال فرق، فهي كلها ثقافة شعبية، لكنها ثقافة بأكث من لسان، وبأكث من خيال، وبأكث من جناح.

حني تكون رؤيتنا قارصة، وال ننظر إىل الثقافة باعتبارها تعبرياً يصدر عن اإلنسان، مبا فيها من جامل، وما فيها من خيال، فنحن 

سنكون أرسْنا الثقافة، يف عمومها، يف زجاجة وأغلقنا عليها، يف الوقت الذي كان علينا أن نتباهى بهذا الرتاث، وبهذه الثقافة، 

وأال ننظر إليها من ثقب الباب، فقط، العامل أوسع وأرحب، وله أكث من باب ونافذة لنعرفه، ونكتشف، ونستمع إىل ما يقوله 

لنا من أشياء كثرية وباهرة، وفيها العديد من الرسائل، التي هي تعبري عن شعب وأمة، وعن تاريخ وثقافة، وعن إنسان، الزمن 

ع، وليس مجرد صندوق أرسار، أو ُتَحف، مغلق، رَكنَّاه يف زاوية ما، ُمْعِتَمة، ال تدخل الشمس إليها. ل وتنوُّ عنده صريورة وتحوُّ
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ملخص:

وبؤسها  وآمالها،  األمة  أحالم  عن  الصادق  الفطري  التعبري  هو  الشعبي  األدب   
التاريخ، مهام اختلفت األحوال واألماكن،  وشقائها، وهو ظلها الذي يصاحبها عرب 
حاولت ما أمكن يف هذه الدراسة أن أبرز مفهوم األدب الشعبي كام عرفه علامء 
الفولكلور مع إبراز أهم سامت األدب الشعبي و ذكر أهم الوظائف املرتتبة عنه 

والتي تعل من قيمته العلمية والتأطريية ألفراد املجتمع.

األدب الشعبي:« ليس إال فرعا من فروع الفولكلور إىل جانب فروع أخرى متعددة، مبا 
فيها العادات والتقاليد والرقص والتشكيل، إىل غري ذلك«، غري أننا لن نكون معنيني كثريا 
هنا بإشكالية التسمية املتعددة، وأيها أقرب للصواب، حيث نجد من التنويعات الوصفية 
لهذا النوع من األدب قولهم: »األدب الشفاهي غري املدون، البدايئ، الشعبي باملفهوم 
الطبقي، املروي مجهول املؤلف...«، واملالحظ أن هذه التسميات يف أغلبها تنتقص منه 

وتنعته بصفات االبتذال واالنحطاط مقابل ما لـ »ألدب الرسمي » من نعوت رفيعة.

أن  عىل  الشعبي«،  »األدب  إجرائية:  واألكث  رواجا  األكث  التسمية  إذن  سنـأخذ 
مفهوم الشعبي ال يحمل أي داللة انتقاص وإمنا هو وصف عمل ومتييز لهذا النوع 
التسمية  فهي  وأيضا  إبداعه وشيوعه وموضوعه...،  التعبري من خالل طريقة  من 

املتداولة يف أكث البحوث والدراسات العربية واألجنبية.

ثم  الشعبي،  لألدب  إجرايئ  لتعريف  مبحاولة  الدراسة  هذه  يف  معنيني  سنكون 
لعبها ويلعبها عىل  التي  بالوظائف  أبرز سامته وخصائصه وننتهي  سنتوقف عند 

كافة املستويات االجتامعية والفردية. فام هو األدب الشعبي إذن؟

مفهوم األدب الّشعبّي

حرية،  بكل  ذاتها  عن  األمم  بها  عربت  تلقائية،  وسيلة  الشعبي خري  األدب  يعترب 
أحالم  عن  الصادق  الفطري  التعبري  هو  الشعبي  فاألدب  قيد،  أي  ودون  وتجرد، 
األمة، وآمالها، وبؤسها، وشقائها، وهو ظلها الذي يصاحبها عرب الزمن، مهام اختلفت 

األحوال واألماكن.

 ملــــــــــــــف العـــــــدد

أسامة خضراوي األدب الشعبي: 
المفهوم والسمات 

)I( والوظائف

مفهوم الشعبي 
ال يحمل أي داللة 
انتقاص وإنما هو 

وصف عملي وتمييز 
لهذا النوع من التعبير 

من خالل طريقة 
إبداعه وشيوعه 

وموضوعه...، وأيضا 
فهي التسمية 

المتداولة في أكثر 
البحوث والدراسات 

العربية واألجنبية.

األدب الشعبي:« 
ليس إال فرعا من فروع 
الفولكلور إلى جانب 
فروع أخرى متعددة، 

بما فيها العادات 
والتقاليد والرقص 

والتشكيل، إلى غير 
ذلك
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ولهذا السبب كانت دراسة األدب الشعبي بالغة األهمية 
ملن يحاول دراسة نفسية شعب من الشعوب، ومثل هذه 
عىل  تساعد  فإنها  والجد،  بالعمق  اتسمت  إن  الدراسة 
إدراك الخصائص األساسية لهذا الشعب، ومتكن من رسم 
ومل تعرف دراسة  طريٍق واضح األهداف ملستقبل أفضل، 
والعريب بشكل عام  املغريب بشكل خاص،  الشعبي  األدب 
الحقيقة تقول: »  إن  النضج بكل سهولة؛ بل  طريقها إىل 
األوىل  أساسيتني،  مشكلتني  من  عاىن  الشعبي  األدب  أن 
طرف  من  وتهجر  تزدرى  فكانت  العامية،  كلمة  مشكلة 
الباحث والقائم الرسمي، أما الثانية فهي االعرتاف بالرتاث 
الشفهي كفّن قائم الذات، فحدثت عرب تاريخنا فجوة بني 
لداعي  االعرتاف  من  فحرم  والشعبية«،  الرسمية  اآلداب 
لساين يتجىل يف ازدراء العامية، وداٍع فني يحوي بني طياته 

معامل اإلبداع واألدبية.

وسنكون بطبيعة الحال أمام اإلشكالية نفسها التي يواجهها 
معني يف  ملفهوم  تعريف  إعطاء  بصدد  كان  كلام  الباحث 
تعدد  أن  من  انطالقا  اإلنسانية،  العلوم  حقول  أحد  إطار 
والفولكلورية  الفكرية  واملرجعيات  واألنساق  املــدارس 
تعدد  يف  تسهم  والـــدراس  للباحث  املؤطرة  واألدبــيــة 
من  بد  ال  كان  لذا  أيضا.  للمصطلح  الداللية  الحموالت 
االحتياط يف استخالص تعريف شامل لألدب الشعبي، غري 
قدمها  التي  التعريف  يف  املقاربات  ببعض  سنتوسل  أننا 
الخروج  سنحاول  أننا  عىل  امليدان،  بهذا  املهتمني  بعض 

مبفهوم إجرايئ يشمل أهم سامت األدب الشعبي.

تجارب  عن  تكشف  التي  بالرموز  غني  الشعبي  فاألدب 
الكون من حوله، وال عجب بعد  اإلنسان مع نفسه ومع 
ذلك إذا قلنا: إن العامل كله يتحدث من خالل هذه الرموز، 
النصوص  من  نص  تفسري  عىل  القدرة  النقاد  تعوز  فحني 
الشعبي  وباملعطى  األسطوري  باملعطى  يربطونه  األدبية 
الذي يعد املخرج الوحيد لتفسري ما يغمض، ولعل أساس 
الرمز يف األدب هو العودة إىل املعطيات الشعبية واإلحالة 

إليها.

الدخول  تعني  شعبي  مصطلح  إىل  أدب  كلمة  فإضافة 

واملضمون  الفني  الشكل  مرحلة  إىل  املتوارثة  بالشعبيات 

أن  والحصيلة  املتوارث،  الشعبي  املوروث  لهذا  الدرامي 

يحمل  بل  املجتمع،  لرتاث  جذريا  ينتمي  الشعبي  األدب 

تراث أمة بأكملها، ينمو بنموها ويتطور بتطورها. فاألدب 

الشعبي: »تراث ثقايف وتاريخي وفكري فهو الذي ينتقل 

وقصصها  وحكاياتها  وتقاليدها  وعاداتها  األمة  بفكرة 

وأنسابها ومعتقداتها من جيل إىل جيل«.

ويعتمد األدب الشعبي »الرواية والحفظ« يف انتقاله من 

وقد  املؤلف«  »مجهولية  بخاصية  وليس  آخر،  إىل  جيل 

بعرصه، وهكذا  مهموم  املبدع  أن  الخاصية  اقتضت هذه 

إبداعية«  عملية  الشعبي  النص  تناقل  »عملية  تكون 

فيكون النص اإلبداعي يف حركة مستمرة من التجديد، ومبا 

أن هذا العمل قد أضيفت إليه ذوات أخرى وعصور أخرى، 

الفني يف  االنتامء  إليه ال متثل حقيقة  فهذا يجعل نسبته 

يشء.

وهي  أخرى  بخاصية  الشعبي  األدب  يتمتع  كام   

بصورها  الشعب  وجدان  عن  املعربة  »الكلمة  اعتباره: 

تجربة  عن  أو  فردي  وجدان  عن  يعرب  ال  فهو  املختلفة«، 

دراسة األدب الشعبي بالغة األهمية لمن يحاول دراسة نفسية 
شعب من الشعوب، ومثل هذه الدراسة إن اتسمت بالعمق 
والجد، فإنها تساعد على إدراك الخصائص األساسية لهذا 

الشعب، وتمكن من رسم طريٍق واضح األهداف لمستقبل أفضل

»تراث ثقافي وتاريخي 
وفكري فهو الذي ينتقل 

بفكرة األمة وعاداتها 
وتقاليدها وحكاياتها 
وقصصها وأنسابها 

ومعتقداتها من جيل 
إلى جيل«
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»فكرة  عن  وأيضا  الجامعة  تجربة  عن  ولكن  فردية، 

ووجدانها  املتحرك...،  ضمريها  بذلك  فيصبح  الجامعة، 

املعرب عن تجربتها الحياتية وموروثاتها وآمالها وآالمها.«

متعددة،  تسميات  الشعبي  لألدب  أن  يالحظ  ما  وأهم 

 Oral( فأحيانا يسمى »األدب الشعبي أو األدب الشفاهي

littérature( أو الفن اللفظي )Verbal Art(، أو األدب 

التعبريي )Expressive littérature(« وهناك من يعطيه 

العامي  املؤلف،  املجهول  »األدب  هو  بأنه  كامال  تعريفا 

اللغة املروي شفاهيا، املعرب عن ذاتية الطبقات الشعبية 

الدنيا، املتوارث عرب األجيال« أو هو »املأثورات الشعبية 

جلها )الفولكلور(، أو بعضها مام يعتمد عىل اللغة أساسا، 

كالقصص، والشعر واألمثال واأللغاز، وما يليها« وهو بهذا 

املعلوم  »فهو  الرسمي  األدب  مقابل  يف  يكون  التعريف 

الفرد  ذاتية  عن  املعرب  املدون،  اللغة،  الفصيح  املؤلف، 

قبل الجامعة، الرائج عن طريق الكتابة والطباعة والنرش« 

هو  الشعبي  األدب  يبقى  السطحية  الفوارق  هذه  ورغم 

الشعبية  الجامعات  وجــدان  عن  يعرب  الــذي  »األدب 

ويدعم  وطموحاتها،  وهمومها  هواجسها  ويتحسس 

التعبري عن محطة تجارب املجتمع،  متاسكها« كام يحاول 

وبهذا نكون قد أخرجنا كلمة »أدب« من مدلولها اللغوي 

الحديث  االصطالحي  مدلولها  إىل  »التأدب«  يعني  الذي 

أي  والتثقيف«  اإلمتاع  إىل  يهدف  »فن  به  يقصد  الذي 

فيطلعنا  الحياة  من  موضوعاته  يستمد  الذي  األدب  ذلك 

عىل تجارب اآلخرين ويضيف إىل خرباتنا خربات جديدة، 

نستغلها ونستفيد منها يف حياتنا اليومية.

أما املقصود بالشعب فقد »قرص بعضهم هذا املفهوم عىل 

الفالحني والذين احتفظوا بالعادات وآداب اللياقة القدمية 

والذين تسيطر عليهم العاطفة فكرا وسلوكا«.

يتداول  »)شعب(  إىل  املجتمع  قسم  اآلخــر  والبعض 

أفراده فيام بينهم األغاين والقصص واألمثال وغريها. مام 

يتذكرون من املايض السحيق، ثم إىل )خاصة( أي املثقفون 

الشعب  مفهوم  نجد  وهنا  الكتب«  من  مستمدة  ثقافة 

فكري،  أو  تاريخي  أو  جغرايف  اساس  عىل  أساسا  يرتكز 

أسالفه  عن  املوروثة  وثقافته  بفنونه  غني  بلد  واملغرب 

ويؤكد هذا يعقوب جرم بقوله: »هو األدب الصادق الذي 

يخرج من الروح الشاعرة يف صورة كلامت، فهو ينبع من 

داخل  تعيش  التي  الفطرية  املشاعر  ومن  طبيعي،  دافع 

اإلنسان«.

عباس الجراري األدب الشعبي »جزء ركينا من  كام يعترب 

والذات  الوطنية  الشخصية  مقومات  وتعبريا عن  الرتاث، 

وبتلك  الــذات  بهذه  اهتامم  به  واالهتامم  الجامعية، 

محاولة   « أنه  عىل  بدير  حلمي  يقدمه  فيام  املقومات«، 

للتعبري عن محصلة املجتمع بوسائل مختلفة، وهو نتائج 

تعامل املجتمع مع الكلمة، ذات الداللة وذات املغزى«. 

األدب  »أما  بقولها:  منابعه  إبراهيم  نبيلة  تحدد  بينام 

ثم  الجمعي«،  والالشعور  الوعي  من  ينبع  فهو  الشعبي 

»فاألسطورة الكونية وأساطري  تتحدث عن بعض أشكاله: 

الشعبية  والحكاية  الخرافية  والحكاية  واألرشار  األخيار 

واللغز واملثل الشعبي والنكتة، كلها أنواع أدبية شعبية.«

المقصود بالشعب فقد »قصر 
بعضهم هذا المفهوم على 
الفالحين والذين احتفظوا 

بالعادات وآداب اللياقة 
القديمة والذين تسيطر 
عليهم العاطفة فكرا 

وسلوكا«.

أهم ما يالحظ أن لألدب الشعبي تسميات متعددة، فأحيانا 
 )Oral littérature( يسمى »األدب الشعبي أو األدب الشفاهي

 أو الفن اللفظي )Verbal Art(، أو األدب التعبيري
»)Expressive littérature(
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ومييز رشدي صالح األدب الشعبي عن األدب الرسمي أو 

االحرتايف عىل أساس مصدر اإلبداع، عىل اعتبار أن الشعب 

هو من يبدع األول، فيعرب عن ثقافته وواقعه االجتامعي، 

يحتويه،  الذي  الوعاء  هي  فالعامية  اللغة،  أساس  وعىل 

وكام أن العامية هي مثرة تفاعل وتالقح  اجتامعي حضاري 

وتاريخي، فإن لألدب الشعبي الشفهي امتدادا وجذورا يف 

الجغرايف والتاريخ.  

وقد ذكر عبد الحميد يونس يف معجمه للفولكلور تعريفا 

مطوال لألدب الشعبي يشري إىل كثري من اإلشكاالت والقضايا 

األساسية التي تواجه دارس هذا املبحث، فيقول: 

» األدب الشعبي مصطلح جديد يدل عىل التعبري الفني 

املتوسل بالكلمة، وما يصاحبها من حركة وإشارة وإيقاع؛ 

تحقيقا لوجدان جامعة يف بيئة جغرافية معينة أو مرحلة 

محدودة من التاريخ. ولقد اختلف مدلول هذا االصطالح 

باختالف املدارس الفولكلورية واألدبية؛ فقد كان يعني يف 

الدول الالتينية كل ما يعنيه مصطلح الفولكلور ثم حدد 

علام  الفولكلور  أصبح  أن  بعد  الشعبي  األدب  مجال  يف 

قامئا برأسه، له مناهجه ودوائر بحثه..، ويدخل يف دائرة 

املادية  واآلثار  والنقوش  باملدونات  االهتامم  املصطلح 

إىل  فرد  من  تنتقل  التي  والروايات  الشفاهية  والنصوص 

طريق  عن  بيئة  إىل  بيئة  ومن  جيل  إىل  جيل  ومن  فرد 

التلقي أو الحفظ والرتديد...«.

دمجه  يونس  الحميد  عبد  تعريف  عىل  يالحظ  مام 

يؤكد  مام  الشعبي،  األدب  مليدان  املادية  واآلثار  للنقوش 

تبنيه للمفهوم الواسع لألدب الشعبي املقرتب من مفهوم 

أن  وهو  آنفا  قلناه  ما  نفس  سنتبنى  أننا  غري  الفولكلور، 

الفولكلور،  كل  وليس  الفولكلور  من  الشعبي جزء  األدب 

ودارسه يفرتض فيه املعرفة العامة وليس بالرضورة الدقيقة 

بالجوانب العلمية األخرى من الفولكلور من أنثوبولوجيا 

بالدراسة  ملزم  هو  نفسه  الوقت  ويف  وأركيولوجيا...، 

مبعنى  واإليقاع،  والحركة  الكلمة  من  تقره  التي  العميقة 

ميادين  من  ينهلها  التي  الرضورية  اإلواليات  ميتلك  أن 

اللسانيات والنقد األديب والسيميائيات واملوسيقى..

وبغية االنتقال إىل الفقرة املوالية التي تعنى بأهم سامت 

وخصوصيات األدب الشعبي، نورد تعريفا ملحمود ذهني 

يتضمن مجمل التحديدات التي أرشنا إليها أعاله: 

»هو مجمل الفنون القولية التلقائية، وهذه الفنون هي 

عىل رأس قامئة فروع الرتاث، ونقلت هذه الفنون بلهجة 

تعبري  وهي  شفاهي،  وبشكل  لجيل،  جيل  من  دارجــة 

واألدب  اإلنسان،  ومع  الطبيعة،  مع  اإلنسان  تفاعل  عن 

اإلنسان  لخربات  تتويج  عن  عبارة  املفهوم  بهذا  الشعبي 

الفنون  هذه  وتشتمل  ومشاعره،  وأحاسيسه،  ومعارفه، 

الشعبية،  األغنية  الشعبي،  املثل  الشعبية،  الحكاية  عىل 

النادرة والنكتة، نداءات الباعة…الخ«.

سمات األدب الّشعبّي 

ميكننا  ذهني  محمود  الدكتور  تعريف  تحليل  خالل  من 

والعامة  األساسية  السامت  من  مجموعة  نتوقف عىل  أن 

لألدب الشعبي، سواء من حيث الشكل أو املضمون ومن 

هذه السامت: 

أوال. اللغة: تحدث التعريف عىل أن األدب الشعبي ينقل 
بلهجة دارجة أو عامية، غري أنه دقق يف األمر أكث حينام 

تكاد  حتى  ميرسة،  أو  مسهلة،  فصحى  »أنها  ب:  وصفها 

تحمل  أنها  مبعنى  الظاهري«،  الشكل  يف  العامية  تقارب 

كثريا من معجم وتراكيب الفصحى لكنها تخضع يف األغلب 

األخري  الفصل  يف  سرنى  كام  اللهجة  العربية  لخصوصيات 

من هذا البحث. 

الشعبي،  األدب  معجم  عن  الحاوي«  »إيليا  تحدث  فيام 

الريف،  بروح  مشبعة  عامية،  تكون  ألفاظه  »أن  فقال: 

األدب الشعبي جزء من الفولكلور وليس كل الفولكلور، ودارسه 
يفترض فيه المعرفة العامة وليس بالضرورة الدقيقة بالجوانب 

العلمية األخرى من الفولكلور من أنثروبولوجيا وأركيولوجيا
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األدب  تناول  أن  آخرون،  ويقرر  يومي«..  بشكل  متداولة 
الشعبي بالفصحى يجعله يتنازل عن قدر كبري من الحرية 

الشفوية التي يتمتع بها.

واضح إذن، أن لألدب الشعبي لغة خاصة تنهل أساسا من 
الدارجة مع بعض االرتقاء نحو الفصحى، كام نرى  لسان 
الشعبي  باألدب  فاالهتامم  وعليه  والسري؛  الحكايات  يف 
يقتيض من الدارس املعرفة الكافية بعلم اللهجات ويدخل 
يف إطاره خصوصا اللسانيات االجتامعية، ثم مناهج تحليل 
الشعبي ظل  األدب  أن درس  األديب وغريه، ذلك  الخطاب 
بعيدا عن املناولة اللسانية قياسا مع ما بذل من دراسات 
لهذا  اخرتنا  وقد  فيه..،  والقيمية  الفنية  الجوانب  تسائل 
البحث االهتامم بهذه الجزئية كمدخل من مداخل كثرية 

لتحليل خطاب األدب الشعبي.

الشفوية ألنها من  الشفهية وليس  نقول  الّشفهّية:  ثانيا. 
للداللة  الشفاهية  لفظ  يستعمل  من  وهناك  شفه،  مادة 
أهمية  وتتجىل  للكتابية،  كمقابل  بصدده  نحن  ما  عىل 
واستيعاب  لفهم  املدخل  اعتباره  يف  الشفهية  مصطلح 
يف  الغامضة  الجوانب  من  كثريا  أيضا  بل  الشعبي  اإلبداع 
الشفاهية  نظرية  أونج  والتج  فصل  وقد  بدوره.  الفصيح 
التي متنح قواعد التحليل املوضوعي لظاهرة األدب الشعبي 
بعيدا يف كثري من الجوانب عن اإلواليات االعتيادية لتحليل 

النصوص األدبية الفردية.

فوارق  إىل  »الوصول  التمييز  هذا  خالل  من  أمكن  وقد 
مذهلة وأساسية يف طرق تحصيل املعرفة والتعبري بالكالم 
بني الثقافات الشفهية األولية »ثقافات بال معرفة بالكتابة 
»ثقافات  الثانوية  الشفاهية  ثقافات  وبني  اإلطالق«  عىل 
للصوت  هي  األوىل  يف  فالسلطة  بالكتابة«،  التأثر  عميقة 

وليس الحرف.

وقد ذكر الدكتور عبد العزيز أعامر كالما قيام عن الشفهية 
الجامعي:  للموسم  الشعبية   الثقافة  ملاسرت  يف محارضاته 
2010 /2011، ونظرا ألهميته أورد بعض ما قاله يف ماهية 
الشفهية وبعض خصائصها، وهو يتوافق كثريا مع ما ورد يف 

نظرية الشفاهية لوالرتج أونج.

»الشفهية هي منط للعيش وطريقة للتفكري، وهي ذهنية 
تحكمها  بسيطة  شبكة  عرب  التواصل  أسلوب  عىل  تقوم 

خياال  ليست  وهي  اقتصادية،  جغرافية،  دينية،  سياقات 
الشفهي  واألدب  لألسالف.  واقعية  تجارب  وإمنا  فقط، 
يقوم عىل املعرفة والقدرة عىل القول عن طريق التعلم 
والتتلمذ والتمرس والتجربة والقدرة عىل الحيك. ونصوصه 
تتضمن املؤثرات الشفهية التي ميكن العثور عليها يف قلب 

النصوص الفصحى أيضا«. 

هناك  أن  من  أونج  إليها  أشار  التي  الفكرة  نفس  وهي 
كتايب،  أو  خطي  وآخــر  شفهي  عقل  عقلني:  أو  فكرين 
يفرض  الذي  األمر  األديب ستتغري،  اإلبداع  وبالتايل فمالمح 
اللساين، ومن ذلك نجد  التحليل  إواليات  بدوره تغيريا يف 
أن: »علم اللغة التطبيقي وعلم اللغة االجتامعي أخذا يف 
اآلونة األخرية يقارنان عىل نحو مضطرد بني آليات التعبري 
الشفهي وتلك الخاصة بالتعبري املكتوب«. إننا يف النصوص 
الشفهية نكون أمام متكلم مبدع وليس كاتب مبدع، مام 
يجعل املناولة التحليلية تختلف باختالف طبيعة الباّث يف 
الشعبي  األدب  ويستقي  اإلبداعي.  التواصل  الفعل  هذا 
سامته األخرى من سامت وخصائص العقل الشفهي مثل 

التذكر والتكرار واإليقاع والبساطة.

»القاسم  ألنها:  الشفاهية  سمة  عن  اليشء  بعض  ركزنا 
املشرتك بني كل أشكال التعبري الشعبي، والداعمة له لغويا 
وثقافيا. فالشفاهية تظل النسق األول يف تشكل ومتظهر 
القوالب واألشكال التعبريية، من رسد وشعر وغناء ونرث، 

مسجوع أم ال«.

األدوار  عىل  الشاديل  املصطفى  يؤكد  السياق  هذا  ويف 
جعلها  والتي  الشفاهية  تلعبها  التي  واملتكاملة  املتعددة 

كاآليت : 

دور وظيفي، نظرا ملعيارية األشكال الجاملية.

دور محيل، يف وضع ومعالجة اإلشكاالت املجتمعية.

اإلنسان  تهم  التي  الكربى  القضايا  تناول  يف  كوين،  دور 
والبش ككل.

دور رمزي، يف التعاطي مع املقوالت واألبعاد األنثوبولوجيا 
لإلنسان املغريب.

عىل  تقوم  الشفهية  الثقافة  يف  فاملعرفة  الّذاكرة:  ثالثا. 
الذاكرة، أهمها  لتقوية  التذكر كام تعتمد صيغا وأساليب 
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وجود مخاطب لتحفيز التفكري. ومن املهم أن نشري هنا إىل 
مقالة لورد األملاين عن التذكر حيث يتحدث أن الراوي أو 
الشاعر الشفهي ال يحفظ أبياته أو مشاهده حرفيا أكث من 
كونه يرتجلها، إنه يتذكر األفكار الجوهرية أكث مام يتذكر 
اللفظي، فهو: »يخطط لكالمه مبارشة واملخاطب  التعبري 
أمامه ينتظر الفرصة ليأخذ طرفا يف الحديث، فيستعمل 
ترد  لفظة  إىل  ويبادر  النحوي،  وتركيبه  مفرداته  نفس 
ومن  الحرفية..«،  اللفظة  عن  البحث  من  بدال  ذهنه  إىل 
مقتضيات فعل التذكر أيضا نجد عمليات التكرار والرتديد 

وتقنيات لفت االنتباه والتحفيظ. 

للمتون  الشفهي  النقل  بني  التمييز  يجب  العموم  وعىل 
إحيائها  إىل  يسعون  الذين  ــرواة  وال الحفظة  طرف  من 
وتحيينها حسب سياقات التلفظ واإللقاء من جهة، وإعادة 
جهة  من  أخرى  ألغراض  تسخريها  بهدف  النصوص  إنتاج 
عملية  كون«  الشعبي  األدب  مميزات  أهم  فمن  ثانية.  
تناقل النص الشعبي عملية إبداعية«  فيكون النص بذلك 

اإلبداعي يف حركة مستمرة من التجديد.

أوضح  وقد  غريه،  يف  أو  الشعر  يف  سواء  اإليقاع:  رابعا. 
األدب  اإليقاعية  يف  األمناط  العديد من  أن مثة  الباحثون 
الشاعر  أو  الراوي  لدى  التنفس  إيقاع  قبيل  من  الشفهي 
الشعبي، حركات الجسد، إىل جانب اإليقاعات املوسيقية 
هنا  منثل  أن  وميكن  املحيط،  من  املستلهمة  البسيطة 

مبرددات النساء والفالحني والباعة والبحارة وغريهم.

الشعبي  األدب  يتوسل  ال  واالختزال:  البساطة  خامسا. 
بالغامض أو املهجور من الكالم، وال يعتمد اإلطناب وسيلة 
للتعبري، بقدر ما يلجأ إىل البسيط واملتداول والكالم املختزل، 
والحياتية  اإلجرائية  سياقاتها  يف  املفاهيم  تستعمل  كام 

لصياغة املواقف وخلق عالقة حميمية بني امللقي واملتلقي.

بحيث  عام  الشعبي  األدب  موضوع  املوضوع:  سادسا. 
بحيث  خاص،  أيضاً  وهو  األمة،  أفراد  من  فرد  كل  ميس 
يحسه كل فرد بأنه موضوعه الشخيص الذي يهمه وحده، 
أو يهمه قبل أي شخص آخر. فاألدب الشعبي يتناول كل 
فال  بالشعب،  مبارش  اتصال  له  موضوع،  أي  أو  موضوع، 
أن  دون  املطلق،  والخيال  املجرد  الشعبي  األدب  يالمس 
بل  اإلبداعية،  واللمسة  والفنية  العمق  غياب  ذلك  يعني 
ميكن القول أنها طبع وليست صنعة، وتنطلق من الواقع 

االجتامعي تصويرا أو نقدا أو حلام بآخر أحسن.

سابعا. الّشكل: يعترب األدب الشعبي قمة الوعي الفني، 
فهو ال يحدد لنفسه شكاًل معيناً، وال يأنف أن يستعري لنفسه 
أي شكل يجد أن فيه تحقيقاً ألهدافه ومراميه..، فقد تقال 
تحول  أو  ما،  مبثل  القصة  نتيجة  تعزز  بعدها  ما..،  قصة 
القصة إىل أغنية شعبية..، أو مرسحية شعبية، أو تزاوج بني 
هذه األشكال مجتمعة، فنفس الفكرة أو املوضوع تعالج 
واملتلقي.  واملوقف  املقام  بأشكال مختلفة حسب طبيعة 
واملناسبة،  املتاحة  الوسائل  كل  الشعبي  األدب  فيستخدم 
مثل وضع املفهوم املعني يف مثل، أو حكاية، أو فرجة، أو 
أسطورة، أو ملحمة، أو سرية، أو دراما.. وكل همه تحقيق 

املضمون والغاية.

السامت  من  واحدة  هي  والّتلقائية:  العفوية  ثامنا. 
األدب  تؤطر  التي  الشفهية  بظاهرة  العمق  يف  املرتبطة 
األدب  من  أكث  الفطرة  يساير  األخــري  فهذا  الشعبي، 
وطريقة  األدب،  َحْبك  يف  الفطرة  هذه  وتتجىل  الرسمي، 
كام  آلخر،  زمن  ومن  ألخرى،  بيئة  من  املتغرية،  إبداعه 
تتجىل الفطرة والتلقائية يف ال منطقية الرسد، والربط بني 
األحداث، بعكس األدب الرسمي، الذي يعتمد عىل الربط 
أن  أحمد رشدي صالح:  الباحث  أكد  هنا  واملنطقية، من 
الحقيقية  الصورة  إعطاء  يف  صدقاً  أكرث  الشعبي  األدب 
للعملية االجتامعية. ومن هذه السامت نستطيع أن نحدد 

للشعبية معلمني أساسيني هام: 

األدب  هذا  يشمل  بحيث  الّتداول:  أو  االنتشار   •
الذي  الرسمي  األدب  بعكس  وذلك  املجتمع،  كل طبقات 

تتناوله طبقة معينة.

فمن أهم مميزات األدب 
الشعبي كون« عملية 

تناقل النص الشعبي عملية 
إبداعية«  فيكون النص بذلك 
اإلبداعي في حركة مستمرة 

من التجديد.
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• الرّتاثية أو الخلود: إن هذا األدب يستطيع أن يطفو 
فوق سطح الزمن ليقابل كل عرص بنفس الجدة والحيوية، 

ويلتقي مع كل جيل بنفس االنفعال والتأثري.

إن األدب الشعبي بهذه السامت وغريها جوهرة محصورة 
حسب  وينقص  يزيد  مؤلفه  فهو  معني،  شعب  ذاكرة  يف 
والوضعيات  ــداث  واألح واملناسبات  والوقائع  النوازل 
الرأسامل  يؤلف  وهو  املتنوعة،  التواصلية  والسياقات 
الثقايف الذي يعكس املالمح املميزة ألفراده، وحامال لقيم 
الجامعة. إن األدب الشعبي صدى املايض ال يصاب باإلتالف 
أو االبتذال، ينتقل من جيل إىل جيل باستمرار ليصل إلينا 

متأثرا ببصامت األسالف مصبوغا بصفات العرص.

وبعد هذه الجولة مع أبرز سامت األدب الشعبي، نتساءل 
عن أهم الوظائف التي يلعبها سواء عىل مستوى الفرد أو 

الجامعة.

وظائف األدب الّشعبّي 
إن كل نوع من أنواع األدب، بل كل قطعة أدبية 

الذي  الدور  والوظيفة: هي  املعينة،  وظيفتها  لها  شعبية، 

شعب  لدى  الثقافية  الحياة  يف  النوع  أو  الجزء  به  يقوم 

وظيفة  له  الشعبي  األدب  أشكال  من  شكل  فكل  معني. 

نفس  أخرى من  أكث، وقد تشرتك معه مناذج  أو  واحدة، 

الشكل أو من أشكال أخرى بنفس الوظيفة، وهذه بعض 

عىل  وسرنكز  الشعبي،  األدب  بها  يقوم  التي  الوظائف 

وظيفتني اثنتني؛ التعليمة والرتبوية: 

1-3 الوظيفة التعليمّية: 
من  تبتدئ  الوظيفة  أن هذه  إىل  اإلشارة  تجب 

البيت وتستمر مع اإلنسان يف املجتمع بقية حياته، مادامت 

شخصية اإلنسان مستمرة يف التكوين، والسؤال الذي يطرح 

نفسه هو ماذا يتعلم األطفال من األدب الشعبي، خاصة 

أو  السري  أو  الشعبية،  األمثال  دراسته من  بصدد  نحن  ما 

األغاين أو الحكايات...، لذلك سنتحدث عن جوانب متعلقة 

بالوظيفة التعليمية وهي: امللكة اللغوية، والحس الفني، 

وتنمية قدرات التفكري.

اللغوي  النمو  يؤكد هدسون يف فصل  اللغة:   -
أن  االجتامعي  اللغة  علم  كتابه  من  للطفل  االجتامعي 

األطفال غالبا ما يتبعون مناذجهم اللغوية بالرتتيب التايل: 

وأخريا  األقران  ثم  األبوين  منوذج  أوال  األطفال  »يتبع 

وتشكل  وبقوة  فاعلة  الشعبي  األدب  ونصوص  البالغني«، 

األقران  محادثة  الصغار يف  يحاكيها  مناذج  اللغوية  مادتها 

هي  األرسة  يف  الشعبي  األدب  أجناس  فوظيفة  والبالغني، 

يف  الطفل  سيسعف  الذي  اللغوي  الرصيد  وإغناء  تعميق 

التواصل، ومن املستحسن توظيف لغة قريبة من الفصحى 

يف  الطفل  نساعد  حتى  الوسيطة،  باللهجة  يسمى  ما  أو 

اللغوية يف دراسته عىل  التغلب عىل معيقات االزدواجية 

األقل عىل مستوى املعجم.

الشعبي  فاألدب  أسلفنا  كام  الفني:  الحس   -
ملء بالتصوير الفني الراقي الذي ينمي لدى الطفل ذوقا 

وتنقيحها  النصوص  من  األنسب  اختيار  رشيطة  متنوعا 

إلذكاء  مضمونها  حول  األطفال  مع  الحوار  جسور  وخلق 

روح النقد اإليجايب، بل االتجاه الحديث يف الرتبية والتعليم 

»يجنح إىل تجربة القدامى يف هذا الشأن، وهي التعليم 

من خالل طرق غري مبارشة، فهي تكون يف الغالب أنجع 

اتجاهاً  تأخذ  التعليمية  القيم  نجد  ولذلك  تأثرياً،  وأكرث 

شعبياً مام ينمي معه الذوق الفني والحس االجتامعي عرب 

تلك القصص املوروثة التي تتداولها الجامعة عرب مخيال 

شعبي جمعي«.

إن األدب الشعبي بهذه السمات وغيرها جوهرة محصورة في 
ذاكرة شعب معين، فهو مؤلفه يزيد وينقص حسب النوازل 

والوقائع والمناسبات واألحداث والوضعيات والسياقات 
التواصلية المتنوعة، وهو يؤلف الرأسمال الثقافي الذي يعكس 

المالمح المميزة ألفراده، وحامال لقيم الجماعة
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كام مينح األدب الشعبي لسامعه خصوصا الطفل 

األشكال  الرسد من  الخيال، واكتساب ملكة  لتنمية  فرصة 

بأصالتها  الناشئة  يربط  الذي  الشعبي،  والشعر  الرسدية 

ويحببه إليها مبا تضمنه من ذوق موسيقي رفيع ومتنوع 

يف  االنغالق  عىل  نحّث  أننا  ذلك  يعني  أن  دون  وعريق، 

وجه اإلبداعات اإلنسانية، عىل أن الجهات الرسمية تتحمل 

مسؤولية واضحة يف هذا الجانب يف العناية بهذا املوروث 

وتجميعه وتنقيحه ودمج ما يصلح منه - وهو كثري - ضمن 

املناهج التعليمية والرتبوية والثقافية والسياحية والعلمية.

- تنمية القدرة عىل التفكري: تشتمل الحكايات 
والشخصيات،  والحركة  كالصوت،  كثرية  عنارص  عىل 

الواقعية  والعنارص  والتاريخية،  الجغرافية  واملعلومات 

داخل  والحكاية  االزمنة،  وتداخل  والرموز،  والخيالية 

تنمية  يف  تساهم  التي  العنارص  من  ذلك  وغري  الحكاية، 

الزمان  عن  الطفل  لدى  األساسية  والتصورات  املفاهيم 

جهة  ومن  والحياة.  والواقع  واإلنسان  والحركة  واملكان 

وتنميته  الخيال  عىل  تشتغل  الشعبية  فالحكاية  أخرى 

بشكل  التعليمية  العملية  يف  يساعد  ما  وهو  كبري  بشكل 

عام وتنمية القدرات اإلبداعية للطفل بشكل خاص.

2-3 الوظيفة الّتربوّية 
واألمثال  عموما  الشعبي  األدب  أن  بها  ونقصد 

الشعبية خصوصا ساهمت عرب األجيال يف التنشئة عىل قيم 

الجامعة واالرتباط مباضيها وذلك من خالل: 

-  التأكيد عىل قيم الجامعة: حيث تعرب األمثال 
قيم  تأكيد  بدور  تقوم  لذا  الشعبية،  الجامعة  ضمري  عن 

الجامعة، وذلك من خالل إبراز قيم وحكم ومبادئ عابرة 

لألجيال، ومن هنا فنحن نرى أن التعامل مع مخزوننا من 

األمثال الشعبية يجب أن يكون يف اتجاهني اثنني؛ يحتفظ 

األول بهذا الرتاث كام هو ألهداف علمية بحثه، فيام تتم 

عملية التنقيح واالنتخاب ملا يقدم للناشئة يف إطار العملية 

القدم  منذ  اإلنسان  حياة  وتنظم  والرتبوية،  التعليمة 

حصيلة من القيم واملعارف الثقافية، ولقد لجأ اإلنسان إىل 

األدب  منها:  املعارف  هذه  لنش  مختلفة  وطرق  أساليب 

الشعبي، الجامعات، وسائل اإلعالم، األندية وغريها..، ولعل 

حيث  األوقات،  من  وقت  يف  أهمها  كان  الشعبي  األدب 

ضآلة حجم وقلة فاعلية الوسائل األخرى، ومل يقترص دور 

األدب الشعبي يف ترسيخ القيم والعادات ونشها فحسب، 

بل ساهم أيضاً يف نقد السلبي منها ونبذه. 

تبتغي  العميقة  أبعادها  الشعبية يف  األمثال  إن 

عن  الكشف  خالل  من  رمزية  بطريقة  الواقع  انتقاد 

بالرمزية، ولذلك  تناقضاته بقالب سخري أو جدي مفعم 

فهي تنمي يف املتلقي أيضا حسا نقديا معتربا. 

ينتمي  الجامعية:  للجامعة  االنتامء  تنمية   -

االنتامء،  بهذا  ويشعر  معينة،  جامعة  إىل  إنسان  كل 

ويتكيف تبعاً النتامئه، وقد قيل: اإلنسان اجتامعي بالطبع. 

فالفرد  أيضاً،  بالطبع«  منتم  »اإلنسان  أن  يقال  أن  وميكن 

تاريخي  لوطن ذي عمق  ينتمي  مثاًل  املغريب  املجتمع  يف 

املغريب  اإلنسان  وسيجد  والتكامل،  بالتنوع  تتسم  وهوية 

روح  إذكاء  يف  يساهم  الذي  الشعبي،  تراثه  يف  جليا  ذلك 

املواطنة واالعتزاز باالنتامء إىل أمة لها ماض عريق.

ونرشها:  الثقافية  واملعارف  القيم  ترسيخ   -

تنظم حياة اإلنسان حصيلة من القيم واملعارف الثقافية، 

ولقد لجأ اإلنسان إىل أساليب وطرق مختلفة لنش هذه 

املعارف عن طريق  األدب الشعبي.

والعاطفي  النفيس  والتآزر  التضامن   -

عن  الجامعة،  تعبري  يف  الوظيفة  هذه  تتمثل  للجامعة: 

حاالتها النفسية والعاطفية، بشكل سار ومفرح يف األحداث 

السارة، وبشكل حزين وكئيب يف األحداث املحزنة، فحينام 

مثال،  والختان  والعقيقة  كالزواج  بحدث  الجامعة  تحتفل 

تعرب عن سعادتها من خالل الرتاث، وحينام تنتاب الجامعة 

اآلالم واألحزان نتيجة ملوت عزيز أو ظلم واقع، أو شفاء 

أو حرمان... فإنها تلجأ للرتاث أيضا لتعرب به عن أحزانها، 

من  يبثون  الرتاث  إىل  والعاشقون  املحبون  يلجأ  وكذلك 

خالله عواطفهم وأمالهم.
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)II( تجلّيات الّثقافة الّشعبّية المغربّية

األمثال الّشعبّية المغربّية أنموذجًا

األمثال الّشعبّية:
 »هي تلك األقوال المأثورة اّلتي تلخّص تجربة أو فكرة فلسفّية«

» اللَّْه يَرَْحْم اُللَّْو ِلنْي َحتَّـى ِمْثلَْة َما َجابُوَها كُْذوب«. 

)مثل مغريب(

تقديم

رسم  يف  كبري  بدور  يقوم  مجتمع  ألَّي  الّشعبّي  الرُتاث  أّن  الشكَّ 
من  عليه  يشتمُل  ملا   ، اليوميِّ الواقع  يف  االجتامعيَّة  الحَياة  صورة 
ُلوك، َوطرَائق  د آلَيات السُّ رات وخربات، ُتحدِّ أفَكار ومفاهيم وتصوُّ

التَّفكري، وأمناط التَّفاعل وأشَكال العالقات االجتامعيَّة.

ل  ُتشكِّ الَِّتي  الفكرَية  املنُظومة  من  مهمٌّ  جزٌء  عبيَّة  الشَّ واألمثاُل 
عبيَّة واألساطري  يًة عن الحكايات الشَّ عوب، وال تقلُّ أهمِّ ثقافة الشُّ
عبيَّة األُخرى، وعليه مُيكن استقراُء الواقع االجتامعي  واملوروثات الشَّ
وسُيوُلوجي لفهمها، فضاًل عن معرفة منط الحياة االجتامعّية  والسُّ

ومسارها وطبيعتها.

عبيَّة  وليس من باب امُلصادفة أن يعترب بعُض الباحثني األمثال الشَّ
نًة يف غاية األهميَّة لبناء ُبحوثهم امليدانيَّة، وُمقارباتهم العلميَّة،  ُمدوَّ
ومن هذا امُلنطلق أدرَجت بعض الجامعات العامليَّة ضمن برامجها 
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العلميَّة املَثل باعتباره حقاًل معرفّيا مستقاًل، أطلقوا عليه 

علمّية  مؤمترات  عقدت  كام   ،paraméologie ُمصطلح 

ُمتميِّزاً يف جامعة ليل بفرنسا  حول املَثل باعتباره  خطاباً 

وغريها من املؤسسات العلمّية يف الغرب. فضاًل عن َكون 

ضمن  ُمهاّم  محوراً  ل  شكَّ قد  الّشعبّية  األمثال  موُضوع 

العلميَّة  َسات  امُلؤسَّ بعُض  عقدتها  الَّتي  العلمّية  اللقاءات 

دد  والجامعات بالجزائر واملَغرِب العريب1. ولسنا يف هذا الصَّ

األَمَثال  بذخائر  الَعريب  اث  الرتُّ غنى  مبََدى  للتَّذكري  بَحاجة 

عبيَّة. الرَّسمّية والشَّ

وَتعترب كلودين شويل2 من خالل مسارها الّطويل يف البحث، 

أّن علامء االجتامع يف البالد املغاربّية قد استوعبوا رضورة 

والسيام  الّشعبّي  املأثور  حول  تفاهمّية  مبقاربات  القيام 

األمثال الّشعبّية، وتؤّكد قيمة هذا املنت يف دراسة التحوالت 
االجتامعّية واالستامع الّدقيق للّثقافة وهي تتشّكل.3

ماّسة  ُهناك حاجة مجتمعّية  إّن  نقول  أن  مُيكننا  وبالّتايل 

تدُعونا إىل فهم الرّتاث الّشعبّي، مع االستفادة من الرّتاكم 

نقدّي/جاميّل  بشكٍل  الّشعبّية  األمثال  تفسري  يف  الحاصل 

تعرّضت  اّلتي  واالجتهادات  املراجعات  من  وخالّق، وكذا 

لها هذه األطروحات.

في أهمّية الّدراسة 

وجاملية  الّتعبري  بالغة  عن  فضاًل  الّدراسة  أهمّية  تتجىّل 

صورة  رسم  يف  الّشعبّية  األمثال  تأثري  درجة  يف  الّتشكيل، 

الحياة االجتامعّية للمجتمع، وتوجيه عملّياته االجتامعّية، 

وأخالق  وتقاليد  وعادات  قيم  من  تتضّمنه  ما  خالل  من 

محاولًة  باعتباره  البحث  ُيفيد  قد  وبالّتايل  ومعتقدات؛ 

ضوء  يف  االجتامعّية  الحياة  منط  عىل  الوُقوف  يف  ُتساعُد 

األمثال الّشعبية، وفق ما اضطلعت به البحوث والّدراسات 

االجتامعّية واألنثوبولوجية تجاه متون األمثال.  

وتنبُــع أهميّــة هــذه الّدراســة مــاّم يذهــب 

إليــه الّدارُســون بقولهــم: إّن »األمثــال الّشــعبّية قــد 

ــا، وقــد تكــون يف الوقــت نفســه  تؤلّــف دســتوراً اعتقاديّ
ــلوك«...4 ــا يف الّس ــن احتذائه ــّد م ــاذج الب من

انطلقوا  الّشعبّية،  باألمثال  اهتموا  حني  الدارسني  وإن 

يضعون الحدود اّلتي تفصل بينها وبني الِحَكم، وتوّصلوا يف 

هذا الصدد إىل بعض الفوارق، منها: 

مبنزلة  لها  بقيت  الّناس  تجارب  من  قصص  األمثال   «

منها،  لكّل  تلخيص  العناوين  هذه  مع  ويبقى  عناوينها، 

الكاشف  الرّشح  هذا  معه  يحمل  ال  مثاًل  نجد  أن  فقّل 

حني  عىل  أشخاصها،  من  كان  وما  القّصة  أحداث  ملجرى 

أن الحكمة بقيت كام هي كلمة ليس معها هذا الّتفصيل 

الكاشف، ثم إّن الّتجربة املثلّية تجربة عاّمة، عىل حني أن 

الّتجربة الحكمّية تكاد تكون خاّصة، أعني أن املثل ميليه 

الخاص كام ميليه العام، والحكمة ال ميليها إاّل الخاص يف 
الغالب«...5

باملثل  تعنى  اّلتي  املتخّصصة  الّدراسات  تعّددت  وقد 

الّشعبّي من ناحيتي املضمون الفكرّي والّشكل الفنّي، إىل 

والشكل  املضمون  من  كل  مالمح  من وضع  متّكننا  درجة 

الّشعبّية:  األمثال  أّن  الّدارسني  بعض  فريى  السواء،  عىل 

فكرة  أو  تجربة  تلخّص  اّلتي  املأثورة  األقوال  تلك  »هي 

فلسفّية«.6، بينام يرى فريق ثان أّن مضمون املثل الّشعبّي 

ما هو إاّل »موقف صادق يختزن وجهة نظر قد ال تكون 

غبار  تحمل  ولكّنها  الّسليم،  اإليديولوجي  االمتداد  يف 

ُهناك حاجة مجتمعّية ماّسة 
تدُعونا إلى فهم الّتراث 

الّشعبّي، مع االستفادة من 
الّتراكم الحاصل في تفسير 

األمثال الّشعبّية بشكٍل نقدّي/
جمالّي وخاّلق

َتعتبر كلودين شولي من خالل 
مسارها الّطويل في البحث، 
أّن علماء االجتماع في البالد 

المغاربّية قد استوعبوا ضرورة 
القيام بمقاربات تفاهمّية 

حول المأثور الّشعبّي والسيما 
األمثال الّشعبّية
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الّتجارب االجتامعّية املادّية، واملثل كتعبري: يصوغ املوقف 
املّادي بال وساطة نظرّية«7.

تقوم  وأنواعها،  الشعبية  األدبية  األجناس  معظم  ومثل 
املوروثة،  األمناط  عىل  املحافظة  بوظيفة  الّشعبّية  األمثال 
البادية يف العادات واملرويات، والّتقاليد االجتامعّية املرعّية، 
تقّدمه من  ما  الجارية، مع  االجتامعّية  والّسنن واألعراف 
محاوالت تعليمّية، تروى بقوالب فكاهّية أو مسّلية، معرّبة 

عن انطالق الخيال يف تحقيق ما يكمن يف النفوس.

عن  الّدراسات  كأفضل  تقف  السويدّية  الّدراسات  ولعل 
يف  ويذكر  خاّصة،  بصفة  منها  واألمثال  الشعبّية،  اآلداب 
هذا الجانب أن فكارل باكسرتوم، يعد من أهم الدارسني 

السويديني. وقد لّخص أهمّية األمثال يف اآليت: 

يتداولونها،  من  وشقاء  سعادة  عن  األمثال  تتحّدث  أّواًل: 
والقبح،  والجامل  والخزي،  والّشف  والفقر،  الغنى  وعن 

والقّوة والّضعف، والعظمة والوضاعة.

الّنفس  تريح  العلمّية،  الّناحية  من  األمثال،  إّن  ثانياً: 
وتواسيها، وتسخر ومتدح ثّم تهزل يف الوقت اّلذي تتضّمن 

فيه أفكاراً جاّدة.

ثالثاً: تلّقن األمثال الّدرس باألسلوب املرح الحاذق، وهي 
والعدالة،  والعملّية،  الّسليمة،  األحكام  من  بكنوز  مليئة 

واملشاركة العاطفّية، ثّم الّسخرية الالّذعة الّذكّية.

رابعاً: تتكّرر نفس األمثال عند شعوب العامل املختلفة، وإن 
مل تكن من الّناحية الّشكلّية بنفس األلفاظ.

خامساً: تستقبح األمثال الرّذيلة وُتعل من شأن الفضيلة، 
فهي بهذه الّصفة ذات قيمة تهذيبّية.8

العربّية  األمة  لدى  واحدة  الّشعبية  األمثال  كانت  وإذا 
الّشكل واملضمون، العتبارات تاريخّية وقومّية،  من حيث 

العامل  يف  أيضاً  أّنها واحدة  أن نجد  العسري  فإّنه ليس من 
واحدة  والّدالالت، وهي  والغايات  املعاين  كّله، من حيث 
تنتقل من جيل  اّلتي تعتمد عليها يك  الوسائُل  من حيُث 
من  الّرغم  عىل  تتشابه،  ما  وكثريا  تتفاعل  فهي  جيل،  إىل 
البعض، ذلك  انتامء اإلنسان لحضارات بعيدة عن بعضها 
ألّنها ترتبط بهموم البش، ومعاناتهم وتحّدياتهم ملشكالت 
واقعهم وتناقضاته، حيث أّن هناك معاين مشرتكة تربط بني 
هذه الّشعوب من أثر الهجرات املتتابعة بني املجتمعات. 
اّلذي  الالّشعور  إىل  كثرية  أحيان  يف  الّتشابه  هذا  ويرجع 
يجمع بني الّشعوب. خصوصا وأن هذه الّشعوب قد مرت 
وتحّررها،  وكفاحها  وتأّخرها  تقّدمها  يف  متشابهة  بأطوار 

وعانت أحداثاً متشابهة ترّدد صداها يف ِحَكمها وأمثالها.9

يف  قامئة  اجتامعّية  حقائق  ُتعّد  واألمثال  الِحَكُم  أن  ذلك 
يف  لها  ويخضعون  األفراد  بها  يأخذ  البشّية،  املجتمعات 
معاملة بعضهم مع بعض، فهي أداة ذات وظيفة حياتّية، 
متارس سلطة أدبّية لها تأثريها عىل عقلية الناس وترّصفاتهم، 
نظر  ووجهات  كالمهم  دعم  يف  عليها  يعتمدون  ولهذا 
والّسيادة  االنتشار  من  لها  ملا  كّله،  اإلميان  بها  يؤمنون 
فيام بينهم؛ فهي دستورهم يف الحياة الجارية ألّنها تّتصل 
بحياتهم ومشاغلهم اليومّية، وتدّل يف معظمها عىل خربة 

ودراية وصواب الحكم وأصالة االستنتاج.10

الّدراسات  من  الّشعبّية  والِحَكم  األمثال  دراسة  وتعترب 
إعجاز  عىل  تتوّفر  ألّنها  املهّمة  واألنثوبولوجّية  األدبّية 

مثل معظم األجناس األدبية الشعبية وأنواعها، تقوم األمثال 
الّشعبّية بوظيفة المحافظة على األنماط الموروثة، البادية في 

العادات والمرويات، والّتقاليد االجتماعّية المرعّية، والّسنن واألعراف 
االجتماعّية الجارية

األمثال، من الّناحية العلمّية، 
تريح الّنفس وتواسيها، وتسخر 

وتمدح ثّم تهزل في الوقت 
اّلذي تتضّمن فيه أفكارًا جاّدة.
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تطور  عن  واضحة  صورة  تعطينا  ولكونها  خاص،  بالغي 
مبثابة  فهي  العصور،  مّر  عىل  البشّية  والحضارات  الّنُظِم 
حني  جزئياته  وبكّل  حقيقته  عىل  املايِضَ  فيها  نرى  مرآة 
الّناس  الّشعبّية، ودليل عمل يرشد  الحياة  تعكس تجارب 
يف حياتهم فتصبح أكث يرساً، وتجعلنا قادرين عىل التنّبؤ 
املوضوعيَّ  العلميَّ  التْحِليَل  اعتمدنا  ما  إذا  باملستقبل 
سلياًم،  توجيهاً  وتقّدمنا  تطّورنا  توجيه  إىل  بنا  يصل  اّلذي 
كّل  عىل  له  املعارصة  التحّديات  مواجهة  عىل  ومساعدته 

الجبهات.11

العالقة بين المأثور الشعبي 
والذاكرة الجمعية 

هالبواكس  موريس  الفرنيس  االجتامع  عامل  لكتابات  كان 
يف  الذاكرة  حول  الحديثة  األبحاث  عىل  واضحة  تأثريات 
مجال العلوم الثقافية، حيث تبلورت عربها نظرية الذاكرة 
ال ميكن  الفردية  التذكر  عملية  أن  تعترب  والتي  الجمعية، 
أن تنشأ أو أن تتم إالَّ ضمن إطاٍر اجتامعي معني، فعىل 
تنظر  كانت  والتي  عرصه،  يف  السائدة  التصورات  عكس 
بيولوجية  كوظيفة  الفردية  التذكر  وعملية  الذاكرة  إىل 
محض، ربط هالبواكس يف دراسته حول الذاكرة الجمعية 

إليه،  ينتمي  الذي  باملجتمع  للفرد  الشخصية  الذكريات 
واعترب أن اإلطار االجتامعي  ـ والذي تنشئه ثقافة مجتمع 
ما ـ يسهر عىل وضع نسق جمعي يجعل الخربات الفردية 

قابلة للتذكر والتفسري والتحليل.12

وللحديث عن العالقة بني املأثور الشعبي والذاكرة الجمعية 
يف مجتمع ما، ميكن القول: إنها عالقة التنقل ذهاباً وإياباً 
بني مأثور مادي ومأثور غري مادي، منتوج يتموقع ضمن 
مساحة جغرافية معينة يف املخيلة اإلنسانية. ومام اليرقى 
إليه الشك، أن أحد أهم مظاهر هذه العالقة هو أشكال 
التعبري الشعبي، وما يزخر به من أمثال وحكايات وأساطري 
الحدود  متامهية  الثقافية  العنارص  وهذه  ومعتقدات...، 
مع واقع راسخ يقبع هناك، يعنّي هويتها ومينحها الثابت 

والّدوام.

إن التفاعل بني املأثور الشعبي والذاكرة الجمعية، من شأنه 
أن يتسبب يف إحداث عمليتني متالزمتني، بحيث إنه كّلاَم 
كان مثة استعادة ذكريات يصحبها اختالق، مام يساعد عىل 
خصوبة الثقافة وحيويتها وصريورتها. ولعل هذا ما يجعلنا 
اليوم، ندرك كنه استمرار الرصاع وصعوبة حّله بني الذاكرة 
الحديثة.  املختلفة  والذاكرة  وجدت  إن  الرصفـ  التاريخية 
فهل ميكن اعتبار هذا التفاعل والحيوية يف صريورة املأثور 
التاريخ،  اعتداء عىل  اإلرث،  اختالق  يشكله  وما  الشعبي، 
 « سالفاً  قلنا  وكام  الشعبية؟  الذاكرة  عىل  اعتداء  وبالتايل 
مجال  بل  سلبياً،  خامداً  شيئاً  الجمعية  الذاكرة  ليست 
فعالية يِتمُّ يف إطاره انتقاء أحداث املايض وإعادة بنائها 

وصونها وتحويرها ومهرها بالدالالت السياسية.«13

أشكال  من  شكل  إىل  أحياناً  التفاعل  هذا  يتحوَّل  وقد 
االزدواجية  تلك  عن  وينتج  املحلية،  الثقافية  االزدواجية 
 culture des« رصاٌع بني ثقافة شعبية أو ما أسامه بريخت

classes sulbarternes  » وثقافة النخبة. 

للحديث عن العالقة بين المأثور الشعبي والذاكرة الجمعية في 
مجتمع ما، يمكن القول: إنها عالقة التنقل ذهابًا وإيابًا بين مأثور 
مادي ومأثور غير مادي، منتوج يتموقع ضمن مساحة جغرافية 

معينة في المخيلة اإلنسانية

تعتبر دراسة األمثال والِحَكم 
الّشعبّية من الّدراسات األدبّية 
واألنثروبولوجّية المهّمة ألّنها 
تتوّفر على إعجاز بالغي خاص، 
ولكونها تعطينا صورة واضحة 

عن تطور الّنُظِم والحضارات 
البشرّية على مّر العصور
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والذاكرة  الشعبي  املأثور  إن  القول،  ميكننا  األخري  ويف 
عمالن  هام  اإلنساين،  الفضاء  أبسط  بتعبري  أو  الجمعية، 
أعامالً  املجالني  هذين  من  كل  ولَّد  وقد  واحدة،  لوجهة 
معرفية  حقوٍل  ظهور  إىل  أفضت  متنوعة،  وعلمية  بحثية 
ليطال  الجامعية  بالذاكرة  االهتامم  اتسع  حيث  جديدة، 
أن  اعتبار  عىل  والسلطة،  القوة  القومية،  الهوية،  مسألة 
التاريخ،  روافد  من  أساسياً  رافــداً  يعدُّ  الشعبي  املأثور 
الثقايف  البناء  عليها  يتأسس  التي  التحتية  البنية  ويشكل 
عن  املعارصة  اإلنسانية  الدراسات  كشفت  وقد  الشعبي. 
عمق تأثري املأثور الشعبي، يف تشكيل املنتج الكلِّ للثقافة 

التي ينتمي إليها. 

األمثال الشعبية سيرة ذاتية غير 
موضوعية 

تعريف املثل الشعبي

الدراسات  من  الشعبية،  والحكم  األمثال  دراسة  تعترب 
إعجاز  عىل  تتوفر  ألنها  الهامة  واألنرتوبولوجية  األدبية 
تطور  عن  واضحة  صورة  تعطينا  ولكونها  خاص،  بالغي 
مبثابة  فهي  العصور،  مر  عىل  البشية  والحضارات  النظم 
حني  جزئياته  وبكل  حقيقته  عىل  املايض  فيها  نرى  مرآة 
الناس  الشعبية، ودليل عمل يرشد  الحياة  تعكس تجارب 
يف حياتهم فتصبح أكث يرساً، وتجعلنا قادرين عىل التنبؤ 
املوضوعي  العلمي  التحليل  اعتمدنا  ما  إذا  باملستقبل 
سلياًم،  توجيهاً  وتقدمنا  تطورنا  توجيه  إىل  بنا  يصل  الذي 
كل  عىل  له  املعارصة  التحديات  مواجهة  عىل  ومساعدته 

الجبهات.14

كلمــة »مثــل« يف  بحثنــا عــن معنــى  إذا  وبالتــايل 

ــن  ــة م ــني مجموع ــوزع ب ــنجدها تت ــة فس ــم اللغ معاج

باملجــرد،  املحســوس  فيهــا  يختلــط  التــي  املفاهيــم 

ــة، الشــبه  ــم نجــد: التســوية واملامثل ومــن هــذه املفاهي

العــربة،  الخــرب، الحجــة،  والنظــري، الحديــث، الصفــة، 

واإلبانة...الــخ الوصــف  الفضيلــة،  التصويــر،  املقــدار، 

جاء يف لسان العرب عن اللفظ »مثل« معاين مختلفة نذكر 
الذي يرضب  اليشء  واملثل  نفسه،  الحديث  »واملثل:  منها 
اليشء  ومثل  الجوهري  مثله)...(وقال  فيجعل  مثال  ليشء 
أيضا صفته قال ابن سيدة وقوله عزوجل:« مثل الجنة التي 
وعد املتقون« وقال أبو إسحاق معناه الجنة)..( وقد يكون 
املثل مبعنى العربة ومنه قوله عز وجل »فجعلناهم سلفا 
متقدمني  جعلناهم  أنا  السلف  فمعنى  لآلخرين«  ومثال 
يتعظ بهم الغابرون)...( واملثل ما جعل مثاال مقدارا لغريه 

يحذى عليه«15.

نجد عدة تعاريف للمثل، منها من أعطى األولوية أو غلب 
الجانب األديب عىل الجانب االجتامعي، وهناك من يقدم 
الكالم  الفارايب أن  املثل وأسلوبيته، يرى  ويركز عىل شكل 
إذا جاء عىل شكل مثل كان أحسن إىل السمع وأخف إىل 
أوضح  كان  مثال  الكالم  إذا جعل   « يقول:  الحفظ، حيث 
ويرى  الحديث،  لشعوب  وأوسع  للسمع  وآنف  للمنطق 

يمكننا القول، إن المأثور 
الشعبي والذاكرة الجمعية، أو 
بتعبير أبسط الفضاء اإلنساني، 

هما عمالن لوجهة واحدة
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وحل  اللفظ  وجوهر  الكالم  وشم  هي  األمثال  أن  أيضا 
املعاين والتي تخريتها العرب، وقدمتها العجم، ونطق بها يف 

كل زمان ومكان وعىل كل لسان 16.

الفارايب  يعرفه  وبسيط، حيث  عام  أنه  املثل عىل  ويتميز 
لفظه  يف  والخاصة  العامة  ترضاه  ما  بأنه  آخر  موضع  يف 
ويف معناه، حتى ابتذلوه فيام بينهم وفاهوا به يف الرساء 
به  وتفرجوا  القصية،  املطالب  إىل  به  ووصلوا  والــرضاء، 
الناس ال  الحكمة ألن  أبلغ  الكرب والكربة، وهو من  عن 
يجتمعون عىل ناقص أو مقرص يف الجودة أو غري مبالغ يف 

بلوغ املدى يف النفاسة .17

واملثل  والنظري،  الشبه  »املثل«:  نجد  الوسيط  املعجم  أما 
جملة من القول املقتطعة من كالم، أو مرسلة بذاتها، تنقل 

ممن وردت فيه إىل مشابهة بدون تغيري«18 

كام نجد امليداين قد استهل كتابه: »مجمع األمثال« بعرض 
آراء بعض أهل اللغة واألدب والكالم، إذ يذكر رأي املربد 
قائال: »املثل مأخوذ من املثال وهو قول سائر يشبه به حال 

الثاين باألول واألصل فيه التشبيه«.19

املثل وتنوعت، لكنها ال تخرج عن  لقد تعددت تعاريف 
وإصابة  لفظه  إيجاز  يف  بالغته  تظهر  مأثور  قول  كونه 
تلك  مثل  يف  ليقال  وأخذ  معينة  مناسبة  يف  قيل  معناه، 
شائعة  العبارة  بليغة  البناء  محكمة  وهو جملة  املناسبة، 
االستعامل عند مختلف الطبقات، وإذ يلخص املثل قصة 
عناء سابق وخربة غابرة اختربتها الجامعة، فقد حظي عند 
الناس بثقة تامة، فصدقوه ألنه يهتدى به يف حل مشكلة 
قامئة بخربة مكتسبة مبشكلة قدمية انتهت إىل عرب ال تنىس، 
القصة وبقي  قد تغني عن رواية قصة ما جرى، فنسيت 

املثل.20

ويقول أحمد الطيب العلج:« املثل الشعبي يف أي بلد، ويف 

أي لغة هو إبداع جامعي اشرتكت يف إنشائه قرائح كثرية، 
جميل  نجده،  ولهذا  ويتجدد.  ويساير،  يعيش،  باعتباره 
الرتكيز..،  حدود  أبعد  إىل  مركز  املعنى،  وقوي  الديباجة، 
ويختزل من املضامني ما يدعو إىل التأمل والتفكري، وعالوة 
كل  واضح  فهو  ــارات،  واالث بالرموز  مشحونا  كونه  عىل 
وهذا  يقرا[.  يعرف  ما  الل  يقرأها  شفرة  ]املثل  الوضوح 
املواقع  اختالف  عىل  الناس  جميع  مخاطبة  له  يتيح  ما 

االجتامعية واملستويات الذهنية«.21

أمــا بوســلهام الكــط فيقــول: »املثــل قــول 

ــان  ــا اإلنس ــل به ــائعة يتمث ــة ش ــة رمزي ــز أو حكاي موج

ــا  ــه ضمني ــة يعيشــها، أو موقــف يقفــه، فيشــبه ب يف حال

الحالــة التــي مــر عليهــا بالحالــة التــي قيــل فيهــا املثــل أو 

ــة ».22  ــة الرمزي ــا الحكاي ــرت فيه ج

وإذا كانت األمثال املغربية املعروفة، حكام شعبية شفهية 
الناس  عامة  بني  االنتشار  واسعة  فهي  القائل،  مجهولة 
وخاصتهم، أقرتها جامعتهم وتداولوها فيام بينهم، ويعود 
بها،  امتازت  خصائص  جملة  إىل  وانتشارها  ذيوعها  رس 

نجملها يف:

الجذور،  قدمية  املعروفة،  األمثال  من  كثري  أوال-أصالتها: 
عربية املنشأ، بالرغم من بعض التعديل والتحريف الذي 

طرأ عليها ولعل البعد الزمني رس ذلك االختالف.

تعددت تعاريف المثل وتنوعت، لكنها ال تخرج عن كونه قول مأثور 
تظهر بالغته في إيجاز لفظه وإصابة معناه، قيل في مناسبة معينة 
وأخذ ليقال في مثل تلك المناسبة، وهو جملة محكمة البناء بليغة 

العبارة شائعة االستعمال عند مختلف الطبقات
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ثانيا- واقعيتها: متتاز األمثال الشعبية يف املغرب بواقعيتها 
الناس، فهم يحفظونها  عامة  بني  الصريورة  اكتسبتها  التي 
بسهولة ويرس، وتدور بألسنتهم برسعة كقولهم:«اعمل ما 
اعمل جارك وال حول باب دارك« أو »اليل تيكدد العظم 
لفمو  يدير  السالمة  بغا  »اليل  أو  لحم«  يشبع  ما  عمرو 

كاممة«.

ثالثا- بالغتها: متتاز األمثلة املغربية ككل األمثال العربية، 
وبعد  ودقته،  املعنى  وإصابة  وتركيزه،  اللفظ  بإيجاز 
القليل، عىل  مغزاها، فهي تعرب عن املعنى الكثري باللفظ 
طريقة: »خري الكالم ما قل ودل« كام يف املثل »اليل ترهنيه 
بيعيه« أو »لبس قدك يواتيك« أو »اليل ما عرفك خرسك«.

رابعــا- موســيقاها: ال تخلــو األمثــال املغربيــة مــن 
ــني  ــا جــرس موســيقي وتناغــم ب ــة، ففيه الرشــاقة اللفظي

ــا،  ــني أحرفه ــس ب ــا، وتجان ــني جمله ــق ب ــا وتناس ألفاظه

مــام ســهل حفظهــا، وســاعد عــىل تداولهــا بــني العامــة. 

أومن  والفاصل،  السجع  عىل  إما  األمثال  موسيقى  وتأيت 
والكلامت  الكلامت،  ضمن  املتجانسة  لألحرف  اختيار 
عىل  املحافظة  تكون  ما  وغالبا  الجمل،  ضمن  املتوافقة 
بغا  مثل:«اليل  طالت،  أو  الجملة  قرصت  سواء  السجع 
لقب  عوج  ولد  جاب  آش  و«  مسلم«  يحاذي  ما  يسلم 

مييش يخطب« و »الفياق بكري بالذهب مرشي«.

ومــن بــني الوســائل التــي تثــري االنتبــاه، وتعطــي للمثــل 

صبغــة مثــرية نجــد تكــرار األلفــاظ مثــل »نهيــه نهيــه واىل 

عمــى ســري وخليــه«.23 

الشعب،  مشاعر  بصدق  تعكس  فهي  أغراضها:  خامسا- 
الحياة  شؤون  مختلف  يف  آراءه  نستكشف  خاللها  ومن 

وموقفه منها ونظرته إىل الكون وتفسريه لظواهره.

أمــا مــن الناحيــة اللغويــة، فاألمثــال املغربيــة تتميــز 

بصيــغ وبنيــات وأســاليب خاصــة:

* تــأيت بعــض األمثــال عــىل شــكل ســؤال:«املزوق مــن برا، 

آش خبــارك مــن داخل؟«.

* أو عــىل شــكل ســؤال وجــواب: » آش خاصــك ألعريــان؟ 

الخاتــم أمــوالي« أو »شــكون شــكرك ألعــروس؟ مــي 

ــي والحــزارة جــاريت«. وخالت

*أو عىل شكل تعجب: » الشاري تفكر يوم تبيع!« 

*وتستعمل بعض األمثال عىل شكل حوار:

- قال ليه: آش صنعة باك؟

- قال ليه: نفار

- قال له: احمد الله عىل رمضان تقاىض.

*اســتعامل املتناقضــات واألضــداد: »ايــال طــردك البخيــل، 
عنــد الكريــم تبــات«.24

وبهــذا ننتهــي إىل أن املثــل الشــعبي يعــد منطــا 

مــن األدب الشــعبي، وإىل أن هــذا األخــري ليــس بــاألدب 

ــض،  ــن البع ــد يظ ــام ق ــذل ك ــع املبت ــص أو الوضي الرخي

ــف  ــعب مبختل ــن الش ــتوحى م ــذي يس ــه األدب ال ولكن

ــه ومشــاعره،  ــن ذوق ــرب ع ــض بروحــه ويع ــه ويفي طبقات

ويصــور عقليتــه ومســتوى حياتــه، ومييــز شــخصيته 

ــا  ــة أو مروي ــجال بالكتاب ــون مس ــرق أن يك ــه، ال ف وثقافت

بالشــفاه صــادرا عــن فــرد أو جامعــة، ناشــئا يف قريــة أو 

ــة.25  مدين

وظيفة المثل الشعبي
املثــل هــو حصيلــة تجــارب اإلنســان، ومحصلــة 

ــو  ــه ه ــد وظائف ــإن أح ــل ف ــال املث ــا يق ــه، فعندم لخربت

ــتفادة  ــك يف أن االس ــن ش ــا م ــة، وم ــك الحصيل ــل تل نق

ــال متعــددة تتأرجــح  منهــا أمــر محقــق، ووظائــف األمث

بــني األخالقيــة والدينيــة والعلميــة والنفســانية...

بالحكمة  ينطق  األحيان  غالب  يف  األخالقية:  الوظيفة 
لهدف معني ويف ظروف خاصة، وهذه العبارات من شأنها 
أن تخفف أملنا يف حالة التشاؤم والفشل، كام من شانها أن 

ترشد إىل الحيطة، وتوجه أفعالنا وتقوم سلوكنا.

عندما تكون للمثل عالقة بقصة أو حكاية قديمة يعبر عن ذلك بكلمة 
»حكمة« إذ تشير هذه اللفظة إلى جملة قصيرة تدل في الغالب 

على النضج والرأي النابع عن التجربة والرصانة
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يعرب  قدمية  حكاية  أو  بقصة  عالقة  للمثل  تكون  وعندما 
عن ذلك بكلمة »حكمة« إذ تشري هذه اللفظة إىل جملة 
عن  النابع  ــرأي  وال النضج  عىل  الغالب  يف  تدل  قصرية 
كتابه  يف  منظور  ابن  والحكمة حسب  والرصانة.  التجربة 
عن  عبارة  والحكمة  الحكمة،  ذو  »الحكيم  العرب  لسان 
يحسن  ملن  ويقال  العلوم،  بأفضل  األشياء  أفضل  معرفة 
دقائق الصناعات ويتقنها: حكم والحكيم يجوز أن يكون 
ولقد  ــامل«26،  ع مبعنى  وعليم  قادر  مثل  الحاكم  مبعنى 
ارتبطت الحكمة يف لسان العرب مبجاالت متعددة منها ما 
هو ديني، ومنها ما هو لغوي وأديب، ومنها ما هو إنساين 

واجتامعي، ومنها ما هو أخالقي...الخ.

كــام نجــد عــىل أن الحكمــة ترشــد الشــخص الــذي 

تقصــده وتوجــه ســلوكه ومعاملتــه إىل الصــواب، فتعتــرب 

هــذه الجملــة مبثابــة نصيحــة أو قاعــدة ســلوكية تتجــىل 
ــذر.27 ــة والح ــم بالحيط ــاء وتتس ــربة القدم ــا خ فيه

الوظيفة الدينية: إن لألمثال والحكم وظيفة من الناحية 
اإلسالمي  الدين  مبادئ  احرتام  إىل  تدعو  حيث  الدينية، 
وتويص بالصرب والرصانة، وقد ارتبطت مجموعة من األمثلة 
تعاىل  يقول  حكمة،  من  تحمله  ملا  نظرا  الدينية  بالدعوة 
َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسِبيِل  إىَِل  النحل:}اْدُع  يف سورة 

اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن{.28

أويت  فمــن  وســلطة،  نفــوذ  مصــدر  كانــت  ولذلــك 

الحكمــة أويت عــىل سياســة النــاس وتوجيههــم يف مســائل 

ــَم  ــا آَل إِبَْراِهي ــْد آتَْيَن دينهــم ودنياهــم، يقــول تعاىل:}َفَق

ــكًا َعِظيــاًم{ صــدق اللــه  الِْكَتــاَب َوالِْحكَْمــَة َوآتَْيَناُهــْم ُملْ

ــم.29  العظي

ومن األمثال املغربية التي لها ارتباط وثيق بالدين اإلسالمي 
نجد:

الصالة يف وقتها خري من الدنيا وما فيها. 	

الصرب مفتاح الفرج. 	

الله يخرجنا من دار العيب بال عيب. 	

اليل بغا يسلم ما يحادي مسلم. 	

الوظيفة العلمية: من األمثال العامية ما يوجه أو يرشد، 
ومنها ما يلقن معرفة علمية مستنتجة من تجربة القدماء، 
من  به  تزخر  ملا  الفالحة  مجال  نذكر  املثال  سبيل  وعىل 
معلومات ونصائح حول الفصول وحول الطقس والتغريات 
ليتذكر  الشعبية  األمثال  يعتمد عىل  فالفالح كان  الجوية، 
والزرع  الحرث  مواسم  تحل  عندما  به  العمل  يجب  ما 
والحصاد، والزال العمل بهذه األمثال قامئا لحد اآلن عند 
اإلعالمية  الوسائل  انتشار  من  بالرغم  الفالحني،  بعض 
ذلك  عىل  وكمثال  ذلك،  وغري  ومذياع  تلفاز  من  الحديثة 

نسجل قول أحد الفالحني:

 ايال حامر الحال مع العيش، غري سمر حامرك مليش. 	

وايال حامر الحال مع الصباح، ربط حامرك يرتاح. 	

ايال طلع املشبوح مع العشا، لوح الفول بالكمشة. 	

مع  	 الليل  تيتقاد  الفار،  ودينات  الجنان  دار  ايال   
النهار.

 حرث بكري وال سري تكري. 	

سعد الخبية تخرج كل من هي مخبية، وتفرح كل  	
من هي مربية.

سعد السعود سعد النحلة يف العود. 	

سعد الذابح ال وجه يسامح وال كالب تنابح. 	

سعد بلع وكليه ما يشبع صخريه ما يسمع. 	

بريل جباد السبلة من كاع البري. 	

بريل فني ما شفتي الفول ميل. 	

مارس إما ميلصها وال ميرصها. 	

بوطني العربة تلخطك سوقني. 	

غشت حرك الغنم وقول أشت.30  	

المثل الشعبي يعد نمطا من األدب الشعبي، وإلى أن هذا األخير 
ليس باألدب الرخيص أو الوضيع المبتذل كما قد يظن البعض
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صنف  هناك  العامية  األمثال  من  النفسانية:  الوظيفة 
األخرى،  األصناف  باقي  عن  االختالف  كل  يختلف  خاص 
إنها أمثال موجهة لفئات معينة، وتستعمل عادة ألغراض 
والفايس،  الجبل،  إىل  املوجهة  األمثال  فهناك  معينة، 

والشلح، واليهودي، والعبد، واملرأة..،

واملالحظ أن األمثال التي تدخل يف هذا الصنف لها وظيفة 
نفسانية بواسطة ما قاله اآلخرون يف ظروف معينة، يعرب 
يف  ما  يتبني  وهكذا  الالشعور،  عن  واستهزاء  بتهكم  املرء 
مبثابة  الحالة  هذه  يف  املثل  يصبح  انفعاالت،  من  النفس 
األدب  وظائف  بني  من  وظيفة  وهذه  األمــان«  »صامم 

الشفوي.31 

صورة المرأة في األمثال الشعبية 
المغربية

كانت وال تزال املرأة تحتل حيزا مهام يف الثقافة الشعبية، 
إذ نجد يف غالب األحيان أن هذه الصورة سلبية عن املرأة 
وذلك يف جميع أوضاعها، ويف كل أطوار حياتها، باستثناء 
بعض األمثال االيجابية النادرة حول األم والبنت، فاألمثال 
الشعبية حظيت من خاللها املرأة مبكانات متباينة، حيث 

بقيت معها يف جميع مراحل عمرها )بكر، زوجة، حامة، 
متزوجة،  )عازبة،  االجتامعية  أوضاعها  ومختلف  عجوز( 

أرملة، مطلقة(.

املرأة والزواج• 

مست  كبرية  أهمية  الزواج  ملوضوع  الشعبي  املثل  أوىل 
أساسيتني  مرحلتني  عىل  مركزا  املرأة  حياة  مراحل  جميع 
الزواج وما بعده عىل  من حياتها، وهام مرحلتي ما قبل 
اعتبار أن الزواج يشء البد منه إذ ينقلها من عامل العزوبة 
ومسؤولياته،  بقيوده  الزواج  عامل  إىل  واستقالليته  بحريته 
يفوت«،  ال  هم  واملوت  الزواج  نجد«  السياق  هذا  ويف 
فالفتاة الصغرية السن كانت يف الغالب مبتغى كل راغب 
يف الزواج«اليل تزوج املرا الصغرية كيحوز الخري والذخرية«، 
املرا  تزوج  الطول«ال  الفارعة  املــرأة  إبعاد  تم  حني  يف 
األرملة  وكذلك  والترسويلة«،  الكسوة  يف  تحريك  الطويلة 
حتى لو كانت يف غاية الجامل«ما تاخد الهجالة وخا يكون 
خذها مشموم أنت تنفق وتجيب وهي تقول الله يرحم 

املرحوم«.

ــاره  ــزواج باعتب ــر إىل ال ــال تنظ ــض األمث ــت بع  وإذا كان

البعــد الوحيــد املمكــن للمــرأة، فــإن هنــاك أمثــال أخــرى 

متيــز بــني األنــواع املمكنــة يف الــزواج، وتبعــا لذلــك تختــار 

ــل  ــن أج ــزواج م ــس ال ــعادة ولي ــؤدي إىل الس ــزواج امل ال

الزواج«بقــاي يف الــدار وال زواج العــار«، »كعــاد الســالمة 

وال زواج الندامــة«، » اللــه عــىل راحــة ال عكــوزة تقلــق 

وال عصــا تفلــق وال راجــل يطلــق«. 

ــا  ــا يتصيده ــان م ــا رسع ــة يف كربيائه ــرأة املمعن ــن امل لك

النــدم خاصــة عندمــا تجــد نفســها قــد فاتهــا قطــار 

الــزواج وأصبحــت عانس،«خطبوهــا تعــززات خلوهــا 

ندمــات« أمــا إذا ابتســم لهــا الحــظ الناعــس مــن جديــد 

ــن  ــك م ــه ينجي ــكل نواجذها«الل ــه ب ــك علي ــا متس فإنه

املشــتاق يــال ذاق ومــن البايــرة يــال رضبــت الصــداق«.

هناك صنف خاص يختلف كل 
االختالف عن باقي األصناف 
األخرى، إنها أمثال موجهة 

لفئات معينة، وتستعمل 
عادة ألغراض معينة، فهناك 

األمثال الموجهة إلى الجبلي، 
والفاسي، والشلح، واليهودي، 

والعبد، والمرأة..

إذا كانت بعض األمثال تنظر إلى الزواج باعتباره البعد الوحيد 
الممكن للمرأة، فإن هناك أمثال أخرى تميز بين األنواع الممكنة في 
الزواج، وتبعا لذلك تختار الزواج المؤدي إلى السعادة وليس الزواج 

من أجل الزواج
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لدى  والزوجة  الزوج  من  كل  يحتلها  التي  للقيمة  ونظرا 
مسألة  فإن  العمر  رشيكا  باعتبارهام  البعض  بعضهام 
ليلة  كافيا:«زواج  وقتا  تتخذ  بالخطيب  والقبول  االختيار 
الزوجة  تدبري عام«، فبالنسبة للرجل يستحسن أن تكون 
متوسطة  كانت  وإن  حتى  ومــودة  رأفة  تفيض  حنونة 
كام  وتهوس«،  والزوينة  وتونس  خايبة  اللهم  الجامل« 
بنظافتها  املرأة طهورة مهتمة  أن تكون  املجتمع إىل  ينبه 
إذ يقال:«ال تاخد ملرا املعفونة تعاون هي والزمان عليك«، 
تم من أهم املعايري التي يجب أن يراعيها الزوج يف اختياره 
لشيكة حياته نجد مسألة التقارب يف املستوى االجتامعي 
كام يظهر يف املثل القائل »مسكني خدا مسكينة وتهنات 
املدينة«، وللمرأة هي األخرى معايريها يف القبول بالزوج، 
قائال:  ينصحها  فاملجتمع  أوالد،  له  يكون  أال  رأسها  وعىل 
وعىل  لوالد«،  عند  واحد  تاخدي  وال  بالد  كل  يف  »دوري 
ارتباطهام  بأن  الطرفني  لدى  التسليم  هناك  يبقى  العموم 
مقدر يف األزل وذلك ما يعرب عنه البعض بقولهم:«متزوجني 
رشوط  املغربية  الشعبية  الثقافة  يف  وللزواج  السام«،  يف 

ينبغي توفرها قبل الزواج أولها:

- رشط النية: »الزواج بالنية والحرث بالنية«.

- رشط املال: »بفلوسك بنت السلطان عروسك«.

- رشط الحســب والنســب: »الــيل مــا تزوجــات بخدودهــا 

ــزوج بجدودها«.  ت

»الــيل يركــب يركــب الــدم الكبــري يطلعــك ولــو تكــون يف 

بري«.

ــب  ــي تخط ــال بغيت ــة: »اي ــامل املنزلي ــان األع - رشط إتق

ــا«. ــا دخــل شــوف بيته بنته

- رشط العلم:«خود البنات العاملات الخري العاصفات«.

ــا ال عروســة ال  ــا تكــون منه ــة م - رشط أخالقي:«الخفيف

نفيســة«.

- رشط الصرب:«الحرة يال صربات دارها عمرات« 

»يال شفتيها بسعدها عرفها تتكمل من عندها«.

ويكشف املثل الشعبي عن الرغبة يف االنتصار للزواج من 
تفارق  يكون شعري«. وال  بالدك وخا  زرع  »كيل  املغربية 
إذ  الجامعية  الذاكرة  أبدعته  الذي  املغريب  املثل  السخرية 
نجد من األمثال التي صيغت لترضب يف طلب املستحيل 
من املرأة »خداها بفرنك وبغاها تولد ليه القايد«/«خداها 

بالدين وقال العروسة منحوسة«.

أما بخصوص مسألة زواج الرجل بأكث من امرأة فهو يشء 
وارد يف الثقافة الشعبية وذلك ما يؤكده وجود كلمة »رضة« 
التي تدل عىل املرأة الثانية يف عصمة الرجل الواحد، ولعل 
الرجل  تزوج  يف  الرئييس  العامل  هو  االقتصادي  الجانب 
للمرة الثانية »اليل كرث مالو ما تكفيه أم عيالو«، غري أنه 
بالرغم من خضوع املرأة لهذا القرار، فإن ذلك ال مينع من 
وجود نزاعات بني الزوجات، فاملثل يقول:«عقرب يف الغار 
لعقرب  مجاورة  تكون  أن  تفضل  فهي  فالدار«،  وال رضة 
سام يف غاره، عىل أن تعايش »رضة« تحت سقف واحد، 
ولكن املرأة تؤمن بأن تفكري الرجل يف الزواج بامرأة ثانية 
نابع من عالقتها ومدى اعتنائها به، وكذا اهتاممها بنفسها، 
ما  كاع  فيا  الربح  كان  »كون  مثيالتها  قول  تحفظ  فهي 

يتزوج راجيل عليا«.

املرأة والرافد الجاميل• 

العامل  أقطار  مختلف  يف  الجميلة  املرأة  تزال  وال  كانت 
تعرف اهتامما كبريا من طرف كل رشائح املجتمع وأخص 
والكتاب  الشعراء  بها  تغنى  بحيث  الرجال،  هنا  بالذكر 
املرأة  عند  الجامل  ومقاييس  العصور،  مر  والفالسفة عىل 
تختلف من شعب آلخر ومن منطقة ألخرى، ففي املغرب 
الطبيعي وأسريا  للجامل  تواقا  املغريب عموما  الرجل  يظل 
يغسل  ما  قبل  نعاسو  من  ينوض  منني  الزين  »شوف  له 
الجامل  الشعبية تركز عىل  فالثقافة  وجه وميشط راسو«، 
مبساحيقه  التجميل  مختربات  يف  يصنع  مل  الذي  الطبيعي 
بعدا  مينحه  األنثوي  بالجامل  الرجل  وافتتان  وابتكاراته، 

الجمال األنثوي له بعد أخالقي راق »الزين يحشم على زينو والخايب 
غير ايال هداه الله«، »زين المرا فصبياها والزين العاتق فحياها«، 

فغالبا ما تكون المرأة الجميلة متميزة من حيث الحشمة والخجل، 
عكس المرأة المتوسطة الجمال أو الذميمة.
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كانت  ما  وغالبا  ريب«،  حبو  »الزين  ولهه  به  يفرس  دينيا 
املرأة الجميلة مطاردة من طرف الرجل »الزين هو الزين، 
الطيور عليها  لفريسة  بحال  الزين  والزين كرثو همومو، 
»الزين  راق  أخالقي  بعد  له  األنثوي  والجامل  يحومو«، 
يحشم عىل زينو والخايب غري ايال هداه الله«، »زين املرا 
املرأة  تكون  ما  فغالبا  فحياها«،  العاتق  والزين  فصبياها 
الجميلة متميزة من حيث الحشمة والخجل، عكس املرأة 

املتوسطة الجامل أو الذميمة.

الذميمة  املرأة  من  السخرية  من  املغريب  املثل  يخلو  وال 
وسائط  خالل  من  الغائب  جاملها  إبراز  يف  ترغب  التي 
الحامم«،«اللة  نور  وزادهــا  زينة  »اللة  دمامة  تزيدها 

مليحة وزادتها الرتويحة«.

الذاكرة  حسب  بها  فاألوىل  الجامل  املتوسطة  املرأة  أما 
الشعبية أن توجه إشعاعها الجاميل لخدمة بيتها »اليل ما 

قدرات تكون نجمة يف السام تكون شمعة يف الدار«.

  ويفضل الرجل املغريب أن يتزوج امرأة متوسطة الجامل، 
توفر له سبل الراحة النفسية عىل أن يتزوج امرأة جميلة 
يعيش معها يف هم ونكد »اللهم بخوشة وتونس وال ياقوتة 
وتهوس«، يف حني قد نجد جامال أنثويا ال يوازي مسؤولياته 

املنزلية، »التحزمية والرتزمية والطياب مشيط دميا«.

املرأة  بشة  لون  عىل  املراهنة  الشعبي  املبدع  يفت  ومل 
املبتغاة »ايال بغاتك البيضا ال تبغيها وال تخرس مال بوك 
وجدك عليها بحال البياض يال طاح يف العني يعميها. ويال 
الحمرا بغيها وخرس مال بوك وجدك عليها بحال  بغاتك 
الكحال  بغاتك  ويال  تيربيها.  الجرح  عىل  طاح  يال  العسل 
ال تبغيها وال تخرس مال بوك وجدك عليها بحال الغراب 
يال طاحس عىل الخيمة تيخليها«، ويف هذا الصدد يحىك 
أن ثالث نساء كن يتجادلن حول من هي األجمل، فقالت 
جميل،  وجهي  الثانية  قالت  بينام  جميل،  شعري  األوىل 
الطريق  عىل  فجلسوا  جميل،  ساقي  أنا  قالت  الثالثة  أما 
انتظار من يحل لهم هذا املشكل ويبني لهم من هي  يف 
فقال  الحكمة  عليه مالمح  تظهر  بهم شيخ  فمر  األجمل، 

لهن:

- الراس مغطي باللفايف.

- الوجه لجامعة.

- جمعي رجليك يا بنت الطامعة.

ــوق  ــو املتف ــه ه ــامل الوج ــىل أن ج ــا ع ــر لن ــا يظه وهن

ــال  ــذا مث ــل، وه ــي األجم ــن ه ــدد م ــه يح ــىل ضوئ وع

آخــر يدعــم هــذا الطــرح »الشــعر فالكنبــوش والراجــل 

والثقافــة  الخنشــوش«،  إال زيــن  فالحركــوش ال زيــن 

الذكوريــة تدخــل جــامل املــرأة يف معادلــة رياضيــة، 

ثقافــة عقــل مقابــل ثقافــة جســد »زيــن الراجــل يف عقلــو 

وعقــل املــرا فزينهــا«، وهــذا الجــامل هــو جــامل مــوروث 

ــة«. ــة الخال ــن العم ــاللة م ــا س ــن يف بناتن »الزي

واملرأة حني تتقدم يف السن ويبدأ الجامل يف مغادرتها يف 
تشبيه  يف  منه  فتهرب  الشيب،  شعريات  تحارصها  صمت 
أبدعته الذات الشعبية، »املرا كتهرب من الشيب هروب 

النعجة من الذيب«.

ويعتمد النصح واإلرشاد عىل شكل تحذير من رجل آلخر 
إن أعجبته األنثى من رضورة مراعات التحوالت الجاملية 
يعجبك يف  اليل  معينة »يا  أوضاع  املرأة يف  تصادف  التي 
والنفاس«،  الحبالة  بالك  يف  دير  واللباس  الزين  النسا 
االجتامعي  التوافق  من  قدرا  صاحبته  مينح  ال  والجامل 
زين  »الزين  مهمشة  لكنها  جميلة  فتاة  نجد  قد  بحيث 

وردة والسعد سعد قردة«.  

املرأة بني الكيد والدهاء• 

ظل املوقف من املرأة خالل مدة طويلة موسوما بالسلبية، 
العامل،  عىل  املتعاقبة  الــشور  بكل  الكائن  هذا  وربط 
الشعب  لسان  باعتبارها  األمثال  تحفل  أن  الطبيعي  ومن 
الفرنيس  املثل  منها  السلبي،نذكر  التصور  ذلك  مبالمح 
أن  املثل  بهذا  ويقصد   »cherche la femme»املشهور
املرأة هي مصدر البالء كله وأنها وراء كل أزمة أو مشكلة 
عن  تعرب  التي  الفصيحة  العربية  األمثال  ومن  جرمية.  أو 
هذا املوقف »أن النساء حبائل الشيطان« والقول املأثور 

»املرأة رش كلها، ورش ما فيها أنها البد منها«.

فهو  الهرم،  قمة  يبقى يف  الشعبية  املتون  فالرجل حسب 
املجتمع من سلط،  له  يخول  مبا  والناهي  واآلمر  املتحكم 
حيث ال يستحسن به أن يخضع لزوجته »اليل سمع كالم 
مراتو تكرث نكباتو«، وانطالق من تلك السلط التي يتمتع 
إال  تسمع  ال  املرأة  ألن  الزوجة  تأديب  يف  الحق  فله  بها 
الحد  الحد  من  العصا  تاكل  ما  اليل  »املرا  العصا  صوت 
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حدود  عند  يقف  ال  هنا  والرضب  حد«،  قدها  ما  تتقول 
العصا كآلة متسلطة عىل جسد األنثى الخانعة، بل تشكل 
املرأة الثانية رضبة قاصمة لظهر املرأة األوىل »رضب املرا 
بالعصا«،  مايش  بالنسا  النسا  املــرا«،«رضب  ولد  يا  باملرا 
بالربا  املرا  أكث قوة »رضب  الرضبة  الطالق تكون  وبورقة 

يا ولد املرا«.

تشغيل  املرأة  عىل  فرض  الرجل  طرف  من  التسلط  هذا 
كثرية  أحيانا  به  واإليقاع  حينا  منه  للتملص  الكيد  سلطة 
أن  النتيجة  تكون  الرجال«وبالتايل  كيد  غلب  النسا  »كيد 
توقع املرأة بالرجل وترد له الصاع صاعني كام يعرتف بذلك 
تحسا،  ما  تنسا، ومرقتهم  ما  كيتهم  نفسه »النسا  الرجل 
وال حلفو فيك غري هرب بال كسا«،«ايال حلفو فيك الرجال 
بات ناعس ويال حلفو فيك النسا بات كالس«، وإضافة إىل 
الكيد والضغينة هناك التحايل وهو ما نجده يف قول عبد 
الداخل  يا  مطيار  سوق  النسا  »سوق  املجدوب  الرحامن 
راس  لك  ويديو  قنطار  الربح  من  لك  يوريو  بالك  رد  لو 

مالك«.

عىل  التغلب  يف  الرجل  من  أقوى  املرأة  أن  العامة  ويرى 
الشيطان واإليقاع به، نظرا لقوة الكيد التي تتمع بها »اليل 
تيعملو إبليس يف عام تتعملو العكوزة يف ساعة«، ويصل 
تفوقها عىل الشيطان إىل تطويعها له حيث تجعله حزاما 

طيعا بني يديها.

ــة  ــرأة يف الثقاف ــن امل ــوف م ــبب يف التخ والس

ــا  ــا يف بنيته ــي تحمله ــة الت ــوة الخارق ــو الق ــعبية ه الش

ــبيل  ــة ال س ــي خصل ــا« وه ــة عوج ــرا ضلع ــة »امل الفكري

ــة  ــكل دق ــا ب ــا يجــب هــو التعامــل معه ــا وم إىل تقوميه

ــتنكرس. ــا س ــا فإنه ــا تقوميه ــا حاولن ــه إذا م ــن، ألن ومتع

أما بخصوص جانب السحر والشعوذة فاملالحظ أن الرجل 
واملرأة يف املامرسة الشعبية يحرضان يف نفس اآلن ولنفس 
الرجل  نجد  حيث  متعاونان،  الشعوذة  يف  فهام  الغاية 
منظرا للسحر)الفقيه( من خالل إعداده للتامئم، يف حني 
مبا  للقيام  ومستعدة  كمستفيدة  الغالب  يف  املرأة  تحظر 
ميليه عليها املشعوذ حتى وان كان توفري مكونات الوصفة 
أن   »: يروى  إذ  نفسه  املشعوذ  يستصعبه  مام  السحرية 
لغرض  حجابا  لها  ليكتب  القرية  فقيه  إىل  ذهبت  امرأة 
معني، وبعد تهيئ التامئم طلب منها أن تأتيه بشعرة ضبع 
عن  إبعادها  هدفه  وكان  السحرية  الوصفة  إمتام  قصد 
طريق ذلك، فوافقت املرأة وودعها الفقيه متهكام، وبعد 
يومني عادت إليه، وما إن فتح الباب حتى سقط مغشيا 
املرأة وليست  عليه من شدة هلعه وخوفه، فقد عادت 

معها شعرة الضبع وحسب بل أحرضت الضبع بعينه«.

املرأة والشيخوخة• 

كثرية هي األمثال التي تتناقلها األلسنة وتبخس من شأن 
وتافها  عنيدا  جنسا  وتعتربها  قيمتها،  من  وتقلل  املرأة، 
وشيطانا.  لكن هذه النظرة السلبية إىل املرأة تتفاقم مع 
فاملجتمع  الشيخوخة،  مرحلة  وبلوغها  السن  يف  تقدمها 
املغريب يصور املرأة العجوز عىل أنها منجام من التجارب 

السبب في التخوف من المرأة في الثقافة الشعبية هو القوة 
الخارقة التي تحملها في بنيتها الفكرية »المرا ضلعة عوجا« وهي 
خصلة ال سبيل إلى تقويمها وما يجب هو التعامل معها بكل دقة 

وتمعن، ألنه إذا ما حاولنا تقويمها فإنها ستنكسر

هذا التسلط من طرف الرجل 
فرض على المرأة تشغيل 
سلطة الكيد للتملص منه 

حينا واإليقاع به أحيانا 
كثيرة »كيد النسا غلب كيد 

الرجال«وبالتالي تكون النتيجة 
أن توقع المرأة بالرجل وترد له 

الصاع صاعين كما يعترف بذلك 
الرجل نفسه
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التي راكمتها مع مرور الزمن، مام يجعلها خبرية يف معالجة 
استعامل  يف  دراية  من  اكتسبته  ما  بفضل  األمور  أصعب 
ال  شخصا  كانت  ولهذا  والخداع،  واملكر  الدهاء  أساليب 
ميكن الوثوق به »ال تيق بالليايل يال صحات والخيل ايال 
أنقى  اتخذت  لو  وحتى  صالت«،  ايال  وبالعكوزة  والت 
مظاهر الورع والتقوى »ايال شفت شارفة بالتسبيح اعرفها 

شيطانة بالتصحيح«.

مرحلة  من  تنتقل  أنها  عىل  املجتمع  رأى  العجوز  فاملرأة 
األرسة،  داخل  السلطة  مرحلة  إىل  الرجل  لسلطة  الرضوخ 
النساء من جنسها وأقصد هنا  السلطة متارسها ضد  هذه 
سلطة  متلك  االجتامعية  ثقافتنا  يف  فالحامة  االبن،  زوجة 
هو  الذي  بالزوج  تربطها  التي  األمومة  عالقة  عىل  قامئة 
ابنها، فتتحول إىل امرأة ضد امرأة متلك سلطة قد تخولها 
التي ميكن  العناية  منافستها يف مقدار  أو  الزوجة  تطليق 
صغرية«،  العكوزة  ترتد  »الغرية  وعاطفيا  ماديا  تنالها  أن 
املرأتني،  العالقة بني  وهي سلطة تعرب عن تشابك وتعقد 
من  االضطهاد  ملامرسة  رمزية  سلطة  األمومة  فيها  تصبح 
طرف املرأة عىل املرأة »العكوزة يا وجه الدلو أنت حارة  
أولد حلو«، » العكوزة راس الطنة ما تكعد ما تهنا«، هذه 
النظرة العدائية تزيد يف ترسيخها الذاكرة الشعبية »حلفت 
وقد  الفحمة«،  تبياض  حتى  الحام  تحب  ما  العروسة 
العالقة ممزوجة  لهذه  أخرى  الشعبي صورة  املثل  أعطى 
وبنتها  الاليت  »حامىت  االبن  زوجة  لسان  عىل  بالسخرية 

مواليت«، »أنا وحاميت كنبكيو من عني وحدة«.

األوضاع  مغالبة  يف  هائلة  مقدرات  لها  العجوز  فاملرأة 
مخبعني  الشارفة  »دموع  الظاهري  ضعفها  رغم  الصعبة 
إىل  تلجأ  كام  الشفار«،  وشدات  »شارفة  فالقفا«،  عندها 
 « تامة  رسية  يف  غايتها  من  تدنيها  التي  الوسائل  كافة 
القطة فالسطح والشارفة مكحلة كتشطح«، أو عىل األقل 
صباها  فرتة  إىل  تعيدها  التي  واآلثار  الذكريات  باستعادة 

كلام تطلب األمر ذلك »تفكرت الجدة خريـڭ ودنيها«.

فمظهر الشيخوخة عىل املرأة جعل الذهنية الشعبية ترى 
الطيبوبة  مظاهر  لكل  استبدالها  عن  أدلة  التجاعيد  يف 
مبظاهر الشور واآلثام » ملرا إال رشفات ما يبقى فيها غري 

السم ولون الكبرييت«.

محاولة للختم:

األدب  أنــواع  أكث  الشعبية  األمثال  تعد  القول،  ونخبة 
الشعبي قدرة عىل حفظ وحمل وترجمة أفكار وذهنيات 
أفراد املجتمع، وكذا عاداته وتقاليده، وأعرافه ومعتقداته 
املجتمع  ثقافة  فيه  تصب  وعاء  أنها  مبعنى  االجتامعية، 
مشافهة  والتناقل  بالتداول  عليها  وحافظ  أنتجها  الذي 
جيال بعد جيل، فاألمثال الشعبية تعبري صادق عن فلسفة 

املجتمع وأحالمه وآماله يف الحياة.

تعد األمثال الشعبية أكثر أنواع 
األدب الشعبي قدرة على حفظ 
وحمل وترجمة أفكار وذهنيات 

أفراد المجتمع، وكذا عاداته 
وتقاليده، وأعرافه ومعتقداته 
االجتماعية، بمعنى أنها وعاء 

تصب فيه ثقافة المجتمع الذي 
أنتجها وحافظ عليها بالتداول 

والتناقل مشافهة جيال بعد 
جيل
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 ملــــــــــــــف العـــــــدد

طيـــــن
سعيد يق األغنية الشعبية المغربية 

أبعادها الفالحية ودالالتها 
الرمزية

1 . مدخل 

  األغنية الشعبية العربية املغربية قدمية قدم استعامل اللهجات العربية املغربية يف خصوصيتها الصوتية والرتكيبية والداللية. 
وهي جزء هام من الرتاث الشعبي املغريب املرتبط بالرتاث العريب بصفة عامة، وبتفاعل املغاربة مع بيئتهم املغربية، وتواصلهم 

مع الرتاث الشعبي األمازيغي واإلفريقي واألندليس واليهودي.

يتداول  يزال  وما  شفاها،  متداوال  الــرتاث  هذا  من  جزء  بقي 
بالطريقة القدمية نفسها، مع تطورات لحقت به مع الزمن. لذلك 
ميكن االطمئنان إىل أن ما بقي متداوال من هذا الرتاث ال يتعدى 
يف أحسن األحوال ثالثة قرون، وأن ما قاوم منه الزمن، أقل بقليل 
مام كان معروفا يف املغرب. وأن ما سلم من الضياع هو ما كانت 
له خصوصية خاصة، جعلته يتحدى الزمن، من خالل عاملني اثنني: 
يبدو أولهام يف التدوين. وكانت الحظوة الكربى يف ذلك لقصائد 
امللحون1، بصورة خاصة. أما العامل الثاين فهو الذاكرة الثقافية التي 
رأت يف بعض النصوص الشفاهية بعدا »مقدسا« أو طابعا أخالقيا، 
من  جزءا  باعتباره  بها  واالحتفاظ  تخزينها  عىل  الذاكرة  فعملت 

مقومات الهوية أو الوجود2.

لكن ما وصلنا من الرتاث الشعري ـ الغنايئ الذي ما يزال متداوال 
عش،  التاسع  القرن  نهايات  يتعدى  ال  عامة،  بصفة  ومعروفا، 
وبدايات القرن العشين. وميكن تلمس ذلك من خالل األغاين التي 
ما تزال تؤدى إىل اآلن، يف مختلف املناسبات، أو ما تم تسجيله منذ 
االستقالل من خالل األسطوانات، يف مرحلة الستينيات والسبعينيات 
أو األرشطة الصوتية، يف الثامنينيات وما بعدها، ثم بعد ذلك من 
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خالل  من  حاليا  نعاينه  ما  وأخريا  الفيديو،  أرشطة  خالل 

وسائل التواصل االجتامعي، مثل اليوتيوب. تسمح لنا هذه 

ـ  )الصوت  املختلفة  التسجيالت  املتوفرة من خالل  املادة 

الصورة(، أو ما بقي متداوال يف املناسبات مثل األفراح، وما 

تقدمه القنوات الفضائية بإمكانية البحث يف هذه األغنية 

ورجاالتها،  وفضاءاتها،  وأنواعها،  أقسامها  حيث  من  سواء 

وطبيعتها  وتطوراتها،  وأصولها  ومضمونا،  شكال  ومادتها 

ووظيفتها االجتامعية، ودالالتها الرمزية والثقافية، وصلتها 
بتطور املجتمع وحسه الفني والجاميل. 

2 . أقسام األغنية الشعبية

ميكن تقسيم األغنية الشعبية املغربية إىل قسمني كبريين: 

تقليدية وعرصية. 

فتتبدى  العتيقة،  أو  التقليدية،  أما  التقليدية:   .  1  .  2
الثقافية  الذاكرة  بواسطة  عليها  الحفاظ  تم  ما  من خالل 

الشعبية، ونقلها من الغياب إىل الحضور، وترهينها بهدف 

نسبيا،  أدائها،  عىل  املحافظة  طريق  عن  تداولها  استمرار 

بالصورة التي كانت تقدم بها يف القدم. ويتم ذلك باآلالت 

املوسيقية العتيقة نفسها تقريبا. وموئلها، بصفة عامة، هو 

املدن  داخل  الشعبية  واألحياء  والقرى  املغربية،  البادية 

الكربى، ويتم تقدميها يف مناسبات مثل األفراح، أو جلسات 

يف  تقام  التي  الشعبية  املواسم  يف  أو  )القصارة(  خاصة 

الصيف. وميكن العثور عليها من خالل تسجيالت صوتية 

عىل أرشطة، أو صورية من خالل األقراص املدمجة، أو عىل 

الشعبي  بالغناء  خاصة  مواقع  خالل  من  الشبيك  الفضاء 

مثل  االجتامعي  التواصل  شبكات  بواسطة  أو  املغريب، 

»اليوتيوب« و«دايل موشن«، وغريها. وهي تقدم بصورة 

يتم  التي  هاوية  أو  التوزيع،  شبكات  خالل  من  احرتافية 

الهاتف املحمول، ويتم إعالنها ونشها  تصويرها بواسطة 

عىل العموم.

2 . 2. العرصية: وتتمثل األغنية العرصية يف النهج عىل 
مع  واألوزان،  اإليقاعات  مستوى  عىل  التقليدية  منوال 

ام  لنظَّ أو  املوسيقية  الجوقة  أفراد  بأحد  خاص  كالم  نظم 

التقليدية عن طريق  العتيقة  أداء األغاين  أو  بها،  له صلة 

ببعض،  بعضها  دمج  أو  والنقصان،  بالزيادة  فيها  الترصف 

دون الحفاظ عليها كام كانت تؤدى يف عصور غابرة. كام 

عرصية  آالت  بإدخال  تطورا  عرفت  املوسيقية  اآلالت  أن 

وجديدة. ونجد هذا القسم مع الشباب أو الشيوخ الذين 

عاشوا أو ولدوا يف املدينة، أو يف األحياء الهامشية، وتأثروا 

بأجواء األعراس واألفراح الحديثة، وحضور املهرجانات أو 

األغنية  عن  نتحدث  أننا  ومبا  الفضائية.  القنوات  منصات 

الشعبية، فإن املقصود بالعرصية هنا ال عالقة له باألغنية 

املغربية التي تؤدى حاليا، والتي تتألف من كلامت تنسب 

وصوت  عرصي،  وجوق  ملحن،  ومن  شاعر،  أو  زجال  إىل 

وعبد  الدكايل  الوهاب  عبد  أغاين  يف  نجد  ما  مثل  غنايئ 

الهادي بلخياط ومحمد الحياين ونعيمة سميح، وسواهم.

3 . الصوت الشعبي والذاكرة 
الجماعية:

   يفرض علينا الحديث عن االغنية الشعبية املغربية البدء 

بالصوت الشعبي الذي يرتبط بها أكث من غريه. لقد ترىب 

عىل  أدائها  عىل  وعمل  ذاكرته،  يف  وحملها  عشقها،  عىل 

النحو الذي كانت تقدم به قدميا، ولواله لظلت موزعة يف 

ذاكرات خاصة. تكمن أهمية هذا الصوت الشعبي يف كونه 

ميثل استمرارا لتاريخ من اإلبداع والغناء. وسنالحظ أن لهذا 

الصوت مقومات خاصة تعطيه الصفة الشعية واملصداقية 

تتمثل األغنية العصرية في النهج على منوال التقليدية على 
مستوى اإليقاعات واألوزان، مع نظم كالم خاص بأحد أفراد 

ام له صلة بها، أو أداء األغاني  الجوقة الموسيقية أو لنظَّ
العتيقة التقليدية عن طريق التصرف فيها بالزيادة والنقصان، 

أو دمج بعضها ببعض، دون الحفاظ عليها كما كانت تؤدى في 
عصور غابرة
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يف نقل تلك الذاكرة الجامعية. تتصل تلك املقومات باسمه 

ينتمي  الذي  والفضاء  به،  يعرف  الذي  واللقب  الشخيص، 

املقومات  هذه  كل  إن  بها.  يعرف  التي  والشهرة  إليه، 

تجعله سلطة نطمنئ إىل كونها متثل الوسيط املؤهل لنقل 

تلك الذاكرة، من جهة، واملبدع الذي يؤديها عىل غرار ما 

إليها يف زمن آخر، جاعال معارصيه  الناس يستمعون  كان 

يستمتعون بها عىل غرار أسالفهم، من جهة ثانية.

3. 1. االسم، اللقب، القبيلة:

ال يختلف هذا الصوت الشعبي عن غريه من الناس بلباسه 

املتميز فقط، بل باسمه أيضا. فاالسم أو اللقب الذي يحمله 

الشيخ أو الشيخة أو يعرف به يصبح عالمة مائزة، ودالة 

عىل خصوصيته وفرادته. وكان الناس يف بيضاء الستينيات 

كانوا  إذا  ومحراش«،  »قرزز  حرضه  عرسهم  بأن  يتباهون 

من امزاب، أو شارك فيها »عل وعل والحطاب« إذا كانوا 

من أوالد حريز، مثال، أو أن أحدهم حرض حلقة يف اشطيبة 

لـ«صالح وامليك«، أو »محمد ولد آسفي«. تطورت أسامء 

الشيوخ، أو الفرق الشعبية الغنائية مع الزمن، وحني نعيد 

والعالقات  املجتمع  تطور  عىل  دالة  نجدها  فيها،  التأمل 

الثقافية واالجتامعية.

من بني األسامء املهيمنة لدى بعض الفنانني االسم الشخيص 

الذي يعرف به يف البيئة التي ينتمي إليها. وهو عادة االسم 

الشخيص، وعادة ما يكون هذا االسم مرتبطا بآخر، وال سيام 

يف الفرق الثنائية أو الثالثية التي تتشكل من مستعمل آلة 

لوتار. فـ«صالح وامليك«، و«عل وعل والحطاب«، و«صالح 

ومصلح«، و«التهامي الساملي«، أسامء شخصية يعرف بها 

بهم  ارتبطت  آخرين  لكن  اليومية.  الحياة  يف  أصحابها 

ألقاب مميزة، ويف البوادي عادة ما تلصق بالشخص ألقاب 

دالة عىل شخصه وتحل محل اسمه الشخيص، مثل »قشبل 

وزروال«، و«قرزز ومحراش«. فـ«زروال« هو أزرق العينني، 

والعنيفة،  القوية  بشخصيته  املعروف  هو  و«محراش« 

تأثري هذا  )املحراش(. ولعله من  الشعري  لها بخبز  تشبيها 

الفكاهيني  من  وباز«،  »بزيز  اسم  تشكل  الثنايئ،  اللقب 

لوتار،  عىل  وحده  العازف  أما  الثامنينيات.  يف  العرصيني 

الشخيص  باسمه  فيكتفى  للرضورة،  بآخر  يستعني  والذي 

إليها. وغالبا  ينتمي  التي  املدينة  أو  قبيلته  باسم  موصوال 

االجتامعية  القصائد  بأداء  املتفرد  املغني  هذا  يرتبط  ما 

الفياليل،  الكريم  عبد  الصنف:  هذا  من  نذكر  الدينية.  أو 

ومحمد ولد آسفي، وعبد الكبري البهلويل.

لكن فنانني آخرين تلصق بهم ألقاب تدل عىل متيزهم يف 

األداء املوسيقي، وغالبا ما يدل ذلك عىل براعتهم الخاصة، 

أن  املالحظ  ومن  العازفني.  من  غريهم  عن  واختالفهم 

نادرة ندرة أصحابها، ال تستعمل إال  األلقاب، وهي  هذه 

الريشة،  من  و«اْرويَشة«  الوتر،  من  فـ«اْوترْية«  بالتصغري. 

يعزفها  ال  آلة  الوتر  كان  وإذا  النشاط.  من  و«اْنويَشط« 

املوسيقى  اقتحمت  شعبية  امرأة  فإن  الرجال،  إال  عادة 

موصوال  فاطمة  الشخيص  باسمها  عرفت  لوتار،  بآلة 

من بين األسماء المهيمنة لدى بعض الفنانين االسم الشخصي 
الذي يعرف به في البيئة التي ينتمي إليها. وهو عادة االسم 

الشخصي، وعادة ما يكون هذا االسم مرتبطا بآخر، وال سيما في 
الفرق الثنائية أو الثالثية التي تتشكل من مستعملي آلة لوتار
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املايض وصل حد  القرن  الستينيات من  بـ«ارويشة«. ويف 

الصعيد  الذين عرفوا عىل  الشعبيني  الفنانني  أحد  تسمية 

»املاريشال«  هو  رفيعة  عسكرية  رتبة  باسم  الوطني 

يلبسها  كان  التي  بالجبة  يتصل  آخر  لقب  إليها  مضافة 

عرفن  الشيخات  بعض  أن  كام  قيبو«.  »املاريشال  وهو 

الشيخة »ضونا«، و«الخادم« )كانت  بألقاب خاصة، مثل 

باسم  متصال  الشخيص  باسمها  أو  و«خربوعة«،  سمراء(، 

مقبول  غري  بالشيخة  مرتبطا  األب  اسم  كان  وملا  والدها. 

يف املجتمع، فإننا نجد القليالت منهن يحملن هذا االسم. 

خاص  موقع  ولهن  متميزات،  نجدهن  أننا  عجب  ومن 

بنت  »صفية  السياق  هذا  يف  ونذكر  الشعبي.  الطرب  يف 

الصيت، والتي  الذائعة  املراس«، و«فاطنة بنت الحسني« 

كنت أسميها »كوكب الغرب«.

غري أن األسامء األكث هيمنة يف املجال الشعبي، هي االسم 

باملدينة  أو مستعارا، متصال  كان حقيقيا  الشخيص، سواء 

مينة  مثل:  إليها،  ينتسب  التي  القبيلة  أو  فيها،  ولد  التي 

الفاسية )يهودية(، خديجة البيضاوية، حليمة املراكشية،،، 

الله  عبد  البيضاوي،  بوشعيب  نذكر:  الرجال  أسامء  ومن 

الخريبيَك،،،  الرحيم  عبد  الخريبيَك،  الحسني  البيضاوي، 

ومن الذين يحملون اسم القبيلة: عبد الرحيم املسكيني، 

الحاجة  الدكايل،،،  بوشعيب  العبدي،  املزايب، حميد  صالح 

الحمداوية، مينة املزابية،،،  

الغناء  ألسامء  متأنية  قراءة  إن 

داللة  بجالء  لنا  يبني  الشعبي 

الذي  الجغرايف  واملوقع  االسم، 

ميكننا من رسم خارطة للثقافة 

خالل  ومن  املغربية.  الشعبية 

يل  تبني  األسامء  لهذه  متابعتي 

أن مدينة اخريبَكة الفوسفاطية 

تحتل املرتبة األساسية عىل هذا 

املستوى.

3. 2. الشيخ، الفنان، الشاب:

االجتامعية  والتقاليد  املامرسات  بتطور  املفاهيم  تتطور 

أن  ميكننا  العريب  الشعبي  الرتاث  مجال  ويف  والثقافية. 

نلمس ذلك بجالء. وسنخصص الحديث عن املبدع الشعبي 

»الشيخ«  مفهوم  كان  لقد  املغرب.  يف  الغناء  مجال  يف 

الغناء،  املبدع يف مجال  و«الشيخة« يستعمل لإلشارة إىل 

سواء كان مغنيا أو عازفا. ومل يكن هذا املصطلح يستعمل 

إال للداللة عىل مامرسة طويلة يف التاريخ تلصق مبن يشهد 

له باإلصابة يف مجاله. 

كان الشيخ ذاكرة ثقافية يف مجال الثقافة الشعبية )العيطة 

مثال(، ويف الوقت نفسه، ميكن ملن ميتلك هذه الذاكرة، أن 

يكون عازفا عىل إحدى اآلالت املوسيقية الشعبية )لوتار ـ 

الكمنجة ـ التعريجة(، وصاحب صوت يتالءم مع اإليقاع 

الذي يؤديه. ويتبني لنا من خالل كل هذه الخصائص أن 

اجتامعها يف شخص ما، ال ميكن أن يتأىت عن طريق املوهبة 

الفنية التي ال غنى عنها فقط، ولكن يف الحاجة أيضا إىل 

ال  ملن  ميكن  وال  القوية.  والذاكرة  الصنعة،  أرسار  امتالك 

يصل إىل هذه الدرجة أن يعترب شيخا، أو أن تلقب بشيخة. 

يصل  أن  املغني  لهذا  ميكن  ال 

الفني  األداء  درجات  أقىص  إىل 

بــدون  والــغــنــايئ  واملوسيقي 

يالزمه  سابق  شيخ  عىل  التعلم 

يف مختلف جلساته التي يؤدي 

فيها معارفه، معربا عن مواهبه. 

وقد متتد املالزمة للشيخ الكبري 

يوافق  أن  قبل  طويلة  سنوات 

نفسه  بتقديم  له  السامح  عىل 

الحظوة  لــه  وتصبح  شيخا، 

إن قراءة متأنية ألسماء 
الغناء الشعبي يبين لنا 

بجالء داللة االسم، والموقع 
الجغرافي الذي يمكننا 
من رسم خارطة للثقافة 

الشعبية المغربية

تتطور المفاهيم بتطور الممارسات والتقاليد االجتماعية 
والثقافية. وفي مجال التراث الشعبي العربي يمكننا أن نلمس 
ذلك بجالء. وسنخصص الحديث عن المبدع الشعبي في مجال 

الغناء في المغرب
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هو.  بها  يتمتع  التي  واملكانة 
املأثورة  األقوال  من  نجد  ولذلك 
املجال: »الشيخ بال شيخ  يف هذا 
ليس شيخا«. واملقصود بذلك أن 
أنه شيخ، وهو مل  كل من يدعي 
يأخذ أرسار »املشيخة« عن شيخ 
الصنعة  بقواعد  ويلم  معروف، 
وآدابها، فإنه مهام كانت موهبته 
أن  ميكن  ال  األداء  يف  أصالته  أو 

يرقى إىل يكون شيخا حقيقيا.

الثقافة  أن  »املشيخة«  لنا  تبني 
الشعبية يف مجال الغناء ال تختلف 

عن باقي الصنائع املنتمية إىل الثقافة نفسها عىل مستوى 
والصنعة يف  فالحرفة  اكتسابها.  وتقاليدها وطرائق  آدابها 
»املتعلمني«  إىل  ينقلها  »معلم«،  من  لها  بد  ال  مجال  أي 
الذين يقضون زهرة عمرهم يف تلقي أصول الحرفة بقصد 
إتقانها والحفاظ عليها، ونقلها إىل األجيال القادمة. لذلك 
ال نجد فرقا بني »املعلم« يف الحرف اليدوية، و«الشيخ« يف 
الفنون الغنائية، و«الفقيه« يف العلوم الدينية. إنهم جميعا 
بعبء حملها  النهوض  يتم  التي  الشعبية  الذاكرة  ميثلون 

عن طريق اكتشاف املواهب ورعايتها وتعليمها.

بدأت هذه التقاليد بالزوال التدريجي يف العرص الحديث 
أدى ذلك  املوسيقى. ولقد  تعلم  التي  املدارس  مع ظهور 
البداية  يف  »الشيخ«،  محل  »الفنان«  مصطلح  حلول  إىل 
عىل مستوى املوسيقى العرصية. فالعازف عىل »الكامن«، 
وليس »الكمنجة«، وعىل »الطار« وليس »البندير«، وعىل 
فنان.  ولكنه  شيخا،  ليس  »التعريجة«،  بدل  »الدربوكة« 
وميكن قول اليشء نفسه عن »املغني«. إنه ليس الشيخ، 

ولكنه »الفنان« العرصي. 

ومطرب،  مغن،  العرصي  الفنان 
أو  شاعر،  بلسان  كلامت  يؤدي 
موسيقي.  فنان  وتلحني  زجــال، 
أما الشيخ فتجتمع فيه كل هذه 
من  يبدع  قلام  وهــو  الصفات، 
من  يؤديه،  ما  أغلب  ألن  عنده، 
ظلت  التي  محفوظاته  صميم 
تقاوم الزمن. مل تتغري املصطلحات 

نتيجة بروز املدرسة، فقط، ولكنها 
من  االنتقال  نتيجة  أيضا  تبدلت 
كانت  فإذا  املدينة.  إىل  البادية 
الصلة  شديدة  الشعبية  الفنون 
ببيئتها األوىل واألصلية )البادية(، 
فإن عوامل الهجرة القروية أدت 
الشعبية ذات  املواهب  إىل بروز 
األصول القروية يف املدينة، ولكنه 
ستعمل عىل التكيف مع األجواء 
ــداع  اإلب سيتواصل  الجديدة. 
الشعبي يف املدينة بالطرق نفسها 
العاشقة  األجيال  متثلتها  التي 
مبصطلحات  لكن  الشعبي.  للرتاث 

جديدة تتالءم مع الفضاء الجديد. 

   برز مصطلح »الفنان الشعبي«، منذ بدايات الثامنينيات 
كانت  وإذا  والشيخة.  الشيخ  محل  ليحل  املغرب  يف 
تنقل  الستينيات  يف  املغرب  عرفها  التي  األسطوانات 
املعطي«  بن  الصاحب  »الشيخ  اسم  مثال،  باعتزاز،  لنا 
غالف  عىل  وصورتهام  الحسني«  بنت  فاطنة  و»الشيخة 
الشعبي«  األسطوانة، صارت األرشطة تحمل اسم »الفنان 
إضفاء  يف  تتنافس  التسجيل  وباتت رشكات  مثال،  حجيب 

األلقاب املميزة عىل هؤالء الفنانني الشعبيني. 

كيف ظهرت هذه املواهب التي تحاول نقل هذا الرتاث؟ 
بدور  تضطلع  يجعلها  الذي  املستوى  يف  فعال  هي  وهل 
أنها  أم  وتطويره؟  والغنايئ،  الفني  املــوروث  هذا  حفظ 
األداء،  يف  مهمة  إمكانات  منها  للعديد  غنائية،  مواهب 
ولكنها تشتغل، إال فئات قليلة، بال مشيخة؟  وهل االنتقال 
األغنية  مجال  من  نقل  الذي  »الفنان«  إىل  »الشيخ«  من 
العرصية، دال عىل تحول حقيقي 
فقط  أنه  أم  الشعبية؟  األغنية  يف 
انتقال إىل »الهجانة« الفنية، التي 
ويف  عرصية؟  وال  شعبية  ليست 
ذلك ما فيه من انتقال إىل الرداءة 
التقليد  فيها  يختلط  التي  الفنية 

بالفوىض؟

 مع فنون »الراي« ذات األصول يف 
الثقافة الشعبية الجزائرية، والتي 

الفنان العصري مغن، 
ومطرب، يؤدي كلمات 
بلسان شاعر، أو زجال، 

وتلحين فنان موسيقي. 
أما الشيخ فتجتمع فيه 

كل هذه الصفات
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لها عالقة بالغناء الشعبي املغريب، 

ظهر  التي  نفسها  الفرتة  يف  سيربز 

الشعبي«،  »الفنان  مفهوم  فيها 

مثال.  خالد  »الــشــاب«  مصطلح 

عىل  داال  املصطلح  هــذا  ــار  وص

الجذور  الغناء ذي  نوع معني من 

الشعبية املغربية. وال تخفى داللة 

هذا املصطلح التي متتح هي أيضا 

من معني »الشيخ«، لكنها توظف 

أنها  اعتبار  عىل  لـه،  كمقابل  هنا 

تطوير واختالف.

تطور  عىل  دال  التحول  هذا  فهل 

يف التقاليد الغنائية أم ثورة عليها؟ 

أم أن بعض الصفات التي ارتبطت 

و«الشيخة«  »الشيخ«  مبصطلحي 

أجواء  من  بها  اتصل  وما  الحديث،  الشعبي  املتخيل  يف 

جديدة مع بروز ظاهرة الغناء يف البارات الليلية يف املدينة، 

له دور  الحياء  مبا يخدش  تتسم  وما صاحبها من ظواهر 

يف تكريس صورة سلبية عن »املشيخة«، وهو ما أدى إىل 

الشعبي  الغناء  أن  أم  والشاب؟  بالفنان  الشيخ  استبدال 

عىل  تحافظ  آن  يف  جعلها  مسارات جديدة  اتخذ  املغريب 

تقاليد قدمية، مضافة إليها صور جديدة. إن هذه التحوالت 

ال ميكنها أن تؤثر عىل التصور الذي كان سائدا حول الشيخ، 

والشيخة قدميا، والذي قد نجد له بعض االمتداد يف البادية 

املوطن األصل والحقيقي لألغنية الشعبية.

   لقد ساهم الشيخ يف نقل الكالم الشعبي من زمن إىل 

آخر. ولوال التقاليد القدمية التي ساهمت يف بروز ظاهرة 

إىل  املغريب  الشعبي  الكالم  من  الكثري  استمر  ملا  املشيخة 

يومنا هذا وفق ما كان يؤدى به يف زمانه.

4 . الكالم الشعبي: اإلبداع 
الشعري واألداء الغنائي:

باعي: 4 .1. أصول الكالم الشعبي: املَثنِّي، املثلَّث، الّرْ

  »ْكالْم اللْه واحْد. وكالْمنا ْمثنِّي، وْمثلَّْث، وْرباِعي«. قول 

مأثورة أحفظها وأنا صغري من الحالقي الشعبية يف اشطيبة. 

استمتاعي  طول  ساهم  ولقد  جيدا.  معناها  أفهم  أكن  مل 

واستامعي للطرب الشعبي األصيل، 

يف  تأمل  يف  فيه،  البحث  ومراودة 

الكالم الشعبي املغنى، بهدف فهمه 

ودراسته، فانتهيت إىل تصنيفه إىل 

ثالثة أنواع ال تزيد وال تنقص. إنه 

والرباعي.  والثاليث،  الثنايئ،  الكالم 

وما خرج عن هذا التصنيف ليس 

توسيع  أو  وتنويع  تطويل  سوى 

عىل هذه األصول الثالثة.

يبدعه  الـــذي  الشعبي  الــكــالم 

»القريحة«  صاحب  ــرامــي«  »ال

العاديني.  الناس  كالم  عن  مختلف 

يف  خاصة  رنــة  يكتسب  ولذلك 

يف  وتخزنه  فتستسيغه،  اآلذان، 

الذاكرة، وتظل تتمثله، أو مُتثِّل به، 

ضاربة املثل، بقولها: »آْش خالَّها َمْوالَها«. )أي: أن صاحبها 

تركها َمَثال(، والضمري يعود عىل الكلمة، وهي ما يستشهد 

به يف مقامات الحياة اليومية، أو التغني به، وهي تتبدل 

أو  الزمان،  من فرح إىل حزن، ومن طرب إىل شكوى من 

إننا نجد من  ألداء فكرة أصيلة، ورضب معنى دقيق. بل 

تتحدث  التي  والنادرة  الرائعة  القولة  العيطة  حبات  بني 

طبيعته  مربزة  الشعبي  بالغناء  املؤدى  الكالم  صنف  عن 

الحقيقية، ووظيفته العميقة: )إنه حديث ومعنى، وليس 

غناء(:

اْش ْغَنا«. »راْه ْحديْث ُوَمْعَنى / ُوَما ُهوَّ

4. 2. العيطة، الساكن، القصيدة:

الشعبية،  الذاكرة  تختزلها  القابلة ألن  الشعبية  الكلمة     

أنواع  ثالثة  يف  ألخصها  غري.  ال  كلامت  ثالث  بها،  وتتغنى 

إىل  به  يتغنى  يزال  ما  الذي  املغريب  الشعبي  الشعر  من 

هذه  توظف  قد  والقصيدة.  والساكن،  العيطة،  اآلن: 

األنواع الثالثة بصيغ شتى يف األداء الشعبي لدى الشيوخ 

كل  أرسار  وخربوا  روادهــا،  من  »املشيخة«  ورثوا  الذين 

الكالم  وشكل  فيها،  تؤدى  التي  الظروف  واستوعبوا  نوع، 

ومحتواه اللذين يتضمنه كل نوع منها. إنهم ورثة الكالم 

»الصايف« الذي مل يداخله »تهجني« النوع، أو سوء الحفظ، 

أو التامثل الظاهري الذي ميكن أن يحصل تبعا لتشابهه، 

لقد ساهم الشيخ في 
نقل الكالم الشعبي 

من زمن إلى آخر. ولوال 
التقاليد القديمة التي 

ساهمت في بروز 
ظاهرة المشيخة لما 

استمر الكثير من الكالم 
الشعبي المغربي إلى 
يومنا هذا وفق ما كان 

يؤدى به في زمانه
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أو اتصال بعضه ببعض. ومثل هؤالء اندثروا، ومل تبق منهم 
سوى فئة قليلة جدا.

بأس  ال  محفوظ  له  كان  وإن  فإنه  الشعبي،  الفنان  أما 
أغلب  يف  محفوظه،  عىل  فيهيمن  الثالثة،  األنواع  من  به 
بأحد  مختلطا  يؤديه،  وهو  بعينه،  خاص،  نوع  األحيان، 
النوعني اآلخرين، دامجا بني مقاطع تعزل من سياق الكالم 
النوع  من  لتصبح جزءا  فينقلها  فيه،  الذي وردت  األصل 
النقصان. وقد  أو  بالزيادة  الذي يتقن، أو يترصف ترصفا، 
يقبل هذا التدخل أو يرفض. أما الجمهور املستمع فال يهتم 
املوظف، متسامحا  باإليقاع  أو  البعيدة،  الكالم  إال مبرامي 
صفاء  ضياع  أو  التمييز،  سوء  عن  ينجم  أن  ميكن  ما  مع 
النوع. وقد يعرب عن االنتقاد بطريقة ال تلفت اهتامم إال 

القريب من املنتقد.

كالم الله واحد، يف الثقافة الشعبية املغربية، ال عيب فيه. 
إنه وحيد، مبعنى أنه بال نظري. إنه »كالم الحق سبحانه«. 
الباطل.  يأتيه  الذي  الناس  كالم  عن  مختلف  فهو  ولذلك 
ولهذا االعتبار ُعدَّ كالم الناس، وإن كان حقا، ال يخلو من 
»عبيدات  نشاط  افتتاح  يف  بجالء،  هذا  لنا  يبدو  باطل.. 
الحالقي  يف  »الصغار«، والسيام  أو  »الرباعة«،  أو  الرمى«، 
املتحلقني  الحضور  أحدهم  بدعوة  الغنائية(،  )الحلقات 
حول املجموعة، بالصالة عىل النبي )ص(، وبتشديده عىل 
يِش  َما  تابعني،  )اْحنا  »مبدعني«:  ولسنا  »تابعون«  أنهم: 
ما  إال  الكالم  من  يقولون  ال  أنهم  ذلك،  ومعنى  َباْدِعني(. 
سبقهم إليه غريهم من أسالفهم من الشيوخ، وإنهم فقط 
حفظة، ومؤدون. وإذا كان مثة لوم عىل الكالم، فهو عىل 
ناظميه األوائل. وأولئك األوائل نطقوا بكالم ال ميكن إال أن 

يكون محكام وحكيام، سواء كان يف مجال الجد أو الهزل. 

الصوت  ذاكرة  تحفظه  البعيدة  ودالالته  عمقه،  وبسبب 

واملناسبات،  الحياة  أطوار  مختلف  يف  وتردده  الشعبي، 

ويتفاعل معه كل الناس. 

كالم  ولكل  ومتقنا.  موزونا  كالما  األوائــل  الشيوخ  أبدع 

غذاء  القمح  حبة  مثل  فكان  وسياق.  ووظيفة  طبيعة 

للروح. ولذلك سمى املقطعان اللذان يتكون منهام النوع 

األول )العيطة( باسم »الحبة«. ومبا أن الحبة مقسومة من 

الوسط، فالعيطة تتألف من قسمني متوازيني، وتجمعهام 

العربية  القصيدة  يف  املرصع  البيت  مثل  واحدة،  قافية 

التقليدية. أما )الساكن( فيتشكل من ثالثة مقاطع ينتهي 

أربعة  من  تتكون  و«القصيدة«  واحدة.  بقافية  منها  كل 

وتكون  واحدة،  بقافية  منها  األوىل  الثالثة  تنتهي  مقاطع 

وقد  القصيدة.  طول  عىل  موحدة  الرابع  املقطع  قافية 

تتداخل أحيانا بسبب التبدالت الطارئة عىل الكالم بسبب 

القصيدة  من  أبيات  تدرج  أن  الحفظ،  سوء  أو  النسيان، 

ضمن الساكن، أو متدد حبات العيطة، لتقدم يف الساكن، 

أو القصيدة. 

إن العيطة والساكن مبا أنهام يتكونان من مقاطع يتناوب 

تكرر  وقد  خاص.  ترتيب  لها  فليس  املغنون،  أدائها  عىل 

أو من  نفسه،  الشخص  التناوب من  أثناء  بعض مقاطعها 

بداية  ذات  فهي  القصيدة  أما  األداء.  يف  معه  يتشارك 

ونهاية، وغالبا ما تكون ذات بعد رسدي حكايئ، وأداؤها 

اختلت  وإال  أبياتها،  ترتيب  عىل  يحافظ  الذي  هو  الجيد 

القصة املقدمة.

إن العيطة والساكن بما أنهما 
يتكونان من مقاطع يتناوب 
على أدائها المغنون، فليس 

لها ترتيب خاص. وقد تكرر بعض 
مقاطعها أثناء التناوب من 

الشخص نفسه، أو من يتشارك 
معه في األداء
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5 . اآلالت الموسيقة ومادتها، 
وعالقتها باألنواع الثالثة: 

5 . 1. لوتار، الغيطة، التعريجة:

ى الكالم الشعبي املغريب غناء بأنواعه الثالثة )العيطة     ُيؤدَّ
طبيعية  موسيقية  أدوات  بواسطة  القصيدة(  ـ  الساكن  ـ 
ينسجم كل منها مع نوع محدد من الكالم، ويتساوق معه 
عالقة  يف  والتساوق،  االنسجام  هذا  يتولد  غريه.  من  أكث 
الكالم  هذا  فيها  يتكون  التي  الطبيعة  من  بالنوع،  األداة 
ليعرب بشكل بسيط وعميق 
ــن أحــاســيــس اإلنــســان  ع
سنجد،  لذلك  الشعبي. 
أيضا، هذه األدوات متصلة 
املغربية  الفالحية  بالبيئة 
حيث تربية األغنام والخيل، 
القمح  وزرع  األرض  وحــرث 
والخرضوات وغرس األشجار املثمرة. 
هذه البيئة الفالحية أو الرعوية التي 
والجبال  السهول  من  العديد  تغطي 
وزعري  وخريبكة  الشاوية  يف  املغربية 
والحوز وعبدة ودكالة والغرب واألطلس 
الشامل،  يف  جبالة  ومنطقة  املتوسط، 
من  توفره  مبا  متنح،  درعــة،  ومنطقة 
تقدمه  ما  عىل  عالوة  متنوعة،  مواد 

جبال األطلس من أشجار مختلفة، إمكانات هائلة الصطناع 

اآلالت املوسيقية الشعبية الطبيعية.

5. 2. الطني، النبات، الحيوان:

التمييز   كام تحدثنا عن ثالثة أنواع غنائية أصول، ميكننا 

بني ثالث مواد أساسية الصطناع اآلالت املوسيقية الشعبية. 

الطني  فمن  والحيوان.  والنبات  الطني  هي:  املواد  هذه 

من  العديد  تستخرج  النار،  عىل  يشوى  الذي  )الفخار( 

ال  التي  األساسية  املوسيقية  األداة  ومنها  املنزلية،  األواين 

يكاد يخلو منها بيت: »التعريجة«، و«البندير«. وهي من 

التعريجة ثالث أشكال: كبرية  أدوات ضبط اإليقاع. تتخذ 

النساء  فالكبرية واملتوسطة تستعملها  ومتوسطة وصغرية. 

فال  الصغرية  أما  واملناسبات.  الشعبية  املرددات  يف  عادة 

يعزف بها سوى الشيخ أو الشيخة اللذين يتقنان الصنعة.

   يوظف من النبات القصُب والشجر. من القصبة تسوى 

وإن  الناي،  غري  وهي  »اللرية«،  التالية:  النفخ  أدوات 

واحد  منها حجم  يختار  عادية  قصبة  إنها  تشبهها.  كانت 

يف الطول. تثقب من الداخل إلزالة العقد، ويذيل نصفها 

كل  من  الثالثة  األصابع  عليها  توضع  ثقب  بست  األخري 

»الغيطة«  أما  مبسمها.  نصف  عىل  الشفتان  وتوضع  يد، 

فتصنع من قصبتني عريضتني، ومن حجم واحد، وتربط كل 

منهام باألخرى، ربطا وثيقا، ولذلك تسمى أيضا »املقرونة«، 

وتدمج يف كل قصبة قطعتان صغريتان من القصب تشق كل 

منهام من جهة العقدة من األعىل إىل األسفل، أو العكس، 



عىل شكل لسان، وهي تعطي صوتا مدويا، ومختلفا عن 

اللرية، ولذلك تسمى لدى األطفال بـ«الزمارة«.

والبندير  الَكنربي«،  أو  »لوتار«  آلة  تصنع  الشجر  ومن 

آلة  تسميته  عليه  تدل  كام  فهو  لوتار  أما  والتعريجة. 

وترية، )قريبة من العود( حيث يؤخذ جذع شجرة، ويحفر 

وجبال  )السهول  إجاصة  شكل  عىل  ليصبح  الداخل  من 

)اَكناوة(،  مستطيل  أو  )ســوس(،  مستدير  أو  األطلس(، 

مغلف بجلد بواسطة مقبض )زند(، وثالثة أوتار أو أربعة 

بني طريف اآللة.  

كام يقتطع جزء من الخشب عىل شكل دائرة، 

ويلصق طرفاه ليكونا دائرة »البندير«. 

بسيطة  تعترب  التي  اللرية  وباستثناء 

األخرى  األدوات  نجد  تركيبها،  يف 

وخشب  التعريجة،  فطني  مركبة. 

ال  إطار،  سوى  ليس  والبندير،  لوتار 

حيث  املاعز  أو  الغنم،  بجلد  إال  يكتمل 

التعريجة،  الجلد عىل إحدى فتحتي  يوضع 

وعىل قطر البندير ولوتار. أما »الغيطة«، فيذيل 

ثور.  بقرن  الثقب  يل  الــذي  األخــري  نصفها 

مصارين  من  ولوتار  التعريجة  أوتار  وتتكون 

الخيل.  )الشعر(  »سبيب«  من  أو  الغنم، 

آلة  فهي  »الكامن«،  وهي  الكمنجة،  أما 

كان  املغرب،  إىل  دخولها  وقبل  جديدة، 

الشيوخ يستعملون الرباب الذي يوظف يف 

امللحون والطرب واألندليس.

يبدو لنا بجالء اتصال كل هذه األدوات بالبيئة الفالحية. 
فنية  مسحة  عليها  يضفون  مهرة  صناع  هناك  كان  وإذا 
وجاملية، فبإمكان األطفال الصغار اصطناعها بشكل بدايئ، 
عن  تعبري  إىل  يتحول  لعبا  بها  »اللعب«  متعة  لهم  يتيح 
األدوات،  هذه  من  أداة  كل  واإليقاع.  بالصوت  مشاعر 
بنوع  ارتبطت  والطبل،  التعريجة  اإليقاع:  أدايت  باستثناء 
تؤدى بشكل  كانت  فـبـ«لوتار«  الثالثة.  األنواع  غنايئ من 
خاص القصائد املتعلقة بالقصص الديني وبالذكر، ويسمى 
مغنو هذا النوع ب«املداحة«، وبه أيضا تؤدى »العيطة«، 
ستصبح  التي  »الكمنجة«  آلة  دخول  قبل 
»الغيطة«  أما  بامتياز.  العيطة  أداة 
فمجالها هو »الساكن«، الذي يؤدى 
التي  »القصبة«  أو  بـ«اللرية«،  أيضا 
توظفها الفرق الجياللية. ومن خالل 
التالؤم  نالحظ  بآلة،  نوع  كل  ارتباط 
بإيقاعها  لوتار  فنقرات  بينها.  العميق 
النقري تدعو إىل اإلنصات، وجرَّات الكمنجة 
فتثري  الغيطة  أما  الهادئة.  الجسدية  الحركة  إىل 

الجسد بكامله.

5 .3.  الغربال، املغرفة، القلوش:

فقط  ارتباط  الشعبية  املوسيقية  لــآلالت  ليس 
أيضا،  إنها  التي تتشكل منها. بل  الفالحية  بالبيئة 
بسبب كونها »غذاء« للروح، نجد أصولها كامنة يف 
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األدوات التي تستعمل لتهيئ الطعام وإعداده، و امتدادا 
نجد  أن  غرابة  ولذلك ال  نفسه.  الوقت  فيي  لها  وتطويرا 
اللغة  ويف  الطعام،  »وجبة«  عن  الفصحى  يف  الحديث 
تؤدى  التي  املوسيقية  النوبة  ينعتون  املوسيقية  الشعبية 
بـ«الوجبة«، أو بالتصغري »الوجيبة« مام يدل عىل العالقة 

الوطيدة بني غذاء الروح والبطن. 

فالبندير ليس سوى تحويل وتطوير لـ«الغربال« الذي كان 
يصنع من إطار خشبي مستدير، ويغطى من أحد قطريه 
بقطعة جلد من الغنم، ويثقب الجلد بثقب صغرية حسب 
نوع الغربال املراد لينفذ منها ما يرمى مام ال حاجة إليه 
من الدقيق ونحوه، أو العكس، حيث ميكن أن تنفذ من 
فتحات الغربال، ما يراد الحفاظ عليه، ويرمى ما ال ينفذ 
أن  بعد  بقوة،  ويشد  الجلد،  يثقب  فال  البندير  أما  منها. 
ثالثة خيوط من مصارين  أو  يوضع عىل حافتيه خيطان 
الغنم، ليك تعطي رنة خاصة عندما يرضب عليه، فتحتك 

املصارين بالجلد محدثة إيقاعا خاصا.

بـ«املغرفة«.  يكون  ما  أشبه  فهو  »لوتار«  أما 
»امللعقة«  ــوى  س املغرفة  وليست 

الخشبية القدمية، لكن الفرق بينهام 
أن صحن امللعقة بيضاوي الشكل، 

تتخذ  دائرية.  املغرفة  بينام 
قطعة  من  الخشبية  املغرفة 
اليد:  شكل  عــىل  ــدة  واحـ
فالدائرة الصغرية تنغلق من 
ببضعة  يدها  األسفل، ومتتد 
ميكن  حــيــث  ســنــتــمــرتات 

أحجام  وتتعدد  بها.  اإلمساك 
الحاجة.  بحسب  ــارف  ــغ امل

لتحريك  تستعمل  منها  فالكبرية 
محتويات،  من  القدر  يف  يوجد  ما 

أنواع  وخاصة  لألكل،  الصغرية  بينام 

الحساء والحريرة وسيكوك )اللنب بسميذ القمح أو الشعري 

أو الذرة املبخر(. لذلك ال عجب أن يسمى حيث ينقر عىل 

أوتار »لوتار« بالقصعة. وليست القصعة هنا سوى صورة 

للكف، ويظل حيث تشد األوتار مبثابة الذراع، أو الزند.

السمن  لحفظ  يستعمل  الطني  من  إناء  »القلوش«     

اململح بالزعرت، والذي يرتك زمنا طويال حتى يحيل، فيكون 

إلعطاء  يكفي  منه  ملعقة صغرية  ورأس  نفاذة،  رائحة  ذا 

لوال  السمن  بقلوش  التعريجة  أشبه  للطعام.  قوي  مذاق 

أن وسطها يكون عىل شكل قوس مقلوب ليتالءم مع اليد 

التي متسكها، أو حني توضع عىل مفصل الذراع، بينام وسط 

القلوش يكون عريضا ليتسع ملقدار معني من السمن. 

عالقتها  يف  الثالث  اآلالت  هذه  جيدا  نتأمل  عندما     

الغناء  بني  وطيدة  عالقة  نجد  لها،  املشابهة  ــاألدوات  ب

والطعام. فبدون الطعام ال ميكن أن يكون الغناء. ولذلك 

«. وال يكون  يقال: » مللِّ تشبع الكرش، تقول للراس غنِّ

سوى  الطعام  وليس  بالطعام.  إال  الحقيقي  الشبع 

»الكسكسو« الذي يحرض مبختلف أنواع 

السميذ مع اللحم والخرض املتنوعة. 

الوجبة األساسية  كان الكسكس 

الفالحية،  الشعبية  الوجبة  يف 

وال يشء غريه. ومبا أن عملية 

تهييئه تتم عن طريق فتل 

برشها  حبات  إىل  السميذ 

بالزيت،  دهنها  أو  باملاء 

بـ«  الفتل  عملية  تسمى 

التكسكيسة«. ومن هنا جاء 

ويسمى  »الكسكس«.  اسم 

السميذ  فيه  يوضع  الذي  اإلناء 

وهو عىل  بـ«الكسكاس«،  ليتبخر 

شكل مخروطي وبه عدة ثقب من 

منها  لينفذ  القدر  عىل  يوضع  األسفل 

البندير ليس سوى تحويل وتطوير لـ«الغربال« الذي كان يصنع من 
إطار خشبي مستدير، ويغطى من أحد قطريه بقطعة جلد من 

الغنم، ويثقب الجلد بثقب صغيرة حسب نوع الغربال المراد لينفذ 
منها ما يرمى مما ال حاجة إليه من الدقيق ونحوه
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بخار اللحم مع الخضار. وبسبب  صعود البخار »الْفَوار«، 

التي  الربمة  كانت  ولقد  بالفوار.  أيضا  الكسكس  سمي 

يوضع فيها اللحم والخرض، والكسكاس الذي ميأل بالسميذ 

من  املعدنية  األدوات  تظهر  أن  قبل  الطني  من  األصل  يف 

النحاس، أو القصدير.

»لوتار«  ويقلب  والخرض،  اللحم  يقلب  املغرفة  بواسطة 

بنقراته عىل جلد القصعة البواطن. أما التعريجة فتترسب 

من الرضبات عليها ما يصم األذن بشكل رهيف، فتالمس 

وتكون  بكامله.  الجسد  فيتحرك  القلب  نياط  إيقاعاتها 

يواكبها  الذي  الغناء  ملح  للتعريجة  املحدودات  للنقرات 

و«الناي«،  »اللرية«،  بني  الربط  وميكننا  مضبوطة.  بأوزان 

كان  الذي  الشعبي(  )الغليون  بـ«السبيس«  و«الغيطة« 

يصنع من الخشب أو القصب، وتتصل برأسه قطعة صغرية 

من الطني املجوف يوضع فيها الكيف. وما تفعله الغيطة 

الساكن يف تحريك  به  الرأس هو ما يضطلع  والسبيس يف 

السواكن الجسدية، وتحويلها إىل حركة الفيض والهيجان.

   ومبا أن إعداد الطعام يتطلب وقتا، كانت رضورة الصينية 

ميكن  وال  الغنائية.  »الوجيبات«  تصاحب  املنعنع  بالشاي 

للساقي إال أن ينقر بكأسني عىل الصينية النحاسية مواكبا 

وجبة الغناء يف انتظار وجبة الطعام، ولذلك نجد يف إحدى 

أيضا:  بالغناء  الصينية وكؤوسها  بني  الربط  العيطة  حبات 

بذلك  لنا  فيتضح  ميزان«.  هو  حتى   / الكيساْن  »ْحساب 

استعاملها  وأدوات  الفالحية،  البيئة  مكونات  بني  الرتابط 

يوميا الستمرار الحياة، وتوظيفها فنيا إلضفاء طعم خاص 

عليها. 

6. الصوت الغنائي والحركة 
الجماعية:

بأنواعها  الشعبية  األغنية  يؤدي  الشعبي  الصوت  كان  إذا 

الجمهور جزء من  تفاعل  فإن  التي وقفنا عليها،  وأدواتها 

خالل  من  املشاركة  تلك  لنا  ويبدو  األغنية.  تلك  مامرسة 

أو  عيطة،  كانت  سواء  األغنية  أداء  تصاحب  التي  الحركة 

ساكنا، أو قصيدة. وأنواع الحركات متعددة، فتكون باللغة 

وقد  بالرقص.  أو  بالتصفيق  أو  االستحسان،  عن  املعربة 

توظف يف ذلك أدوات أخرى ميكن اعتبارها جزءا آخر من 

األدوات املوسيقية.

6. 1. املقص، القعدة، النواقس.

متصلة  األساسية  الشعبية  املوسيقية  اآلالت  كانت  إذا   

بالبيئة الفالحية الطبيعية من جلود وقرون وطني وقصب، 

نجد من بني هذه اآلالت أيضا ما يستخدم ألغراض خاصة 

استخدامها  ن من  أن طبيعتها متكِّ اليومية. ومبا  الحياة  يف 

أن  ومبا  املوسيقية.  األدوات  من  جزءا  صارت  إيقاعيا، 

الغناء  الذي توظف فيها تلك األدوات تستدعي  الظروف 

املوسيقية  اآلالت  ضمن  إدراجها  وراء  كانت  الجامعي، 

أن  وميكن  منها.  جزءا  لتصبح  األساسية  لوظيفتها  تحويال 

نعطي لذلك من صينية الشاي، كام أرشنا أعاله. فالساقي 

يتابع  وهو  وظيفتها  يحول  واملوسيقى،  بالغناء  »املولوع« 

للمجلس،  الشاي  إعداد  من  املوسيقية،  الوجبات  إحدى 

النقر بكأسني عىل  إىل اإلسهام يف ضبط اإليقاع من خالل 

الغنايئ واملوسيقي  الجو  انخراطا يف  الصينية، فيكون ذلك 

الخاص، متاما كام يفعل الجلوس وهم ميارسون التصفيق، 

باألكف، أو الرقص باألرجل. 

األداة  املقص  يعترب  أوال.   »املقص«  األدوات  بهذه  نقصد 

الحجم،  كبري  فهو  الرمى«،  »عبيدات  أغاين  يف  الرئيسية 

أسود اللون، ومصنوع من الحديد. كانت الوظيفة األساسية 

الربيع. ويك  الغنم يف نهاية فصل  للمقص هي جز صوف 

ال تصيب رؤوس املقص حني تكون مدببة جلد الغنم، تم 

قطع الرأسني الحادين، ليشكال خطا مستقيام. هذا املقص 

تم تحويله إىل أداة للغناء، باستخدامه يف يد ويف األخرى 

إذا كان الصوت الشعبي 
يؤدي األغنية الشعبية 
بأنواعها وأدواتها التي 
وقفنا عليها، فإن تفاعل 

الجمهور جزء من ممارسة 
تلك األغنية. ويبدو لنا تلك 
المشاركة من خالل الحركة 
التي تصاحب أداء األغنية
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املقص  يقدم  هكذا  عليه.  للرضب  دقيقة  حديدية  قطعة 
نغمتني اثنتني، تتحقق أوالهام بضم عرويت املقص، والثانية 

بالرضب عليه بواسطة القطعة الحديدية. 

ميكن اعتبار املقص من األدوات األولية الرتباطه بالعمل. 
مرتبطا  العمل  ظل  والتقليدية  البدائية  املجتمعات  ويف 
ارتباطا وثيقا بالغناء واملوسيقى. ما يزال املقص مستخدما 
وزعري  الشاوية  يف  سيام  وال  املغربية،  البيئات  بعض  يف 
مناطق  مختلف  يف  الغناء  من  جزءا  كان  ولقد  والغرب. 
اص«،  املغرب إىل عهد قريب. ويسمى من يعزف به »املقَّ

والجمع »املقاصة«.

يف  القعدة  تعني  »القعدة«.  فهي  الثانية  األداة  أمــا 
االستعامل املغريب اإلناء الدائري الذي تغسل فيه املالبس. 
صارت القعدة تصنع اآلن من البالستيك. لكنها قبل ذلك 
ومن  األصل،  ويف  الصلب.  القصدير  من  تستخدم  كانت 
حجارة  عن  عبارة  كانت  »القعدة«،  كلمة  جاءت  هنا 
صلبة تكون قرب إحدى العيون أو اآلبار، يجلب املاء إليها 
حيث توضع املالبس املتسخة وال سيام الغليظة منها، مثل 
جالليب الصوف، ويقف رجالن عىل تلك املالبس، ويبدآن 
يف »الشتف« عليها بطريقة إيقاعية حيث تبدأ »الشتفة« 
من  ثم  الخلف،  إىل  واألعــىل  اليمني  من  بالرجل  األوىل 
الخلف إىل األمام. ويأيت دور الثاين ليقوم بالدور نفسه عىل 
ما يقع تحت رجله من الثياب، ويكون شخص ثالث يرمي 
املاء بني الفينة واألخرى عىل الثياب. يتناوب الرجالن عىل 
رضب الثياب برجليهام، وينجم عن ذلك إيقاع يوازيه غناء، 

يتصدر: »اشتف، ها يتف« ويتفنن كل واحد منهام، بعد 
ذلك، يف تعداد آماله وأحالمه. 

بحيث  للرقص،  فضاء  صارت  القصديرية  القعدة  هذه 
تقلب عىل ظهرها، ويف أي مجلس غنايئ، يتم استحضارها 
للرقص  املتدخلون  ويتناوب  الدائرة،  وسط  موقعا  لتحتل 
بل  املختلفة.  املوسيقية  الوجبات  إيقاع  مصاحبني  عليها 
ع كهربايئ ينقل صوت إيقاع األرجل  صاروا يزودونها مبسمِّ

عليها بكيفية تثري اإلعجاب والفضول. 

النواقيس »النواقس«، وهام     ثالث هذه األدوات وهي 
ثالث قطع صغرية ومستديرة من النحاس. تركب قطعتان 
منهام عىل السبابة واإلبهام يف يد، وثالثة عىل الوسطى أو 
سبابة اليد األخرى. وميكن اعتبارهام تطويرا للمقص ألنهام 
إيقاعا،  تحدثان  يد  يف  فالقطعتان  نفسه،  بالدور  يقومان 

ن القطعة األخرى إيقاعا ثانيا.  وتكوِّ

اإليقاع، وتستعمل  األدوات تتصل جميعا بضبط     هذه 
كانت  فالنواقيس  املوسيقية.  النوبات  حسب  كلها 
املقص  أما  الشيخات.  وخصوصا  غالبا،  النساء  تستخدمها 
اليشء  ونفس  أيضا،  النساء  توظفه  وقد  للرجال،  فخالص 
بالنسبة للقعدة. نتأكد من خالل هذا أن األدوات املوسيقية 

الشعبية كلها وليدة البيئة الفالحية.

6. 2.  الديني والدنيوي يف الكالم الشعبي:

خالل  من  اليومية  بالحياة  الشعبية  األغنية  ربطنا  إن     
العمل  بني  والعالقة  املوسيقية،  واألداة  الكالمي  اإلبداع 
بدون  يستقيم  ال  الشعبيني،  والحركة  والصوت  والطعام، 
من  يتحقق  الذي  والديني  الدنيوي  البعد  عن  الحديث 
خالل وضع الغناء يف مقابل الذكر. ففي العيطة مثال نجد 
حضورا كبريا ملا هو يومي يف الحياة، من آالم وأفراح. ويف 
القصيدة نجد استحضار الرسد الديني والنقد االجتامعي، 
األولياء  اإلشادة مبناقب  الساكن  بينام نجد يف  والسخرية. 

يمكن اعتبار المقص من األدوات األولية الرتباطه بالعمل. وفي 
المجتمعات البدائية والتقليدية ظل العمل مرتبطا ارتباطا 

وثيقا بالغناء والموسيقى. ما يزال المقص مستخدما في بعض 
البيئات المغربية، وال سيما في الشاوية وزعير والغرب
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والصالحني. وملا كان للغناء بعد جامعي يقدم يف مناسبات 
خاصة: زواج، ختان مثال، كان يوزع زمن االحتفال إىل وقتني: 
بعد العرص حيث يلتئم شمل »الجامعة« لقراءة القرآن، أو 
لالستامع للذكر الذي يقدمه ما يسمونهم بـ«الفقراء«، كان 
الليل ملامرسة الغناء. أما يف مناسبات الحزن: العزاء مثال، 

فكان يغيب الغناء، ويحرض الذكر. 

مستوى  عىل  والحزن  الفرح  بني  التقاطب  هذا  لنا  يبني 
والغناء ستجعل كال  الذكر  بني  العالقة  أن  الشعبي  الكالم 
تراعي  بصورة  وإن  اآلخــر،  عنارص  بعض  يستمد  منهام 
املقام والسياق. قد يختلف مضمون الكالم، لكن املشاركة 
الجامعية تعطي لالنخراط بعدا تفاعليا ميتزج فيه الديني 

بالدنيوي امتزاجا عجيبا.

6 . 2. 1.  الِهالل، الَهاّلل، التهالل

اإلسالمية  العربية  الثقافة  يف  هاما  موقعا  الهالل  يحتل 
عامة، ويف الثقافة الشعبية خاصة. فبه تعد الشهور إذ هو 
فاتحتها. وملا كان التقويم القمري يتصل بالصالة، والصيام 
والزكاة والحج، كانت له حظوة خاصة يف النفوس. ولهذا 
رمضان  شهر  بهالل  أكث  يهتمون  املسلمني  نجد  السبب 
ذي  شهر  وهالل  الفطر(،  )عيد  شوال  وهالل  )الصوم(، 
الحجة ليكون االستعداد لعيد األضحى. ويبدو ذلك يف كون 
وزارة األوقاف تطل علينا يف مفتتح كل شهر قمري لتعلن 

ثبوت ظهور الِهالل من عدمه. 

ارتبط الهالل بنجمة الفجر. ولهذا السبب نجد الهالل متصال 
تركيا،  )موريتانيا،  العربية  البلدان  بعض  علام يف  بالنجمة 
تونس،،،(، أو شعارا عىل صوامع بعض املآذن. ومن التقاليد 
التي كانت شائعة يف املغرب، أن مؤذن الفجر يف املساجد 
غالبا ما يبدأ بذكر الله وال إله إىل الله، ويستمر يف الذكر إىل 
أن تظهر له نجمة الفجر، فيؤذن للصالة. ولقد سمي الذكر 
الذي يتفنن فيه املؤذن قبل األذان، بالتهالل، أو التهليلة. 
ولذلك يسمى املؤذن للفجر بالهالَّل، ألنه يظل يذكر الله 
التي هي خري من  للصالة  املسلمني  بصوت شجي محفزا 
النوم. ويبدو لنا ذلك يف القصيدة الشعبية »النجمة« التي 
فيها  ظل  الراوي  ان  لنا  تبني  والتي  العوين  محمد  أداها 
ينتظر نجمة الفجر للصالة، فأخذته سنة من النوم، وعندما 
حبات  إحدى  نجده يف  ما  أو  فاته،  قد  الفجر  وجد  انتبه 
العيطة التي تقول: »صمعة بال هاّلل / خاصها التحوال«. 

ومعنى ذلك أن صومعة بدون هالل يهلل وقت الفجر ال 
قيمة لها، ويلزمها أن تتحول من مكانها ألنها بال وظيفة. 
لها هالل  يكون  بأن  املطالبة  بذلك سوى  املقصود  وليس 

لتستقيم ويكتمل دورها يف الحياة العامة. 

من الِهالل إىل الَهالل إىل التهليلة نجدنا ننتقل من املجال 
الديني إىل املجال الدنيوي الغنايئ حيث الزمن املشرتك هو 
الليل حني يحلو الغناء الشعبي )الليايل القمرية(. وحيث 
الَهالل الذي يذكر الله بتهالله وهو يهلل ويحوقل ويكرب، 

منبها إىل االستعداد لالستيقاظ لصالة الفجر.

   قبل أن تبدأ الرباعة )الجوقة املوسيقية الشعبية التي ال 
يقل عددها عن أربعة أشخاص( يف أداء األغاين الشعبية، أيا 
كان نوعها )ساكن، قصيدة، عيطة( يف الحفالت والسهرات 
الشعبية، يطالب أحد أفراد الجوقة أحد أعضائها بـتقديم 
»تهليلة« تكون مبثابة بدء الحفلة املوسيقية. يكون صاحب 
آلة  به عن غريه. تصاحبه  يتميز  التهليلة ذا صوت شجي 
إىل  مقطع  من  انتقاله  أوقــات  متأل  التي  فقط  »لوتار« 
آخر، بينام هو يعدد مناقب أحد األولياء أو الصالحني، أو 
إىل  تنسب  التي  الكالمية  املأثورات  بعض  مرددا  »ّيعدد« 
أحد الزجالني القدامى مبا تحمله من معان عميقة تتصل 
أنه قد يهلل بذكر حكايات قصرية  بالحياة وتجاربها. كام 
املوسيقية  النوبات  تبدأ  ذلك  بعد  ثم  الهزل،،،  عىل سبيل 

املتعددة. 

بعده  يف  الديني  باملجال  الغناء  ربط  الشعبية  التهليلة 
الشعبي. ويف املناسبات الخاصة التي يحرض فيها »الفقراء« 
للذكر، تتحول حلقة الذكر إىل حركة جامعية ال تختلف عن 

الحركة التي ترافق الغناء الشعبي.

ارتبط الهالل بنجمة الفجر. 
ولهذا السبب نجد الهالل 

متصال بالنجمة علما في بعض 
البلدان العربية )موريتانيا، 

تركيا، تونس،،،(، أو شعارا على 
صوامع بعض المآذن. ومن 

التقاليد التي كانت شائعة 
في المغرب
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6 . 2. 2. الشطيح، الجذبة، التحيار

عالقة الديني بالدنيوي يف الثقافة الشعبية املغربية عموما، 
من  إال  ينكره  أن  ميكن  ال  الشعبية خصوصا،  األغنية  ويف 
ال يدقق يف الخلفيات التي تحدد هذه العالقة. وإذا كان 
التهالل أو »التهليلة« مرددات غنائية دنيوية فإنها تستقي 
نفسه  اليشء  تسجيل  وميكننا  الديني.  املجال  من  عواملها 
الشعبية،  الثقافة  من  آخر  بعد  عن  الحديث  نروم  حني 
وهو التعبري الجسدي، أو الرقص. ال يستعمل »الرقص« يف 
العامية املغربية إال متصال بالغناء العرصي أو الغريب، ألن 
اتصال  له  ما  لكل  املغربية ظلت تختزن  الشعبية  الثقافة 
مستقاة  مفاهيم  للموسيقى  املصاحب  الجسدي  بالتعبري 
من املجال الديني يف بعده الصويف الشعبي. وهكذا نجد 
املفاهيم التالية هي الدالة عىل ذلك التواصل الذي يتحقق 
من خالله االرتقاء بالجسد للتعبري عن »الحال« الذي هو 
أسمى املقامات التي ميكن الوصول إليها: »الشطيح«، وهو 
)الجذب(  و«الجذبة«  الصوفية(،  )شطحات  »الشطح« 
تعرتي  التي  الحال  )وهي  و«التحيار«  »املجذوب«،  ومنها 

صاحبها حني يعرب بجسده( يف »الحرضة« املوسيقية.

   يعترب الشطيح هو األصل ألنه من الحاالت التي يكون 
الشعور حارضا فيها بقوة رغم ما ميس صاحبه من تحول 
بسبب االنخراط يف النوبة املوسيقية. إنه تعبري عن التالؤم 
التي  باألرجل  الشعبي، ويكون عادة  املوسيقي  املناخ  مع 
تصاحب اإليقاع املوسيقي. وبذلك يغدو »الشطيح« جزءا 
أن  ميكن  وال  األرجل.  بواسطة  يتحقق  أنه  إال  النوبة  من 
عندما  فإنه  ولذلك  األداء.  متفننا يف  إال  »الشطاح«  يكون 
يشارك أحدهم بالشطيح فإنه يثري االهتامم أكث، ويتطلع 
اإليقاع  مسايرة  عىل  قدرته  ومدى  حركاته  إىل  الجميع 

يطلب  النسائية  الجلسات  ويف  العام. 
ملعاينة  بالرقص  املشاركة  امرأة  كل  من 
األمثال  ومن  كفايتها.  ومدى  جسدها، 
حبات  من  وهو  الشطيح،  حول  السائرة 
العيطة: » نوضوها تشطح/ دارتها بصح«: 
أي أنهم أقاموها للشطح، واملراد املشاركة 
الرمزية، فإذا بها تنخرط بكليتها يف الفضاء 
)فقدان  الجذب  درجــة  إىل  املوسيقي 
منه  يطلب  ملن  املثل  ويرضب  الشعور(. 

يشء بسيط، فيقوم بتعقيد األمور. 

   كان »الشطيح« يف العادة محتشام، ولكن التطور الذي 
يف  الشيخات  مع  وخاصة  الشعبية،  األغنية  أداء  عرفه 
املجالس الذكورية صار رضبا من اإلغواء واإلثارة. لكنه يف 
البوادي ما زال محتفظا بوظيفته األساسية تعبريا جسديا 
بآلة  عادة  »الشطيح«  يرتبط  الذاتية.  واألفراح  اآلالم  عن 
املكانة  تحتل  جعلها  الكمنجة  استعامل  لكن  »لوتار«، 

الرئيسية يف الدعوة إىل الشطيح.

تتحققان  بآلتني  معا  فيتصالن  والتحيار  »الجذبة«،  أما     
من خاللهام بامتياز: إنهام »القصبة«  )أو اللرية( وهي آلة 
النفخ الفردية، و«الغيطة« أو »املقرونة«. وبعض املتفننني 
»القصبة«.  من  قريبا  فيغدو  يحولون صوتها  الكمنجة  يف 
املصاب  الــوجــدان  تحركان  النفخيتان  اآللتان  هاتان 
الشطح  كان  وإذا  حال.  إىل  حال  من  فتنقله  بـ«الحال«، 
تحريك  بواسطة  التحيار  كان  األرجل،  خالل  من  يتحقق 

الرأس. أما الجذب فبالجسد كله.

   حني نربط الشطيح والجذبة والتحيار باألرض )الرتاب(، 
أو الحجرة التي كانت تصنب عليها الثياب، والتي تحولت 
من  نوعا  الجسدي  التعبري  كون  نستخلص  »القعدة«  إىل 
تقول  الدنيا:  أحوال  من  بها  يعلق  مام  للذات  التطهري 
»باغيا  أي يشء:  فعل  والعاجزة عن  واقعها،  املتذمرة من 
نتحري ونجذب«. ففي التحيار والجذب مبا هام دخول يف 
حالة، خروج من وضع. ولذلك نجد من بني األغاين املتصلة 
إىل  )نسبة  الجياللية  الفرق  تؤديه  ما  والتحيار  بالجذب 
الطريقة القادرية(، أو ما يقدم من خالل نوع »الساكن«. 
وليس الساكن سوى »الجني« الذي يسكن الجسد، فيكون 
التحيار والجذب محاولة لتحرير الجسد منه، وبذلك يطهر 

من األمراض.  
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 7 . شبه خاتمة:   

يف  املغريب  اإلنسان  عن  تعبري  املغربية  الشعبية  األغنية    
تاريخه  له  فضاء  إىل  انتامءه  تربز  التي  حاالته  مختلف 
وخصوصيته، وأدواته التي يعرب بها عن وجوده ووجدانه. 
الشعبية  بالثقافة  االهتامم  تعميق  خالل  من  وميكننا 
وطرق  وأشكالها،  ولغاتها،  تجلياتها،  مختلف  يف  املغربية 
رغم  ببعض  بعضها  وعالقات  ورمزيتها،  وأدواتها،  أدائها، 
بذاكرة  عالقاتنا  نطور  أن  بها،  تتصل  التي  الخصوصيات 
غنية ومتنوعة ومتعددة، تربز التالحم التاريخي والجغرايف، 
الثقافة  إهامل  فيها  نتجاوز  جديدة  صفحة  بذلك  ونفتح 
الشعبية مبا هي تراث وطني مشرتك يعرب عن أحالم وآالم 

الشعب املغريب.   

األغنية الشعبية المغربية 
تعبير عن اإلنسان المغربي 

في مختلف حاالته التي تبرز 
انتماءه إلى فضاء له تاريخه 
وخصوصيته، وأدواته التي 
يعبر بها عن وجوده ووجدانه

الهوامش

شعر امللحون، قصائد مغناة، وميكن اعتبار أوىل النصوص التي وصلتنا مكتوبة هي املالعب: . 1
مثل ملعبة الكفيف الزرهوين.

املقصود باملقدس هنا، ما اتصل بأخبار حول القصص الديني، أو أشعار األولياء والصالحني، . 2
وميكن اعتبار أشعار سيدي عبد الرحمن املجذوب وسيدي محمد البهلول، وسواهام مام 

يتداول إىل اآلن شفاها، أو يؤدى غناء مناذج من هذا النوع.
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تقديم

وإقامة طقوس  األولياء  بزيارة  املجتمعات  كل  شأن  ذلك  شأنه يف  املغريب خاصة،  واليهودي  عامة  املغريب  املجتمع  يتشبث 
ومصدرا  الزوجية،  والعالقات  األحباء  مشاكل  ومعالجة  الخطر  من  واإلنقاذ  املرض  من  للعالج  مصدرا  باعتبارهم  التصوف، 

للتقرب إىل الخالق عز وجل. 

وتشكل زيارة األولياء وإقامة الشعائر الصوفية يف كل املجتمعات ظاهرة 
مختلف  بني  وكذا  ألفرادها،  السوسيوثقايف  النسيج  يف  ومعقدة  مركبة 
حول  الرؤى  تضاربت  حيث  الشأن،  بهذا  املهتمة  واألبحاث  الدراسات 
مستوى  يف  جسدها  من  فمنهم  ووظائفها  التاريخي  وأصلها  مصدرها 
فهم الدين لدى اإلنسان البسيط وأسلوبه يف التدين، والحقيقة أن هذه 
الظاهرة متجدرة يف مختلف األوساط االجتامعية التي تعج بعدد هائل 

من األولياء والصديقني. 

ما املقصود بالتصوف اليهودي ؟ وكيف ساهم األدب الشعبي يف ازدهاره؟ 

قدرة  غريه  من  األكث  اإلبداع  املغريب،  اليهودي  الشعبي  األدب  يعترب 
من حيث  املجتمع،  يف  اليهودية  الطائفة  واندماج  انصهار  وتعبريا عىل 
الشعب وعواطفه، ويصور عقليته  الذي »يعرب عن مشاعر  هو؛ األدب 
الفني  »التعبري  تلقيه،  ونفسيته، ومييز شخصيته وعبقريته«، متخذا يف 
املتوسل بالكلمة، وما يصاحبها من حركة وإشارة وإيقاع؛ تحقيقا لوجدان 

جامعة يف بيئة جغرافية معينة أو مرحلة محدودة من التاريخ «.

من ذلك فاألدب الشعبي اليهودي املغريب، »مرآة تعكس حقيقة املجتمع... 
والتعبري عن الروح ومظاهر الحياة اليومية الدنيوية، بل الدينية، وعن 

 ملــــــــــــــف العـــــــدد

ن العماري
رضوا تجليات التصوف 

في األدب الشعبي 
اليهودي المغربي

شعر الملحون أنموذجا

تشكل زيارة األولياء 
وإقامة الشعائر 

الصوفية في كل 
المجتمعات ظاهرة 
مركبة ومعقدة في 

النسيج السوسيوثقافي 
ألفرادها، وكذا بين 
مختلف الدراسات 

واألبحاث المهتمة بهذا 
الشأن، حيث تضاربت 
الرؤى حول مصدرها 

وأصلها التاريخي 
ووظائفها
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أو مستحيل  كل ما هو ممنوع 

املقدسة«،  باللغة  عنه  الحديث 

مكانة  األدب  هذا  احتل  وقد 

الحياة  يف  مركزية  بل  هامة 

لعب  »حيث  عامة،  اليهودية 

صورة  تشكيل  يف  تقريريا  دورا 

تأسيس  ويف  وأخالقها  وعيها 

جانب  إىل  روحانيتها  جوهر 

املسخرة  ــنــامذج  وال املــعــارف 

اليومي  السلوك  تشكيل  يف 

إطار  وتشكيل  والجامعة  للفرد 

يعمل  وهو  واإلميــان«،  الفكر 

نقل  ــىل  ع ــت  ــوق ال نــفــس  يف 

الحضارية  اإلبداعات  وكذا  العتيق،  الثقايف  اإلرث  وحفظ 

والتاريخية للمجتمع املغريب عامة، واليهودي املغريب عىل 

اليهودية  »الهَكدا««  األنبياء يف  الخصوص، »فقصص  وجه 

»ذات بعد صويف ديني اجتامعي«، »باإلضافة إىل القصص 

الشعبية ذات أصول دينية يهودية اسالمية«، كلها تنتمي 

بصيغ  وقد جمعت  السامي،  للعامل  الجامعية  الذاكرة  إىل 

كتابية  تقاليد  من  انطالقا  وصيغت  ومتنوعة،  متعددة 

سابقة. 

التصوف الي�هودي 

بعرف الرتاث الصويف اليهودي باسم القبالة وهي مجموعة 

من التفسريات والتأويالت الباطنية والصوفية عند اليهود، 

العبادة  عىل  العكوف  »...وأصــلــه  خلدون:  ابن  يقول 

الدنيا  زخرف  عن  ــراض  واإلع تعاىل  الله  إىل  واالنقطاع 

ومال  لذة  من  الجمهور  عليه  يقبل  فيام  والزهد  وزينتها 

وجاه، واالنفراد عن الخلق يف الخلوة للعبادة«.  

التعريف  يف  كام  اليهودي،  التعريف  يف  التصوف  إن 

اإلسالمي، هو يف التحليل األخري سعي إىل االرتقاء واالقرتاب 

األلوهية،  رحاب  والدخول يف  الساموات،  ملكوت  إىل  بها 

أو ما يطلق عليه يف العربية ديبيفوت. وملا كانت اليهودية 

من  املتصوفة  فإن  اإلسالمية،  الثقافة  مكونات  من  مكونا 

واستعملوه  اإلسالمي  الصويف  املصطلح  اقتبسوا  اليهود 

بشكل واسع كام اتسع تأثري التصوف ليشمل مجال األدب، 

فكان للصوفية أدب رفيع يشمل الشعر والنث معا، يعالج 

أكرب قضايا الوجودية املتمثلة يف 

عالقة اإلنسان بالخالق، وعالقته 

فضال  هذا  حوله،  من  بالوجود 

عن تناوله املعاين األخالقية التي 

الروحية  الحياة  عليها  ارتكزت 

توبة وورع وزهد  من  الصوفية 

ــرب وتــوكــل ورضــا وخــوف  وص

ذلك  إىل  وما  ومناجاة  وحب 

مقاماتهم  تضمنتها  معاين  من 

وأحوالهم التي حددوها.

التصوف  يف  للفقر،  كان  وقد 

التصوف  يف  ــام  ك ــهــودي  ــي ال

اإلسالمي، مكانة خاصة، وتعترب منطقة درعة بعد األندلس، 

أهم املناطق التي عرفت انتشار تصوف الفقر بشكل كبري، 

نظرا لتأصل اليهودية بها من جهة، ولطبيعتها الصحراوية 

التي تتسم بالندرة وما ميكن أن يصاحب الندرة من خوف.

تجليات التصوف قي شعر الملحون 
الي�هودي المغربي 

من  العديد  املغربية،  اليهودية  الشعبية  الذاكرة  تختزن 

تؤطرها،  التي  واالجتامعية  والنفسية  الثقافية  املظاهر 

األشكال  أن  حيث  الجمعي،  بالوعي  يسمى  نسق  داخل 

البسيطة هي قوة اإلبداع الشعبي، الرتكاز هذا  الشفهية 

املنطوقة  الكلمة  فيها  تقوم   ...« شفهية  لغة  اإلبداع عىل 

بوظيفتها عىل نحو متكامل يف الحياة الطقسية والتعبدية«، 

كام هو الحال يف الرتاث الذي هو قيد الدرس، ولذلك كانت 

الشفهية تتضمن قيم اجتامعية ومعايري تنظم سلوك األفراد 

يف الحياة االجتامعية واألرسية للمجتمع املغريب.

تختزن الذاكرة الشعبية 
اليهودية المغربية، العديد 

من المظاهر الثقافية 
والنفسية واالجتماعية 

التي تؤطرها، داخل نسق 
يسمى بالوعي الجمعي، 

حيث أن األشكال الشفهية 
البسيطة هي قوة اإلبداع 

الشعبي
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املغريب جزءا هاما من هذا  اليهودي  امللحون  ويعد شعر 
الصعب  من  هائلة،  مادة  يشكل  وهو  الشفهي،  الرتاث 
دينية.  جذور  له  الشعري  النوع  هذا  أن  إال  به.  اإلحاطة 
الرموز  فهم  عليه  يصعب  األديب  النوع  لهذا  ــدارس  وال
والتلمود  التوراة  من  مقتبس  ألنه  الشعر  والكلامت 
»ويغلب عليه أيضا طابع صويف ذو جوهر قبايل«، وميكننا 
امللحون،  شعر  الصويف يف  التأثري  من  مالمح  الوقوف عىل 

يقول الشاعر صفرو رفائيل موىس الباز:

ايِن َمــا ِريــــْت َمــــْن ُهـــَو هَّ
ــايِن ــَع ــْظ ْصـــالَ َوْم ــافَ ِغـــرْي َح

قَلْبُو ْخِشيــْع َراُســـــو َهـانِــي
ــوْع رُْج ِفيْه  َما  ْحلِيْب  قَلْبُو 

تَـابَــــْع ِديُنــــو بَلَْعــــانِـــــي
انَْســـاْن َمـــْن  يَْسَخــْر  َما 

اَدة َمْولُوْع يُْصوْم َويَْعبَْد يِف الَسجَّ
ِفيَها َمطْبُوْع ْدَواْم  َحالْتُو   َهِذي 

وظف الشاعر مجموعة من الكلامت الدالة عىل موضوعة 
األولياء  عند  نجدها  الصفة  وهذه  والخشوع،  العبادة 

والصديقني من اليهود وغريهم.

التوبة، ومن أهم رشوطها التي  ويشمل شعر امللحون يف 
حددها الصوفية ليك تصح أال وهي الندم عىل ما سبق من 
مخالفات ونستطيع أن نقف عىل مشاعر الندم واالستحياء 
من املعايص والذنوب، كام ميكننا أن نشعر بندمه وبكائه 

وتحرسه مام اقرتفه من خطايا التي اقرتفها الشاعر بقوله:

َعيِنيَّا ــْدْت  ــ رْفَ َريبِّ  يــا  لـِـيــْك 
ْعلِيَّا تْحْن  َو  َحايِل  َمْن  تَْنظَْر 

بَْذنُوِبــــــــــي نَْســــــَقْر 
َحيَاتِــــــــي يِف  ــاِديِن  َح َمـا 

ــَغــاِدي لْ مَنِْشــــي  ــا  َم ــْل  ــبَ قْ

الــَوْحَدانِيَــــــــة  لِيلَـــــــــة 

تَْحاَسبِْني تْــِجــي  ــاْن  كَـ لَـــْو 

ييَــا يَدِّ يِف  يِْشيْط  َما  فَْضْل  يِش 

ــايِت ـــ ـــ ـــ ـــ ــوبَ َغــــرْقُــــويِن ْذنُ

رَْشــِعيَّـــــــــة   طْــِريْق  يِف 

اإلرساع بالتوبة قبل املوت حث عليه الصوفية، بحيث عىل 

»املحترض أن يعود إىل نفسه قبل أن تلتحق روحه بخالقها، 

وعليه أن يتوب ليموت مطمنئ النفس«.

الصوفية،  عند  التوبة  رشوط  من  االستغفار  نجد  كام 

فالواجب عل العبد إذا علم أنه ارتكب ما تجب منه التوبة 

به  اهتم  االستغفار، وهذا الشط  االنكسار ومالزمة  دوام 

الصوفية حتى إنه صار من آداب الدعاء عندهم ونالحظ 

هذا عند الشاعر بقوله:

النـَّــــايَْم الــنُّــوْم  ــْن  َم ِفيْق 

عايـــــــم البحر  مـــن  خروج 

ــا دايــم ــي ــدن ال ــتــني يف  ن مــا 

والجوع والعرا  القرب  يف  كيام 

فــي والـــــدود  وتـــراب 

اللحـــــم غيـــــر يـــــــــروع  

والعقـــــوبة والحســـاب 

تــــوبة   تنــــفعك  مــا عــــاد 

مجاهدة النفس

وغاية التصوف هو الوصول إىل الله واالتحاد به، ولن يصل 

وطويل  شاق  إال مبجهود  الغاية  تحقيق هذه  إىل  الصويف 

يرتكز عىل مجاهدة النفس، كام عرب عن ذلك الشاعر فقال: 

جــــــــــزاه هـــــــــــذا 

أداب  قبـــــــــل  مـــــــــــــا 

ــوراه ــتـ الـ يف  وأمــــن  ــد  ــه ش

بالغــــــــرارة املغــــرور  يا 

وتــجــارة ْربَــــْح  فيهــــا 

من شد فيها صحيح بزوج دروع

مــرفــوع ــز  ــزي ع ــا  ــي ــدن ال يف 

ويف األخيـــــرة يصيب دايـــــم

يعد شعر الملحون اليهودي 
المغربي جزءا هاما من هذا 

التراث الشفهي، وهو 
يشكل مادة هائلة، من 

الصعب اإلحاطة به
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ونعـــايم نـــواع  وطــيب 
مـــا يخـــــاف مــــا يــــــروع 

مــــــــفزوع قلبو  مـــــا 
قــايم املـــــــــــــــوىت  ومـع 

البعـــث يـــــــوم  فـــي 
شفوع يوقــــــع  يـــــوم 

األخالق  يف  الصوفية  الفلسفة  عىل  الوقوف  نستطيع  كام 
والتي بنوها عىل أساس تقوية الجانب الروحي يف النفس.

الحب اإللهي

اليهودية  الشعبية  الثقافة  مظاهر  كل  إن  القول  ميكن 
بحيث  أساس،  بشكل  الدينية  الكتب  من  تنهل  املغربية 
»يعيش اليهودي يف ظل ملكوت الشيعة الواردة يف التوراة 
التي أبانها النقل تواترا« وهذا إن دل عىل يشء فهو يدل 
عىل أن مسألة الحب اإللهي سيكون لها تجليات أيضا يف 

األدب اليهودي املغريب.

ونظرا ملا كان للحب اإللهي من تأثري عىل الذوق الصويف 
ومشاعر الصوفية فقد شغل النصيب األوفر يف أشعارهم، 
التي  الصوفية  األفكار  من  اإللهي  الحب  عن  والحديث 
الدينية  أشعارهم  يف  لها  وعرضوا  األندلس  يهود  بها  تأثر 
ومؤلفاتهم الفكرية، وكان ابن عزرا من أوائل شعراء اليهود 
لنقل  العربي  الديني  الشعر  باب  فتح  يف  ساهموا  الذين 
إلهيا  غزال  لتصري  روحية  معاين  إىل  اإلنساين  الغزل  معاين 

ينشده املصلون يف املعابد اليهودية.

يقول الشاعر: 
أيتها الحاممة، كفيك دموع صوتك

فأنا من سيخلص أبناءك
أفرحي أيتها الحاممة، ألين أنا الذي سأرمم ما تصدع من بنيانك 

يا ابنة النبل، يا من تأصلت من أصل األتقياء

سريسخ عرشك أبد األبدين

وحب الشوق إىل لقاء زمن الفتوة 

فيها  سار  التي  األشعار  من  الشعرية  املقطوعة  وهذه 

والتلويح  الرمز  طريقة  استخدام  يف  املتصوف  الشاعر 

»األشعار  وتندرج هذه  اإلنساين،  الحب  عن  الغزل  مبعاين 

)مفرد   »أهابوت«  اسم  عليها  يطلق  التي  املقطوعات  يف 

أهاباه، حب(. وهي ترتل قبل »شامع« )الشهادة( »اسمع 

ارسائيل...« وتستلهم حب الله الرسائيل هذا الحب مرتبط 

ألفاظ هذه  تأملنا  ما  فإذا  والخالص«)(.  االصطفاء  بفكرة 

املقطوعة نجدها متجانسة للتعبري عن حالة وجودية هي 

الحب الذي يربط الشاعر اليهودي بربه فاالبتهال ال يكون 

الديانات،  كل  يف  املحبة،  لون  والصفاء  محبوب،  لرب  إال 

والحياة حب فطري يف االستمرار والقلب وعاء لكل مظاهر 

الحب، بل الحمد ال يكون إال لرب يحبه شاعر يهودي ينهل 

معانيه من توراة هي أول ما تعلم يف املشنا.

ذم الدنيا وذم حب المال

يدرك الصويف أن حب الدنيا واملال رأس كل خطيئة، وأن 

الدنيا واملال مقام  فيها رأس كل خري وطاعة، وذم  الزهد 

الزهد الذي يقوم عليه رصح املجاهدة يف الطريق الصويف.

الصوفية نثه  الدنيا من املضامني األساسية يف أدب  وتعد 

املوجز  منها  غزيرة  بأوصاف  فيه  حظيت  ولقد  وشعره، 

واحد وهو وصفها  معنى  إىل  ترجع  املفصل، وهي  ومنها 

بالبالء والعناء والغدر ورسعة الزوال والفناء. كام يعد أيضا 

املال من عنارص التي يبتعد عنها الصويف ألنه يشغله عن 

طاعة الرب والتقرب إليه.

يخفيه  وما  الغرور،  كثرية  الدنيا  كون  يف  الشاعر  يقول 

جاملها وروعتها من جامل وبالء ألصحابها:

إن الحق في االختالف يضمنه الدستور، فهو فوق كل العقائد 
واالنتماءات اإليديولوجية أو السياسية، أما التسامح فقيمة 

فردية، إنه يكشف عن درجة التحضر عند الناس وعن قدرتهم على 
بلورة صيغ للعيش ليست متضمنة في بنود أي دستور مدني
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الَكــــرَارَه َمــــــــلْـــكـــــاتُو 
الَغـــــــــــــــرَّارَه الَدنْيـــــــا 

ْغــــــرَارْها تــــــابَــــــْع 
ِفـــــــي الَهــــــــَنا َمــْوقُــوع

لِلَْحــــارَة تَــرَِميْه  َعــــاْد 
رُْجوْع يَْوَجْد  َما  َمْنَها  فَاْت  َمْن 

انقضائها  وقرب  الــزوال  رسيعة  بأنها  الدنيا  يصف  كام 
الذي ال  بالظل  اإلنسان  بها  التي ال يحس  ورسعة حركتها 
تدرك حركته بالبرص الظاهر بل بالبصرية الباطنية، وهذا ما 

جاء عند الشاعر بقوله:

النَّايَْم ــا  يَ ــوْم  ــنُّ ال ــْن  َم ِفــيــْق 
الَعايَْم البَْحـــــــْر  َمْن  ُخُروْج 

ــْم َدايَـ ــا  ــيَ ــَدنْ ال ــنَي يِف  ــِت نْ ــا  َم
وْع الجُّ َو  الَْعرَا  َو  الَْقرَبْ  يِف  كِاَم 

يِف وْد  َوالــدُّ تْـــــــــــــرَاْب  َو 
ْع يَـــَروَّ ِغــرْي  اللََّحـــــْم 

يقول الشاعر يف ذم املال واالبتعاد عنه:
ــة ــالــَعــْمــيَ ــْن زَايَـــــــْد ِب ــ الَيَـ

َشاِميَّة ــَواْل  ــ أَْمـ تَْجَمـــْع 
ــة ِديَـّ ــْك  ــَع ــْف ــَن تْ ــْك  ــتَـ َوقْـ يِف 

الِغَنى يـْـَعــْز  َمــا  يَْنْفَعْك  َمــا 
َواْمثَالُـــــو الـْـَفــَســاْد  تـَـابَــْع 

فَْعالُو َحــــــــــــالَة  َهاِذيْك 

والغنى الحقيقي عند الصوفية هو يف معرفة الله وتقواه، 
ويف هذا يختم الشاعر قصيدته:

ــَوَراة الـــتُـ يِف  وَآَمــــْن  ــْد  ــَه ْش
ــرَارَة ــْغـ ــالـ ــُروْر ِبـ ــ ــْغ ــ َ ــا امل يَـ

ِفــيــَهــا ْربَــــــْح َوتِــــَجــــارَة
َمْن َشْد ِفيَها ْصِحيْح بَزُوْج ْدُروْع

ــوْع ــرْفُ َم ــْز  ــِزي ْع ــا  ــيَ نْ ــدَّ ال يِف 
َدايَـــْم يِْصيْب  األِخـــريَة  َويِف 

نَْعايَْم نْــــَواْع  َوِطيـــــــــْب 
يْــــــــُروْع َمــــــا  يَْخاْف  َما 

َمـــا قَلْبُــــــو َمـــــــــــــْفزُوْع
قَــــــــايَْم املُْوىَت  ُوْمــــــــَع 

ِفــــــــي يُــــــــــــــوْم البَْعْث
الْشُفوْع يَُوقْــــــــــــــع  يُوْم 

ورموز  مبعاين  محمال  اليهودي  التصوف  يبقى  عموما، 
الفردية لفهم معناها، وأنه –التصوف-  التجربة  تستدعي 
يستمد مشوعيته من الرتاث الشفهي املغريب أحد مكونات 
وخربات  وتجارب  نتاج  فهو  املغربية،  اليهودية  الهوية 
من  وكذلك  جيل،  عن  جيل  ورثها  التي  السابقة  لألجيال 

الكتب الدينية املقدسة.

عموما، يبقى التصوف اليهودي محمال بمعاني ورموز 
تستدعي التجربة الفردية لفهم معناها، وأنه –التصوف- يستمد 
مشروعيته من التراث الشفهي المغربي أحد مكونات الهوية 
اليهودية المغربية، فهو نتاج وتجارب وخبرات لألجيال السابقة 
التي ورثها جيل عن جيل، وكذلك من الكتب الدينية المقدسة
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 ملــــــــــــــف العـــــــدد

محمد رمصيص الثقافة الشعبية 
بين الهوية 

والتاريخ الجمعي

بداية  يليق بنا ضبط مفهوم الثقافة الشعبية  وتفكيكه إىل ثقافة / شعبية؛ دفعا لكل لبس محتمل قبل تفصيل الحديث عن   
مكوناتها  وخصوصيتها باعتبارها جزءا من الهوية الجمعية والتاريخ املشرتك.

1-مفهوم الثقافة الشعبية

إذا كانت مفهوم الثقافة قد اكتسب بعدا إجرائيا وحقق قوة إبرامية عىل 
املستوى التداويل باعتباره » مجموعة أنساق رمزية تتصدرها اللغة وقواعد 
التزواج والعالقات االقتصادية والفن والعلم والدين. أنساق تهدف إىل التعبري 
عن بعض أوجه الحقيقة الطبيعية والحقيقة االجتامعية،و أكث من ذلك إىل 
التعبري عن العالقات التي ترتبط بها كل من هاتني الحقيقتني بالثانية، وتلك 
مفهوم  البعض.«)1( فإن  ببعضها  ذاتها  الرمزية  األنساق  بها  ترتبط  التي 
الثقافة الشعبية ظل ملتبسا بحيث يحيل عند البعض عىل املايض املتجمد أو 
لنقل املايض املتحفي.  ويرتبط عند البعض اآلخر بالتاريخ املنتهي الصالحية.  
بينام الثقافة الشعبية هي رافد هويايت  ممتدة فينا هنا واآلن. والتشديد 
عىل صفة حياة الثقافة الشعبية  نابع من كون املعنى اللغوي الخام ملفردة 
»تراث«-وهي مفردة تتطابق عند البعض مع الثقافة الشعبية- تفيد الرتكة 
الحديث عن  امليت.و  تبقى من  ما  أو فقيد.أي  لنا من هالك  بقيت  التي 
الشعبية.. لذلك  الثقافة  إحالة نفسية سلبية ملفهوم  الرتكة واملوت يعطي 
نتحدث غالبا يف البحوث والندوات واملؤمترات عن إحياء الثقافة الشعبية 
وإن  الخلفية  بهذه  الشعبية  ذلك.الثقافة  غري  والحال  ميت  يشء  وكأنها 
تشكلت يف زمن مىض هي قادرة عىل إضاءة الحارض واستشاف املستقبل 
عىل اعتبار أنها تكثيف  للمهارات واملعارف والقيم العريقة واملضيئة لنا هنا 
واآلن. بالنتيجة الثقافة الشعبية -وفق هذا الرؤية- عنرص مستمر يف الزمان 
ومل يتوقف قط، هي تراكم ممتد وليس قاطرة متوقفة عند نقطة معينة 
من التاريخ ،هي يشء متحرك وقابل لإلمتام والتحيني والتطوير.. وهي كذلك 

مفهوم الثقافة الشعبية 
ظل ملتبسا بحيث يحيل 

عند البعض على الماضي 
المتجمد أو لنقل الماضي 

المتحفي.  و يرتبط عند 
البعض اآلخر بالتاريخ 

المنتهي الصالحية.  بينما 
الثقافة الشعبية هي 

رافد هوياتي  ممتدة فينا 
هنا و اآلن. و التشديد 

على صفة حياة الثقافة 
الشعبية  نابع من كون 
المعنى اللغوي الخام 

لمفردة »تراث«
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منتوج بشي يف غاية النسبية..و 

الخاصية  هــذه  عىل  التشديد 

قــراءات  ــدة  ع ــون  ك مــن  نابع 

الشعبية  للثقافة  قدمت  مختلة 

باعتبارها متنا معطوبا  ومنها:

للثقافة  السلفية  الــقــراءة   -1

كال  اعتربتها  والــتــي  الشعبية 

كام  استنساخه  ينبغي  مقدسا 

هو وبتصورها هذا، متوقعها فوق 

تعامل  فعالية  وتلغي  التاريخ 

العقل النقدي معها.

املعطوبة،  الثانية  القراءة   -2

للثقافة  االستشاقية  القراءة  هي 

من  انطلقت  والتي  الشعبية 

والسبب  عنها  استعالء  نظرة 

ما  الغربية،أقصد  الذات  حول  االستشاقية  الرؤية  متركز 

لآلخر  إلغائها  بقدر  رؤية  مركزية.  باألورو  عليه  اصطلح 

إثراء  سبب  ال  أزمة  مصدر  تعتربه  ألنها  التعدد  تشجب 

للثقافة الكونية.

3- القراءة الثالثة املعطوبة للثقافة الشعبية هي القراءة 

العقالنية املتطرفة واستبعدت  التي سقطت يف  املاركسية 

بالنتيجة كل ما تأسس عىل الخيال والوعي العفوي بالكون 

الحقيقة  حيازة  يف  العقل  مع  يتساوى  الخيال  أن  .علام 

أثبت  يونغ تحديدا   الفرويدي؛ وخالصات  اليسار  ونتائج 

ذلك.

منتوجات  كل  تضع  التي  النقدية  القراءة  أمامنا  تبقى 

الثقافة الشعبية تحت مجهر النقد مسقطة هنات املناهج 

مفهوم  مقاربة  يف  االسرتسال  قبل  لنتساءل  السابقة.لكن 

الثقافة الشعبية:ما الذي استدعى الحديث عنها بوفرة يف 

املائة سنة املاضية؟

مع  اللقاء  صدمة  هناك  أوال،   -

االحتامء  رضوريا  فكان  الغرب 

قصد  مشرتكة  جمعية  بذاكرة 

قادرة عىل مواجهة  صوغ هوية 

األوريب وذلك عىل خلفية  الغزو 

الشهري:ملاذا  التقليدي  السؤال 

تقدم الغرب وتأخر العرب؟

استدعت  التي  الثانية  -اللحظة 

الثقافة  مع  جديد  من  االشتباك 

استعامر  لحظة  هي  الشعبية 

سعت  والتي  الثالث  العامل  دول 

ما  بكل  املستعمرة  -الدول  فيها 

معامل  طمس  قوة-  من  أوتيت 

خصوصية الدول املستعمرة.

عىل  جديد  من  االشتغال  استدعت  التي  الثالثة  -اللحظة 

؛لحظة  العامليتني  الحربني  لحظة  هي  الشعبية  الثقافة 

خصوصيات  من  الكثري  معامل  محو  عىل  كذلك  عملت 

ناقوس  داقة  أممية  هيأت  فتدخلت  املغلوبة  الشعوب 

بخطر  ــان  اإلب ذاك  يف  عليه  اصطلح  ملا  منبهة  الخطر 

الهزمية  أن  املهزومة.علام  للشعوب  البيضاء«  »الذاكرة 

مفتوحة والنرص مغلق: مبعنى أن املهزوم يبحث دوما عن 

مخرج لهزميته، بينام املنترص يعيش يف وهم غلبته ويظل 

هامئا بنشوه التفوق والحال أن الكل يف الحرب مهزوم. 

   فقط ينبغي تسجيل معطى مفاده أن الثقافة الشعبية 

رغم  أنها  وهي  الخضم  هذا  يف  صادمة  مفارقة  عاشت 

ــراد  األف هوية  تشكيل  يف  جوهرية  ملكانة  احتاللها 

والجامعات كانت تعيش تهميشا وتبخيسا بوعي أو بدون 

وعي..إذ أن أغلب األفراد الذين تطرقوا لقضايا الرتاث يف 

الفيلسوف مارتن هيدغـــــــر

كل القراءة الثالثة المعطوبة للثقافة الشعبية هي القراءة 
الماركسية التي سقطت في العقالنية المتطرفة و استبعدت 

بالنتيجة كل ما تأسس على الخيال والوعي العفوي بالكون
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إال ملاما  - مل يعرجوا  الشعبية جزء منه  كليته – والثقافة 

عىل الرتاث الشعبي واقترصوا عىل دراسة الرتاث املكتوب 

ونرص  والتجديد(  )الرتاث  كتابه  يف  حنفي  حسن  ،ومنهم 

حامد أبو زيد يف )الرتاث والتأويل( ومحمد أركون يف )نقد 

العقل اإلسالمي( والالئحة طويلة..

الشعبية قبل  للثقافة  االنتباه حقيقة  أثار  الذي  الواقع  يف 

فالسفة  هم  املطلوبة،  بالجدية  معها  اليونسكو  تعاطي 

عىل  ركزوا  حيث  املايض  القرن  أواسط  بأروبا  االختالف  

جهاز  وجهة  مغريين  واملبعد  واملهمل،املنيس  الهامش 

الرصد لوجهة جديدة متاما ..و لعل عراب فلسفة االختالف 

الخلفية  هذه  بسبب  فوكو  مشيل  الفرنيس  الفيلسوف   :

أفرد كتابا للجنوب)2( يف الوقت الذي مجدت فيه أوروبا 

العقل..يضاف له كلود لفني سرتاوس )3( الذي طرح سؤاال 

محرجا عىل أوروبا،أروبا املدعية التحرض وهي املقرتفة جرم 

الحربني العامليني اللتني تركتا 22مليون قتيال !!فوضع العقل 

الغريب عىل محك املساءلة وراح يبحث يف أطراف العامل عن 

نقط الضوء يف حضارات اصطلح عليها ظلام«بدائية«..

   يف هذا السياق أصبح الهامش مخلخال الطمئنان ثقافة 

مختلفة.. نظرة  واملقيص  للهامش  ينظر  أصبح  ..و  املركز 

املجتمع  يف  هامشا  باعتبارها  للمرأة  نظرتنا  أن  بدليل 

الذكوري تغريت؛ بل تغريت كذلك نظرتنا ملفهوم الهامش  

أصبح  مثال حيث  التلميذ  دفرت  هامش  ذلك  يف  مبا  نفسه 

األورو  النرضة  فتصدعت  ومستقبله  ملصريه  املحدد  هو 

نفسه... الغريب  العقل  أزمة  بسبب  الداخل  من  مركزية 

نقاش فلسفي كبري متخضت عنه اتفاقيات الرتاث العاملي 

الثقايف والطبيعي لعام 1972 والذي وضعت بنوده منظمة 

اليونسكو.

الثقافة  عن  الحديث  شكل  العام  الدويل  السياق  هذا  يف 

الشعبية جرحا عميقا أوال بسبب تبخيسه محليا وقطريا 

وفلكرته أروبيا..مشكال بذلك بلغة التحليل النفيس«طابو« 

لفقر  عامة،ليس  الــرتاث  يف  عنه«  املسكوت  لنقل«  أو 

غري  متنها  مع  التعامل  لصعوبة  ولكن  الشعبية   الثقافة 

املحددة.. بل وحدودها الهالمية هذه  كانت مصدر إزعاج 
الباحثني  بعض  توصل  ما  كثريا  بحيث  املحلية  للسلطات 
لنتائج يف غاية الجدة والعمق ومنها مثال أن الفرق الغنائية 
حول  تتحلق  كانت  فرق  وأحيدوس..(  الشعبية)أحواش 
النار لتسخني دفوفها  قبل بدأ فرجتها ترجع لطقس وثني 
التعبدي  الطقس  زال  الوقت  مرور  النار،فقط مع  لعبادة 

وبقيت املامرسة الغنائية..

منر اآلن ملفردة شعبي الواردة يف مفردة«ثقافة شعبية«

2- مفهوم الشعب

مفهوم  عن  الحديث  ميكن  التايل:هل  بالسؤال  لنبدأ   
ثقافة »شعبية »باطمئنان إذ علمنا أن الشعب ليس كثلة 
منسجمة وال ثابتة؟ وهل ميكن للمتعدد)الشعب( أن ينتج 
ثقافة بصيغة املفرد؟و هل ميكن للمختلط طبقيا أن ينتج 
صوتا إيديولوجيا واحدا؟أعتقد يليق بنا الحديث عن ثقافة 
ثقافة  لنقل  السائدة،أو  الطبقة  وتراث  املسودة  الطبقة 
األغلبية وثقافة األقلية)4(؟ وإذا سلمنا مبدئيا بأن الثقافة 
الشعبية آلية من آليات الرصاع الطبقي، هل ميكن لها أن 

تكون صوتا للجميع وبدون انحياز لجهة دون أخرى؟!!!

ملتبسا  مفهوما  يبقى  مفهوم«الشعب«  الواقع  يف     
جدا. ضيقة  حدود  يف  إال  نقديا  إبرامية  قوة  ميلك  وال 

في الواقع الذي أثار االنتباه 
حقيقة للثقافة الشعبية 
قبل تعاطي اليونسكو 

معها بالجدية المطلوبة، 
هم فالسفة االختالف  بأروبا 

أواسط القرن الماضي 
حيث ركزوا على الهامش 
والمهمل،المنسي والمبعد

إذا سلمنا مبدئيا بأن الثقافة 
الشعبية آلية من آليات الصراع 

الطبقي، هل يمكن لها أن 
تكون صوتا للجميع وبدون 
انحياز لجهة دون أخرى؟!!!
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دائرة  من  أرستقراطيا  أخرج  أن  كباحث  مثال  أملك  ال  إذ 

نشازا  كان صوتا  وإن  له،  بانتامئه  إن هو طالب  الشعب 

سنحدد  أساس  أي  عىل  مطروحا  السؤال  يبقى  داخله.و 

أم  العموم  بلغة  مكتوبة  ألنها  :هل  الثقافة  هذه  شعبية 

ألنها شفوية أم ألنها مجهولة الصاحب أم ألنها جامهرية 

اإلنتاج ودميقراطية املبتغى والهدف، بحيث ال يشرتط يف 

مستهلكها أن يعرف القراءة أو الكتابة.لكن أعود وأقول إذا 

كان الثقافة الشعبية توضع يف مقابل الثقافة العاملة فهذا 

ال يعني أنهام ال يتبادالن التأثري والتأثر مادام النفي والنفي 

القطعي  الفصل  أن  العدم..علام  سوى  ينتج  ال  املضاد 

عن  النخبة  فصلت  التي  الطبقية  للرواسب  يعود  بينهام 

الشعب واملدينة عن البادية واملايض عن الحارض...  وعىل 

عىل  تسجيلها  ميكن  التي  املنهجية  التحفظات  من  الرغم 

متثل   أنها  إىل  مرحليا  نخلص  الشعبية«  »الثقافة  مصطلح 

مجمل التعابري  والتمثالت واإلبداعات املجهولة الصاحب.. 

املنطوق  أن  يفهم من كالمينا  أن  أساسا دون  والشفاهية 

يضفي  وعاطفي  حيس  ووسيط  صوت  له،فهو  سلطة  ال 

الكثري من الحميمية عىل اللغة املنطوقة.فالصوت امتداد 

منتوجا  الشعبية  الثقافة  من  تجعل  الشفاهية  للجسد..و 

جامهريا خالفا للكتابة كفعل نخبوي ساهم يف عزل املعرفة 

إىل سلطة متحالفة  الكتابة  الشعب.. وبذلك تحولت  عن 

مع السلطة السياسية.فقط هذا ال يعني أن الشفوي كان 

فأحيانا كان هذا يكمل  املكتوب  دامئا وأبدا يف تضاد مع 

عىل  حافظت  األغنية  أن  نروم  ما  عىل  دليل  وخري  ذاك 

الشعر واملرسح اإلغريقي -غري املكتوب- دون يف الذاكرة 

أدبية  أنواع  ذلك  عىل  وقس  ملحمية..  أشعارا  اإلغريقية 

مجاورة يف ثقافات مختلفة. 

الحضارية  املعركة  من  جزء  الشعبية  الثقافة  بالنتيجة 

لبناء حارض قوي ومنسجم...رمبا  الراهنة ومقدمة حتمية 

أنها  الشعبية   الثقافة  يف  البحث  وثرية  تطور  حظ  لسوء 

تزامنت مع نشأة الدولة الحديثة يف الوطن العريب والتي 

فركزت  التعدد  تقبل  ومل  املشرتكة  العوامل  عىل  راهنت 

الفصيحة  أقول  وال  املعربة  )العربية  املوحدة  اللغة  عىل 

ألن الفصاحة توجد حتى يف الدارجة( والدين املشرتك ..مع 

اعتبار املكتوب هو املوحد للحمة األمة عقائديا وسياسيا 

الزمن.. غري  الزمن  أن  غري  لوحدتها  مهدد  الشفوي  بينام 

خالصة تفيض بنا إىل القول أن التاريخ كتبه املنترص رضورة  

سياسيا  املهزوم  ثقافة  الشعبية  الثقافة  أن  يعني  وهذا 

واملبعد عن مناطق صنع القرار.علام أن الحقيقة تكمن يف 

التعدد ال يف الرافد الواحد.يبقى السؤال هنا :هل الثقافة 

بعيدا عن خطابات  املكتوب  الرتاث  متضمنة يف  الشعبية 

الطأمنة الزائفة دون الحديث عن فئة اعتربت البحث يف 

الثقافة الشعبية رجعية كام ذهب إىل ذلك الدكتور لويس 

عوض عىل سبيل التشخيص..رمبا ألنه عاين قراءات منبهرة 

بالرتاث الشعبي أكث مام هي متسائلة ومنتقدة !! أو رمبا 

العتبار البعض اآلخر،الثقافة الشعبية شيئا متحفيا يف حني 

الحارض.  من  جزءا  يجعلها  الذي  األمر  متحرك؛  منت  هي 

ينقيض  يشء  ال  أن  ،تعني  هذه  الشعبية  الثقافة  وحركية 

إىل غري رجعة بدليل كل منا رجاال ونساء يحمل بدواخله 

فينا عىل  حيا  دوما  يبقى  املايض  أن  يعني  وهذا  طفولته 

عند  األمر  هو  كام  متاما  الجامعي  كام  الفردي  املستوى 

زيارة متحف مثال ،حيث متنح الزائر فرصة السفر يف اتجاه 

يلزم  الحارض.فقط  بعقلية  املايض  عيش  ومعاودة  الخلف 

التشديد هنا عىل أن العودة للثقافة الشعبية ليس بغاية 

والتقدم  منها  اإلفادة  بغاية  ولكن  تكرارها  أو  فيها  البقاء 

البعض  ألن  الشعبية  الثقافة  تبخس  ما  لألحسن.فعادة 

يعتقد أن التاريخ يتطور بشكل خطي وأن الحارض أجود 

من املايض والواقع غري ذلك ألن سيولة الزمن تجعلنا نتصور 

الزمن مركبا كالقول باملايض الحارض والحارض املستقبل وما 

بالنتيجة الثقافة الشعبية جزء 
من المعركة الحضارية الراهنة 

ومقدمة حتمية لبناء حاضر 
قوي ومنسجم..

الفيلسوف غوتفريد اليبنتز

خالصة تفضي بنا إلى القول 
أن التاريخ كتبه المنتصر 

ضرورة  وهذا يعني أن الثقافة 
الشعبية ثقافة المهزوم 

سياسيا والمبعد عن مناطق 
صنع القرار
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فلسفيا  متثالت  عدة  تظهر يف  املايض  وأهمية  ذلك.  شابه 

قد  ما  هو  الكون  القائلة«إن  هيكل  مقولة  منها  للزمن 

كان«فنحن بالنتيجة نترصف يوميا يف أدق التفاصيل بخربة 

خربة  أكتاف  عىل  نقف  أبينا  أم  شئنا  مضت..نحن  سنني 

الجامعة  لنا..ماض صنعته  دافعة  قوة  فهو  ولذلك  املايض 

وكتبه الفرد وهذه إحدى خاصيات التاريخ الرسمي حيث 

كان االهتامم باألفراد والجامعات املرتبعة عىل قمة الهرم 

االجتامعي..مع فلسفة االختالف انتقل االهتامم من األعىل 

لألسفل ومن املركز للهامش  فكتب بذلك نوع من التاريخ 

التي  الجديدة  الرقمية  االتصال  املضاد.تاريخ زكته وسائل 

ساعدت نسبيا يف توثيق الثقافة الشعبية .

3- الثقافة الشعبية بين المحلية 
والكونية

  ارتبطت الثقافة الشعبية بهذا الزوج املفاهيمي )محلية 

البعض  عديدة..واعترب  مقاربات  خالل  من  كثريا  /كونية( 

واملعرفة  القيم  كونية  نحوى  ثابتة  بخطى  يسري  العامل  أن 

يكفي  ذلــك؛  غري  والواقع  واملسلكيات 

فرضته  الذي  الثقايف  االستثناء  استحضار 

مضت.. سنوات  قبل  أمريكا  عىل  فرنسا 

غري  واالختالف  بالتعدد  يؤمن  فالذي 

والتعصب.. االنغالق  بخلفية  له  الناظر 

املحل  عــىل  يتغذى  الــكــوين  أن  علام 

متفاوتة.يقول  بنسب  وإن  بالرضورة 

املاء  قطرة  إن  األفــق:«  ذات  يف  غاندي 

مل  وإن  حتى  املحيط  عظمة  يف  تشارك 

تكن تعي ذلك لكن مبجرد أن ترغب يف 

االنفصال تجف متاما.«و القصد أن الكوين 

تفاضل  يف  وال  املحل  مع  تضاد  يف  ليس 

رشيطة  تكامل  يف  معا  هام  ولكن  معه 

لذلك...  املوضوعي  الشط  لهام  نوفر  أن 

كونية الثقافة الشعبية يف هذا السياق هي مطلب ينبغي 

من  الكثري  يلزمه  سلفا.رهان  منجز  واقع  وليس  تحقيقه 

عىل  الغرب  حمل  أوال  يشرتط  ..مطمح  والنضال  الجهد 

التخلص من األرومركزية وأن الكونية هوية مركبة تتطلب 

قبول اآلخر ال االنكفاء عىل الذات..و تجدر اإلشارة هنا إىل 

فرضها  نفسها رضورة  تقدم  التي  العوملة  غري  الكونية  أن 

األمر  واقع  يف  لكنها  االقتصادي  التقدم  وحتمية  التاريخ 

من  بكثري  لنتوقف  للهيمنة..لكن  إسرتاتيجية  إال  ليست 

القلق الخصب عند ماهية الكونية .

هوية  لنقل  أو  الالهوية  هي  الكونية  أليست  أوال:   

النظر  برصف  لإلنسان  االنتصار   عقيدة  تراها  هالمية؟أم 

عن دينه ولغته وذاكرته؟أليست الكونية محو للخصوصية 

وتنميط للذوق والسلوك والحس املتحرك علام أن الهوية 

تفيد الثابت يف الذات واملميز لها عن غريها)5(..لكن هل 

الهوية مفهوم علمي رصف أم اخرتاع أخالقي؟و إذا كانت 

اختيارات  ويحدد  السلوك  يوجه  مرجعيا  إطارا  الهوية 

داللة  وجوده  يكسب  الذي  األمر  الفرد 

الكونية  أن  هــذا  يعني  ،هــل  ومعنى 

إدماجا  أم  الخصويص  من  التجرد  تعني 

اإلميان  اعتبار  ميكن  الكل؟وهل  يف  لها 

باالختالف ومامرسته هو الضامن لكونية 

الثقافة اإلنسانية؟لكن ماذا عن العنرصية 

والتطرف والتعصب واملركزية األوروبية؟ 

قد نتفق عىل أن الكونية هي تلك العالقة 

التنوع والتعدد  الثقافات عىل أساس  بني 

مركبة   هوية  إىل  بنا  يفيض  الذي  األمر 

.هوية مؤسسة عىل االعرتاف باآلخر .لكن 

يكفي  ؟هل  العتبة  لهذه  الوصول  كيف 

لحيازة  الحضارات  بني  املسؤول  الحوار 

هذه الغاية؟ 

نحن شئنا أم أبينا نقف على أكتاف خبرة الماضي ولذلك فهو قوة 
دافعة لنا..ماض صنعته الجماعة وكتبه الفرد وهذه إحدى خاصيات 

التاريخ الرسمي حيث كان االهتمام باألفراد والجماعات المتربعة 
على قمة الهرم االجتماعي.

الذي يؤمن 
بالتعدد واالختالف 

غير الناظر له 
بخلفية االنغالق 

والتعصب..علما أن 
الكوني يتغذى 

على المحلي 
بالضرورة وإن بنسب 

متفاوتة
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القناعات  قوة  من  نابع  الكونية  أفق  من  االحــرتاز  إن 

مفضية  أنها  البعض  يتصور  ؛حيث  رحمها  من  املتولدة 

ألزمة يف الهوية ،و تتصور أطراف أخرى الكونية حال ألزمة 

التعصب واالنكفاء عىل الذات..و هل حقا أن الكونية نظرة 

تبحث عن التجانس بدل التناقض خالفا للعوملة ذات البعد 

القرسي يف فرضها لتاريخ واحد عىل العامل..أم أن  الكونية 

هي معادلة رياضية صعبة التحقق ومترين عسري االنجاز 

وال أقول مستحيال؟ رمبا ألن الوطن العريب 

مل يستعد جيدا لهذه املغامرة هنا واآلن.  

التأملية  الشفة  هذه  خالل  من  أخلص 

برؤية  الشعبية  الثقافة  دراســة  أن  إىل 

فهذه  فضلة  وال  ترفا  ليست  نقدية 

التنموي  األفق  تندرج يف صميم  مامرسة 

املنشود الذي ال يتحقق دون أمن ثقايف.

أمن ال يتحقق دون رسم مالمح هوياتية 

أتصور  ولذلك  والجامعات  لألفراد  دقيقة 

جذور  مبثابة  هي  الشعبية  الثقافة  دامئا 

كانت  أعمق  كانت  كلام  الراهنة.  النبتة 

الشجرة أقدر عىل مواجهة تقلبات الزمن 

.. بل إنها كبصامت اليد التي بها نتعرف 

والجامعة  للفرد  البيولوجية  الهوية  عىل 

العمق  عىل  حفاظ  عليها  الحفاظ  ..و 

وإسقاطها إسقاط للذاكرة والتاريخ املمتد 

للثقافة  اغناء  عليها  الحفاظ  إن  فينا.بل 

عنها  الرتافع  ولذلك  رمتها  يف  اإلنسانية 

مسؤولية الجميع...

الثقافة  أن  وهــي  الثانية  والخالصة 

العاملة  الثقافة  مع  تفاعلها  يف  الشعبية 

دونها  من  لإلنسان  وجــوديــة  رضورة 

يصبح كالريشة يف مهب الريح..فقط عىل 

املؤسسات الوصية عىل القطاع أن تخرج 

من حالة الرتقب، وتشتغل وفق فلسفة املشوع متوسلة 

املشرتك  االهتامم  ذات  والجمعيات  والتعليم  اإلعــالم 

والتحسيس بقيمة الثقافة الشعبية كدرع حام وحصن واق 

للذاكرة املشرتكة..بقراءتها قراءة نقدية ميكن تغيري النرضة 

التلصصية  الرؤية  لها كجسم غريب  وبدايئ..أما  النمطية 

عىل  الجمعية.كام  الــذات  عن  االغــرتاب  سوى  تنتج  فال 

الباحث يف الثقافة الشعبية أن يكف عن لعب دور املنقذ 

كام  إمكانياته  بنسبية  ويعرتف  واملخلص 

ينبغي أن يكف عن لعب دور الويص عىل 

الفاعلني يف القطاع بشكل مبارش.. 

السياق،  هذا  يف  الثالثة،  الخالصة  أما 

نتاج  كانت  إذا  الشعبية  الثقافة  أن  فهي 

تراكم خربة الشعوب منذ ما قبل التاريخ 

متثل  شك  ال  فإنها  الحارض،  وقتنا  وحتى 

ــادة  اإلف علينا  ومضيئا  خصبا  مرجعا 

منها  كبري  وجزء  سيام  ضياعه،  قبل  منه 

وتفكيك  بتوثيقه ودراسته  شفوي، وذلك 

بنياته وجعله يف املتناول يك ال يبدأ  كل 

صفره  من  معه  التعاطي  يف  فينا  باحث 

الخاص.. ويف ذلك إضاعة للجهد والوقت 

الشعبية  الثقافة  فأهمية دراسة  والخربة. 

التفكري  طريقة  معرفة  يف  أوال  تكمن 

من  مضت  لحظة  يف  الشعبي  والعيش 

التاريخ البعيد ،وثانيا فهم ملاذا ومن أجل 

الوشم  أو  الشعبي  الطب  ترك   غاية  أية 

الشاجب  ؛و  ــة  واإلدان للشجب  عرضة  

معني  ألنه  الفهم  عليه  يتعذر  املدين  أو 

باالصطفاف اإليديولوجي مع هذا الصف 

أهمية  تكمن  الفهم.كام  قبل  ذاك  أو 

دراسة الثقافة الشعبية يف توطيد العالقة 

بني مايض الشعوب وحارضها واستشاف 

أخلص من خالل هذه الشرفة التأملية إلى أن دراسة الثقافة الشعبية 
برؤية نقدية ليست ترفا وال فضلة فهذه ممارسة تندرج في صميم 

األفق التنموي المنشود الذي ال يتحقق دون أمن ثقافي

الثقافة الشعبية 
إذا كانت نتاج 

تراكم خبرة 
الشعوب منذ ما 

قبل التاريخ وحتى 
وقتنا الحاضر، فإنها 
ال شك تمثل مرجعا 
خصبا ومضيئا علينا 

اإلفادة منه قبل 
ضياعه

الثقافة الشعبية 
في تفاعلها مع 
الثقافة العالمة 
ضرورة وجودية 

لإلنسان من دونها 
يصبح كالريشة في 

مهب الريح



127

مستقبل مخطط له بوعي. لحظة ميكننا فيها خلق دينامية 
تحوالت  زمن  والزمن  سيام  الشعبية  الثقافة  داخل  من 
متسارعة. فدينامية الثقافة الشعبية بقدر منحها الشعوب 
تجدرا يف املكان والزمان تعطينا الشعور بالخصوصية بعيدا 
عن االنغالق. إن الرتاث الشعبي الغفل دون دراسة معرض 
والتشديد  »العرصنة«و«العوملة«  بسبب  واملحو  للنسيان 
حارضنا  يف  ديناميا  وجعله  الشعبي  الرتاث  دراسة  عىل 
يتأسس عىل التقاط الحيوي فيه وتجليته..فالعودة للرتاث 
مجانيا  أو  رومانسيا  حنينا  ليست  واآلن-  هنا  الشعبي 
املحلية  الثقافية  الخصوصية  عىل  تأكيدا  وإمنا  للاميض 
والتي ال تتعارض مع االنتامء للمشرتك الكوين بقدر اغنائه 

وتقويته..

وحتى نجعل من الثقافة الشعبية رافعة دينامية البد من 
ترسب  دخيل  كل  وإزالة  بتهذيبها  إليها  النظرة  تصحيح 
إليها..و دفع كل نظرة تنميطية تجعل منها مادة للرتفيه 
ركنا  جعلها  عن  فضال  الفج.  السياحي  للرتويج  أو  العابر 
مادامت  النتامئه  واملخلص  بهويته  املعتز  اإلنسان  لبناء 
أحالم  عن  الصادق  الفطري  التعبري  هي  الشعبية  الثقافة 
الناقدة  التصحيحية  العودة  وآمالها..وهذه  الشعوب 
ورش  بفتح  إال  تتحقق  أن  ميكن  ال  مكوناتها  ملختلف 
منفتح  ورش  بل  فقط؛  الجامعات  عىل  يقترص  ال  وطني 
ذات  املدين  املجتمع  وجمعيات  الرسمية  املؤسسات  عىل 
االهتامم املشرتك واإلعالم والقطاع الخاص ..متدخلون كث 
ميكنهم االلتفاف حول برنامج وطني يتمحور حول كيفية 
الثقافة الشعبية تلعب دورها الحضاري والتاريخي  جعل 
والرتبوي يف اللحظة الراهنة. حني ذاك فقط ميكننا القطع 
مع النظرة االستعالئية املبخسة للثقافة الشعبية واملوصوف 

ظلام بالعشوائية والزائدة عن الحاجة ..

   إن الدينامية املرجوة اليوم من الثقافة الشعبية ال ميكنها 
يحدد  وطني  وبرنامج  تصحيحية  مبراجعة  إال  التحقق 

املتدخلني بسقوف زمنية وأهداف إجرائية وتنزيل بعدي 

من  أوال  الناس   عموم  متكن  أنها  نتصور  خطة  ملموس. 

فهم الكثري من األمور العالقة بالطقوس والعادات والوعي 

بصريورتها واستقرارها عىل حالتها الراهنة.ثانيا ميكن لهذه 

الخطة أن تحافظ عىل تنوع ثقايف يحول دون العوملة التي 

الشعوب. هويات  وفرادة  الخصوصيات  محو  عىل  تعمل 

مبكوناتها...  الوعي  بتجديد  تراثية  حركية  خلق  وثالثا 

اشتغال نتصور أنه يؤهل الرتاث الشعبي ويعطيه وظيفة 

فعلية يف املجتمع ويصنع حارضا أكث غنى وثراء.. 

بسبب  جدا  الراهن رسيعة  الزمن  تغري  وترية  كانت  وإذا 

الثورة التقنية فهذا يفرض علينا تحديا جديدا:كيف السبيل 

للحفاظ عىل العنارص املضيئة يف ثقافتنا الشعبية وتوظيف 

الثقافة  عىل  الخوف  لصالحه؟وهاجس  التقنية  منتوج 

التقنية  نابع من قلق مشوع ونحن نرى زحف  الشعبية 

الكاسح لكل يشء. فكيف السبيل لرفع هذا التحدي؟أعتقد 

الشعبية  للثقافة  الجيد  التسويق  ثم  الرصني  البحث  أن 

التهميش.  بالوقوف يف وجه هذا  بقيمتها كفيل  والتوعية 

وبفعلنا هذا نحافظ عىل هويتنا وننفتح عىل العامل يف اآلن 

نفسه. فمع هبوب رياح التنميط الغربية بتنا يف مسيس 

االنتامء  لحمة  وتقوية  الداخل  صفوف  لرتاص  الحاجة 

املحل  الرتاث  الواعي حول خصوصية  بااللتفاف  الوطنية 

امتالك  يف  الشعوب  حق  ومبدأ  انسجاما  انغالق،  دون 

الشعوب  خصوصية  بقاء  يضمن  مبدأ  الخاصة.  ثقافتها 

بني  والتأثري  القوة  يف  الكبري  التفاوت  من  ويحد  الثقافية 

الثقافات.صحيح نحن ملزمون بالبدء من نقطة التشخيص 

الدقيق واملوضوعي لوضع الثقافة الشعبية ثم البحث عن 

عىل  العموم  لحفز  املشق  وجهها  وإبراز  صيانتها  رشوط 

اليومية وهنا يأيت  الحياة  توظيفها بوعي يف أدق تفاصيل 

واملؤسسات  املدين  املجتمع  وهيآت  الفعال  الباحث  دور 

الرسمية يف الرتسيخ والتسويق والصيانة..

إذا كانت وتيرة تغير الزمن الراهن سريعة جدا بسبب الثورة التقنية 
فهذا يفرض علينا تحديا جديدا:كيف السبيل للحفاظ على العناصر 

المضيئة في ثقافتنا الشعبية وتوظيف منتوج التقنية لصالحه
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4- لماذا ثمة نظرة تقزيمية للثقافة 
الشعبية؟

أ- اعتبار حضاري وسيايس

للمغرب  الحديث  التاريخ  يف  مبكرا  االستشاق  اقــرتن 
يف  الباحث  عن  سلبية  صورة  سوق  ،و  الشعبية  بالثقافة 
عىل  واملتآمر  بالجاسوس  اقرتنت  الشعبي؛صورة  الرتاث 
الصحة. من  الكثري  فيها  صورة  وهي  املغرب  استقالل 

صورة ترسخت مع الوقت يف وعي والوعي الدولة املغربية 
نفسها وبالتايل تعاملت باحتياط وحذر كبريين مع البحث 
الجامعات  غياب  ذلك  والدليل عىل  الشعبية..  الثقافة  يف 
التي  األوىل  العقود  طيلة  الشعبية  الثقافة  يف  املتخصصة 
التوثيق  ومراكز  املتاحف  وغياب  االستقالل.بل  تلت 
تجب  لكن  الشعبية.  الثقافة  يف  املتخصصة  واملكتبات 
رجعة  غري  إىل  ولت  االستعامرية  اللحظة  أن  هنا  اإلشارة 
الثقافة  البحث يف  بات  وبالتايل  السياق،  السياق غري  وأن 
الشعبية واجبا وطنيا قصد معرفة املايض الشفوي املشرتك 
املعركة  من  جزء  نقديا  املايض  فمراجعة  جيد.  بشكل 
الحضارية الراهنة ومقدمة حتمية لبناء حارض قوي. لذلك 
نتصور أنه آن األوان لتجاوز لحظة االرتياب من البحث يف 
املغريب  الباحث  لوجدان  وصل  ارتياب   الشعبية؛  الثقافة 
مسافة  يرتك  أضحى  نفسه.باحث  الشعبية  الثقافة  يف 
يحتفظ  بحوثه ألن الشعوره  نتائج  اإلعالن عن  وبني  بينه 
يف  أو  واملتآمر  الخائن  األرويب  الباحث  بصورة  ذاكرته  يف 
أن  رمبا-  يفرس-  ما  الفرانكفونية.  خدوم  األحوال  أحسن 
أغلب الباحثني يف هذا املجال مل يعلنوا أبحاثهم ومل ينشوا 
لهم  تصوغ  اعتبارية  مكانة  حيازتهم  بعد  إال  منتوجاتهم 
الرتافع عنه والدفاع عليه: أستحرض هنا –منتصف ستينيات  
الوطنية   األحزاب  استهجان جزء مهم من   - املايض  القرن 
الثقافة  امللحون)6()وزير  عىل  الفايس  محمد  الشتغال 
السابق( واشتغال املختار السويس عىل تراث سوس )الفقيه 

الوطني لسوس العامل( وآخرين..

إن هذا السياق السيايس العام هو الذي يفرس سبب متركز 
الدولة سياسيا وثقافيا وموقفها من التعدد.هو ذات موقف 
الحركة الوطنية واألحزاب السياسية الوطنية التي اعتربت 
الوحدة أولوية ليس فقط عىل مستوى اللغة والوطن ولكن 
عىل مستوى املعتقد كذلك.فردة فعل املغرب عىل الغزو 
املسيحي كانت التشبث بالهوية اإلسالمية-العربية وتأجيل 
النظر يف تلك التنويعات الثقافية املجاورة.يف هذه اللحظة 
بالذات ثم ربط اللغة العربية بالقرآن الكريم األمر الذي 
أعىل من قيمتها إىل درجة التقديس وتبخيس ما دونها من 

الدوارج والثقافات !! 

أما عودة اهتامم املستشقني بالثقافة الشعبية من جديد، 
فجاء عىل خلفيات الخالصات السطحية متاما، والتي حصل 
عليها علامء االجتامع الفرنسيون يف بداية القرن العشين 
وسيتم فيها اختزال عموم املغاربة يف السذاجة والعفوية 
واإلميان بالسحر والخرافة. لكن مبجرد احتكاك االستعامر 
الفرنيس مع عموم الشعب الذي اختار املقاومة املسلحة-
غري املستعمر من رؤيته السطحية للوعي الشعبي والذي 
للبادية  انتسب  املقاومة  من  كبري  جزء  أن  صدفة  ليس 
الثقافة الشعبية؛أفكر يف  املغربية- املجال الخصب إلنتاج 
الكريم  املتوسط،عبد  باألطلس  الزياين  وحمو  موحا  مترد 
الخطايب بجبال الريف،أحمد الهيبة بالصحراء املغربية...و 
الشيحة  بهذه  معرفته  مراجعة  املستعمر  عىل  بات 

االجتامعية وثقافته عله يربح املعركة لكن هيهات..

بات البحث في الثقافة 
الشعبية واجبا وطنيا قصد 
معرفة الماضي الشفوي 

المشترك بشكل جيد.

منتصف ستينيات  القرن الماضي - استهجان جزء مهم من األحزاب 
الوطنية  الشتغال محمد الفاسي على الملحون)6()وزير الثقافة 
السابق( واشتغال المختار السوسي على تراث سوس )الفقيه 

الوطني لسوس العالم( وآخرين..
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ب- اعتبار ثقايف عقائدي

الشعبية  الثقافة  مع  التعاطي  عىل  االعــرتاض  وجه  كان 
أنها قد تحمل الباحث عىل االهتامم مبا هو وطني مغلق 
ابتعاده  لنقل  أو  انعزاله  وبالتايل  الرصف(  املغريب  )البعد 
عن البعد العريب-اإلسالمي.كام أن استبعاد الثقافة الشعبية 
واالهتامم جاء عىل خلفية محو صورة  البحث  دائرة  من 
االستعامر  قبل  ما  بلحظة  املقرتن  الجاسوس  املستشق 
األحــزاب  من  مهمة  نسبة  اعتبار  لهذا  مبارشة.يضاف 
عقائديا  األمة  للحمة  املوحد  هو  املكتوب  أن  الوطنية 
كل  وإهامل  تبخيس  عنها  ترتب  ولغويا..خالصة  وسياسيا 

ما له عالقة بالشفاهي والشعبي...و ليس 
أحكام  بعض  هيمنة  الصدفة  باب  من 
القيمة البعيدة كل البعد عن املوضوعية 
بعصور  الوسطى  العصور  وصفت  حيث 
عرفت  فرتة  عىل  الشتاملها  االنحطاط 
هذا  لكل  يضاف  امللحون.  فن  بازدهار 
كمجال  البادية  تجاه  آخر  قيمة  حكم 
منتج للثقافة الشعبية مبا فيها من عفوية 
وبساطة.. ومن تم تركت البادية يف عزلة 
العشي  القرن  أواســط  حدود  حتى  إذ 
كانت هناك مدن مغربية متقدمة نسبيا 
كان  متاما.و  معزولة  وقرى  بواد  مقابل 
من الطبيعي جدا انقسام املجال الوطني 
لجزأين وانتاحه لثقافتني..و نادرا ما تلتئم 
لحمة املجالني إال يف لحظة الجهاد النقاد 
املسلمني أو يف حالة مجاعة أو وباء أو ما 
شابه ذلك..علام أن فئة التجار هي التي 
لتقريب  الوسيط  دور  البداية  يف  لعبت 

الهوة بني االثنني ثم اإلعالم فيام بعد..

بالنتيجة ميكن القول أن الثقافة الشعبية 
املسودة  الطبقة  املغرب-ثقافة  يف 

،الشفاهية املنزع ،و املجهولة الكاتب ،و املسنودة باللغة 
املروية واملمتد للحظة الراهنة ..أضحت يف مسيس الحاجة 
لحركية علمية ودينامية ثقافية حقيقية ..حركية ميكنها أن 
تتحقق أوال بدعم جمعيات املجتمع املدين ذات االهتامم 
تحقيق  املغربية يف  الجامعة  دور  ننىس  أن  باملجال، دون 
وتبويب السري والرتاجيم وطبع الحكاية الشعبية واأللغاز 
لتسويق  اإلعــالم  وسائل  مبختلف  التوسل   واألمــثــال..و 
الكثري من  إعادة طبع  العمل عىل  ..و  الثي  املنتوج  هذا 
الزجل.. دواوين  من  ووفرة  الدارج  باللسان  املرسحيات 
بل وإعادة طبع األطاريح الرائدة يف الزجل)7( مع إدخال 
مادة الثقافة الشعبية يف مقررات املدرسة 
مبوبة  بيانات  قواعد  إنشاء  .و  املغربية 
للثقافة الشعبية والتنسيق الدويل والعريب 
يف  الرائدة  التجارب  من  اإلفادة  أفق  يف 
إىل  بعيدا  الذهاب  ميكن  املجال.بل  هذا 
اإلعالم  وسائل  عرب  نداء  توجيه  حدود 
لتجميع  العون  يد  مبد  املهتمني  لكل 
أو  معلومة  أو  بوثيقة  إما  الخام:  املادة 
مهام  مجهود  كل  األخري  مخطوط..ففي 
كان حجمه صغريا،فإنه سيصب يف تجلية 
يف  مازالت  التي  الشعبية  الثقافة  ثراء 
مسيس الحاجة لنفض الغبار عنها..لذلك 
الثقافة  تربة  يف  املتجدد  الحفر  أن  قلنا 
الشعبية بقدر إسعافه عىل تجلية روافد 
داخليا  انسجاما  »النحن«  الهوية؛مينح 
لكل  املنمطة  العوملة  ملواجهة  ويؤهلنا 
املكون  هــذا  يف  البحث  أن  يشء..كـــام 
الهويايت الثي ميكن اعتباره مصدرا نوعيا 
مع  التطابق  عن  بعيدا  والخلق،  للتجدد 
الثقافة  تحرض  وهنا  املايض  يف  أنتج  ما 

الشعبية مبعناه الدينامي املتحرك..   

و ليس من باب الصدفة هيمنة بعض أحكام القيمة البعيدة كل البعد 
عن الموضوعية حيث وصفت العصور الوسطى بعصور االنحطاط 

الشتمالها على فترة عرفت بازدهار فن الملحون

بالنتيجة يمكن 
القول أن الثقافة 

الشعبية في 
المغرب-ثقافة 

الطبقة المسودة 
،الشفاهية المنزع 

،و المجهولة 
الكاتب ،و 

المسنودة باللغة 
المروية والممتد 
للحظة الراهنة 

..أضحت في 
مسيس الحاجة 
لحركية علمية 

ودينامية ثقافية 
حقيقية
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 ملــــــــــــــف العـــــــدد

محمد أقضاض الحكاية الشعبية 
األمازيغية 

 ثقافة المتعة
والتكوين

لقد اهتم اإلنسان، منذ القديم، بعالقته بالعامل حوله، وبعالقته بالطبيعة 
وما فكر فيه من عوامل الغيب. جسد ذلك »بكل وسائل تعبريه: فالرقص 
فنونه  وكذلك  واأللغاز  واألمثال  بأنواعها  والحكايات  والغناء  والطقوس 
كائنا  بوصفه  ـ  اإلنسان  عالقة  ما  بشكل  يجسد،  هذا  كل  التشكيلية، 
بل عرب   ،)4 إبراهيم، 1977:  املتعددة.»)نبيلة  الجوانب  بهذه  ـ  اجتامعيا 
تشذ  ومل  الفلسفي..  ثم  الفكري  بتأمله  العالقة،  تلك  عن  وأساسا،  أيضا 
الثقافة األمازيغية عن ذلك فعرفت، كام كل الثقافات الشعبية يف العامل، 
الجغرايف  املوقع  فرضها  التي  الحياة  تجارب  عن  الناتجة  الفنون  جميع 
املوسيقى  األمازيغ  فامرس  الطويل..  تاريخه  وامتداد  األمازيغي  للشعب 
والغناء والرقص ونظموا الحفالت املوسمية وطقوسهم املرتبطة بتقاليدهم 
الشعر  فأبدعوا يف  أدبهم،  مارسوا  ودياناتهم، كام  وأساطريهم  االقتصادية 
والحيك وأنتجوا األمثال والِحكم. مبعنى أنهم أنتجوا أدبهم الشفهي.. توخوا 
من ذلك املتعة ومواجهة الصعوبات، وأيضا تكوين األجيال لتسري عىل منط 
أفريقيا  الشعب األمازيغي يف شامل  الكائنة.. وقد جعل كل ذلك  الحياة 
جزءا من الكيان الكوين اإلنساين.. وكام لدى كل شعوب العامل، خلق طقوسا 

خاصة ملامرسة تلك الفنون والتجارب الذهنية، فتمتع بثقافته الخاصة.. 

مارس األمازيغ الموسيقى والغناء والرقص ونظموا الحفالت 
الموسمية وطقوسهم المرتبطة بتقاليدهم االقتصادية 

وأساطيرهم ودياناتهم، كما مارسوا أدبهم، فأبدعوا في الشعر 
والحكي وأنتجوا األمثال والِحكم.
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هو  وتراثيا  شعبيا  أدبيا  فنا  نفرز  هنا  ونحن 
الحكاية الشعبية.. وهي تنطوي عىل 
الذهنية  الحياة  من  مضمرة  صورة 
كام  ماضيها،  يف  الــعــامل  لشعوب 
للشعب األمازيغي، )النامذج مأخوذة 
ثقافية  إشكاليات وتجليات  كتاب  من 
أن  ذلك  من   ..)107 الريف1994:  يف 
بقدمها  توحي  الحكاية  هذه  مضامني 
وبعالقتها بأنواع الحيك األخرى من مثل 
الديانات،  وخطابات  واألساطري  املالحم 
اإلنسان  وعي  بداية  مع  وجدت  التي 
الكائنات  باقي  عن  وبتميزه  بوجوده 
الحكاية  عىل  هنا  ونقترص  األخـــرى.. 
الريف؛  منطقة  يف  األمازيغية  الشعبية 
الحكاية  أصناف  عرفت  التي  املنطقة 

الشعبية، كام هي عند كل شعوب األرض، 
منها الحكاية العجائبية من مثل حكاية مارغيغضا، حكاية 
األخوين،  حكاية  وأخيها،  األخت  حكاية  وطامزا،  لونجا 
كحكايات  الحيوانات  حكايات  الثالث...  النساء  حكاية 
وطامزا،  والذئب  والقنفذ،  والذئب  والحامر،  الذئب 
والديك والسلوقي والذئب... واألساطري كأسطورة تاسليت 
ن ونزار/ عروس املطر.. والنوادر عىل رأسها حكايات حمو 
وحكاياتها، وحكايات  واألمثال  واأللغاز..  لحراميي وجحا.. 
األبطال التاريخيني، وحكايات القديسني.. استعملت هذه 
الحكايات لتمتيع الناس خاصة الناشئة وتثقيفهم واختبار 
معارفهم وذكائهم.. ولقدم هذا الفن األديب عند األمازيغ 

راكم له رشوطه وطقوسه..

طقوس الحكي 

العامل، عرفت الحكاية  وكام يف كل الحكايات الشعبية يف 
الشعبية األمازيغية طقوسا، شكلت عتبات رشطية خارجية 

للحيك، من تلك الطقوس:

المرأة هي راوية 
الحكاية

األخت  األم،  الجدة،  فاملرأة: 

الكبرية، العمة، الخالة، الجارة...، 

هي التي تتكفل برواية الحكاية. 

ركيزة  كانت  املــرأة  وأن  خاصة 

حارضة،  دامئا  فهي  األوىل،  البيت 

تربية  يف  أساسية  اعُتربت  وبذلك 

تقاليد  عىل  وتنشئتهم  األطفال 

املجتمع،  ضمن  األرسة  وعـــادات 

أنواع  معرفة  عىل  حريصة  وألنها 

أخريات  نساء  من  تلقتها  الحكاية 

وهي  األرسة،  محيط  يف  أو  األرسة  يف 

ورغباته،  النشء  اهتامم  معرفة  عىل  قــادرة 

إيقاع  مع  بالحيك  التقليدي  االلتزام  عىل  محافظًة  تحيك 

ما  هذا  وتنوعه.  املتلقي  لطبيعة  مراعاة  بها  ونرب خاصني 

يؤكده أيضا هرني بايس Basset Henri يف تناوله للحكاية 

لقبايل  ويف  باملغرب  األطلسني  يف  األمازيغية  العجائبية 

بالجزائر، فيقول: »بالنسبة لهذا الصنف من الحكايات، ال 

أما  راويات، وهن غالبا مسّنات،  يوجد رواة، توجد فقط 

يستمعون  ال  فالرجال  واألطفال،  النساء  فهم  املستمعون 

 .)71 : 2001 ,Basset( »...أبدا للحكايات، هم يحتقرونها

الفتيات.  وبالذات  والنساء  األطفال  أساسا  هو  واملتلقي 

وألن ثقافة األمازيغ متقاربة رغم تعدد مناطق وجودهم، 

فإن للمرأة أدوارا كثيفة يف مجتمعاتهم..

زمن الحكي

 تحىك الحكايات ليال، خاصة حني يخلد األطفال إىل النوم، 

وتكون معهم إحدى أولئك النساء. وأن الحيك ممنوع يف 

وال  األطفال  ال  نهارا،  الحيك  يف  أحد  يفكر  ولكيال  النهار. 

النساء، فقد تم اخرتاع عبارة مسكوكة لذلك، وهي »من 

المرأة: الجدة، األم، األخت الكبيرة، العمة، الخالة، الجارة...، هي التي 
تتكفل برواية الحكاية. خاصة وأن المرأة كانت ركيزة البيت األولى، 

فهي دائما حاضرة، وبذلك اعُتبرت أساسية في تربية األطفال 
وتنشئتهم على تقاليد وعادات األسرة ضمن المجتمع
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يحيك نهارا يفقد شَعر رأسه ويصبح/تصبح أقرع أو قرعاء«، 

وألن املرأة هي التي تحيك، فإن هذه العبارة قاسية عليها، 

قيمة جاملية  وهو  املرأة،  ناصية  ميثل  الشَعر  وأن  خاصة 

يف  لألقرع  الدونية  املكانة  عرفنا  وإذا  الزواج.  يف  أساسية 

يف  القرعاء  املرأة  سقوط  أيضا  عرفنا  األمازيغي  املجتمع 

كانت  أي  العادة  اخرتاق  تهمة  بها  املجتمع، وتلصق  هذا 

ما  وهذا  معها..  سيتعاطف  أحد  ال  لذلك  بالنهار،  تحيك 

يؤكده كذلك هرني بايس: فالحيك، يف مجتمعات األمازيغ، 

يتم ليال بعد الَعشاء، »ال ينبغي أبدا الحيك نهارا. رمبا ألن 

انشغاالتهم،  يف  وإناثا،  ذكورا  الجميع،  يغرق  النهار  خالل 

ففي  يسلمون..  ال  فعلوا  وإن  للرتفيه.«.  لديهم  وقت  ال 

من  أن  الناس  يعتقد  باملغرب،  األطلس  يف  املناطق  بعض 

يحيك نهارا ينبت قرنان يف رأس خاله، ويف مناطق أخرى 

أن الراوية نهارا سيموت أبناؤها بعد أن تخرج لهم قرون 

أغواال  تلد  أو  أقزاما  أطفاال  تنجب  أو  الربية،  الحيوانات 

املرأة  يف  الرعب  نش  يعني  وهذا   )72  :2001  ,Basset(.

الراوية يك ال تتجرأ عىل خرق العادة.. 

ويبدو أن السبب يف منع الحيك نهارا، هو، حقا، أن الجميع 

كان يستغرق يف العمل، وال وقت للرتفيه وقتل الوقت فيام 

»ال أهمية« له بالنسبة للكبار. واملرأة كانت تتحمل القسط 

األوفر يف العمل، فهي آخر من ينام وأول من يستيقظ، ال 

تنام إال إذا اطأمنت عىل نوم الجميع وعىل هدوء البيت 

مبا فيه من األبقار واألغنام والدجاج، ويف الصباح تستيقظ 

قبل الجميع تطحن الحبوب تهيء الفطور، تعجن، تحلب، 

تشف عىل إخراج القطيع للرعي، تكنس كل البيت، تسقي 

املاء، تحطب، تهيء كل األطباق الرضورية، تغسل الثياب 

وترتقها، تجمع العشب للقطيع، وأحيانا تساعد يف الحرث 

مهام  بهم  تلصق  أنفسهم  واألطفال  الخ.  الغلة..  وجمع 

مناسبة لسنهم..

3ـ صي�غ افتتاح الحكي

 هي صيغ تعترب طقوسا عند كل شعوب العامل أو عند 
كل مجموعة فيها، ففي كتالونيا بإسبانيا ُيفتتح الحيك 
بـ »أحيك حكاية تعود إىل الزمن الذي كانت للطيور فيه 
واألحجار  ترقص  واألشجار  تتكلم،  والحيوانات  أسنان، 
االفتتاحية: »هناك  تقول  بروسيا،  مناطق  متيش«. ويف 
حدَث هذا. خلف البحر األحمر، خلف الغابة الزرقاء، 
خلف الجبال الزجاجية خلف مدينة من التنب، حيث 
 ,CANNAROZI( ».نقش املاء وحيث نغرف الرمل
2004 : 38(. ويف بعض جهات يف املغرب تبدأ الحكاية 
بـ«كان يا ما كان، كان الله يف كل مكان، وكان الحبق 
»كان  أو  كان...«.  العدنان.  النبي  والسوسان يف حجر 
واألوان،  العرص  وسالف  الزمان  قديم  يف  كان  ما  يا 
كان لبصري إيخيط القفطان، أو لعرج إينقز الحيطان، 
الصيغ  كل  توحي  كان..«..  الويدان..  يقطع  والعجوز 
شديد  سيحىك  ما  بأن  الشعبية  للحكاية  االفتتاحية 
اإلثارة والغرابة، وفيها أشياء خارجة عن املعقول، وأن 
أزمنة وجودها قدمية ورمبا مل توجد.. لذلك يستجمع 

املتلقون اهتاممهم وتركيزهم ليستمعوا.. 

فعديدة،  الريف  يف  الشعبية  الحكاية  مداخل  أما   
الحيك  يف  مرارا  إليها  استمعت  منها،  واحد  إىل  أشري 
اْتيازيْط،  سْكسو  مجيت،  »حجيت  وهي:  العجائبي، 
ذي  توغا  تاْعرُورْث،  أتّشْم  كنِّْو  تاذمارْث  ْغ  شَّ أْذ  نْش 
الكسكس  مثل  مجيت،  )حجيت  وامــان..«  ان  ازمان 
كان  الرقبة،  تأكلون  وأنتم  الصدر  آكل  أنا  بالدجاج، 
التشويق  عىل  املدخل  هذا  ينطوي  املــاء...(.  زمن  يف 
بالدجاج«،  »الكسكس  الوجبة،  هذه  بذكر  واإلثــارة، 
مغذية،  جد  وهي  األمازيغ،  عند  واملحبوبة  الغنية 
والعقل..  للنفس  الحكاية  تغذية  إيحاء  عىل  تنطوي 

تعتبر صيغ الحكي طقوسا عند كل شعوب العالم أو عند كل 
مجموعة فيها، ففي كتالونيا بإسبانيا ُيفتتح الحكي بـ »أحكي 

حكاية تعود إلى الزمن الذي كانت للطيور فيه أسنان، والحيوانات 
تتكلم، واألشجار ترقص واألحجار تمشي«...
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يف  كان  بعبارة  تنتهي  أو  املداخل  هذه  كل  فتبدأ 
الفرنسيني وعند  العرب،  عند  كام  الزمان،   قديم 
ويف   
 . »era  se  que  Erase/vez  una  Erase« اإلسبانية. 
املاء«  زمن  يف  »كان  كــان«،  ما  يا  »كان  صيغة  مثل 
»كان  هنغاريا:  يف  تتداول  صيغة  أو  األمازيغية، 
أبدا«  توجد  مل  ورمبــا  املــرة،  تلك  انعدام  كان  مــرة، 
هذه  وغــريهــا..    ،)14  :2004  ,CANNAROZI(
الصيغ، التي توجد يف جميع اللغات، توحي بأن ذلك 
الزمن عتيق جدا. فتدمجنا الراوية يف زمن »سابق عن 
قطع اإلنسان مع األصل، مع النظام اإللهي والطبيعي: 
قديم جدا  تتكلم«، زمن  الحيوانات  فيه  »كانت  زمن 
]حيث[ األغوال تزرع الحشائش يف السهول«، »الزمن 
تستجاب««.  زالت  ما  الرغبات  كانت  حيث  القديم، 
هارولد  يشح  كام  اليومي«،  عاملنا  زمن  يفجر  »زمن 
هو   )100  : 2002  ,AUBRIT  .P  .J( عن   ويرنيخ«، 
أي  فيه  يكن  مل  زمن  أو  يوجد،  مل  الحقيقة،  يف  زمن، 
يشء موجودا، أو أنه زمن غامض جدا. وهو ما يجعل 
املتلقي ينتظر أن يعرف ما كان يف ذلك الزمن الغامض 
أو الذي مل يوجد.. فيتهيأ للسامع.. وهو مشتاق ليدخل 

هذا العامل العجيب واملثري..

4ـ صي�غ إغالق الحكاية

الشعوب  كل  يف  يوجد  الحكاية  مدخل  أن  وكــام 
بصيغه  عندها  يوجد  الحكاية  إنهاء  فإن  وجامعاتها، 
الصيغة:  هذه  مثل  ُتتداول  العراق  ففي  املناسبة.. 
بيتنا قريب لجلبت لكم ثالث رمانات واحدة يل  »لو 
وواحدة ألم عل ]هي الراوية نفسها[ والثالثة لراوية 
ساخرة  خامتة  وهي  5ـ6(،  الطالب:  )عمر  الحكاية« 
لها  الثالث جزاء  بالرمانات  الراوية وحدها  ستفوز  إذ 
تلقوه  املستمعون ألن ما  الحيك، وُيحرم  عىل مغامرة 
نجد  بالجزائر  املناطق  بعض  يف  أن  كام  يفيدهم..  ال 
صابة«،  تجينا  الجاي  والعام  الغابة  دخلت  »خرفتنا 
ويف جهات أخرى  بالجزائر واملغرب: »حكايتنا شدت 
الحميد  )عبد  الجواد«  مع  وليت  وأنا  الــواد...  الواد 
بعيدة عن  بقيت  الحكاية  أن  يعني  ما  7ـ8(،  بورايو: 
التالية  الصيغة  مثل  ترِد  الفرنسيني  املستمعني.. وعند 
إىل حفل، فذهبت البسا  : »حني كنت صغريا دعيت 

ونعال  زبدة،  من  وقبعة  العنكبوت،  نسيج  من  رداء 
الحقل  ردايئ، دخلت  الغابة متزق  زجاج. دخلت  من 
الجليد  عىل  مشيت  وحني  قبعتي،  الشمس  اذابت 
من  الحكاية  خرجت  هكذا  ــراك(،  )ك نعل  انكرس 
عىل  يدل  وهذا   .)87  : 1999  ,Belmont( كييس« 
األطلس  ويف  شيئا..  يستفيدوا  مل  واملتلقني  الراوي  أن 
العبارة  األمازيغية،  القبائل  بعض  يف  ترتدد  باملغرب 
إىل  مطمئنة  عدت  وأنا  محنة،  يف  »تركتهم  التالية: 
هنا«. أو »أكلت بعض العسل والسمن يف هذا العرس، 
 .)75  : 2004  ,Basset( هنا«  إىل  وعدت  وتركتهم، 
الشكل  عىل  النهاية  تكون  الريف،  مناطق  بعض  ويف 
التايل: »مررت من هنا وهناك، مل أستفد شيئا، أخذت 
نعلني من الحلفاء، تركتهام هناك مع الفوالر أكلها هذا 
بهذا  وشبيه   .)76  : 2004  ,Basset(»البئيس العجل 
غد اّسا ذ اّسيها واْر  يوجد يف بعض نواحي الناظور: »أكِّ
إيْج ْن وسنوس،  أفيْغ  ْغْد باذو باذو  أكِّ ذاِي إصْح شا، 
ا  يكَّ ني  يكِّ إيْد  وينِّ  وس،  أوفقُّ لَْحَمْل  خاْس  أْيسيْغْد 
اْتَيندوْسْت،  يت  وسْت تشِّ اتفقُّ إيْج ن  ياميي  تقِّ فوْس، 
بُّوْسْت« )مررت من هنا وهناك،  تارَّْشت ن ييج َن ادَّ
عليه  حملت  جحشا،  وجدت  حافة،  حافة،  مررت 
التقيته مد يده وأخذ فقوسة،  حمل فقوس، كل من 
حتى بقيت يل واحدة أكلتها العْجلة تستحق رضبة(.. 
ويبدو أن هذه الصيغ يف لغاتها األصلية، مرتبة جمال 
ساخرة.  بنربة  بعضها  نطق  يتم  ومنغمة  مسجوعة، 
أنه  يوهم  أو  شيئا  يستفد  مل  الراوي  أن  كلها  وتؤكد 
استفاد هو وحده، دون املتلقني، مام رسده، ما يعني 
أن ال أحد يستفيد من الحكاية... ولكن ملاذا ال يقترص 
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الحقيقة  فقط؟  الحكاية«  »انتهت  قولها  عىل  الراوي 
أن هذه الصيغ قد ابتدعت لهدف واضح، فإذا كانت 
املقدمة تشوِّق األطفال وباقي املتلقني ليك يدخلوا عامل 
النهاية تؤكد، بشكل ضمني، عىل  الحكاية، فإن صيغ 
عدم االستفادة من الحكاية، تشجيعا للمستمعني عىل 
أن يرتكوا عامل الرواية ويعودوا إىل الواقع، خاصة وأن 
فعل »عدت« أو »مررت« يتكرر يف تلك الصيغ.. وأن 
عامل الحكاية هو عامل ال وجود له يف الحقيقة، فتبقى 
الذي  العامل  تربك  فال  عاملها  عىل  منغلقة  الحكاية 

يعيش فيه الراوي واملتلقي..

العمق  ضمن  االفتتاحية،  مثل،  الخامتة،  هذه  تدخل 
املتلقي  النشء  يعتقد  أن  من  يحتاط  الذي  الثقايف 
يف  مبارشا  منوذجا  ميثل  أنه  العجيب،  العامل  لذلك 
خاللها  ومن  األمازيغية،  الحكاية  يف  فالراوية  حياته.. 
العجائبية  الحكاية  أن  الشعورها  يف  تعتقد  املجتمع، 
آثارا  ترتك  أيضا  لكن  متتعهم،  فهي  لألطفال،  رضورية 
إليها،  ينتبهوا  أن  دون  معهم  تنمو  شخصياتهم  يف 
يف  تلقوها  التي  الحكاية  عوامل  آثار  أنها  يدركون  وال 

صغرهم..

ب ـ الحكاية األمازيغية بين العالم 
العجائبي وعالم اإلنسان

 نتناول هنا أبرز صنف تلك الحكايات، وهو الحكاية 
ونقصد  القدمية.  الثقافة  يف  انبثقت  التي  العجائبية. 
الشعوب،  خيال  أّلفها  التي  تلك  العجائبية  بالحكاية 
أو  الدينية،  أو  األسطورية  معتقداتها  بعض  ضمن 
وتنطوي عىل  السيكولوجية.  وتهيؤاتها  أحالمها  ضمن 
أو  حيوانات  إىل  تتحول  أن  ميكن  بشية  شخصيات 
تتكلم  حيوانية  وشخصيات  آخر،  يشء  أي  أو  نبات 
تنطوي  كام  أيضا،  هي  وتتحول  اإلنسان  مثل  وتفكر 
عىل شخصيات فوق طبيعية مثل األغوال والشياطني، 
وعىل عنارص طبيعية تتحدث وتساعد البطل.. ابُتدعت 
خاصة  السالطني  عن  للرتفيه  غالبا  العجائبية  الحكاية 
إيجابيا  دامئا  يكون  فيها  واألمراء  السالطني  ذكر  وأن 
وهي  الفقراء،  عن  لرتفه  »تردت«  ثم  الدين،  ورجال 

اآلن اشبه ببعض األفالم الخيالية وبقصص األطفال... 

عاملا  بها،  خاصا  عاملا  العجائبية  الحكاية  تبني  بذلك 

يعمل  أو  به  يرّض  أن  دون  الواقعي  بالعامل  »يلتحق 
عىل تدمري متاسكه ]...[ مبعنى آخر يتداخل العجائبي 
والعامل الواقعي دون مواجهة أو صدام. ألنهام يخضعان 
هي  فيهام  تعيش  التي  والكائنات  مختلفة.  لقوانني 
جد  األوىل  متطابقة،  قوى  ذات  تكون  أن  عن  بعيدة 
مفاجأة،  بدون  تلتقي  بل  السالح،  ومنزوعة  قوية 
قوي..«،  أمام جبار  الضعيفة  منه  تعاين  وبدون رعب 
كام يرى روجي كاروا( )Caillois, 1969 : 8. فالتحاق 
الحيك،  عرب  الواقعي  بالعامل  العجائبي  العام  هذا 
والكائنات  الواقعي،  يف  مبارشة  يؤثر  ال  غرابته،  ورغم 
الضعيفة فيه تتحول دامئا إىل قوة منترصة، عكس ما 
الخاصة  قوانينه  له  العاملني  وكال  الواقعي،  يف  يحدث 
أيضا  يؤكده  ما  وهو  اآلخر..  عن  بعيدا  تجعله  التي 
ت. تودوروف حول ما يسميه بـ«العجائبي الرصف«، 
الذي ال حدود معروفة له، »ال تثري العنارص العجائبية 
الشخصيات وال يف  فعل يف  رد  أي  ـ طبيعية  فوق  ما 
للعجائبي  املميزة  الخاصية  وليست  الضمني،  القارئ 
املوقف  وإمنا  الحكايات  أحــداث  تجاه  موقف  هي 
مثل حكايات  من  األحداث«،  طبيعة هذه  نفس  من 
مفاجأة  أية  فيها  ــداث  األح تثري  ال  التي  الجنيات 



املتلقي ينصب عىل  )Tdorov, 1970 : 59( فموقف 
نوعية تلك األحداث وعىل حكيها.. وإذا كانت الحكاية 
العجائبية ال ترض بالعامل الواقعي، وال يبدي املتلقي أي 
رد فعل خطري تجاه ما يحدث، إال أنه ال بد أن يعاين 
املتلقي  يجعل  العجائبي  فالعامل  والخوف،  التوتر  من 
ينشح يف البداية، لكن بعد هذا االنشاح يتبلور التوتر 
 ,Lecouteux(رهــبــة إىل  ثم  خوف  إىل  يتحول  الذي 
1981 : 237(  ثم تعود املتعة من جديد، ألن الحكاية 

العجائبية تنتهي نهاية سعيدة.

بذلك تبني الحكاية الشعبية عاملها يف مخيلة املتلقي 
ويتتبع  أحداثها  يعيش  فيها  يندمج  الحيك،  خالل 
الصعوبات التي يواجهها البطل ويتعاطف معه ويحقد 
عىل أعدائه، فيعاين من التوتر والرهبة والفرح حسب 
أوضاع وحاالت ومواقع البطل، إذ تتحول مخيلة هذا 
تلك  أحداث  فيها  تجري  مرسحية  خشبة  إىل  املتلقي 
أرضية  تحت  وأخــرى  أرضية  عوامل  فيها  الحكايات، 
لكن  والهزائم..  واالنتصارات  الرصاعات  حدة  فيها 
حني تنتهي الحكاية ينسل منها القارئ بهدوء فيغرق 
ينهي  الراوي  وأن  عامله، خاصة  إىل  يعود  أو  النوم  يف 
الحكاية بعبارات تنيس املتلقي ما حدث يف الحكاية، 
الشعوره  أو  املنسية«  »ذاكرته  يف  منها  ترسب  ما  إال 
فيبقى ذلك خفيا ومشتغال يف شخصيته.. وهو ما نجده 

يف الحكاية العجائبية األمازيغية..

1ـ بين الواقعي والعجيب 

مستوى  نالحظ  )الغولة(،  وطامزا  لونجا  حكاية  ففي 
متعلق مبا هو واقعي، فنجد االهتامم بالفالحة وتربية 
طلبت  فقد  البيوت.  يف  واالستقرار  وبالصيد  املاشية 

الزوجة من زوجها، وهام مستقران يف البيت، أن يزرع 
ليك  الفول  نضج  وقت  إىل  انتظرت  ثم  فول.  حقل 
تجنيه، ورغم أن هذه الزوجة لها ابنها، إال أنها أرسلت 
الزوجة  هذه  وحلت  أمها  ماتت  التي  لونجا،  الطفلة 
محلها.. غري أن الزوج »غش« يف عمله فلم يزرع شيئا.. 
لذلك اضطرت الطفلة، خوفا من زوجة أبيها، أن تجني 
الفول من حقل ليس حقل أبيها... هذا الواقعي ميكن 
قسوة  ذلك  يف  مبا  فالحي،  مجتمع  أي  يف  يحدث  أن 
ويف  أخرى..  زوجة  من  زوجها  بنت  عىل  األب  زوجة 
هام  الواقعي،  هذا  مثل  أيضا  نجد  األخوين،  حكاية 
شابان أخوان، أحدهام يتيم األم والثاين هو ابن زوجة 
األب  مع  سكنا  أوصافهام،  يف  متطابقني  كانا  األب، 
الشابان  واشتغل  واحد.  منزل  يف  مستقرين  وزوجته، 
أرادت  األب  أن زوجة  إال  املاشية.  وتربية  الفالحة  يف 
وحده،  أبيه  بإرث  ابنها  ينفرد  يك  اليتيم  الشاب  قتل 
القرية  يرتك  أن  قرر  لذلك  نيتها،  الشاب  فاكتشف 
»إن  أخاه  وأوىص  رمان  شتلة  غرس  أن  بعد  ويهاجر، 
ذبلت هذه الشجرية فاعرف أنني يف خطر قاتل«.. ثم 
انطلق يصادف يف طريقه رعاة يرسحون قطعان الغنم 
واألبقار والخيل، يهددهم ذئب ومنر وأسد.. وبعد أن 
للقنص يف  القرص  السلطان خرج من  بنت  بزواج  فاز 
أرانب، وفعل أخوه نفس اليشء بعد  الغابة فاصطاد 
أن لحق به لينقذه من بطش طامزا.. وكام يف حكاية 
يف  أبوهام  رماهام  أن  بعد  ضاعا  حني  واألخ،  األخت 
األخ  وكان  فارغ،  بيت  إىل  لجآ  منهام  وتخلص  الغابة 
يصطاد الطيور يك يتغذيا، ثم ربيا قطعان املاشية. وقد 
استنتج فالدمري بروب من الحكايات العجيبة الروسية: 
»أن الفالحة متثل جزءا يسريا فيها، بينام ينعكس الصيد 
بشكل أكث اتساعا، ومن الطبيعي أن يظهر يف بداية 

تبني الحكاية الشعبية عالمها في مخيلة المتلقي خالل الحكي، 
يندمج فيها يعيش أحداثها ويتتبع الصعوبات التي يواجهها 
البطل ويتعاطف معه ويحقد على أعدائه، فيعاني من التوتر 

والرهبة والفرح حسب أوضاع وحاالت ومواقع البطل، إذ تتحول 
مخيلة هذا المتلقي إلى خشبة مسرحية تجري فيها أحداث تلك 

الحكايات
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الحكاية أحد يزرع أو يحرث، خاصة وأن هذه البداية 
هي الجزء الذي يحتمل فيه التحول. بينام خالل مسار 
الحكاية ميثل الصيد عند النبالء وصيادي امللك أو بعض 
الحيوانات  من  نوع  لكل  مشابها  مهام،  جزءا  األحرار 
املتوحشة..) 22 ـ.)Propp, 1998: 21 غري أن يف الحكاية 
األمازيغية ميثل الصيد ذلك الجزء اليسري، وأن الفالحة 
التالية.  وحداتها  وخالل  الحكاية  بداية  يف  نجدها 
وأحيانا نجد إشارات إىل التجارة فأب مارغيغضا، مارس 
انطلقت  العجائبية  الحكاية  أن  يعني  وهذا  التجارة.. 
من مجتمعات الصيد، وتضمنت ما أضافه إليها الرواة 
متنوعة  يجعلها  حياتهم،  أنظمة  حسب  التاريخ،  عرب 
يرى فالدمري  األمر غريبا، كام  الحيك.. وليس  حتى يف 
آثار وثنية وعادات  الحكاية عىل  بروب: »أن تحتفظ 
وطقوس العصور القدمية. فتتحول الحكاية شيئا فشيئا 
فتنتج  خاصة.  لقوانني  أيضا  التحوالت  هذه  وتخضع 
كل هذه املسارات نوعا من التنويع يف األشكال، التي 
ألن   )101  :1987  ,Propp(. توضيحه.«  جدا  يصعب 
الحكاية الشعبية تنتقل شفهيا من شخص لشخص ومن 
زمن لزمن، عرب الحيك وليس عرب الكتابة، لذلك ال بد أن 
يتمتع الراوي ببعض الحرية ليترصف ترصفا محدودا يف 
وحداتها ويعكس فيها بعض ما مييز مجتمعه الراهن 

ونظام اقتصاده.. 

األساطري  بقايا  يف  فيتجىل  والعجائبي  الغريب  أما 
والديانات القدمية. إن طامزا )الغولة( ليست إال تلك 
كائنات  األسطورة،  تفكك  من  خرجت  التي  الكائنات 
إما كانت آلهة أو أنصاف آلهة، أو ما يشبه التنني، فقد 
تعرض األخ، يف حكاية األخوين، ملخاطر جمة تجاوزها 
بشجاعته، ثم وصل إىل بحرية، حيث وجد يف شاطئها 
ابنة السلطان بجوارها قصعة كسكس. ملا سألها أجابته 
أمزيو  ليغذي  الدور  عليه  وقع  السلطان  أباها  بأن 
)الغول( الذي ينبثق كل عام من عمق البحرية، فيهديه 

أهل هذه القرية مثل هذا الطبق مع فتاة يلتهمهام، 
من  أكل  الشاب  جلس  ميلكون.  ما  ودمر  أكلهم  وإال 
القصعة ونام جوار الفتاة، منبها لها أن توقظه إذا بدت 
لها عالمات خروج الغول من املاء، لكنها حني بدت تلك 
العالمات ارتبكت ومل توقظ الشاب بل بكت فسقطت 
عىل وجهه دمعة أيقظته.. ثم خرج الغول بسبع رؤوس 
فواجهه الشاب وقطع كل رؤوسه السبع دون أن يرتك 
له فرصة ليستنبت بعضها.. هذا الكائن الغريب يشبه 
أسطوري  كائن  وهو  امللك«،  »أديب  تراجيديا  تنني 
الحيوانات  كالم  األساطري  هذه  وجــوه  ومن  أيضا. 
تكلم  الذي  فديك طامزا هو  واسعة،  أراض  وامتالكها 
وسمعته فحجزت لونجا. واألخ الذي ترك أخاه صادف 
يف سفره حقوال معشوشبة بينام يرسح الرعاة قطعانهم 
يف أماكن جرداء، ملا سأل الشاب الراعي األوَل ملاذا ال 
يرعى الرعاة يف الحقل املجاور، أجابه ألنه حقل ذئب 
جبار سيأكله هو وقطيعه، فطلب منه الشاب أن يدفع 
القطيع إىل ذلك الحقل، وخرج إليه الذئب عىل التو، 
قائال: »جاءين غذايئ الغني قطيع شياه وشابان.«، لكن 
الراعي  أراد  ثم  قتيال..  فأرداه  بسيفه  صارعه  الشاب 
يعود  بأن  الشاب  فوعده  قطيعة،  بنصف  يجازيه  أن 
ويأخذ حقه.. استأنف السري فوجد قطيع أبقار يرعى 
له:  قال  السبب،  عن  راعيه  سأل  حني  السابق،  مثل 
»إن ذلك الحقل املعشوشب لنمر ضخم، سيأكلنا إن 
إليه  فاندفع  هناك  إىل  القطيع  الشاب  دخلناه.«. جر 
النمر، قائال ما قاله الذئب.. صارعه الشاب إىل أن قتله، 
القطيع فوعده أن  الراعي أن يأخذ نصف  طلب منه 
يعود.. ذلك ما فعل أيضا مع حقل األسد... فالحيوانات 
اإلنسان  ومتنع  فيها  تصطاد  ألراضيها،  مالكة  املفرتسة 

من أن يدخلها ويف نفس الوقت تتكلم.. 

بعد  أخته،  يدي  األخ  قطع  وأخيها،  األخت  حكاية  ويف 

يف  تفّقست  أفعى،  بيضات  ثالث  زوجته  لها  أرْسَطت  أن 

أما الغريب والعجائبي فيتجلى في بقايا األساطير والديانات 
القديمة. إن طامزا )الغولة( ليست إال تلك الكائنات التي خرجت من 

تفكك األسطورة، كائنات إما كانت آلهة أو أنصاف آلهة، أو ما يشبه 
التنين
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بطنها وبدأت الثعابني تكرب ويكرب بطنها، فأوشت الزوجة 

لزوجها أن أخته حامل وأنها مرغت رشف األرسة يف الرتاب. 

مع  الغابة  يف  ورماها  يديها  قطع  أخته  األخ  عاين  وحني 

الحيوانات، تعيش ضمن قطيع الغزالن عىل العشب. وملا 

خرج السلطان للصيد الحظ خداُمه ترصفاتها بني الغزالن 

عىل  قصت  وأخذها.  عليها  فاحتال  السلطان،  وأخــربوا 

إمرتها  تحت  ووضع  يتزوجها  أن  فقرر  قصتها،  السلطان 

تختلط  أال  أوصاها  أن  بعد  سافر،  ثم  وجــواري..  خداما 

لها  وحفرتا  منها  متكنتا  أنهام  غري  األخريني،  بزوجتيه 

مطمورة سقطت فيها، حيث قضت زمنا، تتغذى عىل نبتة 

املطمورة  يف  أنجبت  املرأة.  عليها  لتتغذى  يوم  كل  تنبت 

طفلني توأم، ثم أخرجها خدامها.. احتالت الزوجتان عليها، 

مرة أخرى، إىل أن تركت القرص بطفلني وبيدين مقطوعتني، 

ابنيها  رضبت يف األرض.. مرت عىل واد فطلب منها أحد 

املاء فلم  لتغرف  اليمنى  أن يشب، حاولت أن متد يدها 

لها يدها  نبتت  املاء  الحركة حني ملست  تستطع، عاودت 

اقرتبت من  انطلقت من جديد  ثم  ابنها.  فأروت  اليمنى 

فعلت  كام  فعلت  يشب،  أن  اآلخر  ابنها  أراد  ماء  عني 

اليرسى.. يوحي فعل عودة  لها يدها  السابق، فعادت  يف 

وتريب  تعيش  أن  عىل  ساعدها  املاء  بأن  للمرأة  اليدين 

ابنيها.. تعيدنا هذه العملية إىل عالقة اإلنسان األمازيغي 

باملاء، وتذكرنا بأسطورة تاْسليْت ْن وْنزاْر )عروس املطر(، 

حيث شاهد إله املطر فتاة أمازيغية فائقة الجامل فأحبها، 

طلب منها أن يتزوجها رفضت طلبه ألنه كائن غريب ال 

تقبله عائلتها، فاضطر أن يعذبها وجامعتها بنش الجفاف 

الناس  كاد  حتى  املاء،  ومنابع  واآلبــار  الوديان  ونضوب 

والحيوان أن ميوتوا جوعا وعطشا.. ثم طلبها ثانية فقبلت 

األرض..  إىل  الحياة  وعادت  املطر  عم  حينئذ  به،  الزواج 

تقهر،  ما  نادرا  مطلقة  بقوة  الكائنات  هذه  بعض  تتمتع 

أرايض  من  الناس  ميلكه  أن  ميكن  ال  ما  بعضها  ميلك  كام 

وقطعان، وال يبدو منها إال الوجه الشير.. وقد بقيت مثل 

هذه األساطري حية يف الحكاية العجائبية عند كل الشعوب، 

مرتبطة  صغرى  حكائية  وحدات  مختلف  بني  مندمجة 

بالديانات القدمية كام هي مرتبطة بوجوه من واقع تلك 

الشعوب عرب التاريخ.. 

عىل  نعث  الحكايات  هذه  يف  األساطري  بقايا  جانب  إىل 

بقايا العبادات القدمية، فلونجا نادت الهالل وأخربها عام 

الغولة.  لونجا وأخاها من  الهالل  أنقذ  تفعله طامزا، فقد 

ولجوء الفتاة إىل الهالل يذكرنا بكون األمازيغ عبدوا قدميا 

الشمس والقمر، بدرا أو هالال، لذلك بقي الهالل مقدسا يف 

الالشعور الجامعي لألمازيغ يف شامل أفريقيا..

العجائبية  الحكايات  كل  يف  توجد  الدينية  البقايا  هذه 

بالعامل، ويف زمننا الراهن نجد يف ذلك الحيك، وحتى يف الحياة 

إلهية،  أشكاال  ـ  املقدس  وبنيات  دينية  »ترصفات  العامة، 

حركات مثالية، الخ. ـ يف املستويات النفسية العميقة، يف 

 :Mircia( ».الالشعور« وعىل أصعدة ما هو زائف وتخيل«

94(. فبعد أن ُنسّيت اآللهة القدمية بقي أثرها مبثوثا يف 

نجد  األمازيغية  العجائبية  الحكاية  ويف  الحكايات..  هذه 

إيحاءات عىل القوة األسطورية واإللهية، فالكائنات الغريبة، 

األساطري،  آلهة  قوة  يشبه  مبا  تتمتع  الحيوانات،  فيها  مبا 

األرايض  أفضل  وبامتالك  وحياتهم  بالبش  التحكم  يف 

الشخصيات  هذه  مثل  فـ«وجود  البش..   فيها  وتسخر 

يعود، حسب مولر Muller )1988(، إىل الرصاع بني قوى 

الطبيعة التي تجسدت يف البداية يف اآللهة، ثم يف األبطال 

 En(»..والشياطني األغوال  فبدت  الحكايات،  يف  أخريا،  و، 

الديانات  Boom, 2017: 51( ، واتخذت، خالل مسارات 

الساموية مضامني أخرى أحيانا سلبية وأحيانا إيجابية.. غري 
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يخربنا  ما  نجد  ما  نادرا  الراهنة  األمازيغية  الثقافة  يف  أن 

خاصة  القدمية،  والدينية  األسطورية  اآلثار،  تلك  ببعض 

اإلسالم،  ثم  واملسيحية  اليهودية  الساموية،  الديانات  وأن 

القضاء عىل  األول هو  املنطقة، وكان همها  تعاقبت عىل 

كل اآلثار املقدسة القدمية وطقوسها، بل القضاء حتى عىل 

إفريقيا  يف شامل  التاريخ  بداية  فباتت  الواقعي.  تاريخها 

هي دخول العرب إىل ليبيا وتونس واملغرب خالل القرن 

السابع امليالدي.. 

 ج ـ تأثير الحكاية العجائبية األمازيغية 

في المتلقي 

العجائبية  الحكاية  أن  رغــم 

وال  الــخــاص،  بعاملها  تستقل 

الذي  عامله  املتلقي  يف  تزعزع 

ينتمي إليه، إال أن بعض قيمها 

هذا  نفسية  أعامق  يف  تتغلغل 

املتلقي ـ الطفل. »فالصور التي 

القوية  تسود فيها والجسيامت 

جدا ضمنها، تنطبع يف نفس ويف 

الحكاية.  متلقي  وذاكرة  شعور 

الجسيامت  ــذه  هـ تــشــكــل 

مستوى  األســاســيــة،  والــصــور 

طبقات  إىل  مشدودا  التخيل 

الشخص.«  دواخــل  يف  عميقة 

من   .)74  :2004,Pelegrin(

ضخامة  يتذكر  وهو  يتأثر  ال 

أوصاف  حسب  طامزا،  جسد 

املشعث  بشعرها  الحكاية، 

ولباسها  وببشاعتها  املتسخ 

املهلهل، أو منزلها تحت األرض 

أن  قبل  األخوين،  الشاب وحصانه يف حكاية  تلتهم  وهي 

يرى أخوه شجرية الرمان تذبل فيتبع أثر أخيه إىل أن لحق 

يتذكر  ال  من  منها؟،  وأخرجه  طامزا،  بطن  يف  فوجده  به 

تحويل زوجة األب للطفلة مارغيغضا )مرمدة( حني كانت 

تتهيأ يف عرسها لتلتحق باألمري زوجها، فغرست زوجة األب 

فتحولت  لها شعرها،  إبرة، وهي متشط  العروس  رأس  يف 

ابنتها  األب  زوجة  تجعل  أن  أجل  من  ذلك  كل  لحاممة، 

البحرية  غول  الشاب  بقتل  يتأثر  ال  ومن  لألمري؟  عروسا 

الصور  »تلك  وسلطنته؟..  السلطان  وينقذ  الفتاة  فيتزوج 

وهذه العنارص الجديدة، التي تشبتها الطفولة، تتحدث 

يف الذاكرة املنسية. تغذيها يف صمت. هي خاليا حية من 

يف  قوة  عمقها،  يف  وجود  قوة  لها  العجائبية،  الحكايات 

تعدد كمونها..«)Pelegrin Ana, 2004 : 75(. لكن ذلك 

شخصية  عمق  يف  صامتني  يشتغالن  التأثري،  وهذا  التذكر 

املتلقي خالل كل مسار حياته.

1ـ تجليات تأثير الحكاية

 فال ميكن أن يتلقى الطفل األمازيغي الحكاية من إحدى 

ما  كل  وينىس  املسنات،  النساء 

جرى فيها بشكل مطلق، فمن 

كيانه  يف  تشتغل  أن  املنطقي 

نحن  عنارصها.  بعض  العميق 

تحىك  الحكاية  هذه  أن  نعرف 

األطفال  يخلد  خاصة حني  ليال 

إىل النوم، فيكون الضوء منطفئا 

كل  يجعل  ما  جــدا،  فاترا  أو 

آذانهم  يف  مرتكزا  اهتاممهم 

يتتبعون كل كلمة يف الحكاية، 

يشبه  ملا  مخيلتهم  فتتحول 

ديكورات  فيها  املرسح  خشبة 

بحار  ووديان  سهول  متنوعة: 

تحت  وبيوت  وجبال  وغدران 

ــصــور،  وق وغـــابـــات  األرض 

والبش  الحيوانات  ومختلف 

أحيانا  الخرافية،  والكائنات 

كل  آخر،  إىل  كائن  من  تتحول 

يف  خالياه  بعض  يرسب  ذلك 

تلك املخيلة. ويؤدي هذا أيضا 

بعض  لرتسيب  تتفاعالن  معا،  والذاكرة  املخيلة  اتساع  إىل 

ومعروف  متوت.  أن  دون  النسيان  مناطق  يف  العنارص 

اإلنسان،  الخالقتان يف  الطاقتان  والذاكرة هام  املخيلة  أن 

الصعاب  تجاوز  وعىل  واإلبــداع  التفكري  عىل  تساعدانه 

اإلدراكيتني  الوسيلتني  هاتني  الحكاية  فتوسع  الحياة.  يف 

تنهي  املتلقي،  حياة  ضد  تنقلبان  ال  وليك  والتخزينيتني، 

وكام  جدواها...  بعدم  توحي  بعبارات  الحكاية  الراوية 

يؤكد الدكتور عبد الحميد يونس: تنزع الحكاية الشعبية 
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ومن  تعليمية،  أو  وعظية  غاية  إىل  األحيان  من  كثري  »يف 

االجتامعي واتخذت وسيلة  الكيان  استقرت يف سفح  هنا 

من وسائل التسلية والرتفيه كام اتخذت أداة إلثارة انتباه 

ال  الحاالت،  كل  45(. يف  يونس:  الحميد  )عبد  الطفولة.« 

التعليمي  أو  الوعظي  النزوع  من  عنارص  ترتسب  أن  بد 

الطفولة  تلك  كيان  يف  االنتباه،  وإثارة  والرتفيه  والتسلية 

وتكرب معها..

يف  جامليتها  وترسيخ  اللغة  تعليم  عىل  الحكاية  فتعمل 

كليا،  محايد  بشكل  تروي  ال  الراوية  إن  إذ  الطفل،  ذهن 

االنتباه،  لتعزيز  رضورية  التشويق  حالة  أن  تدرك  ألنها 

ور..«  ور، يكُّ ور، يكُّ لذلك تكرر بعض الكلامت من مثل »يكُّ

)مييش، مييش، مييش..( كام يف حكاية األخوين. أو يف حكاية 

ي...  األخت وأخيها: »أوشا يا عثامن يا عبد الرحامن يا امِّ

ي« )هكذا يا عثامن  يا امِّ أوشا يا عثامن يا عبد الرحامن 

وطامزا:  لونجا  حكاية  يف  أو   ،)... ابنيَّ يا  الرحامن  عبد  يا 

عدة  تتكرر  طاااامزا«  لاّل  اتْك  مـــني  آآآيــــور  »أيور 

مرات بنفس التنغيم ويجيب الهالل بجملة منغمة أخرى: 

هي  )سيييريوا  تاااوض«  د  اكنيو  اّكووور  أّقا  »أيوووورت 

التنغيم ينطوي عىل نربة  قرييييبة مييينكام(.. ومثل هذا 

غنائية  مقاطع  تدمج  وأحيانا  مؤنبة..  أو  ومخيفة  حزينة 

مؤثرة من مثل »أوْعرا أوْعرا أثااازروت ااااذ زارغ باباااا ْذ 

مّيااا..« )ارتفعي، ارتفعي يا صخراااا ألااارى أااايب وأوومي(، 

للطفل  تكشف  العبارات  هذه  مثل  مرات...  عدة  تتكرر 

فتساعد  منها..  والتمكن  تعلمها  عىل  فيقبل  لغته  جامل 

الحكاية عىل ترسيخ حب اللغة املحلية 

لدى األطفال..

الجامعة  قيم  ترسيخ  عىل  تعمل  كام 

الحكاية  ــايك  ح أن  ــم  ـــ«رغ ف فيهم، 

ما  أهــداف  يحدد  ال  الريفية  الشعبية 

وظائف  يحقق  اإلجــراء  أن  إال  يحيك، 

تلقائية بشكل غري مبارش، يحقق وظيفة 

مييل،  املتلقي  جعل  خالل  من  تربوية 

اإلنسانية  بالقيم  أكث  ويتشبث  بل، 

تجسدها  التي  واألخالقية  واالجتامعية 

مثل  من  املحورية/البطل،  الشخصية 

)أقضاض،  والتحمل...«  والصرب  التواضع 

1994: 104(.. فيحبون البطل ألنه فاعل 

ويكرهون  نفسه،  أو معتمد عىل  للضعيف  خري ومساعد 

املنزل،  من  األطفال  تطرد  التي  املرأة  يكرهون  أعــداءه، 

ويحتقرون الرجل الذي يساعدها عىل فعل ذلك، ويحبون 

مغامرات البطل وشجاعته، بحيث يصمم عىل قهر أعدائه 

ويشتغل يك  يعمل  الوقت  نفس  قوتهم، ويف  كانت  مهام 

مغامراته  ينهي  أن  وبعد  ولغريه..  لنفسه  الغذاء  يضمن 

جامعته  إىل  يعود  ثم  األمري،  أو  األمرية  تتزوج  أو  يتزوج 

أن  إىل  الطفل  الشعور  يف  القيم  هذه  تنمو  وساملا..  غامنا 

عامل  الطفل  عامل  »إن  وترصفاته.  سلوكه  من  جزءا  تصبح 

حيوي؛ إذ فيه تتحرك الدوافع الداخلية يف نشاط بالغ نحو 

تأكيد وجوده ومنو شخصيته، فإذا شعر الطفل باملعوقات 

يعيش  التي  والبيئة  طبيعته  عليه  تفرضها  التي  النفسية 

ما  بقدر  ناحية  املعوقات من  إىل تجسيد هذه  نزع  فيها 

استمع  فإذا  أخرى.  ناحية  من  تجسيد طموحه  إىل  ينزع 

عامله  بأن  شعر  الخرافية  الحكايات  إىل 

يتحقق فيها متاما، وإذا به يسعد بالبطل 

القوى  لظهور  ويتحفز  الطيب،  الصغري 

بانتصاره  أخريا  يسعد  ثم  له،  الشيرة 

واعرتاف املجتمع به. ولهذا فإن الحكاية 

ناجحة  وسيلة  تعد  الشعبية  الخرافية 

يف تربية الطفل، ونقصد بالشعبية تلك 

الالشعور  بدافع  وتعيش  تنمو  التي 

عن  تعبري  أصدق  تعد  ألنها  الجمعي، 

 :1977 إبراهيم  )نبيلة  الطفل...«  عامل 

يف  الشعبية  الحكاية  تزرع  بذلك   ..)50

عمق نفسية الطفل بذور االعتامد عىل 

النفس والجد يف العمل ومساعدة الغري 

الجامعة  يف  والذوبان  الظلم  ومحاربة 

تعمل الحكاية على تعليم 
اللغة وترسيخ جماليتها في 

ذهن الطفل، إذ إن الراوية 
ال تروي بشكل محايد كليا، 

ألنها تدرك أن حالة التشويق 
ضرورية لتعزيز االنتباه، 
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الشعبية  الحكاية  أن  ننىس  وال  عنها..  ومدافعا  لها  مْثيا 

أتعاب  رواسب  من   Catharsis  Le التطهري  عىل  تساعد 

النهار وبعض آالمها، فينام الطفل هادئا حاملا.. يؤكد هذه 

قائال: »وهكذا  أنيس،  الحميد  الدكتور عبد  أيضا  الوظيفة 

ذلك  يستوعب  الشعبية فضفاضا  الحكاية  اصطالح  يكون 

الحشد الهائل من الرسد القصيص الذي تراكم عىل األجيال 

ورسب  مواقفه  من  كثريا  اإلنسان  بواسطته  حقق  والذي 

الجانب الكبري من معارفه...« )عبد الحميد أنيس، الحكاية 

يف  متوارية  املواقف  تلك  أسباب  تبقى   .)11 الشعبية: 

الالشعور، وتلك املعارف مضمرة يف الذاكرة املنسية. تنبثق 

يف لحظات الحاجة..

ل بنية الحكاية د ـ َتشكُّ

تبدأ الحكاية العجائبية األمازيغية مبوتيف بسيط هو، غالبا، 

عمل زوجة األب عىل طرد األطفال أو تهميشهم وإغراقهم 

وتهجريه...  أمه  من  املولود  نزع  أو  الشاقة،  األشغال  يف 

وتنتهي بنضج ونجاح هؤالء األطفال بانتصارهم ثم االنتقام 

من زوجة األب أو من األب نفسه. بني هذين املوتيفني تقع 

برسعة  فيصبح  الطفل  تنضج  التي  الحكاية  أحداث  باقي 

شابا قويا.. »فالحكاية عىل هذا النحو تتسلسل باألحداث 

يتوافر  املهني إىل مرتبة ساومية  الصغري  بالبطل  ليك تصل 

 .)38  :1977 إبراهيم،  )نبيلة  والجاه...«  الجامل  فيها  له 

األحداث  لتلك  الحاّملة  الحكائية  الوحدات  ترتابط  لذلك 

بشكل نهري من طفولة بريئة ساذجة إىل بطل قوي ناضج 

ومنترص يتمكن من الوصول إىل األمرية يتزوجها..

وهو ما يؤكده فريدريش فون ديرالين، فـ«من الخصائص 

تسلسال  فيه  الحوادث  تسلسل  الشعبي  لألدب  املميزة 

املوضوع  تسلسل  »إىل  الشعبية  الحكايات  متيل  متصال.«. 

يف خط مستقيم فإذا كان ال بد من مقدمة للحكاية يأخذ 

له  أفضل صورة  يحدث يف  فهذا  مجراه،  بعدها  املوضوع 

الحكاية  حدث  ميثل  الذي  ألن  ذلك  الحوار.  طريق  عن 

احداث، وكل  من  ما جربه  وكل  بطلها،  إمنا هو  الخرافية 

تنحرص  وإمنا  ذاتها،  أهمية يف  لها  ليس  أفعاله ومغامراته 

فنحن  وهكذا  هدفه.  إىل  البطل  تقود  أنها  يف  مهمتها 

نظر  وجهة  من  كذلك  الخرافية  الحكاية  حوادث  نعيش 

بطلها فحسب. أما الحوادث الفرعية فال تستخدم إال إذا 

 :2016 ديرالين،  )فون  بالبطل.«  مبارشة  عالقة  لها  كانت 

151(. ما يعني أن الحكاية العجيبة )التي تسميها املرتجمة 

العالقات،  مرتابطة  عموديا  تتطور  الخرافية(  بالحكاية 

فليست  به،  وتتعلق  البطل  بها  يقوم  فيها  األحداث  وأن 

أحداثا مستقلة عن منو البطل ومغامراته، حتى ما تحدثه 

يف  نجده  ما  وهذا  بالبطل.  تتعلق  املعادية  الشخصيات 

الحكايات العجائبية األمازيغية، فالوحدة الحكائية الثانية، 

أن  الثالثة  للوحدة  األوىل، وال ميكن  للوحدة  نتيجة  تكون 

يبدأ  الثالث،  الفتيات  حكاية  ففي  الثانية..  عن  تستغني 

وجود  هي  حكائية  بوحدة  االفتتاح،  عتبة  بعد  الحيك، 

يجمعن  غريب  رجل  حقل  يف  الصديقات  الفتيات  هؤالء 

شعورهن  إىل  الوحدة  هذه  تــؤدي  للامشية.  األعشاب 

بالخوف، وللتقرب بالرجل، تداولن ثالثة اقرتاحات، قالت 

بحبة  له خبزة  أهيء  الرجل  تزوجني هذا  »إن  إحداهن: 

بصار  ِقدر  له  أطبخ  تزوجني  »إن  الثانية:  وقالت  قمح«، 

بحبة فول واحدة«، وقالت الثالثة: »إن تزوجني سأنجب 

له طفال بياقوتة يف جبهته«. تزوجهن الرجل. فشلت األوىل 

والثانية يف وعدهام، بينام أنجبت الثالثة طفال جميال، غري 

أن الرضتني غارتا منها واختطفتاه بدون أن تشعر، وضعتا 

بأنها  واتهمتاها  بني شفتيها،  الدم  مع  املولود  أصابع  أحد 

أكلت ابنها. وكان عقابها هو تحويلها لراعية ماشية، البسة 

بطل  انطالق  قاعدة  الوحدات  هذه  تشكل  بقر.   جلد 

الحكاية. فقد سلمت الرضتان املولود لعجوز تسكن بعيدا 

تبدأ الحكاية العجائبية األمازيغية بموتيف بسيط هو، غالبا، عمل 
زوجة األب على طرد األطفال أو تهميشهم وإغراقهم في األشغال 

الشاقة، أو نزع المولود من أمه وتهجيره... وتنتهي بنضج ونجاح 
هؤالء األطفال بانتصارهم ثم االنتقام من زوجة األب أو من األب 

نفسه
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أخربه  ومرة  العجوز،  حجر  يف  الطفل  نشأ  قريتهام..  عن 

البيت  إىل  فعاد  الحقيقية،  أمه  ليست  العجوز  أن  زمالؤه 

تتالت  العجوز إىل أن أخربته بقصته.. هكذا  وضغط عىل 

عن  بحثا  غريبة،  بطريقة  الشاب،  عودة  خالل  الوحدات 

والديه. فقد جمع الذئب واملعزة والسلوقي معا، وانطلق 

ويرد  هذا،  عمله  تستغرب  بشية  جامعات  بجوار  مير 

بأن األغرب أن تأكل األم مولودها، فال يجد جوابا، إىل أن 

الرد،  نفس  فرد  فعلته  الناس  استغرب  قرية،  عىل  أرشف 

وكان جوابهم تلك املرأة توجد هناك.. عرف أمه وأعادها 

األب إىل البيت، وعاقب الرضتني بعد أن اكتشف أن الشاب 

هو حقا ابنه يحمل ياقوتة يف جبهته وفاقدا أحد أصابعه.. 

العجائبية األمازيغية وحدة  ففي الحكاية 

أو  الطفل  تنتج  انطالق  قاعدة  تعترب 

بطلة.  أو  بطل  مــشوع  ليكون  الطفلة 

حدث  مجرد  الوحدة  تلك  تكون  وأحيانا 

تافه، من مثل الوزغ الذي دخل يف ثقب 

حكاية  يف  األخت،  غرفة  أرضية  يف  صغري 

األخت واألخ، وحني نبشت األخت يف تلك 

مع  به  أصبحت  كنزا،  اكتشفت  الحفرة 

أخيها غنيني.. ثم تتتابع الوحدات حلقات 

متتالية إىل أن ينترص البطل أو البطلة.. وال 

وحدة  أية  عن  يستغني  أن  للراوي  ميكن 

بعدم  املتلقي  أحس  وإال  السلسلة،  يف 

تاركا  هاجر  الذي  فاألخ  الحكاية..  متاسك 

أن  املمكن  من  يكن  مل  له،  الشبيه  أخاه 

التنني مبارشة بعد سفره، ألنه كان  يقاتل 

فواجه  أولية:  أخرى  لرصاعات  حاجة  يف 

حيوانا ضعيفا )الذئب( فالقوي )النمر( ثم األقوى )األسد(، 

ما يؤهله ملواجهة الغول بسبع رؤوس، ليفوز باألمرية..

ثم إن محور الحكاية األمازيغية هو البطل، إذ تتعدد 
الصغرى،  الحكائية  الوحدات  أو  الجزئية  الحكايات 
فقد  البطل،  حكاية  الفقري،  بالعمود  ترتبط  لكنها 
لتوجد  أساسا  مارغيغضا  حكاية  يف  مثال  األم  ماتت 
هذه الفتاة، ووجدت زوجة األب لتعذب هذه الفتاة، 
التحاق الجميع  وسافر أبوها ليأتيها بحبة جوزة، ويف 
فرضت  السلطان،  ينظمه  الــذي  املوسمي  بالحفل 
وضعته  الذي  الحبوب  خليط  فرز  األب  زوجة  عليها 
يغطي  ثوب  منها طرف  أمامها، وجاءها غراب طلب 

ثم  الحبوب...  فرز  يف  يساعدها  أن  مقابل  فراخه  به 
فتحت الجوزة لتجد فيها أجمل املالبس، لتذهب رسيا 
إىل الحفل املوسمي للسلطان، ثم قبل انفراط الحفل 
انسلت هاربة من الحفل لتوجد يف بيتها، وقد انفلتت 
ووجدت  األمري،  يكتشفها  بها  التي  حذاء،  فردة  منها 
ووجد  ليتزوجها  األمري  ووجد  أيضا،  أجلها  من  أختها 
ثم  األمري،  حديقة  نحو  لتطري  بالسحر  حاممة  شكل 
زواجها  يف  مارغيغضا  لتنجح  العروس  أختها  ُقتلت 
باألمري... غري أن هذا البطل يعيش يف البيت كل أنواع 
لكن يف  يهرب منه مجرد طفل/مادة خام،  أو  الظلم، 
مستقبل  تحقيق  هو  مضمر  بهدف  مهاجرا  طريقه 
واملصاعب  الظروف  وتنضجه  متميز، 
التي يواجهها، فيبلور بطولته تدريجيا.. 
فبداية الحكاية أيضا تتطلب النهاية، أو 
أن خروج البطل من بيته وقريته مرغام 

يؤدي إىل عودته إراديا.. 

الطفولة  من  مسريته  يف  البطل،  يواجه 
الناضج، عدة  الشباب  اليفاعة، نحو  أو 
يواجه،  املنطلق  ففي  ومعرقلني  أعداء 
مثال، زوجة األب التي تعمل عىل طرده 
يساعدها  أحيانا  حقوقه،  من  منعه  أو 
أو  ويهاجر  يخرج  أن  فيضطر  األب، 
أو  الجوع،  يعاين  هجرته  ويف  يتحايل، 
تهدده الوحوش الكارسة، أو األغوال أو 
يتجاوز  لكنه  آخرين...  أشخاص  حيل 
وتحمله  وصربه  برباءته  العراقيل  كل 
وبجامله،  لآلخرين  وخدمته  وشجاعته  وإنسانيته 
الدعم  هذا  يكون  قد  مساعدين،  عدة  من  وبدعم 
من العنارص الطبيعية، وقد يكون من اإلنسان أو من 
الحيوان ... بتلك الصفات وبهذا الدعم تقدم الحكاية 
البطل، »بنية مغامرة عجائبية خطرية  العجائبية، عرب 
ومسؤولة، تختزل، يف العموم، تجارب ومشاهد أولية: 
تعود لتواجه دامئا التجارب البدائية )رصاعا مع الغول، 
مواجهة مصاعب تبدو أنها مستحيل تجاوزها، مواجهة 
ألغاز لحلها وأعامل يستحيل القيام بها، الخ.(، النزول 
املوت  أيضا  أو  السامء،  إىل  الصعود  أو  الجحيم  نحو 
الحكاية  تنتهي  باألمرية.« ورغم ذلك  الزواج  والبعث، 

..))94-95 :1992 ,Iliad نهاية سعيدة

إن محور الحكاية 
األمازيغية هو 

البطل، إذ تتعدد 
الحكايات الجزئية 

أو الوحدات 
الحكائية الصغرى، 

لكنها ترتبط 
بالعمود الفقري
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يف  ووحداتها  وأفعالها  الشخصيات  تلك  تتحرك 
فضاءات ال تعرف الراوية وال املتلقي أين تقع، وهي 
بني  جامعة  شاسعة،  تكون  ما  وكثريا  حدود،  بدون 
لكن  والسامء،  البحر  األرض وبني  األرض وتحت  فوق 
الحكاية تقلصها أحيانا بتكرار بعض الحركات وأحيانا 
»نفس  وتتعامل  لخصائصها..  مقتضب  بوصف  أخرى 
الشعبية تعود دامئا إىل  الزمن، فالحكاية  التعامل مع 
يقع  محدد،  تاريخ  بدون  ماض  وهو  البعيد،  املايض 
هو  معني.  زمني  موقع  له  ليس  نفسه،  الزمن  خارج 
 .»historique-Infra زمن خاص أو »تحت ـ التاريخي
تحدثنا  التي  واملخارج  املداخل  تلك  إىل  يحتاج  زمن 
عنها، يك يدخل إليه املتلقي أو يخرج منه.«)أقضاض، 

..)97 :2007

كام  األمازيغية،  الشعبية  الحكاية  أن  إىل  سابقا  أرشنا 
قصص  عن  كثريا  تختلف  ال  العامل،  كل  يف  شبيهاتها 
وجودها  استوحت  القصص  هذه  إن  إذ  األطفال، 
وجزءا كبريا من بنيتها من الحكاية الشعبية، فـ« يرى 
نيُكلجيفا Nikolajiva أن البطل أو البطلة هام أصل 
الشخصيات املعارصة يف أدب األطفال، ليس فقط يف 
الحكايات العجائبية وإمنا أيضا يف الحكايات الواقعية 
عرب  والزمن  الفضاء  بواسطة  قوى  للطفل  متنح  »إذ   :
امتالك أشياء سحرية أو مبساعدة الداعمني والسحرة.. 
ويف الحكايات العجائبية، تتمكن الشخصيات من قوة 
الكائنات  باقي  عن  ومتميزة  سامية  كائنات  تجعلهم 
لهم  تسمح  سحرية  ــدرات  ق عىل  تتوفر  البشية. 
بالتنقل يف الفضاء، وتتحول إىل حيوانات أو إىل كائنات 
بشية أخرى أفضل بكثري)...( بكل ذلك، نجد أن أبطال 
مساعدين  من  مساعدة  يتلقون  العجائبية  الحكايات 

يستطيع  ال  أولئك  بدون  قواه،  من  أكرب  قوى  ميلكون 
وصفناهم،  إذا   )...( أهدافهم  تحقيق  األبطال  أولئك 
املشرتكة:  الصفات  من  مجموعة  ميتلكون  أنهم  نجد 
هم أبطال، أذكياء يتمتعون بالجامل، الخ. ومن املؤكد، 
يتغري  أن  ميكن  الصفات  لهذه  الخاص  املضمون  أن 
 : 2014  ,Nikolajiva(»الثقافة وحسب  الزمن  مع 
والحكاية  عمومها،  يف  الشعبية،  فالحكاية    .  )67-68
العجائبية عىل الخصوص، أدت وتؤدي أدوارا مهمة يف 
املجتمعات، فهي عصارة تجارب اكتسبتها عرب التاريخ، 
الكائنات  خالل  من  العصور  تعاقب  عىل  تخرب  وهي 
وهي  تتضمنها،  التي  والالواقعية  الواقعية  واألفعال 
القدمية،  والديانات  األساطري  من  باستفادتها  توحي 
وهي متلك طقوسا تداولتها كل الشعوب، وتعتمد عىل 
من  الحكائية  الوحدات  متسلسلة  نهرية  خاصة  بنية 
سعيدة..  نهاية  دامئا  تنتهي  وهي  النهاية،  إىل  البداية 
األمازيغية،  العجائبية  الحكاية  منوذج  تأملنا  وإذا 
وجدنا أنها كانت تخفف أعباء العمل وشظف العيش 
وتدخلهم  الليل  خالل  متتعهم  األمازيغ،  أطفال  عن 
هادئني إىل النوم، ويف نفس الوقت تطبع يف أعامقهم 
ثقافة مجتمعهم دون أن يشعروا بذلك، فمثلت لهم 
يتشبونه  وما  اليومية  الحياة  ملدرسة  موازية  مدرسة 
من عادات وتقاليد... وإذا كانت الشعوب األخرى قد 
واستيحاء،  ودرسا  جمعا  الشعبية  بالحكاية  اهتمت 
وحتى  والرواية  القصرية  القصة  خلق  عىل  فساعدت 
املغرب  يف  الشعبية  الحكاية  فإن  ــرسدي..  ال النقد 
وخاصة الحكاية األمازيغية فلم نعد نهتم بها إال خالل 
العقود الثالثة األخرية، نجمع بعضها وندرسه باحتشام 

وبانفصال تام عن دورها يف املجتمع..

الحكاية الشعبية األمازيغية، كما شبيهاتها في كل العالم، ال 
تختلف كثيرا عن قصص األطفال، إذ إن هذه القصص استوحت 
وجودها وجزءا كبيرا من بنيتها من الحكاية الشعبية، فـ« يرى 

نيُكلجيفا Nikolajiva أن البطل أو البطلة هما أصل الشخصيات 
المعاصرة في أدب األطفال، ليس فقط في الحكايات العجائبية 

وإنما أيضا في الحكايات الواقعية 
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أيا كان نوعه،  ارتباطا وثيقا يتخذ أوجها متعددة، فالشعر،  بالتاريخ  الشعر  يرتبط 

منتوج تاريخي أفضت إىل وجوده حيثيات موضوعية معينة، أي أنه إفراز تعبريي 

مراميه  وتقيد  مواضيعه،  وتحكم  قائليه،  تخلق  وأسباب  بواعث  عن  ناشئ  إنساين 

ووظائفه. وألنه كذلك، فإن مادته القولية ال تكون متعالية أبدا عن رشوط إنتاجها، 

بل دليال عليها، بحيث يستطيع دارس الشعر أن يستشف من القصائد قرائن تخرب 

عن وقائع تاريخية ذات صلة بإنتاجها وتلقيها لدى جامعة معينة.

التقليدي،  الشعر  صنف  من  كانت  إذا  القصيدة  جسد  يف  التاريخ  تغلغل  ويزداد 

شفهي الحامل، جامعي اإلبداع، ألن هذا الصنف ال يتناول إال قليال من سرية الفرد 

يعرضه فهو  ما  أكث  أما  والطرافة،  االستثناء  تقوم عىل قدر من  التي قد  )الواحد( 

تاريخ الجامعة، فيكون بذلك وثيقة اجتامعية كاشفة عن جوانب من حياة هذه 

فهمها  يحتاج  نحو  واستيهاما، عىل  تخليدا  فكرا ووجدانا،  وانفعاال،  فعال  الجامعة؛ 

مجهودا تأويليا يتأسس عىل قصدية علمية ومنهجية مالمئة.

 ملــــــــــــــف العـــــــدد

ل أبرنوص
جما

استدعاُء الّشعر الّريفي 
الّتقليدي في محراب 

الّتاريخ

يزداد تغلغل التاريخ في جسد القصيدة إذا كانت من صنف الشعر 
التقليدي، شفهي الحامل، جماعي اإلبداع، ألن هذا الصنف ال 

يتناول إال قليال من سيرة الفرد )الواحد( التي قد تقوم على قدر من 
االستثناء والطرافة، أما أكثر ما يعرضه فهو تاريخ الجماعة
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تزعم هذه املساهمة مقاربة بعض تجليات هذه العالقة 

األمازيغي  الشعر  هو  تقليدي  شعري  منوذج  خالل  من 

يعود  عينة شعرية  التقليدي، وتحديدا من خالل  الريفي 

أقدم نصوصها إىل أواخر القرن التاسع عش، وأحدثها إىل 

استدرار  تروم  ال  مساهمة  وهي  املايض،  القرن  منتصف 

ما  نحو  عىل  النصوص،  هذه  بطن  من  التاريخية  املادة 

دأب عىل فعله أهل البحث التاريخي، وال يعينها تسليط 

الضوء عىل عتامت موصولة إىل تفاصيل بعض املَاَجَريات، 

واملؤسسات،  الجامعات  باهتامم  العادة،  يف  متسك،  التي 

ولكن  املثال،  املقاومة عىل سبيل  يجري مع موضوع  كام 

امللتبسة  العالقة  هذه  إىل  النظر  هو  أساسا  يحركها  الذي 

متون  يف  املبثوث  التاريخ  حدود  يسائل  بشكل  وامللغزة، 

الشعر الشفهي وأوجهه وتجلياته، من خالل تتبع منجزات 

هذا  نصوص  بعض  اتخذوا  باحثون  عليها  بصم  بحثية 

عىل  دالة  حججا  تعرض  أن  قبل  تاريخية،  الشعر وثيقة 

عدم متاسك املقدمة غري املعلنة التي ينطلق منها هؤالء، 

بصياغة  لتنتهي  الرصانة،  تعوزها  نتائج  إىل  أفضت  والتي 

تصور بديل يقيض بالنظر إىل الشعر الشفوي بوصفه خزانا 

للتاريخ العاطفي.   

في رحابة معنى الوثيقة

ما من خالف يف القول إن الوثائق مادة التاريخ، وإن البحث 

املقصود  أن  بيد  الوثيقة.  غياب  يف  متعذر  أمر  التاريخي 

فإذا  التخصص،  أهل  لدى  إجامع  محط  يكن  مل  بالوثيقة 

كانت املدرسة الوضعية قد حرصت اهتاممها عىل الوثيقة 

املكتوبة، فإن توجها جديدا يف البحث التاريخي برز خالل 

القرن العشين، عرف مبدرسة الحوليات، عاب أنصاره عىل 

اهتامما  وأولوا  املكتوبة،  غري  الوثائق  إهاملهم  الوضعيني 

بالغا للتاريخ االقتصادي والتنظيامت االجتامعية والقضايا 

إىل  سعوا  كام  الوقائعي،  التاريخ  إىل  باإلضافة  الثقافية 

تقريب التاريخ من العلوم االجتامعية، كام اهتموا بتاريخ 

املؤرخني«  قبيلة  »معبودات  بذلك  متجاوزين  العقليات، 

الثالثة: »املعبود السيايس« الذي يحرص التاريخ يف األحداث 

يتصور  الذي  الفردي«  و»املعبود  والعسكرية،  السياسية 

التاريخ تاريخا لألفراد، و»املعبود الكرونولوجي« الذي يتيه 

يف البحث عن األصول وتسلسل األحداث.

لقد حث رواد هذه املدرسة عىل االلتفات إىل ما يخلفه 

املتنفذة يف  الفئات  عليه  تبصم  مبا  االكتفاء  العوام عوض 

شؤون الفعل السيايس، كام جعلوا الوثيقة لفظا يستوعب 

كل اإلنتاج البشي، وكافة تعبريات األفراد والجامعات، مبا 

يف ذلك إنتاجها الشفوي. وهكذا انطلق أجيال من الباحثني 

وطفقوا  الدراسة،  حلبة  إىل  الشفوي  الرتاث  استدعاء  يف 

يستنطقون النصوص بحثا عن اإلفادة التاريخية، مقتفيني 

يف ذلك مسالك كثرية، اختلفت باختالف منطلقات البحث 

ومحركاته ومراميه.

ويف هذا السياق بادر باحثون مغاربة إىل العناية باملوروث 

القويل، وإن آثروا منه ما كان موصوال إىل أحداث تاريخية 

كربى طبعت املغرب املعارص، ويف مقدمته ما سمي بشعر 

املقاومة، الذي عده الباحث عالل ركوك شكال من أشكال 

قائال  املقاومة،  القبيلة  الجامعات  ملعيش  اليومي  التأريخ 

فاعلة  ألطراف  حية  وشهادات  روايات  »إنها  أشعاره:  عن 

عن  عجزت  ما  والصدق  التلقائية  من  نحو  عىل  عكست 

دقة  من  أوتيت  ما  بكل  األكادميي  التأريخ  أدوات  رصده 

مينحها  ما  ولعل  استقرايئ«،  وتراكم  ومنهج  ونضج  علمية 

بتفاصيل  الدارسني هو إحاطتها  الحظوة لدى بعض  هذه 

تعرضت  أو  باالهتامم،  تحظ  مل  مغمورة  مقاومات  تخص 

املقاومات  عىل  األكادميي  البحث  تركيز  بسبب  للحيف، 

بادر باحثون مغاربة إلى العناية بالموروث القولي، وإن آثروا منه ما 
كان موصوال إلى أحداث تاريخية كبرى طبعت المغرب المعاصر، 
وفي مقدمته ما سمي بشعر المقاومة، الذي عده الباحث عالل 

ركوك شكال من أشكال التأريخ اليومي لمعيش الجماعات القبيلة 
المقاومة
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املشهورة، وأيضا ألنها ساهمت يف تغطية الكفاف الوثائقي 

ألحداث  وروايته  املغريب  الجانب  نظر  وجهة  مييز  الذي 

املقاومة املسلحة.

شعر الحرب والمقاومة لدى 
الريفيين؛ سوسيولوجية الحظوة 

وتاريخية النمط

لدى  واملقاومة  الحرب  موضوع  يف  املنظوم  الشعر  حظي 

من  غريه  يف  نظم  ما  به  ما حظي  تفوق  بعناية  الريفيني 

إجراء  يكفي  ذلك  عىل  وللوقوف  واألغراض،  املوضوعات 

التي  والدراسات  األبحاث  مجموع  عىل  رسيعة  إطاللة 

أواسط  منذ  الريفي  األمازيغي  الشعر  موضوع  تناولت 

شعر  مارس  لقد  اليوم.  حدود  إىل  املايض  القرن  مثانينات 

املقاومة جاذبية كربى عىل جامعي الشعر ودارسيه، وذلك 

عىل األرجح ملا يحفل به من قيم البطولة والشجاعة، التي 

الجمعية،  باألنا  االعتداد  يف  الراغبة  الذوات  هوى  توافق 

حتى أن كثريا من هؤالء حرصوا مجموعاتهم الشعرية يف 

هذا الصنف من الشعر دون غريه، وإن توجب القول إن 

مجمل من تناولوا هذا الشعر بالدراسة مل يكونوا من فئة 

الباحثني يف شعر الريف وأدبه، وإمنا باحثون يف تخصصات 

نظرة  الشعر  إىل  نظروا  تاريخ..(،  )لسانيات،  أخرى  بحثية 

املؤرخ إىل الشاهد، أي نظرة قرائنية أداتية، وقلام التفتوا 

إىل ما يحبل به من املقومات الفنية أو املضامني اإلنسانية 

املختلفة.

إن الحظوة التي نالها هذا الشعر ليست مختلفة عن تلك 

التي نالها كل مأثور شفوي احتفظت به الجامعات الريفية 

املختلفة تخليدا النتصارات يف معارك أو وصفا ألحداثها، أو 

ذكرا ملا نتج عنها من تداعيات عىل حياة الريفيني. ولعل 

صمود نصوص هذا الشعر وبقاءها حية عىل األلسن إىل 

الحظوة  هذه  إىل  ه  مردُّ الثامنيني  التدوين  عقد  حدود 

دام شعرا غري  ما  نظمه،  بعد  لضاع سنوات  وإال  تحديدا، 

وإعادة  ترديده  تضمن  احتفالية  مقامات  إىل  موصول 

نصوص  شأن  هو  كام  حاشدة،  تجمعات  ضمن  ترديده 

الشعر املنظوم يف غرض الحب وما دار يف فلكه. 

ينبغي إجراء متييز أسايس، هنا، بني منطني شعريني 

الحرب  أهازيج  أولهام  واملقاومة،  بالحرب  مرتبطني 

وحضا  للهمم  شحذا  املعارك،  قبيل  تردد  كانت  التي 

عىل البسالة، وثانيهام أشعار تنظم يف أعقاب الحروب، 

وأوصاف  وأهاجي  ومرايث  مفاخر  عن  عبارة  وهي 

األول  النمط  فعن  ومآالته.  االقتتال  ملجريات  تتعرض 

قال هرني بايس )Basset Henri( )1892-1926(: »هي 

أهازيج يرتنم بها أثناء السري نحو العدو. إنها صيحات 

حرب إيقاعية وتقليدية. وهي شديدة القرص، تتكون 

من رصخات تليها غوثيات تتوجه إىل ويل، وعدد من 

الصيغ التي ال تحمل معنى ذا أهمية كربى، لكنها ذات 

جرس حاد، يهدف إىل ترويع الخصم.

األمازيغ جميعهم، عىل األرجح، ال يحوزونها؛ أما 

بالقتال من بني كل هؤالء،  الريفيني، األشد ولعا  لدى 

فهي عالمة فارقة عىل نحو خاص. 

أيوـــــاــــــا —ــــــا—ـــــاـــــاـ

فاض النهر، فاض، فاض، وامتأل بالتفاح!

إجالال ملوسم سيدي شعيب أونفتاح!

بالرضورة  يعني  النصوص  هذه  مثل  ترجمة  إن 

خيانتها، أكث مام يعنيه ترجمة غريها. فهي ال تكسب 

قيمتها إال من خالل جهارتها. غاية يف الشدة والخشونة، 

حتى أنه مهام انتقينا من الكلامت الفرنسية، فإنها لن 

جعُل  أمكن  كيف  األمازيغية.  املقاطع  هزيم  تحايك 

وحشية أهزوجة الحرب هذه كلها، ذاَت مظهر حويش 

مارس شعر المقاومة جاذبية 
كبرى على جامعي الشعر 

ودارسيه، وذلك على األرجح 
لما يحفل به من قيم البطولة 

والشجاعة، التي توافق هوى 
الذوات الراغبة في االعتداد 

باألنا الجمعية
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أشداقهم  أيت متسامن ملء  بها  يصيح  والتي  جميل، 

منقضني عىل اإلسباين:

ويا—ــــا! ويا—ــــا! أيا—ــــا—ــــا—ــــا!

البارود ملتهب، يا إخويت!

زن! زن البارود! يا موح، يا عامر، يا أخي!

ستكون  ]مثاقيل،  عشة  وريــال  الفضة،  دراهم 

بحوزتنا[

عل بوغانم، قنديل جبالة!«

ولعل الظاهر من كالم هرني بايس أن هذا النمط 

خلدون  ابن  سجله  قد  كان  ملا  استمرارا  سوى  ليس 

لدى قبائل زناتة، تحت مسمى تاصوكايت، إذ يقول: 

»يف بالد زناتة، إحدى أمم املغرب، يتقدم الشاعر أمام 

الروايس،  الجبال  بغنائه  فيحرك  ويتغنى،  الصفوف، 

ويسمون  بها،  يظن  ال  من  االستامتة  عىل  ويبعث 

ذلك الغناء »تاصوكايت«، وأصله كله فرح يحدث يف 

النفس، فتنبعث عنه الشجاعة كام تنبعث عن نشوة 

شعر  فكالهام  الفرح.«  من  عنها  حدث  مبا  الخمر 

البطولة يف  املعارك ويحث عىل إظهار  حاميس يسبق 

تفاصيل  أن  إىل  اإلشارة  توجبت  وإن  االقتتال،  خضم 

بايس،  معاينات  من  ليست  آنفا  املذكورة  النمط  هذا 

 )Biarnay  Samuel( بيارناي  صامويل  عن  نقلها  إذ 

)1918-1879(، وأن ما وصفه هذا األخري، تحديدا، هو 

فرجة محاكية ألهزوجة الحرب التي يتم إنشادها يف 

بعد  مبارشة  بادت  إيباروضنّي،  بفرجة  تعرف  امليدان، 

قيامه  بسبب  األرجح  عىل  اإلسباين،  املستعمر  دخول 

إن  القول  يتوجب  كام  السالح.  من  الريفيني  بتجريد 

منأى  يف  تجعله  النمط  هذا  ألناشيد  الطقيس  الطابع 

عن عيون الباحثني الذين يتحرون الوقائع التاريخية يف 

نصوص الشعر الشفوي الريفي.

أما النمط الشعري اآلخر، فهو باألحرى عبارة عن 

الشعرية  األنواع  إىل  تجنيسيا  تنتمي  شعرية  نصوص 

الريفية التقليدية، سواء من حيث بناؤها أم من حيث 

املقاطع،  إثنا عشية  فهي  وترديدها،  نظمها  مقامات 

يتم إنشادها يف سياق األنشطة ذات الطبيعة الغائية 

)أشغال منزلية، أنشطة فالحية..(. وهي ال تختلف عن 

إال يف موضوعها  األخرى  الريفيني  أشعار  نظرياتها من 

الذي يستحرض الحرب والقتال وتداعياته، لذا يتوجب 

القول إن توصيفها بشعر املقاومة، كام دأب عىل ذلك 

ميكن  ميتاشعري  اجتهاد  غري  ليس  كثريون،  باحثون 

ونفاذية  التداول،  شيوع  بسبب  تجاوزا  به  القبول 

التصنيف التيامتييك وبساطته.

من محاذير االشتغال التاريخي على 
أشعار الريفيين

لسنا هنا بصدد استعراض الصعاب املحدقة بالباحث الذي 

ينوي اعتامد املنهج التاريخي يف دراسته النصوص األدبية، 

أو لنقل إننا أبعد ما نكون عن مقوالت املنهج التاريخي، 

من  املعاين  استدرار  إىل  يسعى  نقديا  منهجا  بوصفه 

ها  النصوص باعتامد منطلقات نظرية وعدة مفاهيمية سكَّ

املنهج  متخصصون. وسبب ذلك أن إحدى مرتكزات هذا 

 النمط الشعري اآلخر... عبارة  عن نصوص شعرية تنتمي تجنيسيا 
إلى األنواع الشعرية الريفية التقليدية، سواء من حيث بناؤها أم 

من حيث مقامات نظمها وترديدها، فهي إثنا عشرية المقاطع، يتم 
إنشادها في سياق األنشطة ذات الطبيعة الغائية )أشغال منزلية، 
أنشطة فالحية..(. وهي ال تختلف عن نظيراتها من أشعار الريفيين 

األخرى
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تفيض  التي  واالجتامعية  السياسية  الظروف  دراسة  هي 

إىل إفراز اإلبداع األديب، والتي يرى مطبقو هذا املنهج أن 

استدعاءها كفيل بفهم النصوص واستجالء كوامنه وكشف 

مغاليقه، وهو ما ال نسعى إليه عىل أية حال.

عن  االنتقال،  منحى  من  يظهر  ما  وفق  نتحدث،  نحن 

أي  إليه،  املشار  الطريق  عكس  يسلكون  الذين  الباحثني 

عن أولئك الذين ينطلقون من النص األديب، متخذين إياه 

أن  واضح  ولعله  التاريخية،  الفرتة  َماَجريات  لفهم  وسيلة 

األديب،  النقد  جنس  إىل  منتمية  ليست  هؤالء  اجتهادات 

طاملا أنهم يجعلون النص وسيلة ال غاية، وطاملا ال يعنيهم 

إال أن يتحركوا يف دائرة البحث عن »الحقيقة« التاريخية، 

متاما كام يفعل كثري من باحثي التاريخ.

دواعيه  عن  النظر  بــرصف  املنحى،  هــذا  يف  السري  إن 

يتصف  التي  الصفات  من  بقدر  وعيا  يقتيض  ومربراته، 

بدوافع  وإملاما  الكتايب،  بنظريه  قياسا  الشفهي  األدب  بها 

إنتاجه، ومعرفة بقدر من املالبسات التي تحيط مبقامات 

نظمه وترديده، وإال تهدد الباحث خطر الوقوع يف مطبات 

عدة.  

1.3 صعاب محدقة بتحديد عمر 
النصوص

الشعري  النص  الباحث مشقة كربى يف تحديد عمر  يجد 

النص  احتضان  قل  كلام  املشقة  هذه  وتــزداد  الشفهي، 

مؤرشات تاريخية قد تعني الدارس عىل افرتاض زمن نظمه 

وإلقائه. بل إن وجود بعض القرائن ال يكون دليال حاسام 

معنّي  تقليدي  ريفي  شعري  نص  فحيازة  الخصوص،  بهذا 

ألفاظا تحيل عىل الحرب، عىل سبيل املثال، ال يكفي للقول 

إنه نص شعري يؤرخ ملعركة بعينها، وال يصح ترجيح ذلك 

أماكنية  أو  بشية  أعالم  أسامء  النص  يف  وردت  إذا  إال 

ذات  أخرى  تاريخية  قرائن  أو  املعركة،  إىل هذه  موصولة 

حجية بشهادة أهل التخصص.

املعروف  الشعري  النص  استدعاء  إىل  الكالم  هذا  يجرنا 

مبلحمة دهار أوباّران، أو أنشودة املقاومة الريفية، والنظر 

إىل أبياته )إيزران( من منظور التحقيق الزمني. فقد ورد يف 

نسخة امللحمة، التي استند إليها الباحثان محمد أقضاض 

بيارناي  صامويل  دّونها  التي  اإليزران  أحد  الويل،  ومحمد 

املعركة  موعد  حلول  قبل  سنوات  ست  أي   ،1915 سنة 

املذكورة، وهذا اإليزري هو:

حــامم، أذرار  مّمــي 

وار نــويف بــو رهنــا!

إيســاّمظن ذ  أمــان 

ثاســطاّ رّسقاحــن 

يـا ابني، يـا جبل الحامم،

نحـن ال نعيش يف سـالم!

بــاردة فيــك  امليــاه 

تنعش األشـجار اليافعة.

وهو إيزري يحثنا عىل مساءلة املنهجية التي اعتمدها 

جل الباحثني يف ما سمي بشعر املقاومة، وهم يفرزون 

دهار  معركة  أحداث  واكبت  التي  الشعرية  النصوص 

أوباّران أو تلتها عن تلك التي تعود إىل فرتة سابقة، أي 

 ]Terminus a quo[ عن تلك التي يعود عمرها األقىص

إىل ما قبل عام 1921. 

ال تتوقف مطبات التحقيب يف حدود ما عرضنا مثاال 

تبدو معه بعض  عليه، بل تتخطاها إىل مستوى آخر 

بضع  أو  منها،  مقاطع  أو  الريفية،  الشعرية  النصوص 

للزمن  عابرة  عليها،  تنبني  صياغية  شعرية  قوالب 

واألحياز، نسمعها هنا شاهدة عىل مالبسات محددة، 

تاريخية  لتشهد عىل مالبسات  بعيدا هناك  تظهر  ثم 

لقالب  خاضع  شعري،  مثال  ودونكم  مختلفة،  ثانية 

صياغي، ورد يف ملحمة دهار أوباراّن، قبل أن يعاود 

الظهور شاهدا عىل عودة املجندين الريفيني املشاركني 

يف الحرب األهلية اإلسبانية )1936-1939(:

النص الشعري المعروف 
بملحمة دهار أوباّران، أو 

أنشودة المقاومة الريفية، 
والنظر إلى أبياته )إيزران( من 

منظور التحقيق الزمني
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1. حاركـــــن د أث وارييغــر

ذي ثنعـــــــــــــاش أر ميا.

أومـــــــــــــي د غــا عقنب،

عقـــــــــــنب د ذي خمسة.

مامــش غــا كــغ إي خــدوج،

خمـــــــــــي ذاي غــا ثرقا؟

خمــــــــــي ذاي غــا ثيني:

»مــــــــــــوح مــاين يــكا؟«

ــذ ــوح ذ أمجاه مــــــــــــ

ثنغــــــــــــــي ث رحاّراقا.

ورياغــل بنــو  هـــــــــرع 

ومئتـــــــــــــني. ألــف  يف 

عــــادوا، وملـــــــــــــــــا 

مل ينــج منهــم ســوى خمســة.

العمــــل،  مــا  ربـــــــــاه 

عندمــا ألتقــي بخـــــدوج؟

عندمــا ستقــــــــــــول يل:

ــوح؟« ــب ّم ــن ذهـــــــ »أي

مجاهـــــــــد مــــــــــوح 

الرّصــاص. بطلقــات  مــات 

نوكـــور غـــا  وامـــي  أ   .2

أ نوكــــــــــــــــور يك ميـــة.

نـــذور، غـــا  د  وامـــي  أ 

ـــشة. ـــذور د يك ع نــــــــــ

أ ثـــــــــــويس د ثّنايـــي:

بابـــا؟« مايـــكا  »عيـــزي، 

ميـــوث أقــــــا  »بابـــام 

“ماالغـــــا”. إي  واّوان  س 

ســـــــــــــــــــافرنا،  يــوم 

مئــة.  ونـــحن  ســافرنا   

عدنـــا،  ويـــــــــــــــــــوم 

مل يبــق منــا ســوى عــشة،

صبيــة:   ســـــــــــــــألتني 

أيب؟«  أيــن  »عمـــــــــــاه، 

)قلــت لها:( »أبـــوك مــات يا 

صغـــرييت مــا وراء “مـــالقا”!«

والجدير بالذكر، هنا، أن تكرار القوالب الصياغية 

تطبع  سمة  بل  أمازيغية،  وال  ريفية  سمة  ليست 

يجدر  كام  العامل.  شعوب  ملختلف  الشفهية  األشعار 

صعوبة  من  يزيد  القوالب  هذه  تكرار  إن  القول 

كان ممكنا  الشعرية، وإن  النصوص  أعامر  الحسم يف 

تعيني العمر التقريبي لكل صيغة قالبية متى تضمنت 

إشارات وقرائن تاريخية دقيقة.

2.3 الشعر الشفوي بين الحدث 
وانطباعاته على النفوس

النظر  زاوية  من  الريفي،  الشعر  يف  الباحثون  درج 

ومجريات،  أحداث  عن  كاشفة  وثيقة  اتخاذه  عىل  التاريخية، 

الدافع  أن  يقّر  الذي  الشامي  محمد  نذكر  هؤالء  جملة  ومن 

إىل إيراد الروايات املختلفة ألشعار املقاومة هو استجالء بعض 

الحقائق، أما محمد لحميمي فيضع أصبعه عىل الضياع الذي 

يتهدد نصوص هذا الشعر، قائال إن تدوين هذا الشعر رضورة 

كونه  يف  تتمثل  تاريخية،  قيمة  يحمل  وأنه  خصوصا  علمية، 
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عبد  حسب  أيضا،  تتأىت  قيمة  وهي  عرقلته.  التي  واملقاومات 

الصمد مجوقي، من كونه ينقل الحدث من وجهة نظر مخالفة 

للمؤرخ الرسمي؛ وجهة نظر شاهد عيان ينقل ما تراه عينه وما 

تسمعه أذنه. 

التي  الغاية  ما يشبه اإلجامع بخصوص  إذاً،  مثة، 

يرتجيها الباحث من هذا الشعر، وهي غاية نرى أنها 

مهام  تفويضها  تغفل سمة مهمة تسم نصوصه، هي 

الحديث لسارد انتقايئ يستعرض البطوالت من منظور 

ضمن  تندرج  نصوصها  أن  مبعنى  الوجدان،  ذاكرة 

عىل  واالستيهام،  التاريخ  بني  محتواها  ميزج  رسدية 

النحو الذي تصبح معه القصيدة توثيقا ملا كان يعتقد 

القومي،  النجاح  جذوة  يف  ونفخا  حصوله،  ُيأمل  أو 

بإبراز البطوالت عىل نحو ال يخلو من مبالغة وتهويل، 

طمعا يف إكسابها قدرا من النفس »األسطوري«، الذي 

اإلسمنت  إىل  الحاجة  سبيل  عىل  الشعوب  تستدعيه 

العسكري  أو  الحضاري  اصطدامها  عند  االجتامعي 

من  الشعري  املقطع  هذا  ودونكم  البعض.  ببعضها 

قصيدة دهار ءوباّران:

موحنــد، مــوراي  أيــا 

ثيطاويــن. يوذفــن 

يــوذف يــت س رعســكار،

ذيكارمــني. موســيقا  ذ 

موحنـــد، مـــوالي  يـــا 

تطـــوان. دخـــل  الـــذي 

بعســـاكر، دخلهـــا 

موســـيقيون.  وخلفهـــا 

مرجعي  إىل حدث  يستند  ال  الذي  املقطع  وهو 

يشهد به التاريخ، ألن األمري الخطايب مل يدخل تطوان 

محررا، بل يستند إىل مخزون ذاكرة الريفيني الوجدانية، 

والتي نحتت رمزية الرجل مبا يالئم مساهمته الكربى 

يف صياغة تاريخ الريف املعارص.

ومبوجب ما سبق ذكره نرى أن االستناد إىل أشكال 

التاريخي  البحث  سياق  يف  التقليدي  األديب  التعبري 

ينبغي أال يخرج عن دائرة التأريخ للمشاعر والتمثالت 

أي  واألحداث؛  للوقائع  التأريخ  وليس  واالستيهامات، 

أن الباحث السائر يف هذا الطريق ملزم بإعالن غاياته 

الحدث  بني  الفاصلة  املسافة  بإدراك  وملزم  وأهدافه، 

كام جرى يف الواقع، وبني أشكال انطباعه عىل الذوات 

الفردية والجامعية.

على سبيل الختم

سعينا من خالل هذه الورقة املوجزة إىل إنارة بضع عتامت 

حلبة  إىل  الشفوي  الريفي  الشعر  استدعاء  مبوضوع  محيطة 

التاريخ، وهو استدعاء أثري لدى كثري من الباحثني يف املوضوع 

وخاصة  الجمعية،  باألنا  االعتداد  حس  إليه  يدفعهم  واملجال، 

عندما يتعلق األمر بأشعار تخلد البطوالت ومتتدح مكارم القيم؛ 

كام عرضنا محاذير رأينا وجوب استحضارها أثناء السري يف هذا 

املوضوع، وهي محاذير تنص عىل لزوم إدراك املسافة التاريخية 

بني املاجريات وأشكال انطباعها عىل النفوس، وتدعو إىل اعتبار 

الشعر الشفوي خزانا للوجدان الجامعي، مع ما يستوعبه اللفظ 

من دالالت التمثل واالستيهام واملطامح.

تاريخ  عن  هنا  حديثنا  أن  ختاما،  التأكيد،  من  بد  ال 

الوجدان عوض تاريخ الوقائع ال يعني، بأي حال، أننا نعترب األول 

أقل جدارة بالعناية واالعتبار. إن انحراف الذاكرة الجمعية عن 

بالتأمل،  خليق  بالبحث،  جدير  موضوع  املَاَجريات  »حقيقة« 

تهم  تفاصيل  التنقيب عن  متابعة  من  أهمية  أكث  كان  ولرمبا 

العتبارات  ال  الشفوية،  الريفيني  أشعار  يف  الواردة  املعارك 

أكادميية محضة، ولكن العتبارات مجتمعية موصولة إىل شؤون 

الحياة العامة، ذلك أن الذاكرة موضوع الحديث هي ما يغذي 

الراهنة  الجمعية  الريفيني  فذاكرة  الحارض،  سلوكات  من  كثريا 

متثالت  نتاج  ولكنها  متخصصون،  حرره  تاريخ  صنيعة  ليست 

مختلفة  تعبريية  حوامل  عرب  الحارض  جيل  إىل  مجملها  انتقل 

أحدها الشعر الشفوي.
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 ملــــــــــــــف العـــــــدد

عبد العايل احمامو أشكال الطب 
الشعبي بالمغرب

مدينة وزان نموذجا

التاريخ،  فجر  منذ  اإلنسان  مارسها  التي  العلوم  أرفع  من  الطب  يعترب 
وأرشفها غاية ذلك أنه يتناول ما يعرتي البش من أسقام وأمراض الزمتهم 
منذ أن بدأت سريتهم عىل ظهر األرض وقبل أن تتقدم حضارات اإلنسان 
وتتعقد سبل عيشه، فاإلحساس باألمل ساهم يف ظهور الحاجة إىل التداوي 

والعالج.

بسبب  وبطالنه  جسده  بهشاشة  واعيا  القديم  منذ  اإلنسان  كان  فقد 
ويف  الجميع  بني  ومشاع  مطلق  الفكر  وهذا  والشيخوخة،  واملرض  األمل 
كل الحضارات والثقافات، لذلك كان االهتامم بالذات والعناية بالجسد 
تهدف قبل كل يشء إىل حامية هذا الجسد من كل أسباب املرض واألمل 
والهرم واملوت، فاالعتناء ومعالجة وإنقاذ وحامية الجسد وبالتايل حامية 
الحياة تبقى من ضمن االهتاممات األساسية لإلنسانية منذ عصور خلت؛ 
إذ تحاول كل الشعوب أن تبدع يف التصدي لألمراض والعذاب واألوجاع 
ومستويات  أشكال  يف  والجسدي  الفكري  التوازن  وانحالل  اإلنسانية، 
مختلفة وذلك ارتباطا بإمكانياتها االقتصادية ومعارفها الفكرية و حدسها.

ونجد العديد من الخطابات قد صيغت حول الطب الشعبي واملامرسات 
العالجية التقليدية، باختالف أشكالها وطقوسها، واملعتقدات الخاصة بها 
املتداولة يف حياة الناس اليومية، اليشء الذي أدى إىل ترسيخها يف املتخيل 
الجمعي للناس، فاملرض والصحة مجاالن للتعبري عن املعتقدات والقيم 
السائدة يف املجتمع، وهو ما ميكن اعتباره معرفة اجتامعية، ُتكتسب عن 
مختلفة  تفسريات  تتضمن  والتي  االجتامعية،  والتنشئة  التوارث  طريق 
حول جانب مهم من حياة اإلنسان، ومن هنا فالخطابات الرائجة حول 
ثقافة  تفرضها  اجتامعية  خطابات  هي  التقليدية  العالجية  املامرسات 
واملسارات  واملقاومة  الوقاية  وأساليب  املرض  أشكال  تتجسد يف  معينة 

التي سلكها الناس عىل اختالف مستوياتهم تلمسا للشفاء.

كان اإلنسان منذ 
القديم واعيا 

بهشاشة جسده 
وبطالنه بسبب األلم 

والمرض والشيخوخة، 
وهذا الفكر مطلق 
ومشاع بين الجميع 
وفي كل الحضارات 

والثقافات

نجد العديد من 
الخطابات قد صيغت 
حول الطب الشعبي 

والممارسات العالجية 
التقليدية، باختالف 

أشكالها وطقوسها، 
والمعتقدات الخاصة 

بها المتداولة في 
حياة الناس اليومية
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العالجية  املامرسات  أهم  إىل  البحث  هذا  يف  وسنتطرق 
والتطبيبية الشعبية باملغرب خاصة مدينة وزان، مستهلني 
ذلك بالحديث عن التداوي باألعشاب، ثم التداوي باملواد 
موضوعنا  لنختم  الحيوانية،  باملواد  والتداوي  الغذائية، 
بالحديث عن التداوي بالتجبري واليك والفصد. ونشري أننا 
اعتمدنا لجمع املعلومات والحصول عىل املادة اإلثنوغرافية 
املستعملني  السن  كبار  من  واإلخباريني  املعايشة  عىل 

ألشكال الطب الشعبي واملامرسني له باملدينة.

1 التداوي باألعشاب

عرفتها  التي  الظواهر  أهم  باألعشاب  التداوي  يشكل 
العرب منذ القدم، بل كانوا يؤمنون بأنه ال يوجد مرض ال 
التداوي  بالنباتات، واشتهر العرب يف تطوير  ميكن عالجه 
أبحاث  انتشت  الوسطى، حيث  العصور  باألعشاب خالل 
ومخطوطات مبنية عىل قواعد قوية إبان العرص الذهبي 
للطب اإلسالمي، وانتشت شهرة األطباء العرب عرب العامل 
التداوي  وممتهنو  التجار  يزال  وما  اإلســالم،  انتشار  مع 
باألعشاب يستخدمون موسوعة ابن سينا ومؤلفات الرازي 
للعالج  العرب  العلامء  كتب  من  وغريها  البيطار  وابن 

والتطبيب.

أما يف املغرب، فلم يحفظ لنا التاريخ إال اليسري من أسامء 
عالج  يتعاطون  كانوا  الذين  املغاربة  واملتطببني  األطباء 
وكان  قدميا،  األوبئة  ومــداواة  والحادة  املزمنة  األمــراض 
الوقت  الصيدليني يف  العشابون والعطارون يقومون مقام 
مبا  والروحي  النفيس  العالج  البعض  احرتف  كام  الحارض، 

يقدمونه ملرضاهم من »رقى« و » تعاويذ«.

وهناك العديد من مبادئ علم الطب مل تدون يف كتاب أو 
مخطوط وإمنا حفظت يف الصدور متسلسلة أبا عن جد، 

ألن املعتقد أن جامعة من املتطببني كانوا أميني ال يقدرون 
العشابون  ومنهم  بالتأليف،  لهم  طاقة  وال  الكتابة  عىل 

والعطارون وأشباههم ممن متيزوا بالتجربة أو املامرسة.

وبخصوص األعشاب الطبية، نجدها تنقسم إىل استعامالت 
داخلية وأخرى خارجية:

أ االستعماالت الداخلية

الداخلية،  االستعامالت  يف  العشبية  املشوبات  تستعمل 
وعادة ما ترتك فعالية يف الجسم املريض، ويدخل يف ذلك 
اليوم  طيلة  بشبها  واملنقوع...ويوىص  واملغل  املستحلب 
عليها ألكث  املداومة  األمر  اقتىض  إن  أو  بجرعات صغرية، 

من يوم.

حيث  وأشهرها؛  استعامال  الطرق  أسهل  هي  املستحلب: 
من  لرت  ربع  املرغوبة يف  العشبة  من  كبرية  ملعقة  توضع 
املاء الساخن بدرجة الغليان، ويرتك ملدة ثالث إىل خمس 
دقائق ثم يصفى ويشب ساخنا بعد تحليته بالعسل إن 

اشتهر العرب في تطوير 
التداوي باألعشاب خالل 
العصور الوسطى، حيث 

انتشرت أبحاث ومخطوطات 
مبنية على قواعد قوية 

إبان العصر الذهبي للطب 
اإلسالمي، وانتشرت شهرة 
األطباء العرب عبر العالم مع 

انتشار اإلسالم

أما في المغرب، فلم يحفظ لنا التاريخ إال اليسير من أسماء األطباء 
والمتطببين المغاربة الذين كانوا يتعاطون عالج األمراض المزمنة 

والحادة ومداواة األوبئة قديما، وكان العشابون والعطارون يقومون 
مقام الصيدليين في الوقت الحاضر، كما احترف البعض العالج 

النفسي والروحي بما يقدمونه لمرضاهم من »رقى« و » تعاويذ«
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أمكن أو بالسكر حسب الرغبة أو بدونهام.

املغل: يكون رضوريا يف بعض األحيان غل العشبة يف املاء 
حتى يتسنى ملوادها الفعالة أن تتحلل، وعليه:

لرت  نصف  عليها  ويوضع  إناء،  يف  املرغوبة  العشبة  توضع 
من املاء، ونقوم بغليها ملدة تزيد عن خمس دقائق، واإلناء 
مغطى حتى ال يخرج منه البخار، بعد ذلك يصفى املاء و 

يشب ساخنا.

االستنقاع: يف بعض األحيان، تكون مكونات املواد الفعالة 
يف العشبة من الهشاشة مبا كان، ويخىش عليها التلف أثناء 

ماء  يف  تنقع  لذلك  االستحالب،  أو  الغل 
العملية  بارد ملدة طويلة، وتكون  أو  دافئ 
املساء  العشبة يف  تنقع  التايل:  الشكل  عىل 

لتشب يف الصباح، أو العكس.

ب االستعماالت الخارجية

يف  الطبية  باألعشاب  يستعان  ما  كثريا     
يف  تنفع  حيث  الخارجية،  االستعامالت 
والقروح...  والجروح  املوضعية  العالجات 
الطرق،  من  العديد  الغرض  لهذا  وتوجد 

نذكر منها:

البخار  شم  هو  بالتبخري  العالج  التبخري: 
توضع  حيت  األنف،  طريق  عن  العشبي 
باملاء  مملوء  إنــاء  يف   املرغوبة  العشبة 
البخار  الغليان، ويستنشق  الساخن بدرجة 
بعدم  ينصح  أنه  إال  ــاء،  اإلن من  الصاعد 
نهاية  بعد  مبارشة  البارد  للهواء  التعرض 
هذه العملية ملدة ال تقل عن نصف ساعة.

للتشنجات  املضادة  باألعشاب  عادة  يكون   : التكميد 
الوجع  أو  املغص  تسكني  عىل  تساعد  وهي  واألوجـاع، 
يف  النقي  القامش  من  قطعة  تغمس  حيث  التشنج،  أو 
بعد  ساخنا،  يكون  أن  العشبة، رشط  مغىل  أو  مستحلب 
ذلك يوضع عىل العضو املؤمل، ويغطى القامش مبا يحفظ 

سخونته.

كاّمدة : تحضري عجينة للعشبة؛ توضع عىل القشة الجلدية 

قصد العالج، وتستحرض الكامدة بالطريقة التالية: تسحق 
عىل  للحصول  شابه  ما  أو  الدقيق  مع  وتخلط  العشبة 

متاسك قوي، وبعد ذلك توضع فوق املكان املراد عالجه.

وبعد هذا الحديث عن بعض أشكال استعامالت األعشاب 
الطبية بصفة عامة، ولو بشكل مخترص، نتطرق إىل مدينة 
الفضل  لها  بنباتات وأعشاب طبية كان  التي تعرف  وزان 
مقاربة  وسنحاول  األمراض،  من  العديد  عالج  يف  والزال 
هذه الظاهرة انطالقا من تفاعل ساكنة املنطقة مع بيئتهم 
ونظرتهم للعالج باألعشاب، مع الرتكيز عىل أهم النباتات 

والطرق املتبعة يف ذلك.

ال ميكن لنا أن ننىس تلك الكلامت التي 
وَبْدو  وزان  سكان  يتداولها  ما  عادة 
َينصحون  عندما  لها  التابعة  املدارش 
لعـالج  الطبية  األعشاب  باستعامل 
ذووهــم  بـها  ُيصاب  التي  ــراض  األم
ْفَحاْل   « ُيسمع  ما  فكثريا  أقاربهم،  أو 
الله«  ّسِمَية  ْفَحاْل   « أو  الله«  رَْحَمة 
يف  العشبة  وفاعلية  قوة  عىل  داللــة 
الحد من اآلالم واألوجاع، فقد تعددت 
العنارص الطبيعية املستمدة من البيئة 
من  الوزانيني  مكنت  التي  الجبلية 
عليها كمصدر من  واالعتامد  اختبارها 
ُعرفوا  حيث  الشعبي،  الطب  مصادر 
ُيعتمد  ووقائية  عالجية  مبامرسات 
من  معينة  ــواع  أن عىل  إعــدادهــا  يف 

األعشاب والنباتات الطبيعية.

مدينة  بسكان  االحتكاك  خالل  ومن 
املادة  أظهرت  لها،  التابعة  املدارش  بعض  خاصة  وزان، 
وما  ببيئتهم  الوزانيني  خربة  دائرة  اتساع  اإلتنوغرافية  
تحتويه من أعشاب، إضافة إىل اكتسابهم خربة يف إمكانية 
توظيف استخدامها كعالج، بل يذهب البعض حد االفتخار 
مبا تجود به الطبيعة الوزانية، اليشء الذي ساهم يف ترسيخ 
يحفظ  فالجميع  باألعشاب،  التداوي  أبجديات  واكتساب 
الخاصة بكل مرض أو  العالجية  الوصفات  عن ظهر قلب 
العزلة  الحيلة وظروف  أعيتهم  أن  فبعد  حالة عىل حدة، 
نقص  إىل  إضافة  الطبيعية،  الظروف  وقسوة  النسبية 
األحيان،  بعض  يف  انعدامها  أو  الرسمية  الطبية  الخدمات 

أظهرت المادة 
اإلتنوغرافية  

اتساع دائرة خبرة 
الوزانيين ببيئتهم 

وما تحتويه من 
أعشاب، إضافة 
إلى اكتسابهم 

خبرة في 
إمكانية توظيف 

استخدامها
 كعالج
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التحتية، اضطروا مع كل هذه  البنية  دون أن ننىس هشاشة 
العوامل إىل إخضاع مقومات وعنارص البيئة الطبيعية للتجربة، 
لنا  وذلك متاشيا مع مبدإ ) الحاجة أم االخرتاع(، وهنا ميكن 
توصـلنا  التي  والنـباتات  األعشاب  بعض هذه  نقف عىل  أن 
إليها، حيث يؤكد إخـباريو مدارش وزان عىل أن معظمها ينمو 
يف  سفــوح الجـبال أو بجوار األودية، وأن لها فاعلية يف عالج 

الكثري من األمراض التي يتعرضون لها، وهي كام يل:

الّرْيَحاْن: 

نبات قصري القامة، تجنى أوراقه يف فصل الربيع، وتستعمل يف 
عالج مرض السكري، حيث تغسل جيدا وتغىل يف املاء، وبعد 
رشبه،  عىل  يداوم  أن  له  وميكن  املريض،  إىل  يقدم  تصفيته 
كام لها استعامالت أخرى خاصة بالنساء الاليت يقمن بتجفيف 
كام  الشعر،  تقوية  ُبغية  الحناء  مع  وخلطها  ودقها  األوراق 
الحلزون،   كطهي  املأكوالت   بعض  تحضري  يف  النساء  تضيفه 
وللريحان فاكهة يطلق عليها اسم »مكو«، وهي كذلك عالج 

آلالم املعدة.

الرَبّي:

فيها،  الطبي  الجزء  األوراق هي  وتعترب  الزيتون،  يشبه شجر 
حيث تغىل جيدا، وتصفى ثم تقدم للمريض الذي يعاين من 
املنطقة أن  السكري، ولها استعامل آخر، حيث عرف يف  داء 
السكان ميضغون األوراق لعالج أمراض األسنان واللثة واللسان.

الْدُرو:

نبات قصري القامة، وتعترب قشة فروع هذه الشجرة هي الجزء 
الطبي فيها، وهي صالحة لعالج أمراض املعدة واألمعاء، حيث 

تغىل وتصفى ثم تقدم للمريض.

أَْوَراق الّزْيتون: 

املنقوع  فمنها  أشكال،  عدة  عىل  الزيتون  أوراق  تستعمل 
األمراض،  من  للعديد  صالحة  وهي  املغىل،  أو  املسحوق  أو 
كارتفاع الضغط، والزكام، وآالم األسنان...، كام تدخل األوراق 
كذلك يف مستحرضات التجميل إما بدقها وخلطها مع الحناء 
واستعاملها كطالء للشعر، وإما تغىل وتستعمل لتطهري األسنان 

عن طريق الغرغرة.
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الَخُروب / ْسَلـْغـوة

ُتتبع  اإلسهال،  من  األطفال  ولعالج  الصيف،  فصل  يف  تجنى 
يف  وتوضع  وتغربل  وتدق  »سلغوة«  تشوى  التالية؛  الطريقة 
تستعمل  كام  لألطفال،  تقدم  خلطها  وبعد  املاء،  من  كوب 
أوراق الشجرة يف عالج مرض السكري بالطريقة العادية: غل 
يداوم عىل  أن  الذي ميكن  للمريض  تقدم  ثم  املاء  األوراق يف 

هذا املشوب.

الرَّمان: 

له استعامالت متعددة، خاصة قشة الفاكهة، ومن بني الطرق 
التي أكد عليها إخباريو وزان؛ ُتجفف قشة الفاكهة وُتنقع يف 
اإلسهال،  لعالج  تشب  ثم  ساعتني  عن  تزيد  ملدة  البارد  املاء 
كذلك تجفف قشة الفاكهة وتدق وتخلط مع الحناء لتستعمل 
القشة  فتجفف  املعدة  أمراض  لعالج  أما  الرأس،  لشعر  طالء 
من  كويرات  الشخص  ويتناول  العسل   مع  وتخلط  وتدق 
إضافتها  فيمكن  األوراق  أما  الفطور،  قبل  صباح  كل  الخليط 

كذلك يف تحضري وجبة الحلزون.

الّزْعرت: 

نبات قصري ينبت يف سفوح الجبال، يجنى يف الصيف، تجفف 
أوراقه وتسلب من عروشها ثم تنقع يف املاء البارد وتشب لعالج 
يقومون  أخرى، حيث  استعامالت  وله  وانتفاخها،  األمعاء  آالم 
بحك أوراقه الجافة عىل فاكهة التني املجفف » الشيحة« مع 
بغليه يف  يقومون  أو  أطول مدة ممكنة،  عليها  للحفاظ  امللح 
املاء الساخن مـع امللح وبعد أن  يربد املاء، تتم تصفـيته فـوق 
الزبدة التي يخلط معها جيدا وذلك لصنع » السمن/ الرتياق« 
وسنتطرق لهذا األخري يف موضع الحق من هذا البحث، دون أن 
ننىس، وبفضل املذاق الذي يتوفر عليه الزعرت، فالكثري يفضل 

خلطه مع الحليب أو أثناء تحضري القهوة.

ـْــلـَــُيو: ف

يف  يجنى  الجبال،  وسفوح  األودية  بجوار  ينبت  قصري،  نبات 
طراوته،  عىل  ليحافظ  منزلية  أواين  يف  وُيخزن  ُيقطع  الصيف، 
يصلح لعالج الزكام بواسطة الشم املبارش، أو عملية ) التعرق( 
ويلبس  عالية،  حرارة  بدرجة  النار  فوق  إناء  يف  يوضع  حيث 
الشخص جلبابا ليحارص البخار املتصاعد من اإلناء، وتكرر هذه 



160

وعدم  بالنوم  ُينصح  ذلك  بعد  متتالية،  مرات  لعدة  العملية 
الحليب  أو  الشاي  إىل  العائالت  ُتضيفه  كام  للربد،  التعرض 

الدافئ لعالج السعال.

َشْنُدُكورَة:

نبات قصري جدا، لصيق باألرض، يجنى يف فصل الربيع، حيث 
من  ليصنع  العسل  مع  وتخلط  جيدا  وتدق  وتجفف  تغسل 
هذا الخليط كويرات ُتؤكل كل صباح قبل الفطور لعالج مرض 

السكري.

ْوْضُمو :

ُيجنى  السنة،  طوال  متوفر  األوراق،  قليل  القامة،  قصري  نبات 
وُيغسل وُيدق جيدا، ثم ُيخلط مع زيت الزيتون، ويوضع يف 
إناء فوق نار هادئة، بعدما يخلط جيدا، ُيرتك حتى يربد ويوضع 
عىل  يساعد  ما  وغالبا  والبثور،  الدمل  فوق  ككامدة  الخليط 

استخراج القيح.

ُقـرَصة الَحية : 

تكث هذه العشبة يف الصيف، لها جدع واحد، ُتجنى و تجفف 
يف الظل، تغىل يف املاء وتشب لعالج مرض السكـري، أو تجفف 
وتدق وُتخلط مع العسل لعالج نفس املرض وكذلـك ُيستعان 
بها يف التخلص من صعـوبة التنفس ) الضيقة(، كام تستخـدم 
كثريا عـند سكـان وزان لعالج ) التوكال(، أما بالنسبة لتخفيف 

آالم الرأس فتضاف للحناء قبل وضعها كطالء فوق الرأس.

الَقْهرة :

نبات يكث بجانب األودية، يجنى يف آواخر فصل الربيع، ُيجفف 
وُيدق وُيخلط مع املاء ) عىل شكل الحناء( ثم يوضع الخليط 
األسنان،  آالم  لعالج  أنه  كام  الشقيقة(،   ( لعالج  الرأس  فوق 
ُينصح بطبخ النبتة مع كمية قليلة جدا من املاء وبعد أن يربد، 

ُيستعمل كغرغرة، وميضمض به الفم  ملرات متعددة.

  َمـسـيَطـة :

بجانب  يتواجد  ما  وغالبا  الربيع،  فصل  يف  يكث  قصريـ  نبات 
ذلك  بعـد  وتغربل،  ُتـدق  و  ُتجفف  ُتجنى  أن  بعد  األودية، 
ُتخلط مع املاء والزيت، ثم يوضع الخليط فـوق الدمل حيث 
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تساعد عىل إخراج القيح، ولها فاعلية كبرية يف عالج ) سبع 
جلود( كام أكد ذلك إخباريو وزان.

َورَْمــة :

نبات قصري، ذو رائحة زكية، ُيجنى يف فصل الصيف، يستعملها 
سكان وزان لحفظ األطفال واملنازل أو املحالت التجارية من 
)التبخري(،  الطريقة  والحسد، ويعتمدون يف ذلك عىل  العني 
كام توضع كذلك مع امللح يف )املطمور( و ذلك للحفاظ عىل 

الحبوب من التسوس.

  َمريْوَتـة : 

نبات قصري، متوفر طوال السنة، ويكث يف أماكن عديدة من 
املنطقة، وُتستعمل هذه النبتة كثريا لألطفال الرضع، خاصة 
عندما يتعرضون، حسب املتخيل الوزاين، ل ) اخت الصبيان(، 
املاء  ُتخلط مع  ولعالجها يقومون بغسل مريوتة ودقها، ثم 
أو الحليب البارد وُتعـطى لألطفال كمشوب يداومون عليه 

إىل حني َيِصحون.

املرة  هذه  ولكن  الحالة،  نفس  عالج  يف  النبتة  وتستعمل 
ويتعرض  هادئة  نار  فوق  توضع  حيث  التبخري(   ( بطريقة 
الطفل للبخار الصاعد منها، أو  توضع تحت وسادته وينام 

عليها لليال متتالية.

  َصالْح األْنَظار / َلْنـَظار:

 ( العني  ألمراض  ُتستعمل  الصيف،  يف  تكث  صغرية  شجرة 
الجاللة( مثال، ُتجنى وُتدق جيدا وتوضع يف منديل، ثم تعرص 
يقوم  ذلك  بعد  املاء،  يف  املنديل  ُيوضع  أو  مبارشة  العني  يف 

األهايل بتقطري املاء يف العني.

كام يصلح كذلك لعالج أمراض الروماتيزم ) عرق النسا(، إال 
أن عملية العالج ال يقوم بها السكان أو األهايل يف ما بينهم، 
 ( اسم  عليهم  ويطلق  ذلك،  يف  متخصصني  عىل  تقترص  بل 

الشيف / الشيفة(.

  الَحْلَحـل : 

السنة،  طوال  يجنى  و  األوديــة،  بجانب  يكث  طويل،  شجر 
تبخري  بواسطة  الشيرة  األرواح  وطرد  العني  ضد  ُيستعمل 
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استعامل  له  كام  ووقايته،  عالجه  املراد  الشخص  أو  املكان 
آخر حيث ُينقع يف املاء ملدة طويلة، ليقدم بعد ذلك للدجاج 

لوقايته من األمراض.

الَعْرَعار:

نبات يشبه الحلحل، وله نفس الخصائص، ونفس طرق العالج 
والوقاية.

الُجـوّمار : 

فاكهة لنبات يعرف باسم ) الدوم(، حارة املذاق، ُتجـنى طوال 
السنة، وبعد تنقيتها ُتـطبخ جيدا، تفيد يف عالج أمراض املعـدة، 

ومرض السكري.

الشيَبــة : 

اللون  املرارة، ومييزه  تطبعه  نبات  الشتاء، وهو  تكث يف فصل 
الشاي،  مع  باستهالكه  املغاربة  لدى  معروف  أنه  كام  الفيض، 
يتخلص  فليك  كذلك،  العالج  يف  تستعمل  النبتة  هذه  أن  إال 
طويلة  ملدة  وتركها  مبضغها  ُيـنصح  األسنان،  آالم  من  املريض 
فوق منطقة األمل، كام تعمل الشيبة عىل خفض الحرارة، وتقدم 

كشاي للنساء للتخفيف من آالم الوالدة.

ـُـوس : الَكـاليْبت

شجر طويل، يتواجد يف أماكن مختلفة من املنطقة، تستعمل 
آالم  من  يعاين  الــذي  الشخص  عليه  ينام  كفراش  أغصانه 
إزالة  عىل  واألوراق  الغصون  هذه  تعمل  حيث  الروماتيزم، 
الربودة من الظهر واملفاصل، كذلك ُتـستعمل األوراق يف عالج 
الشقيقة وآالم الرأس، بحيث توضع فوق الرأس وتـشد مبنديل، 

وُترتك لساعات قبل إزالتها.

ـَْلــة : الّدف

حارة  كثرية،  تفرعات  ذات  الخرضة  دامئة  شجرية  عن  عبارة 
والربي،  النهري  ومنها  أمتار   4 حوايل  ارتفاعها  يصل  املذاق، 
تشبه  وهي  سم   10 حوايل  طولها  يصل  حادة  رمحية  أوراقها 
أوراق اللوز إال أنها أطول منها  ولهذه الشجرية أزهار حمراء 
فتستعمل  التداوي،  مجال  يف  أما  زكية،  رائحة  ذات  وبيضاء 
الجذور بعد طبخها جيدا، وبعدما تربد تستعمل غرغرة لعالج 
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الجذور  من  املستخرج  الزيت  يستعمل  كام  األسنان،  آالم 
أكد  ما  ننىس  أن  دون  كالصدفية،  الجلدية  األمراض  لعالج 
تستعمل  العائالت  من  العديد  أن  املدينة  إخباريو  عليه 
أوراق الدفلة للوقاية من العني والحسد، وذلك باتباع عملية 
للبخار  التعرض  نار هادئة و  البخور(، وذلك برميها وسط   (

املتصاعد منها.

أوراق شجر الجوز ) الكْرَكاع(:

من  وتعد  مرت،   25  –  20 حوايل  طولها  يصل  طويلة،  شجرة 
األشجار املعمرة، فاكهتها تجنى صيفا، وتعترب األوراق الجزء 
الطبي فيها، حيث تستعمل كسواك لألسنان،  ولعالج املعدة 

واألمعاء تستعمل عىل عدة أشكال، إما أن تنقع أو تطبخ.

الُعّليْق :

التوت   ( تسمى  فاكهة  له  السنة،  طوال  يوجد  شويك،  نبات 
الربي(، أما األوراق فهي الجزء الطبي فيه، حيث تجنى وتدق 
وتخلط مع املاء، ثم توضع يف الرأس يف األماكن املصابة بداء 
لتقوية  الحناء  مع  النساء  تخلطها  كام  التونية(،   ( الثعلبة 

الشعر.

 الوْضَفـة ) التني الهندي / التني الشويك( : 

أخرى  مناطق  يف  يعرف  السنة،  طوال  يوجد  شويك،  نبات 
للتداوي؛  استعاملها  بخصوص  أما  الصبار(   ، الْدرك   ( باسم 
نار  عىل  الجهتني  من  تسخن  الشوك،  من  تنقيتها  فبعد 
كام  والروماتيزم،  الربودة  آالم  مكان  فوق  توضع  ثم  هادئة، 
تنقى  بحيث  الرأس،  لغسل  كَشاْمبو  قدميا  تستعمل  كانت 
العصري الستعامله  من الشوك وتدق وتعرص، ويحتفظ بهذا 

للغرض السابق ذكره.

الّصاْبرة :

السنة،  طوال  متوفر  الجبال،  سفوح  يف  ينبت  طويل،  شجر 
يستعمل بعدما يدق ويخلط مع الحناء لعالج ) الكزمية(.

الَحّناء ) الِحـّنـة( : 

غالبا ما يقوم الوزانيون بشاء الحناء من عند العطار، إما الذي 
يتجول يف املدارش، أو يحصلون عليها من السوق األسبوعي 
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متعددة،  استعامالت  لها  السبت(،  سوق  أو  الخميس  )سوق 
وتخلط مع العديد من األعشاب لعالج الشعر وتقويته، إضافة 
إىل استعاملها يف عالج ) الكزمية(، دون أن ننىس االستفادة منها 

كزينة لأليدي واألرجل.

ـُلـبـَة( :   الَحـْلبـَة ) الح

ويخلط  ويدق  يجنى  الصيف،  يف  يوجد  القامة،  قصري  نبات 
لعالج  الفطور  قبل  تؤكل  كويرات  منه  تصنع  العسل،  مع 
أثناء  الحلبة  العائالت حبات  ما تضيف  املعدة، وغالبا  أمراض 
 ، الحريرة  القطاين،  الكسكس،   ( املأكوالت  من  الكثري  تحضري 

املدهوصة...(

ْبْشنيَخة:

نبات طويل، يكث يف أماكن عديدة من املنطقة، بعدما تجنى 
أما  األسنان،  وآالم  الشقيقة  لعالج  كبخور  وتستعمل  ُتجفف، 

أعوادها فتستعمل لتنقية األسنان من بقايا الطعام.

َخَيـاَطـة :

نبات قصري، منتش يف الجبال، و تجنى يف فصل الربيع، ُتغسل 
وُتدق جيدا وتخلط مع الزيت، بعد ذلك توضع فوق الجرح، 

حيث تساعده عىل االلتئام برسعة.

الّشيح : 

نبات قصري، بني اللون، ألوراقه رائحة طيبة وقوية، أما الجزء 
الطبي فيه، فيستعمل النبات بأكمله عدا الجذور، حيث يجفف 
لألطفال،  بالنسبة  البطن  من  الديدان  لطرد  ويشب  يغىل  و 

وكذلك يعالج مغص املعدة وانتفاخ األمعاء.

الَقــرْنفل :

يجلبه سكان وزان من عند العطار، بعد ذلك ُيدق ويخلط مع 
الحناء، ليوضع يف الرأس لتقوية الشعر، أو يوضع فوق األرضاس 
أو الجزء املؤمل يف الفم،  حيث يساعد عىل تخفيف اآلالم، كام 
هذا  الروماتيزم،  آالم  من  للتخلص  الشاي   مع  كذلك  يشب 

إضافة إىل أنه يدخل يف تحضري بعض الحلويات كذلك.

الّزاْز :
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نبات قصري، ينمو يف سفوح الجبال، أخرض اللون، يجنى خاصة 
الحناء  مع  وتخلط  وتدق  أوراقه  تجفف  الصيف،  فصل  يف 
الصداع،  للتخلص من  أو  الشعر  لتقوية  الرأس  لتوضع فوق 
كام تستعمل لتغيري لون شعر الرأس ) خاصة من الشيب إىل 

اللون األسود(.

السدرة :  

نبات شويك، موجود طوال السنة، وتعترب الجذور هي الجزء 
تقدم  ثم  وتغىل،  وتــدق  جيدا  تغسل  حيث  فيه،  الطبي 
للمريض كغرغرة لعالج الفم واألسنان واللثة، ولنفس الغرض، 
 + السدرة   ( أخرى  عنارص  إىل  السدرة  جذور  إضافة  ميكن 
الدفلة + القرنفل( للحصول عىل غرغرة يعالج بها الشخص 

َفـمه.

أوراق الدالية ) العنب األسود(:

و تشب  الشعري  مع  الربيع، وتغىل  األوراق يف فصل  تجنى 
كل الصباح قبل الفطور لعالج أعراض السمنة، كام تستعمل 

كذلك بعد دقها وخلطها مع الحناء لعالج ) الكزمية(.

َبْيض الُغــول :

كخمر  ُيستعمل  كان  النبات  هذا  أن  وزان  إخباريو  أخربنا 
لشباب املدارش قدميا، ففاكهته تشبه الطامطم، وبعد جنيها 
ُترتك ملدة طويلة ثم  تنقع يف املاء، أو توضع يف الشاي، إال أن 
هذه الطريقة انقرضت وذلك لسهولة الحصول عىل الكحول 

يف عرصنا الحايل.

الَحرْمــل :

ال يتوفر عليه الوزانيون يف بيئتهم، وبدوره يحصلون عليه من 
عند العطار، ويستعمل خصيصا لعالج تساقط الشعر، حيث 
يدق ويخلط مع الحناء، أو تقوم النساء باستعامله ضد العني 

بعملية ) البخور(.

الْخزَامة البلدية : 

ويشب  يغىل  ثم  ويجفف،  الصيف  يف  يقطع  قصري،  نبات 
الحناء  مع  يخلط  كام  األمعاء،  وانتفاخ  املعدة  مغص  لعالج 

لتقوية الشعر والتخلص من القشة.



166

الّداد : 

نبات كام أخربنا اإلخباريون، ُيستعمل فقط ضد العني والحسد  
) البخور(.

الكـَبــار : 

نبات قصري، متوفر يف فصل الربيع، ويجنى صيفا، بعدما يجفف 
ويدق، ُيخلط مع العسل وتصنع من الخليط كويرات تؤكل كل 

صباح لعالج الروماتيزم.

املَْعدُنـوس :

وهي  وغليها،  وغسلها  تنقيتها  بعد  وذلك  الجذور،  تستعمل 
تصلح، كام يعتقد سكان وزان، لتصفية الدم.

الْعِطريَشة :

نبــات قصري القامة، أخرض اللون، تعترب األوراق الجزء الطبي 
فيه، فبعد جنيها، تغسل وتغىل، ثم يشبها من يعاين من مغص 

أو آالم املعدة.

َمـاْنَتـة :

نبات قصري القامة، ُتستعمـل كالنعنـاع، تغىل يف املاء الساخن 
وُيستحب رشبها قبل النوم، وهي عالج للزكام والروماتيزم.

الّساْلَمـة :

نبات قصري، يكث يف فصل الربيع، تجنى أوراقه وتغسل ثم توضع 
ويستحب  والروماتيزم،  للربودة  عالجا  وتشب  ساخن،  ماء  يف 
من  العائالت  بعض  توجد  أنه  كام  للنوم،  الخلود  قبل  رشبها 

تحبذ إضافته إىل الشاي. 

ْلـِصـيْصـَقة:

نبات قصري، يوجد بكثة يف وزان خاصة يف فصل الربيع، وتعترب 
األوراق الجزء الطبي فيه، حيث تدق وتنقع يف املاء البارد، ثم 
ُتشب عالجا للروماتيزم وبرودة الجسم، وعالجا كذلك للزكام.

كان هذا بخصوص األعشاب والنباتات التي تدخل يف الوصفات 
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ملا  تطرقنا  فإننا  البداية،  يف  قلنا  وكام  والوقائية،  العالجية 
استطعنا الوصول إليه، ولكن ال يفوتنا ذكر بعض املأكوالت 
أن  عىل  أكدوا  فقد  اإلخباريني،  لسان  عىل  جاءت  التي 
سكان وزان تعودوا عىل تحضري بعض منها، ويكون قوامها 
عليه  مقترصا  كان  و  انقرض  ما  منها  والنباتات،  األعشاب 
ُيستعمل  مازال  ومنها  البون(،  أيام  و)  املجاعة  أيام  فقط 
إىل يومنا هذا، كالْرجلة؛ وهي نبات يكث يف فصل الربيع، 
املغاربة  لدى  معروف  أنه  كام  الباردة،  األماكن  يف  ينبت 
بصفة عامة، ُتجنى وتقطع وتبخر، ثم تقطر جيدا وتخلط 
ذلك  وبعد  هادئة،  نار  فوق  الزيتون  وزيت  التوابل  مع 
تقدم لألكل، إضافة كذلك إىل ) البقولة( و ) حميضة( و 
)طريْلْل( و)ُخـْدجيَجة( التي يصطلح عليها كذلك ) كرع 
الدجاجة(...كام توجد بعض النباتات التي تضاف يف تحضري 

)البقولة(، نذكر منها ) الْسلـك، كـَْرونـش، بـوحـمو...(

الظروف  مع  التكيف  وبواديها  وزان  سكان  استطاع  فقد 
لديهم من  توفر  ما  واستغلوا  ملنطقتهم،  الطبيعية  البيئية 
أعشاب ونباتات وأشجار، إما يف العالج أو الوقاية أو الغذاء.

2 التداوي بالمواد الغذائية

عىل  البحث،  مبنطقة  امليدانية،  الدراسة  لنا  كشفت 
وصفات  املنزلية  الغذائية  العنارص  من  العديد  استخدام 
العنارص:  هذه  بني  ومن  األمــراض،  من  ووقائية  عالجية 
العسل  والزيت، والسمن واللنب، والسكر وامللح، والبيض 

والثوم، والحمص...

العسل:

يستعمل لعالج العديد من األمراض، حيث توضع ملعقة 
من العسل يف مقدار كوب شاي من املاء الساخن، وتخلط 
جيدا، ليشبها بعد ذلك من يعاين من آالم ومغص املعدة 

وأوجاع البطن.

اآلتية؛  الوصفة  ُتحرض  العني  والتهابات  أمراض  ولعالج 
عسل،  ملعقة  فيها  وُيوضع  حمراء،  بصلة  بقشة  ُيحتفظ 
ثم توضع فوق نار هادئة إىل حني التواء القشة، بعد ذلك 
ُيسكب العسل يف عبوة وتغلق جيدا، وَيستعملها الشخص 

كقطرات تساعد عىل شفاء العني وتصفيتها.

فالعالج  اللوزتني،  والتهاب  السعال  و  الزكام  أما بخصوص 
يكون بشب ملعقة عسل ُيضاف إليها قطرات من الليمون.

العسل  تخلط  حيث  كذلك،  للوجه  قناعا  تستخدم  كام 
بقطرات من الليمون، وذلك لتفتيح بشة الوجه وتصفيته، 
إضافة إىل رشب العسل مع الحليب الدافئ لعالج ارتفاع 

الضغط.

وقد سبق لنا ذكر العديد من الوصفات التي يحرض فيها 
العسل كخليط مع األعشاب والنباتات.

الزيت ) زيت الزيتون(:

للشعر  كدهن  استعامله  وأبرزها  كثرية،  استعامالت  له 
األطفال  به جسم  وُيدهن  ملعانه،  عىل  والحفاظ  لتقويته 
للحامية من تشقق الجلد، كام يفضله سكان وزان لترسيح 

كشفت لنا الدراسة الميدانية، بمنطقة البحث، على استخدام 
العديد من العناصر الغذائية المنزلية وصفات عالجية ووقائية من 

األمراض،
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الحلق وذلك بشب ملعقة منه قبل الفطور، ويستعمل كذلك 
الجزء  فوق  بالتدليك  املفاصل  أمل  أو  بالتواء  اإلصابة  حالة  يف 
املؤمل، وبنفس العملية؛ أي املسح الخفيف، توضع قطرات عىل 
الصدر وتدلك برفق لعالج الزكام، كام توضع قطرات يف األنف 

أو األذن يف حالة انسدادهام.

التوكال(   ( و  السموم  ضد  ترياقا  كذلك  الزيت  ويستعمل 
جدا،  قدميا  يكون  أن  فيه  ويشرتط  الركبة،  وآالم  والروماتيزم 
يتناول  ذاك  إذ  وجامدا،  متامسكا  ويصبح  شكله  يتغري  حيث 
ذلك  يف  وُيشرتط  أسبوع،  ملدة  النوم  قبل  ملعقة  منه  املريض 
ومذاقه،  القوية  الرتياق  رائحة  تلعب  كام  للربد،  تعرضه  عدم 
الذي يختلف عن زيت الزيتون، دورا مهام يف مساعدة الشخص 

عىل التقيؤ  طوال مدة العالج.

هذا ويدخل زيت الزيتون يف تحضري العديد من املأكوالت، أو 
يتم تناوله يف وجبات الفطور.

ويستعمل ) السمن( كذلك ترياقا، و ذلك باالحتفاظ به مملحا 
فيستعمل  ولونه،  تغري شكله  تفوق 10 سنوات إىل حني  ملدة 

لنفس أغراض )ترياق( زيت الزيتون و بنفس الطريقة.  

اللنب :

وهو  وزان،  سكان  لدى  املتوفرة  الغذائية  العنارص  من  يعترب 
من  واحــدا  ميثل  كام  واملعز(،  البقر  لنب   ( املصادر  متعدد 
تخفيض  يف  ملساهمته  وذلك  املنطقة،  يف  الهامة  املشوبات 
حرارة الجسم يف أيام الصيف، إال أن الدراسة امليدانية كشفت 
عن استعامله كذلك يف مامرسات عالجية، حيث يقدم عىل وجه 

الرسعة أثناء تعرض الشخص للسعات العقارب أو الثعابني.

الثوم : 

إىل  إضافة  العالجية،  الوصفات  من  العديد  يف  الثوم  يستعمل 
حضوره يف العديد من الوجبات الغذائية، حيث تدق فصوص 
الثوم وتخلط مع الزيت وتوضع يف الرأس مكان اإلصابة بالثعلبة  
)التونية(، ولعالج آالم األسنان تدق الفصوص وتوضع يف منديل 
اليرسى  الجهة  إذا كان األمل يف  اليمنى،  اليد  ُيشد عىل معصم 

لألسنان، والعكس إن كان األمل يف الجهة املقابلة.

 ولوقاية العني من الرمال والغبار املصاحب للرياح التي تعرفها 
الزيت والكحول،  الثوم بعد دقها مع  املنطقة، تخلط فصوص 



169

وبعد ذلك ميرر الخليط فوق العينني. وكذلك تستعمل لعالج 
ارتفاع الضغط بعد دقها وخلطها مع البيض الذي يأكله املريض 
والبثور  الدمل  عالج  يف  الثوم  إىل حضور  إضافة  الفطور.  قبل 

التي تنتش يف رؤوس األطفال.

امللح : 

حيث  وعالجية،  وقائية  كوصفة  امللح  استخدام  صور  تتعدد 
باملاء  الجرح  بغسل  وذلك  للجروح،  مطهرة  كامدة  تستعمل 
وامللح، أو استخدامه لعالج الحروق، بأن يدلك الجزء املحروق 
الجرح  تجفيف  من  ُيرسع  حيث  منه،  املاء  إلخــراج  بامللح 
األسنان  لعالج  غرغرة  استعامله  إىل  باإلضافة  هذا  والتئامه، 
مادة  البعض  يستعمله  كام  واملــاء،  الخل  مع  بخلطه  وذلك 
مطهرة للبطن، بأن يشب املريض املاء املذاب فيه امللح حتى 

يتقيأ و ُيخرج ما يف بطنه من أطعمة و سموم.

البيض ) البيض البلدي( :  

األحيان  من  الكثري  يف  ويقدم  املنزلية،  الغذائية  العنارص  من 
 ( أشهر عالجات مرض  بني  ويبقى من  أو مطهيا،  إما مسلوقا 
قبل  صباح  كل  البيض  أصفر  املريض  يشب  حيث  بوصفري( 
الفطور، كام يستخدم من جهة أخرى كمقو عام لعالج الضعف 
مرض  فرتة  بعد  األشخاص  يصيب  قد  الذي  الجسم  وهــزال 
طويلة، عندئذ يضاف البيض إىل اللنب ويحىل بالسكر وُيرضب 
كام  أيام،  ثالثة  ملدة  ومساءا  صباحا  للمريض  يقدم  ثم  جيدا، 
النساء بعد  الدراسة امليدانية عىل استعامله من طرف  أكدت 
خلطه مع القهوة رسيعة التحضري كقناع للرأس لعالج تساقط 

الشعر.

القطران : 

بالرغم من أنه ليس مبادة غذائية، إال أنه يحرض يف جل املنازل 
بوزان، واستعامله يكون للحفاظ عىل قوة وملعان الشعر، إما 
منفردا أو ُيخلط مع الحناء، إضافة إىل استعامله كدهن لبعض 
الدمل والبثور، كام يستخدمه أهايل وزان لقوة رائحته يف إبعاد 

الثعابني واألفاعي عن منازلهم.

3 التداوي بالمواد الحيوانية 

بني  ارتباط  أن هناك عالقة  إىل  امليدانية،  الدراسة  نتائج  تشري 
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انتشار  وبني  الحيوانات،  أجسام  عنارص  بعض  استخدام 
والعالجية  الوقائية  والوصفات  املامرسات  من  العديد 
ومعرفة  معلومات  من  وزان  لسكان  ما  عىل  تحيل  التي 
بالخصائص العالجية والوقائية لهذه العنارص، انطالقا من 
تجارب قادتهم إليها الحاجة إىل التداوي ملواجهة األمراض 
تلك  بني  ومن  لهم،  متاح  هو  ما  استغالل  وإىل  واآلالم 

العنارص:

مرارة القنفذ :

غامق،  رمادي  لونه  الفأر،  يشبه  جبل،  حيوان  القنفذ 
يغطي كل جسمه أشواك حادة، وعند شعوره بأي خطر، 
يقوم بتكوير نفسه ليصبح عىل شكل كرة شوكية تقيه رش 
الوصفات  يف  املستعمل  العنرص  فهي  مرارته  أما  أعدائه، 
العالجية، حيث توضع إضافة إىل نواة الثمر وعظم الزيتون 
يف إناء فوق النار ملدة طويلة، ثم بعد ذلك يدق الجميع، 
وموازاة مع ذلك ُتحرق قطعة من ثوب ) الكتان(، وتضاف 
ليستعمل  قنينة  يف  به  ويحتفظ  يغربل،  ثم  الخليط  إىل 
العيون،  أمراض  لعالج  وذلك  للعني،  ككحول  أسبوع  ملدة 
سواء كانت احمرار العني، أو الرمد، أو عالج الغشاوة، كام 

تستعمل كذلك لتقوية البرص وجالئه.

ُدْهن الدجاج البلدي:

متوفر  البلدي  الدجاج  أن  عىل  وزان  بدو  إخباريو  يجمع 
يف  برتبيته  يقومون  حيث  العائالت،  أغلب  عند  بكثة 
منازلهم، ويستغلون بيضه ولحمه، إال أنه يدخل كذلك يف 
الذي  بذهنه  يحتفظون  ذبحه  فبعد  العالجية،  وصفاتهم 
اللتهاب  عالجا  استعامله  حني  إىل  به  ويحتفظ  ُيجفف 
شكله  ليتغري  النار  فوق  إناء  يف  يوضع  حيث  اللوزتني، 
ليلة طوال  العنق كل  به  ُيدهن  ذلك  بعد  ويصبح سائال، 

فرتة العالج.

حنجرة أضحية العيد )الكبش( : 

املنازل  أغلب  العيد يف  كبش  بقطعة من حنجرة  ُيحتفظ 
أنها تحفظ من العني وتجلب  يف وزان، وذلك العتقادهم 
تخص  عالجية  وصفة  يف  تدخل  ذلك  مع  وموازاة  الخري، 
األطفال، حيث توضع يف فمهم ويشبون بواسطتها املاء، 

وذلك لعالج السعال أو الرصاخ املتواصل.

روث البهائم واملاشية :

بتسخينه  وذلك  لليك،  خصيصا  البهائم  روث  يستعمل 
جيدا، ويوضع يف مكان لسعة العقرب أو الثعبان بعد قيام 
املتخصـص بعمل فتحـات صغرية إلخراج السم من جسـم 
ليك  خصيصا  املاشية  روث  يستعـمـل  كان  كام  املصاب، 
الوفيات  ارتفاع نسبة  األطفال، وذلك ملا كان شائعا حول 
يف صفوف األطفال حديثي الوالدة، خاصة الفتقار املنطقة 
اإلخباريني  أن  إال  الالزمة،  الصحية  والتجهيزات  لألطباء 

أكدوا لنا أن هذه املامرسات مازالت قامئة ليومنا هذا.

حليب األتان :

يف  واألتــان  البهائم  أهمية  عىل  اإلخباريني  أقــوال  تؤكد 
لكون  ثم  والتنقل،  للنقل  وسيلة  أوال  باعتبارها  حياتهم،  
من  مصدرا  ميثالن  والروث  الحليب  مثل  عنارصها  بعض 

مصادر تحضري بعض الوصفات العالجية.

أما  البهائم،  روث  استعامل  عىل  الوقوف  لنا  سبق  وقد 
الشهية،  فاقدي  لألطفال  فيقدم  األتان،  حليب  بخصوص 
والذين ال يستطيعون امليش، إضافة إىل تقدميه لألشخاص 

الذي يعانون من الهزال الشديد.

 4 التداوي بالتجبير والكي والفصد 

إذا كنا قد تطرقنا يف ما سبق من هذا البحث إىل مجموعة 
استعاملها عىل  الوقاية والعالج، والتي يقترص  من أشكال 
نظرا  وذلــك  األهــايل،  بني  أو  املنزل  داخــل  األرسة  أفــراد 
إىل  فسننتقل  أجدادهم،  من  راكموها  التي  للخربات 
الحديث عن أشكال تقترص عىل متخصصني يف عالج بعض 
الكسور  تتنوع بني تجبري  بإجراء عمليات  األمراض، وذلك 

واليك والتفصيد.

التجبري 

يعرف مجتمع البحث معالجا متخصصا يف عالج الرضوض 
والكسور التي تحدت عادة بسبب السقوط من عىل ظهر 
الدواب أو عند حمل أشياء ثقيلة تتسبب يف متزق أنسجة 
الظهر، ويطلق اسم )الْجّبار / الْجّبارة( عىل املتخصص يف 

تجبري كسور العظام.
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البداية  تكون  ما  فغالبا  العالجية،  العملية  بخصوص  أما 
حيث  متــزق...(،  أو  كرس،  أو  التواء،   ( الحالة   بتشخيص 
وذلك  الدلك(   ( بعملية  األمر  بداية  يف  املعالج  يشع 
بتسخني كمية قليلة من زيت الزيتون ليستعملها يف َدْلِك 
إىل  ويرتكها  بضامدة  ذلك  بعد  يشدها  التي  األمل   منطقة 
الغد، ويقوم املعالج بنفس العملية إىل غاية شفاء املصاب 
انتفخ مكان اإلصابة يف فرتة العالج،  وذهاب األمل، أما إذا 
فيتيقن إذ ذاك املعالج بأن املصاب يعاين من كرس، ويتم 
أصفر  بإحضار  وذلك  التجبري،  عملية  طريق  عن  العالج 
وقليل  الرطب،  الدقيق  من  ملعقتني  إىل  إضافة  البيض، 
اإلصابة،  منطقة  فوق  يوضع  ثم  الكل  ليخلط  املاء،  من 
وتوضع فوقها قطع من قصب ُتشد بخيط من صوف، بعد 
ذلك يقوم املعالج بوضع قطعة من الثوب )الكتان( فوق 
الحال ملدة 15/20  لُيرتك عىل هذا  القصب وتشدا جيدا، 
الرباط  بفك  الْجّبارة  أو  الْجّبار  يقوم  ذلك  وبعد  يوما، 
والجبرية، ويضغط ويتحسس العضو املكسور، فإذا مل يتأمل 
املصاب فذلك يعني التئام الكرس ومتام الشفاء، أما إذا تأمل 
تكرار  يعاود  حيث  بعد،  يلتئم  مل  الكرس  أن  ذلك  فيعني 
الجبرية مرة ثانية، ولكن يف هذه املرة يقوم املعالج بتكسري 
العظم من جديد وإرجاعه إىل مكانه الطبيعي ثم يعاود 
وينتظر  الجبرية،  تحضري  طريقة  حول  البداية  يف  جاء  ما 
املصاب املدة نفسها ألزالتها من مكان اإلصابة والتأكد من 

متام الشفاء.

الكـي :   

فيه  تنتش  مازالت  الوزاين  املجتمع  أن  الدراسة  كشفت 
الطب  نسق  يعرفها  التي  العالجية  العمليات  من  العديد 
الشعبي، واليك واحد منها، ويقوم بهذه العملية ) الْجّبار 
أو الّشيْف(، وهذه العملية ليست قارصة عىل عالج مرض 
بعينه، بل مشهورة يف عالج العديد من األمراض، فالعائالت 
بكيهـم  الّشيْف  ليقوم  الصغار  األطفال  معها  تصطحب 
إحامئها  بعد  املاشية  بروث  الرأس(  )مقدمة  جباههم  يف 
جيدا وذلك لعالج ) أخت الصبيان( و مرض )بوصفري(، كام 
أشار اإلخباريون أنه بعد االنتهاء من عملية )الدلك( يقوم 
الْجّبار بيك مكان اإلصابة كذلك، كام أكد لنا أحد املعالجني 
يعالج  أنه  الشيف  الله  عبد  موالي  رضيح  يف  الشعبيني 
املصابني الذين يتوافدون عليه من مرض ) آالم املفاصل( 
وذلك باالستعانة بغصن شجرة الزيـتون الذي يقوم بحكه 

أننا نشري  املريض. غري  جيدا ثـم يضعه مبارشة يف كـعب 
إىل  أن الكـي ال يقترص فقط عىل اإلنسان، بل إن ساكنة 
 ( مرض  من  وخاصة  األبقار،  عالج  يف  عليه  تعتمد  وزان 
بوصفري( أو عند تعرض القطيع ألشعة الشمس التي تؤثر 

عىل صحتهم، أو عند عدم استطاعتهم الوقوف.

التفصيد :

املجتمع  أعضاء  بني  تشيع  التي  العالجية  العمليات  من 
املرضية، كام تستعمل   األمراض  العديد من  لعالج  الوزاين 
أو  الثعبان  للدغ  التعرض  عـند  السموم  استخراج  يف 
العقرب، وُيعـرف التفصيد، أو ) التشيط( بالنطق املحل. 
مبرض  إصابتهم  وبعد  مثال،  السنتني  دون  األطفال  فعند 
إىل  يؤدي  والذي  املحل،   بالنطق  ْقرَاْنُدو(   ( أو  َزَكاْك(   (
الوفاة، يعمد األهايل إىل استخراج الدم الفاسد من جسم 
الطفل، والعملية يقوم بها  شخص متخصص، حيث يحرض 
يف  صغرية  سطحية  فتحات  بعمل  ويقوم  الحالقة  موىس 
ظهر الطفل، وثالث فتحات يف الركبتني، ومثلهام يف املرفقني 
والصدر، اليشء الذي يساعد عىل التخلص من كافة الدم 

الفاسد يف الجسم.

فيلجأ  والثعابني،  العقارب  للدغات  التعرض  حالة  يف  أما 
املعالج إىل تحديد مكان اللدغة ويربط أعالها بربـاط قوي 
القلـب، ثم يحظر  حتى يتحكـم يف عدم رسيان الدم إىل 
مكان  به  ويفتح  استعاملـه،  يسبق  لـم  الحالقة،  موىس 
اللدغ، ثم ميتص الدم من هذه الفتحة بفمه، ويبصقه عىل 
 / العيساوي   ( الشخص  يطلق عىل هذا  ما  األرض، وكثريا 
العيساوية (، وتستمر هذه العملية حتى يتأكد من سحب 
السم من الجسم، وذلك بتغري لون الدم من اللون الغامق 
الفاتح، وبعد االنتهاء من هذه العملية  إىل اللون األحمر 
ُيـلف  ثم  الرتياق،  أو  الحليب  أو  اللنب  للمصاب  يقدم 

جسمه جيدا وُيرتك لينـام.

الخالصة

العالجية  املامرسات  عن  الحديث  البحث  هذا  يف  حاولنا 
والوقائية يف الطب الشعبي مبدينة وزان باملغرب، إضافة 
إىل التمثالت االجتامعية املرتبطة بها من وجهة نظر املرىض 
واملعالجني الشعبيني، وال غرابة يف التأكيد بأن االعتامد عىل 
الطب الشعبي يف العالج ومامرسته ال يزال قامئا عىل الرغم 
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من تطور األساليب الطبية واألدوات واألجهزة الحديثة، غري 
أن فوائد الطب الشعبي التي المستها ساكنة وزان وعاشتها 
من خالل املامرسة اليومية حافظت لهذه األشكال مبكانتها 
والتنشئة  الدين  تأثري  إىل  إضافة  املحل،  املجتمع  داخل 
كرست  التي  ثقافية  السوسيو  والجوانب  االجتامعية 
املامرسات الشعبية للتطبيب والعالج باملدينة قيد البحث، 
نظرا  غيبي  هو  مبا  املامرسات  اختالط  إىل  نشري  كنا  وإن 
الروحي، والتي يتطلب  املتعلقة بالجانب  لتعدد األمراض 
معها األمر، حسب املعتقد املحل، إىل االعتامد عىل أشكال 

مختلفة للعالج أهمها زيارة األرضحة والتربك بها.

وعليه فدراسة ظاهرة الطب الشعبي ال تتطلب منا الحدة 
اإلملام  يتطلب  بل  تجاهه،  املواقف  اتخاذ  يف  والتعصب 
أوال بالعوامل واألبعاد ذات العالقة بهذه الظاهرة املؤثرة 
تجاه  األفراد، وتحدد مواقفهم  بصورة مبارشة عىل سلوك 
هذا النوع من العالج أو ذاك، خاصة عند اعتبار املامرسة 
وانعكاسا  املجتمع،  يف  متأصلة  ثقافة  من  جزءا  العالجية 

لبعض املفاهيم الشعبية حول مسببات املرض والعالج.

الشعبي،  الطب  عن  الدفاع  معرض  لسنا يف  هنا  كنا  وإن 
ولكن بالرغم من التحسن الحاصل يف الخدمات الصحية، 
قليلة وال تفي  وإنشاء مراكز عالجية جديدة، وإن كانت 
بالغرض، إال أن الناس تعودوا عىل الطبيعة التي كانت وال 
تزال الصيدلية األوىل لإلنسان بحثا عن صحة أفضل، وعالج 
إىل  التجربة  فهدته  بوزان،  اإلنسان  منها  عاىن  أمراض  من 

أنواع من األعشاب آمن لها  ملفعولها يف الوقاية والعالج.

وكام أن هناك تخصصات يف الطب الحديث، فاألمر كذلك 
يف الطب الشعبي، حيث نجد املتخصص يف تجبري الكسور 
ويف اليك ويف الحجامة، وهؤالء ال يقترص وجودهم بوزان 

فقط، ولكنهم ينتشون يف جميع أرجاء اململكة. 

وتبقى الثقة يف الطب الشعبي من بني أهم األسباب التي 
تجعل الناس يلجأون إىل هذا النوع من التداوي، إضافة إىل 
قلة تكاليف الدواء مقارنة بأسعار االستشفاء والتطبيب يف 

مراكز وعيادات ومستوصفات الطب الحديث.
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العكس، كام أن هناك روايات أخرى تؤكد أن )اخت الصبيان( هي جنية تصيب األطفال الرضع 

بسوء بعد والدتهم وتقيض عليهم.

 تقترص هذه العملية عىل متخصصني يف عالج هذا املرض، وغالبا ما تكون امرأة ) رشيفة(، . 6
ولعالج املرض تقوم بدلك مكان األمل ) الركبة  أسفل الظهر، الساق...(  ثم بعد ذلك تقوم 
بحفر حفرة صغيـرة وتطلـب من املـريض أن يضع رجله فيها، وبعد ذلك تقـوم الشيفة بدلك 
الرجل بالرتاب املحصل عليه من الحفرة، ويف نفس الوقت تقوم بتقطيع نبات صالح االنظار 
عىل رجل املريض، وبعد االنتهاء تأمر املريض بأن يسحب رجله بدون أن يتخطى تلك الحفرة 

أو بقايا صالح االنظار.

 تحتفظ العائالت مبقدار مهم من زيت الزيتون ملدة طويلة تصل إىل 20 سنة الستعاملها يف . 7
الوصفات العالجية.  

 األطفال حديثي الوالدة، بحيث ال يتعدى سنهم سبعة أشهر.  . 8

 األطفال الذين مل يتجاوزوا عشة أشهر بعد والدتهم.  . 9

 ينتج هذا املرض من الدم الفاسد يف جسم األطفال، والذي يعتقد، حسب املتخيل املحل، أنه . 10
يكث يف جسم الطفل مبجرد رضاعته من حليب  أمه.
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يف  يبحث  الذي  االجتامعي  التاريخ  وجوه  من  وجه  الذهني  التاريخ  يعترب 

الظواهر الرمزية والثقافية. ومن بني املواضيع التي حظيت باالهتامم أو نالت 

ببعضه يف أحسن األحوال، قضايا املاء ومتثالته يف مخيال املجتمع املغريب خالل 

العرص الوسيط. 

ملتقى  اعترب  فقد  الكون،  وأصل  الخصوبة،  ومورد  الحياة،  مادة  املاء  أن  ومبا 

أبعادا  عليه  تضفي  التي  والقناعات  واألفكار  والعادات  الشعبية  املعتقدات 

ثقافة  ذلك  عن  فينتج  وعقدية،  واجتامعية  وشعبية  ثقافية  ودالالت  مختلفة 

شعبية معينة ترتبط به حسب اعتقادها كام هو الحال يف جميع املجتمعات 

بعض  تطبعه  املغريب،  الشعبي  والتفكري  الوعي  يف  حضوره  أن  غري  اإلنسانية. 

الخصوصيات املحلية التي وجدت لها أساسا من الثقافة الشعبية، ومن املتخيل 

لنا  ما شكل  الخرايف،  واالعتقاد  الغيبي،  والتفسري  الديني،  واالستغالل  الشعبي 

معامل ذهنية مغربية زاوجت بني الحقيقة والواقع، وبني املتخيل واملنشود، وبني 

املقدس الطاهر واملادي الزائل، احتفظت به الذاكرة الشعبية املغربية يف عدد 

كبري من األمثال واألقوال املأثورة، والتي كثريا ما جاءت تتفق يف كثري من جوانبها 

مع ما جاء يف النصوص الدينية والطقوسية.

 ملــــــــــــــف العـــــــدد

تمثالت الماء في الثقافة  فاطمة بوزاد
الشعبية المغربية

 نماذج من العصر الوسيط

من بين
المواضيع التي 

حظيت باالهتمام 
أو نالت ببعضه في 

أحسن األحوال، 
قضايا الماء

وتمثالته في 
مخيال المجتمع 
المغربي خالل 
العصر الوسيط.

رصد تيمة الماء في الثقافة الشعبية المغربية، من خالل نماذج 
مستقاة من العصر الوسيط، للحديث عن بعض الطقوس التي 

كانت تمارس في زمن الندرة، والكشف عن بعض جوانب حضوره 
في الفعل الكراماتي لمتصوفة المغرب الوسيط
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املاء يف  تيمة  املقالة رصد  تروم هذه  املنطلق،  ومن هذا 

من  مستقاة  مناذج  خالل  من  املغربية،  الشعبية  الثقافة 

التي كانت  الطقوس  للحديث عن بعض  الوسيط،  العرص 

متارس يف زمن الندرة، والكشف عن بعض جوانب حضوره 

يف الفعل الكرامايت ملتصوفة املغرب الوسيط، ويف املعتقدات 

واألفكار التي متزج بني املعقول والجانب السحري والخرايف، 

وكذا الوقوف عىل بعض األمثال الشعبية املأثورة وتحليلها 

وفق سياقات توظيفها.

طقوس الماء في زمن الندرة

الطقس  كون  عن  الدراسات1،  من  العديد  تجمع  تكاد 

عن  معينة  بها جامعة  تعرب  التي  املامرسات  هو مجموع 

موضوع مامرساتها الطقوسية مبختلف أنواعها، تحت وقع 

كونها  إىل  أقرب  تكون  بهذا  وهي  الضخمة2.  االحتفاالت 

القواعد واملعايري املنظمة لسلوكيات  عبارة عن نسق من 

أداء  مستوى  عىل  ســواء  الجامعة،  بنية  داخــل  ــراد  األف

األنشطة االجتامعية والثقافية والزراعية، أو أثناء مامرسة 

الطبيعة  بعنارص  املرتبطة  الرمزية  الداللة  ذات  الشعائر 

وسياقاتها3.

وعليه، يعد الطقس عمال ومامرسة سواء كانت فردية أو 

جامعية حسب جاك كزانوف4 والتي ينظر إليها يف الغالب 

واحتفاالت  بطقوس  تعلق  ما  وخصوصا  »فعالة«،  كونها 

طلب الغيث5، والتي استمرت إىل فرتات متأخرة. 

املطر«،  »عروس  أو  »أنزار«  أو  »تسليت«  احتفاالت  تعد 

من أهم الطقوس املرتبطة بطلب النو، يف فرتات الجفاف 

إميل الووست7  االثنولوجي  تناول  وقد  املايئ6.  والخصاص 

 Mots et choses Berbères يف مؤلفه Emile Laoust

الدالالت الرمزية التي تربط بني األداة »تاغنجا« )املغرفة( 

يف  بها  الطواف  يتم  التي  »تاسيليت«،  العروس  والفتاة 

املطر،  إله  لدن  من  الغيث  نزول  يف  طمعا  نسايئ  موكب 

حسب األسطورة املؤسسة لهذا الطقس االستمطاري.

الطقس  بهذا  القيام  يف  املــرأة  عىل  االعتامد  أن  معلال 

االستمطاري، هو الرغبة يف إثارة قوة إله املطر اإلخصابية 

حيث يتضمن الغناء وبعض االبتهاالت املستعطفة ألنزار، 

العروس  أي  النزول،  إىل  املطر  عروسة  فيها  تدعوه  والتي 

التي يتم وضعها عىل رأس »العالم« أي » لعالم نتال-غنجا«8،  

وهي عبارة عن دمية من خشب مغطاة بقطع من قامش 

يف صورة عروس ويداها عبارة عن مغرفة موجهة الستقبال 

املطر بشكل رمزي9.  إذ تجري يف الطقس فعاليات مختلفة، 

كالرقص، وتقديم القرابني، ونحر األضاحي، وأداء الصلوات، 

وترديد الرتاتيل10. 

خرافية  مامرسات  من  الطقس  هذا  يحمله  ما  وبقدر 

واعتقادات غيبية، فإنه عىل ما يبدو حمل بعضا من اآلثار 

اإلسالمية الواضحة املعامل خالل العرص الوسيط، فبمراكش 

املدينة  بأزقة  ميرون  الجفاف  زمن  يف  مثال  الصبية  كان 

يستغيثون ويسألون املطر11، خاصة أبناء الشفاء منهم12، 

لالستسقاء  أيضا  يخرجون  الذين  املتصوفة  جانب  إىل 

برفقة بعض  السبتي يخرج  العباس  أبو  كان  بالناس، فقد 

 يعد الطقس عمال وممارسة 
سواء كانت فردية أو جماعية 
حسب جاك كزانوف1 والتي 

ينظر إليها في الغالب كونها 
»فعالة«، وخصوصا ما تعلق 
بطقوس واحتفاالت طلب 

الغيث، والتي استمرت إلى 
فترات متأخرة. 

االعتماد على المرأة في القيام بهذا الطقس االستمطاري، هو 
الرغبة في إثارة قوة إله المطر اإلخصابية حيث يتضمن الغناء 

وبعض االبتهاالت المستعطفة ألنزار، والتي تدعوه فيها عروسة 
المطر إلى النزول، أي العروس التي يتم وضعها على رأس 

»العالم« أي » لعالم نتال-غنجا«
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شيوخ املتصوفة مثل يعقوب املبتىل وأيب الحسن البلنيس 
وأيب يعقوب الحكيم، واملريدين إىل خارج أبواب مراكش، 
طالبا من الناس التصدق مبا معهم طبق مذهبه املعروف 
الذمة يف أداء هذا  يف الصدقة13، إىل جانب مشاركة أهل 

الطقس 14. 

 إن خروج النساء واألطفال دليل عىل تقدميهم لالستشفاع 
عملية  أن  كام  حالهم،  إىل  للنظر  وجل  عز  الله  من  بهم 
يوازيها  »النو«  طلب  لعملية  املصاحبة  التربعات  جمع 
خرايف  طقس  بذلك  فهي  الله،  سبيل  يف  التصدق  عملية 

بغطاء شعبي وتأويل ديني.

طقوس  مامرسة  موضوع  تناولت  التي  الدراسات  وتشهد 
االستمطار بشامل افريقيا عىل أنها عادة موغلة يف القدم، 
وجدت لها صدى كبريا لدى كثري من الشعوب، حيث تحولت 

دخول  مع  ــوات  ودع ابتهاالت  إىل 
ليست طقوساً  فهي  ولهذا  االسالم15. 
احتفالية وحسب، وإمنا هي طقوس 
تعبدية، تقع بني الخوف والرجاء أي 
بني اتقاء غضب االله وطلب القبول 
لذلك  واالستعطاف16.  االبتهال  عرب 
إىل  يسارعون  الناس  من  العامة  كان 
ويبالغون  الله  من  الغفران  طلب 
من  مكثين  االستسقاء،  صلوات  يف 
الصيام والترضع، معتقدين بدورهم 
املناكر  لكثة  األمطار  انحباس  يف 
إىل  فيلجؤون  الدين،  عن  واالبتعاد 
منهم  األحياء  واألولــيــاء،  الصلحاء 
واألموات كوسيط بينهم وبني الله 17.

الصالح  وأهــل  العامة  جانب  وإىل 
االستسقاء،  طقوس  السالطني  مارس 

بل كانت من الشعائر الرسمية التي يقومون بها، فال تكاد 
تخلو أي إشارة من مشاركة السالطني املغاربة يف أداء سنة 
االستسقاء. إذ يصور لنا ابن أيب زرع مشهدا عن قيام أيب 
السعيد املريني بأداء صالة االستسقاء بعد موجة القحط 
التي عرفتها البالد سنة 711هـ، بخروجه ماشيا عىل قدميه، 
يدعون  والقراء  والفقهاء  الصلحاء  جموع  أمامه  متقدمة 
نجده  ذلك  من  األكث  بل  الصدقات،  ويقدم  تعاىل  الله 
يستعني بكرامة املوىت يف استنزال املطر بعدما خرج إىل قرب 
الشيخ أيب يعقوب األشقر بجبل الكندوسني، حيث سيجاب 

دعاءه وستغاث البالد18.

الدالالت  من  برتسانة  واالستسقاء،  تاغنجا  طقسا  يزخر 
الرمزية التي يحملها املاء يف كنهه كعنرص للبناء االجتامعي 
خزانا  املائية  الطقوس  تعترب  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من 
تحمل  املحلية  الجامعية  للذاكرة 
كام  مادياً.  ال  ثقافياً  تراثاً  طياتها  يف 
شكلت هذه الطقوس آلية للتضامن 
والتالحم بني املجموعات االجتامعية 

خاصة يف زمن الندرة. 

 الماء ونسج األساطير

عالقته  األســطــوري19،  الفكر  أثبت 
الفلسفي عىل مستوى والدة  بالفكر 
التصور الفكري الذي ينهل من الواقع 
املوضوعي املعيش، والذي يتصل مبا 
واجتامعي،  وتاريخي  مجتمعي  هو 
ومبا هو حضاري وثقايف وترايث. واملاء 
للطبيعة،  املكونة  العنارص  كأحد 
وأحد اإلشكاليات الوجودية املتعلقة 
وجــوده  ارتبط  الــوجــود،  بحقيقة 

تشهد الدراسات التي تناولت موضوع ممارسة طقوس االستمطار 
بشمال افريقيا على أنها عادة موغلة في القدم، وجدت لها صدى 
كبيرا لدى كثير من الشعوب، حيث تحولت إلى ابتهاالت ودعوات 

مع دخول االسالم

يزخر طقسا تاغنجا 
واالستسقاء، بترسانة 

من الدالالت الرمزية 
التي يحملها الماء 
في كنهه كعنصر 

للبناء االجتماعي من 
جهة، ومن جهة ثانية 

تعتبر الطقوس المائية 
خزانا للذاكرة الجماعية 

المحلية تحمل في 
طياتها تراث ثقافي ال 

مادي
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وندرته مبصادر أسطورية وأخرى خرافية وواقعية يف بعض 
األحيان.

خلق  يف  املاء  رمزية  مسألة  عىل  وحده  الدين  يقترص  مل 
الكون، بل تكاد ترجع أغلب أساطري املجتمعات البشية 
املخلوقات  أصناف  وجميع  والحياة  الكون  أصل  القدمية 
إىل املاء، والتي تعرب عنها داخل قوالب معرفية أسطورية 
شائعة الصدى منذ القدم، كأشكال من املعتقد واملوروث 
عىل  دالــة  كمضامني  وترتجمه  باملاء،  املتصل  الشعبي 
وخصوصا  واملوت20،  والحياة  والخصوبة  املقدس  موضوع 
أنه كان موضوعا للعبادة، عرب طقوس تبجيل وتقديس آلهة 
املاء، التي تتعدد ما بني آلهة البحار وآلهة األودية، وآلهة 
املائية  املجاالت  إىل غري ذلك من  املائية،  اآلبار واملغارات 
املقدسة، التي مازالت تحظى بنفس التمثل املقدس لهذا 
املورد، وملنابعه ورموزه األسطورية القدمية عند املغاربة21.

الدفينة،  وأرساره  للامء  البالغة  األهمية  هذه  يف  ولعل 
القدسية  من  بهالة  ربطه  إىل  األزل  منذ  اإلنسان  دفع  ما 
أن  فكان  واإلكبار،  الخيال  وتصويره عىل خلفية  والخرافة 
ألهه البعض، وربطه البعض بقوى الغيب من آلهة املطر 
والخصب، كام رأى فيه آخرون وجها لغضب اآللهة وأداة 

للعقاب.

وعىل ضوء ذلك، فرس أحد املتخصصني22 عىل أن األسطورة 
لظواهر  البدائية  للشعوب  الساذج  التفسري  نتاج  هي 
الطبيعة املختلفة التي كانت تصادفهم يف حياتهم اليومية، 
بحيث كانوا يضعون لكل ظاهرة بل لكل نشاط يقومون 
به إلها خاصا، وكانوا ينسجون حوله قصصا خيالية خارقة، 

وقد تكون األسطورة يف هيئة حكاية خرافية للعظة.

ومن املؤكد أن مغاربة املغرب األقىص خالل العرص الوسيط 
مل يخرجوا عن هذا اإلطار وعن هذا النمط من التفكري، فكان 
أن وجد املاء طريقا إىل تفكريهم يف الكون ويف تصورهم 
للطبيعة والخلق. ونسجوا مجموعة من األساطري لتقدسيه 
خاصة تلك املرتبطة به يف زمن الندرة. إذ يرجع عدد من 
هذه  تاريخ  الفايدة،  بل  العزيز  عبد  بينهم  من  الباحثني 
التاريخ23. حيث  قبل  ما  إىل مرحلة  والطقوس  املعتقدات 
اإلسالم مبجموعة من  تعاليم  العديد من  تم دمج وخلط 
الطقوس القدمية، وبالتايل قاموا مبا ميكن تسميته بأسلمة 
جملة من املامرسات الطقوسية القدمية التي كانت تدور 
يف جانب منها حول املجاالت الطبيعية املقدسة كالعيون 
ومنابيع املياه24. هذه األخرية التي تعد قوى خفية مؤثرة 
قدرة  أدت  وقد  خاصة،  قدسية  املواضع  تلك  مياه  متنح 
منذ  املادية  واألشياء  البشية،  األجسام  تنظيف  عىل  املاء 
أقدم العصور إىل جعله رمزا عاما ووسيلة شائعة للتطهري، 
إذن  فنحن  الذنوب25.  بغسل  الخاصة  الدينية  وللطقوس 
موارده  لحامية  األسطورة  نسج  إىل  يرتهن  مجتمع  حيال 
من الضياع واالنتفاء، ذلك أن قوة املعتقد تقوي السلوك 

وتوجهه نحو ما تقتضيه رضورة العيش. 

هذه  بعض  عــن  ــاذج  من التاريخية  النصوص  وتــقــدم 
يذكر  إذ  الوسيط،  العرص  خالل  سادت  التي  االعتقادات 
صاحب االستبصار تأثري رشب ماء عني برقال بطنجة عىل 
عقل شاربيه وإصابته بالحمق، فيعري بعبارة » رشبت ماء 

برقال، ال جناح عليك«26. ويقول الشاعر فيه:
ــل ــط رم ــ ــاء وس ــ ــني م بــطــنــجــة عـ

ــل ــي ــســب ــســل ــال ــاؤه ك ــ ــ ــذ مـ ــ ــذي ــ ل
ــن ــك ــذب ول ــ ــه عـ ــ ــ ــف وزن ــي ــف خ

ــف مـــيـــل27 ــ ــه ألـ ــاربـ ــشـ يـــطـــري بـ

لم يقتصر الدين وحده على 
مسألة رمزية الماء في خلق 
الكون، بل تكاد ترجع أغلب 

أساطير المجتمعات البشرية 
القديمة أصل الكون والحياة 

وجميع أصناف المخلوقات إلى 
الماء

ولعل في هذه األهمية البالغة 
للماء وأسراره الدفينة، ما دفع 

اإلنسان منذ األزل إلى ربطه 
بهالة من القدسية والخرافة 
وتصويره على خلفية الخيال 

واإلكبار
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عىل  بجردة،  نهر  عن  أوردهــا  التي  اإلشــارة  نفس  وهي 
الطريق إىل املغرب من تونس، أن من رشب من مائه قىس 
موالي  حامة  حرارة  ارتفاع  أن  الناس  اعتقد  كام  قلبه28. 
يعقوب هي من عمل عفريتني، أمرهام الخليفة املوحدي 
يعقوب املنصور )580هـ595-هـ/ 1184م1198-م( بإيقاد 
 « املرىض  املستحمني  يشفي  الله  وأن  الحامة  تحت  النار 

بربكة يعقوب املنصور«29. 

كام يدل اعتقاد الناس، بأن جربوت ملوك اإلنس لالستئثار 
القوة  أمام  مستسلام  ينتهي  العامة،  املائية  الثوة  بتملك 
الخرافية  الرواية  من  يبدو  ما  وهو  الجن؛  مللوك  القاهرة 
التي ارتبطت بشوع أحد ملوك املغاربة يف بناء قرصه عىل 
عني ماء ثرة بالقرب من مدينة فاس، تسمى »رأس املاء«30، 
املدينة،  الذي يشق  الجوهر  وادي  مبائها  يتزود  كان  التي 
حيث كان ملوك الجن الذين يسكنون فيها يقومون بقتل 
كل من رشع يف أشغال البناء من العامل والصناع، لدرجة 
دفعت البنائني إىل الفرار خوفا عىل حياتهم وخوفا عىل من 
حملهم عىل العمل فيها قهرا. وأمام إرصار السلطان عىل 
التامدي يف مشوعه، »هدده الجن عىل تصفيته فورا إذا مل 

ينسحب هو ومشوعه من املكان إىل األبد!31.

مل يتوقف اعتقاد املغاربة عند هذا الحد، بل جعلوا للامء 
موته،  من  املريض  شفاء  عىل  التعرف  يف  غيبية  قدرات 

حيث كان لرببر بني وارثني املجاورين ملوضع وادي فاس 
العني  املريض إىل رأس  إذ كانوا يحملون  تجارب يف ذلك، 
فيها،  الدخول  يهاب  غامضة  ]برئ  املهول  املوضع  »بذلك 
فيه  فيغطسونه  قعر[،  لها  يدرك  ال  عظيمة  دهسة  وهي 
حتى يقرب أن يطفئ، ثم يخرجونه، فإذا خرج عىل فمه 
أيقنوا  دم،  فمه  من  يخرج  مل  وإن  بحياته،  يبشونه  دم 
بهالكه«32. حضور املاء بهذه الرواية هو أمر مرتبط باعتقاد 
خرايف سائد، يتمثل يف قدرة مياه برئ رأس العني يف تحديد 
مصري املريض، هل يواصل الحياة أم أنه ميت من مرضه 
ذاك، وهو ما أدركه صاحب املؤلف الذي أبدى استغرابه 
ال  متعارف  عندهم  »وهو  بقوله:  األمر،  إنكار  عدم  من 

ينكر«33.

إىل  املنبع  من  تجاوز  االستشفاء  يف  املــاء  واستعامل   
املستعمل منه، فمن األساطري الخرافية التي سادت خالل 
ماء  بقية  أن  يف  األحمر  ابن  عند  جاء  ما  املرينية،  الفرتة 
به  للتربك  الناس  يحمله  كان  املريني،  الحق  عبد  وضوء 
ويستبشون به شفاء مرضاهم34. فارتباط املاء هنا بكرامة 
األشخاص يجعل منه مقدسا خاصة إذا كانوا ذووا سلطة، 
التربك  أجل  من  العامة  طرف  من  مــزارا  بذلك  فيصبح 

والتداوي يف بعض األحيان.

ظل  املاء  عىل  املحافظة  هاجس  فإن  أخرى،  زاوية  ومن 
نجده  لهذا  الندرة،  زمن  يف  خاصة  املغريب  االنسان  يؤرق 
والربكة  التطري  مبعاين  مشمولة  شعبية  مبعتقدات  يربطه 
ودرء املخاطر التي قد تهدده بالضياع والثلوث، لهذا كان 
املغاربة يتطريون من إقامة االرحاء عىل األنهار ومنابعها. 
السوس  يف  إيجل  مدينة  وصف  يف  البكري  يورده  ففيام 
بأنها »مدينة كبرية سهلية بغربها نهر كبري جار من القبلة 
إىل الجوف، عليه بساتني كثرية متصلة ومل يتخذوا قط عليها 
رحى، فإذا سئلوا عن املانع لهم من ذلك قالوا: كيف يسخر 

مثل هذا املاء العذب يف إدارة األرحاء«35.

لم يتوقف اعتقاد المغاربة عند هذا الحد، بل جعلوا للماء قدرات 
غيبية في التعرف على شفاء المريض من موته، حيث كان لبربر بني 

وارثين المجاورين لموضع وادي فاس تجارب في ذلك

هاجس المحافظة على الماء 
ظل يؤرق االنسان المغربي 
خاصة في زمن الندرة، لهذا 

نجده يربطه بمعتقدات شعبية 
مشمولة بمعاني التطير 

والبركة ودرء المخاطر التي قد 
تهدده بالضياع والثلوث
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واألمر نفسه يؤكده الحمريي عند 
يف  ماست  وادي  عن  حديثه 
الذي  األقــىص،  السوس  بالد 
أن  إال  القوي،  بصبيبه  متيز 
هذا  عىل  يتخذوا  مل  الساكنة 
سئلوا  فإذا  قط رحى،  الوادي 
املاء  نتخذ  قالوا:  ذلــك  عن 
املبارك يف إدارة األرحاء!! وهم 

يتطريون بها36.

إن البعد القدايس للامء، جعله 
يقتحم مجال الرمز واألسطورة، 
حسب  أوجهه  تعددت  حيث 
به.  ارتبطت  التي  الخاصية 
فمنابع املاء يف املتخيل الشعبي 
النبثاق  مــواقــع  متثل  املــغــريب 
األرواح الشيرة التي تقطن عادة 
الكنوز  لحراسة  األرض  بباطن 
الدفينة، وكلام أتيحت لها الفرصة 

للخروج إال وترسبت إىل السطح عرب 
من  عليه  ينطوي  ما  رغم  الرأي  وهذا   .37 املائية  املنافذ 
التي  واألساطري  الخرافات  تتبع  من  ميكن  أنه  إال  عالت 
نسجها املغاربة واملرتبطة بالشبكة املائية، ويف االستشفاء 
من بعض االمراض كالعقم والحمى والخصوبة وغريها من 
يف  والحامات  املياه  منابع  بعض  اختصت  التي  األمراض 

الشفاء منها.

حضور الماء في الخرافة والسحر

عن  وتقوى  تواصل  املاء  تقديس  أن  إىل  اإلشــارة   تجدر 
القدسية  من  بهالة  أحاطته  التي  الشعبية  املتون  طريق 
من خالل الخرافات واألعامل السحرية، وذلك للمحافظة 
عليه من الضياع أو استعامله لتثبيت املشوع السيايس كام 
سرنى ذلك، وتحرض يف هذا الجانب العديد من الحكايات 
املصدرية التي تؤسس للقداسة التي حيض بها املاء وتؤتت 
الفردية  واملواقف  التمثالت  وبناء  الشعبية  للأمثورات 

والجامعية.

بعض  دونها  التي  الخرافية  والــروايــات  القصص  ومن 
يف  املغربية  بالذهنية  ترتبط  والتي  املغاربة  املؤرخون 

منابع  تقديس  نجد  باملاء،  عالقتها 
إحدى  إليه  تشري  ما  ومنها  املياه. 
الحادث  إىل  املصدرية  الروايات 
إلية محمد بن  الذي عمد  املفتعل 
يف  أحــد  يشكك  ال  حتى  تومرت، 
املرابطني  أمام  هزميته  بعد  عقيدته 
مشوعه  لتثبيت  للبرئ  بتوظيفه 
من  ملك  أتــاه  أنه  مدعيا  السيايس 
مييز  بنور  ونوره  قلبه  فغسل  السامء 
حيث  النار،  وأهــل  الجنة  أهــل  به 
املالئكة  أنزل  الله  إن  الرواية:«  تقول 
ابن  بصدق  يشهدون  اآلبار  إحدى  إىل 
معه  والناس  املهدي  فسار   « تومرت 
عىل  ووقف  البرئ،  تلك  إىل  يبكون  وهم 
أبا  إن  الله  يا مالئكة  رأسها وصىل، وقال 
عبد الله قد زعم كيت وكيت، فسمع من 
أسفل البرئ صدق صدق. وكان قد رتب بها 
مطهرة  البرئ  هذه  إن  املهدي،  قال  ذلك،  يفعلون  رجال 
مقدسة قد نزل إليها املالئكة، واملصلحة أن تطم لئال يقع 
فيها نجاسة، فألقوا فيها من الحجارة والرتاب ما طامها«38. 

ويف املقابل، نجد لهذه الرواية الخرافية التي عمد إليها ابن 
كان  حيث  القدمية؛  العربية  الطقوس  يف  صداها  تومرت 
أو  قدمية  برئ  من  الغائب  أخبار  يستقصون  قدميا  العرب 
أو  البرئ  داخل  يف  مرات  ثالث  عليه  باملناداة  قديم،  حفر 
الحفرة، »فإن سمعوا صوتا علموا أنه حي معاىف، وإن مل 
يسمعوا شيئا علموا أنه قد مات«39. وهو ما يدل عىل تأثر 

ابن تومرت باألفكار التي جاء بها من املشق.

محكمة  حيلة  من  الرواية  هذه  عليه  تنطوي  ما  رغم 
بعد  السيايس  مشوعه  لتثبيت  تومرت  ابن  استعملها 
هزميته أمام املرابطني، إال أنها تصور لنا جانبا من الذهنية 
الراسخ  العتقادهم  الوسيط  العرص  خالل  سادت  التي 
عىل  بنظرهم  دامئا  متواجدة  خفية  وقوى  أرواح  بوجود 
منابع املياه ويف أعامق اآلبار منذ القدم40.  ويعزى توظيف 
البرئ من طرف محمد بن تومرت إىل القدسية التي حيض 
برئ  لحفر  املطلب  عبد  رؤيا  زمزم، حيث جسدت  برئ  بها 
الحلم  نعتت يف  فالبرئ  والقديس،  االجتامعي  زمزم جدلية 
تفيض عىل  إبراهيم »وبره« ألنها  بطيبة، ألنها من ساللة 
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األبرار وتغيض عىل الفجار41. 
إىل  ــارة  إش ذلــك  ويف 

استمرار الرمزية 
ــه  ــف ــي ــوظ وت
إلضـــــفـــــاء 

ــدس  ــ ــ ــق ــ ــ امل
ــات  ــامرس ــىل امل ع

االجتامعية.

وتكث يف هذا الجانب الروايات 
الخرافية التي تقر بوجود جامعة ال 

مرئية من الجن لها قدرات خارقة وجب 
توقري أماكن تواجدها مثل الرساديب املظلمة 

تربرها  التي   . الراكدة  واملياه  االنهار  ومجاري 
عبادة املغارات، وتقديس الينابيع والحامات واالرحاء 

املائية منذ القدم.

ومن هذه الروايات الخرافية، ما ذكره الوزان عن الطالسم 
مبدينة  للامء  الجالبة  القنوات  يف  املرابطون  وضعها  التي 
مراكش،  إىل  يصل  أغامت  نهر  ماء  أن   « بقوله:  مراكش 
يؤخذ بالقرب من أغامت ويتابع جريانه يف قنوات تحت 
األرض، وقد أمر عدد من امللوك بالبحث ملعرفة من أين 
إىل  األشخاص  بعض  فدخل  مراكش،  إىل  املاء  هذا  يأيت 
القناة من النقطة التي يصل إليها املاء ويف أيديهم مشاعل 
يستضيئون بها، وملا قطعوا بعض املسافة يف القناة أحسوا 
بهبوب ريح شديدة أطفأت مشاعلهم وهال من القوة ما 
خيل إليهم أنه ال عهد لهم مبثلها، وتعرضوا أكث من مرة 
إىل  باإلضافة  ألنه  الوراء،  إىل  الرجوع  إمكان  عدم  لخطر 
ذلك كان مجرى املاء مسدودا بكثل حجرية ضخمة ينكرس 
عليها املاء ليمر من هذه الجهة وتلك، وأخريا وجدوا حفرا 
ومل  محاولتهم،  ترك  إىل  اضطروا  إنهم  حتى  جدا  عميقة 

يجرس أحد بعد ذلك عىل استئناف هذا العمل«42.

وصفا  لنا  الوزان  يقدم  النقطة  هذه  لحدود   
ملحاولة من بعض امللوك لغاية معرفية 
قد تفيد البحث عن مصدر مياه 
ذلك  كــان  ورمبــا  املدينة، 
تهدف  أمنية  ألسباب 
يف  املاء  توظيف  إىل 
الضغط عىل ساكنتها يف 
حاالت التمرد أو الحرب، 
الخرايف  الجانب  أن  غري 
للرواية سيبتدئ من خالل اآليت 
الوزان حني أراد أن يقدم  من كالم 
تربيرا للحادث فكتب »يقول املؤرخون 
بفضل  توقع  مراكش  أسس  الذي  امللك  أن 
معارك  سيخوض  أنه  املنجمني  بعض  معطيات 
هذه  جميع  السحري  الفن  بواسطة  فأنجز  كثرية، 
العوائق الطارئة يف تلك القناة، حتى ال يعرف أي عدو من 

أين يأيت املاء إىل املدينة فال يستطيع أن يقطعه عنها«43. 

مراكش  ملدينة  املــاء  جلب  قنوات  إنشاء  إذن  ارتبط 
والطقوس  اإلجراءات  ببعض  الوزان  حسب  )الخطارات(، 
الحرب،  حالة  يف  مياهها  أمن  تضمن  التي   44 السحرية 
يف  املاء  استغالل  من  ساكنتها  بخوف  يتعلق  ارتباط  وهو 
الضغط عليهم وإخضاع إرادتهم يف حاالت الحرب، وهذا 
رمبا يربر نش أو اختالق مثل هذه القصص إلرهاب األعداء 
من التعرض ملياه املدينة. فهو هاجس أمني حولته ساكنة 
مياه  قنوات  أمن  تربط  خرافة  إىل  يبدو  ما  عىل  املدينة 

مراكش بالطالسم السحرية. 

بعض  عن  اطالعنا  يف  إفريقيا  وصف  صاحب  يتوان  مل 
املامرسات السحرية املرتبطة باملاء، إذ يشري مرة أخرى يف 

ارتبط إذن إنشاء قنوات جلب الماء لمدينة مراكش )الخطارات(، 
حسب الوزان ببعض اإلجراءات والطقوس السحرية 44 التي تضمن 
أمن مياهها في حالة الحرب، وهو ارتباط يتعلق بخوف ساكنتها 

من استغالل الماء في الضغط عليهم
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وكيفية  فاس  أهل  من  العرافني  بعض  معرض حديثه عن 
استخدامهم للامء يف إيهام الناس بالتبرص وكشف الغيب، 
يجعلون  الذين  العرافني  الثاين  الصنف  ويضم   « بقوله: 
ع، ويرمون فيه قطرة زيت فيصري شفافا،  املاء يف قدر لَـامَّ
املرآة  يف  يرون  كام  فيه  يرون  أنهم  العرافون  ويزعم  
جامعة من الشياطني القادمني بعضهم خلف بعض، كأنهم 
كتائب جيش تعسكر وترضب الخيام، ويسلك بعض هؤالء 
الشياطني طريق البحر وبعضهم طريق الرب، وعندما يرى 
معرفته  يود  ما  منهم  يطلب  اسرتاحوا  قد  أنهم  العراف 

فيجيبونه بإشارات باليد أو العني«45.

وإذا كانت مثل هذه الحيل تنطل عىل عدد ممن يعتقدون 
يف السحر والسحرة، فإن ذلك عىل ما يبدو مل يكن ليقنع 
الوزان وإال فام كان ليكشف األمر ويصفه بالزعم »ويزعم 
العرافون«، غري أن إيراده ضمن وصفه للمدينة دليل عىل 

تفشيه واعتقاد البعض فيه. 

يحرض املاء يف هذه الرواية كامدة نقية صافية، تزداد صفاء 
توهم  صافية،  بقعة  يشكل  مام  بها  زيت  قطرة  بإضافة 
الجن،  ورؤية  الغيب  عوامل  عىل  العراف  بصرية  بانفتاح 
فيبلغونه بأمور الغيب، مستغلني سذاجة عقول بعص أهل 

زمانهم.

الماء والكرامة

إذا كانت معجزات األنبياء تعود إىل أمر إلهي ال يدعو إىل 
الشك، فإن التسليم العقل بالكرامات املائية تتجاوز قانون 
الطبيعة وتنفيه، لكن املؤكد هو اقتفاء أصحاب الكرامات 
منها  كثري  جاء  لذا  وسلم.  عليه  الله  صىل  النبي  سلوك 
التي  كالقدرة  مختلفة،  بروايات  معجزاته  من  مستوحى 
صحراء  طريق  يف  مرة  مر  حينام  نافع،  بن  عقبة  أظهرها 
ماء،  هناك  يكن  مل  حيث  خاوارا،  قرص  بنواحي  افريقية 

»فصىل ركعتني ودعا الله«46، فأخذ فرسه يبحث يف األرض، 
فانفجر املاء، وملا حفروا وجدوا ماء طيبا. ويف رواية مامثلة 
1060م(،  )451هـ/  الجازويل  ياسني  بن  الله  عبد  للفقيه 
اشتد  الصحراء  أنه خالل سفره يف  املرابطية  الحركة  زعيم 
بأصحابه العطش ومل يجدوا ماء اشتكوا له، فأجابهم قائال: 
» احفروا بني يدي، فحفروا فوجدوا املاء بأدىن حفر، فشبوا 
مامثل  فعل  وهو  وأطيبه«47.  ماء  أعذب  واستقوا  وسقوا، 
الله عليه  الرسول صىل  املاء من بني أصابع  نبوع  ملعجزة 
وسلم، فعن أيب هريرة ريض الله عنه قال: » رأيت رسول 
الله )ص( وحانت صالة العرص والتمس الناس الوضوء فلم 
فأمر  اإلناء  ذلك  يده يف  الرسول )ص(  املاء فوضع  يجدوا 
أصابعه،  تحت  ينبع  املاء  فرأيت  منه،  يتوضؤوا  أن  الناس 

فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم«48.

يحضر الماء في هذه الرواية كمادة نقية صافية، تزداد صفاء 
بإضافة قطرة زيت بها مما يشكل بقعة صافية، توهم بانفتاح بصيرة 

العراف على عوالم الغيب ورؤية الجن
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قد  السياسيون  والزعامء  العسكريون  القادة  كان  وإذا 
سعوا وراء إظهار كراماتهم املائية إىل كسب ثقة أتباعهم، 
مشوعهم  تحقيق  ليضمنوا  أعدادهم  قاعدة  وتوسيع 
السيايس والدنيوي49. فاملاء لدى املتصوفة املغاربة يذهب 
يف بعده الرمزي ليصبح عونا لالتصال بالعامل املقدس، يتخذ 
الكرمية »وكان عرشه عىل  معاين كام توحي بذلك اآليات 
ويذهب  به  ليطهركم  ماء  السامء  من  »وينزل  املــاء«50، 
عنكم رجز الشيطان«51. ويف آية أخرى »وأنزلنا من السامء 

ماء طهورا«52.

 فاملاء هنا يتحول بفعل مصدره الساموي، أو عند تدخل 
األولياء، من ماء طبيعي، إىل كائن قديس  أو  األنبياء  أحد 
معارج  يف  باملتصوف  ويرتقي  الربكة  منه  فتحصل  مطلق، 

الوجود، منسلخا بفضله من املدنس الدنيوي53.

 تتعدد الكرامات املرتبطة باملاء بالكتب 
املناقبية، ومنها كرامة للشيخ أبو زكرياء 
يحيى بن موىس املليجي، أوردها التاديل 
يف تشوفه54، بقوله: » وحدثوا عنه، أنه 
أوىص أن يدفن برباط شاكر، فلام مات 
وادي  وصلوا  فلام  جمل،  عىل  حملوه 
شدة  من  املاء  كثري  وجدوه  تانسيفت 
السيول، ال يدخله أحد، فانفلق الوادي 
تدخل  كــان«.  كام  عاد  ثم  ــاوزوه،  وج
التي  الويل  كرامات  يف  الكرامة  هذه 
تسبق الدفن، يف تسخري الحيك إلبطال 
التامهي  خــالل  من  ــوت،  امل مفعول 
معجزة  واستحضار  األنبياء  بشخصية 
لرتسيخ  كمحاولة  السالم.  عليه  موىس 
مبدأ يف ذهنية املتلقي عىل أن كرامات 
وبركات األولياء ال تنقطع مبوتهم، وهو 
التي نراها  الزيارات واملراسم  ما يفرس 

برتبة  الشفاء  بغرض  الصالح،  ورجال  األولياء  لقبور  اليوم 
املكان أو مائه.

ومن املصادر املائية التي كانت موضع كرامات املتصوفة 
البحر، فقد أورد التميمي يف كتابه املستفاد55 كرامة للشيخ 
أنه خرج  الشلبي مبا نصه: » أخربت عنه  محمد بن سامل 
مع جامعة يف السياحة عىل ساحل البحر فأصابهم عطش 
الله:  عبد  أبو  الشيخ  لهم  فقال  ماء.  يجدوا  ومل  شديد، 
املاء  بلغ  حتى  البحر  فدخل  نعم.  فقالوا:  عل؟  تسرتون 
إىل صدره، ثم أخذ يغرف بكفيه، وسقاهم ماء عذبا حتى 

رووا جميعهم«.

واملكانة  الهيبة  تثبيت  يف  املقدمة  الكرامة  مجال  يدخل 
السرت  من  واتخذت  وصدقها،  الوالية  تأمني  بهدف  للويل، 
عن  التكتم  الصوفية  عادة  من  أنه  حيث  لإلقناع،  وسيلة 
رسا،  كراماتهم  عىل  واإلبــقــاء  الناس 
استعينوا   « )ص(  الرسول  لقول  امتثاال 
بالكتامن«.  حوائجكم  قضاء  عــىل 
ولتحليل مستوى الخطاب يف هذا النص 
التقاط مجموعة  املايئ، ميكن  الكرامايت 
من اإلشارات أهمها: أن البحر باعتباره 
الشيخ  فإن  واألرسار،  العلوم  مكمن 
يغرتف منه ما يشب منه وأصحابه، أو 
أتباعه، يف الطريق الصويف، وعذوبة املاء 
وصالح  الويل،  والية  صدق  عىل  دليل 

حله، وحسن طريقة عمله.

وباملثل اعترب امليش عىل املاء من أعىل 
لخاصة  إال  يحصل  ال  الذي  املقامات 
مستفاده  يف  يذكر  فالكتاين  األولياء56. 
)ت  ميمون  بن  يلنور  يعزى  أبو  أن   «
572هـ/ 1177م( ]كان يقول[ ما لهؤالء 

يدخل مجال الكرامة المقدمة في تثبيت الهيبة والمكانة للولي، 
بهدف تأمين الوالية وصدقها، واتخذت من الستر وسيلة لإلقناع، 

حيث أنه من عادة الصوفية التكتم عن الناس واإلبقاء على 
كراماتهم سرا، امتثاال لقول الرسول )ص( » استعينوا على قضاء 

حوائجكم بالكتمان«

فالماء هنا يتحول 
بفعل مصدره 

السماوي، أو عند 
تدخل أحد األنبياء 

أو األولياء، من ماء 
طبيعي، إلى كائن 

قدسي مطلق، 
فتحصل منه البركة 
ويرتقي بالمتصوف 

في معارج الوجود



183

البحر  لو كنت قريبا من  األولياء، والله  املنكرين كرامات 
الباديس  بذلك  معلال  عيانا«57.  املاء  عىل  امليش  ألريتهم 
األسباب  طريق  عن  لها  منكر  للكرامات،  املنكر  أن  إىل 
وامليش  حامل،  غري  من  الهواء  يف  الطريان  عند  فيستحيل 
وقد  الكرامات،  من  ذلك  وغري  حائل  غري  من  املاء  عىل 
يفيض الله للويل من لطفه ويسبب له ما أراد من األسباب 
الحاملة له58. وهو حق وال ميس املاء من القدم إال باطنه59. 
باإلنكار  جوبهوا  املتصوفة  أن  يعزى  أبو  قول  من  ويبدو 
يف خوارقهم، حيث عملوا عىل تأسيس مبحث الدفاع عن 
الكرامة الصوفية وجوازها رشعا ونقال، وهو ما يفهم من 
قوله إن ظهور الكرامات جائز، بل واقع، فهي عون للويل 
عىل  ودالة  استقامته،  حسن  عىل  وحاصلة  طاعته،  عىل 

صدق دعواه للوالية، وشهدت له بها الشيعة60.

ويعدد الباديس صور امليش عىل املاء بني املتصوفة حسب 
درجات توكلهم، فمنهم من »أحس املاء تحت قدميه مثل 
الرصاص«، ومنهم من » رمى برجله عىل املاء، وهو يخط 
بعصاه املاء«، ومنهم من بلغ إىل إرشاك نعليه، ومنهم من 

»ال يزيل ملشيه عىل منت البحر نعال«61.

الوسائل  أبرز  إحدى  املاء  فوق  امليش  كرامة  تعد  وبذلك، 
الروحي  وامتيازهم  املتصوفة إلثبات قدرتهم  لدى  املؤثرة 
يحاول  بهذا  وهو  واألنبياء،  الرسل  إال  يداهيه  ال  الذي 
وتعاىل  سبحانه  الله  بها  خص  التي  املعجزات  محاكاة 
األنبياء، والجنوح إىل مكانتهم بفعل غري مقدور عليه من 
طرف األشخاص العاديني. وهو نفاذ السالك إىل رس الحياة 
الحسية والعلمية، وطريقه إىل الله«62. فاملاء يف الخطاب 
النفس من دنس  الذي يطهر  العلم  الصويف هو رمز ل » 

الطباع ونجس الرذائل«63.

أما الكرامة املتعلقة باستنزال املطر فيورد صاحب املستفاد، 
كرامة للشيخ أيب يعزى يقول عنه: » وكان ال يحسن العربية 
ففهمت من كالمه أنه قال: يا سيدي هؤالء املوايل يسألون 
هذا العبد أن يسألك الغيث، ومثل يسألك يف ذلك، وأجرى 
دموعه من عينيه، ويترضع ويبيك. فام رجعنا إىل موضعه، 
وال برحنا من ذلك املوضع حتى نزل الغيث، ونزعنا ما كان 

بأرجلنا من النعال واألقراق بجري املاء«.

من  الكثري  ثناياها  بني  تحمل  هذه  الكرامية  الحكاية  إن 
الربكة  وظهور  الوالية،  صدق  يبني  الغيث  فإنزال  الرموز، 
الناس.  والخري عىل يد الويل، وذلك يف حضور جامعة من 
وتكمن داللتها يف أن املطر ميثل رمز الحياة، ويف الكرامة 
أن  الويل، كام  تأكيد صالح  بغرض  نبوية  استنباط ملعجزة 
الويل  اإلعانة والنرصة، فتواجد  الغوث أي  الغيث هو من 

بني أصحابه هو نرصة لهم يف الدنيا واآلخرة.

من  بالعديد  تزخر  نجدها  املناقب،  كتب  إىل  وبالرجوع 
يف  جاء  ما  ومنها  الرتبوية  الداللة  ذات  املائية  الكرامات 
كتب التشوف حيث يروي قصة عن الشيخ أيب الحسن عل 
بن أحمد الصنهاجي متحدثا فيها عن أيب العباس السبتي64، 
حيث يحيك أنه بينام كان جالسا مع جامعة من مريدي 
عليهم  ميــرون  الصبيان  من  بجامعة  إذ  املتصوف  هذا 
مستغيثني طالبني املطر، وهي إحالة عىل ما يبدو إىل طقس 
»تاغنجا« أو ما شابهها إذ لو تعلق األمر بصالة االستسقاء 
لنعتها بذلك لكونها ال تتعارض مع الشع، خالفا ملامرسة 
طقس »تاغنجا« التي قد تثري الراوي، ودون الغوص كثريا يف 
هذا التحليل نعود إىل رواية الصنهاجي، الذي يصيف أنه 
بعد مرور هؤالء الصبية طلب من أيب العباس االستسقاء 

للناس بعدما أصابهم من القحط والجفاف الرضر الكبري. 

سيستجيب حسب الصنهاجي الشيخ للطلب فدعا جلساءه 
ذلك  بعد  الحرارة،  شديد  واليوم  الدباغني،  لباب  للخروج 
سيطلب منهم التصدق مبا يحملون معهم، فكان له ذلك 
غري أنهم التقوا يف طريقهم بأيب عبد الله محمد بن يوسف 
وتابعيه  الشيخ  وضحك  استهزأ  الذي  الجذامي،  جذع  بن 
قائال: »صدقتم هذا الشيخ األحمق ارجعوا«65، غري أن أحدا 
مل يكرتث لكالم هذا األخري وهو دليل رمبا عىل شدة التعلق 

بالشيخ واالعتقاد يف قدراته وواليته.

يستمر املوكب يف املسري وأبو العباس » ينظر إىل السامء 

إن الحكاية الكرامية هذه 
تحمل بين ثناياها الكثير من 

الرموز، فإنزال الغيث يبين صدق 
الوالية، وظهور البركة والخير 

على يد الولي، وذلك في 
حضور جماعة من الناس
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منهم  ويطلب  شفتيه  ويحرك 
وبحمده  الله  سبحان  ترديد 
وبعد  العظيم«،  الله  وسبحان 
أبو  سيبش  املــســري  مــن  ــرتة  ف
هطول  بقرب  رفاقه  العباس 
املطر  بـــادروا،   « قائال:  املطر 

وخذوا نعالكم بأيديكم«66. 

الشيخ  قــوى  إىل  ــارة  إش وهنا 
عن  الكشف  يف  العباس  أيب 
تتبدد  مــا  ــو  املــطــر، وه ــرب  ق
طلب  يف  وخوارقه  كرامته  معه 
الغيث ورسعة االستجابة لواليته 
الجذع  ابن  يرغب  مل  وصالحه، 
واستمر  الشيخ  قــول  تصديق 
استهزائه  يف  الصنهاجي  حسب 

متعجبا  وأتباعه،  العباس  أيب  من 
األمطار،  ونزول  السامء  تغييم  أن  غري  له،  تصديقهم  من 
الشيخ  بربكة  ويسلم  موقفه  يغري  الجذع  ابن  سيجعل 
ويطلب العفو منه والسامح والتوبة، وقد ربط الشيخ أبو 

العباس هذه األخرية بتصدقة ابن الجذع لقبول توبته.

يف  الويل  كرامة  لتجليات  بعضا  ثناياها  بني  القصة  تحمل 
الوالية،  وإثبات  لإلقناع  كحجة  واتخاذها  املطر،  استنزال 
لكن الجزء األخري من الرواية الكرامية وما أتبثه العلم اليوم 
الحقيقة  يجعل  ونزولها،  األمطار  تكون  ميكانيزمات  من 
تقف أمام هذا االدعاء، يقول الصنهاجي« فقال ابن الجذع 
أليب العباس، عىس أن تعلمني بأي يشء علمت نزول املطر 
فلام  باردة يف خدي  ريح  فقال: مرت  بذلك،  أخربتنا  حني 
سحابة  فرأيت  السامء  إىل  برصي  رفعت  بردها  وجدت 
بطرف جبل درن«67، فهي إذن معرفة وخربة اكتسبها أبو 
العباس السبتي، جعلت منه بطال وكاشفا للغيب يف نظر 

أذهلت  وبركة  حجة  وصاحب  أتباعه، 
ابن  هنا  ميثلهم  والذين  املستهزئني 

الجذع.

ويف رواية أخرى نقلها ابن الزيات عن 
مام  اللمطي68،  زلو  بن  وجاج  الشيخ 
عبد  بن  عيىس  موىس  أبو  عنه  رواه 
أصاب   « فيها:  يقول  الجزويل،  العزيز 
الناس جذب بنفيس فذهبوا إىل وجاج 
فلام  بالسوس،  وهو  اللمطي  زلو  بن 
وصلوه، قال لهم: ما جاء بكم؟ فقالوا 
لنا  الله  لتدعوا  وجئناك  قحطنا  له: 
مثلكم  أنا  إمنا  لهم:  فقال  يسقينا،  أن 
كمثل قوم أبرصوا جبح نحل فظنوا أن 
فإنكم  عندي  انزلوا  ولكن  عسال.  فيه 
أضياف، فأضافهم ثالثة أيام، فلام عزموا 
لريجعوا  لوداعه  وجاءوه  االنرصاف  عىل 
إىل بالدهم قال لهم: إياكم أن ترجعوا من طريقكم األوىل 
يف  لتسكنوا  أخرى  طريق  من  فارجعوا  فيها  أتيتم  التي 
أرسل  عنه  انرصفوا  فلام  األمطار،  من  والكهوف  الغريان 
الله عليهم السحائب باألمطار ودامت عليهم األمطار فلم 

يصلوا إىل بالدهم إال بعد ستة أشهر«69.

يختص النص إذن باإلشارة إىل ما ميكن وصفه بسنة طلب 
الله، وهي سنة رشعية حيث استقينا  الغيث بربكة أولياء 
الناس بالعباس عم الرسول صىل الله عليه وسلم70، وتكرر 
هذا الفعل يف فرتات تاريخية مختلفة من تاريخ املغرب. 
كام يكشف هذا النص إبصار الشيخ وجاج بن زلو اللمطي، 
عن موجة أمطاء مستمرة تنتظر الوفد القادم إليه من بالد 
املعرفة  إطار  يف  إدراجه  يصعب  خارق  أمر  وهو  نفيس، 
الرواية  يف  الحال  عليه  كان  كام  املناخ،  بأمور  الطبيعية 

السابقة مع أيب العباس السبتي.

وهنا إشارة إلى قوى الشيخ أبي العباس في الكشف عن قرب 
المطر، وهو ما تتبدد معه كرامته وخوارقه في طلب الغيث وسرعة 
االستجابة لواليته وصالحه، لم يرغب ابن الجذع تصديق قول الشيخ 
واستمر حسب الصنهاجي في استهزائه من أبي العباس وأتباعه، 

متعجبا من تصديقهم له
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وعىل ضوء ما تقدم، يتبني أن املاء عنرص طبيعي نسبي، 
إلظهار  الكرامات  أصحاب  لدن  من  رمزي  بوضع  حظي 
الويل  يصبح  بذلك  إذ  وتصوراتهم؛  بهم  الخاصة  خوارقهم 
والطبيعة شيئا واحدا كام يبدو ذلك من خالل إنزال املطر 
عن  نتساءل  أن  ميكن  لذلك  وتبعا  البحر.  عىل  امليش  أو 
أهم الثمالت الرمزية للامء داخل أنساق الثقافة الشعبية 

املغربية.

الماء في األمثال الشعبية

يشكل املاء ملتقى املعتقدات الشعبية والعادات واألفكار 
ودالالت  مختلفة  أبعادا  عليه  تضفي  التي  والقناعات 
ذلك  عن  فينتج  وعقدية،  واجتامعية  وشعبية  ثقافية 
ثقافة شعبية معينة ترتبط به حسب اعتقادها. والذاكرة 
الشعبية املغربية تحفل بعدد كبري من األمثال واألقوال عن 
املاء والتي كثريا ما تتفق يف كثري من جوانبها مع جاء يف 

النصوص الدينية والطقوسية.

مناسبة  يف  املــاء  حضور  يعد  إذ 
اليومية  األنشطة  أكث  الطعام من 
الزمة  ورضورة  باإلنسان،  التصاقا 
املأثور  الــقــول  مثال  فنجد  ــه،  ل
َعاْم ْباَل َما، ِمْن قلِّْة الْفَهاَمة«،  »الطَّ
ــرضورة  ــي دعـــوة رصيــحــة ل وه
تواجده صحبة مائدة الطعام، بل 
إنه ارتبط باللباقة وأدب الضيافة. 

عالقة  يف  املتداولة  األقــوال  ومن 
املغاربة  قول  نذكر  كذلك،  باملاء 
»وْكرْسيِت وَماَيا والَ ْحِديْث ْقَفاَيا«71 
من  خري  واملــاء  الطعام  أن  أي 
األمثلة  ومن  مفيد.  غري  حديث 
الدالة عىل ذلك أيضا« فحال الل 

كينفخ يف كربة يابسة مثقوبة«72.« فحال الل كيصب املا 
يف الرملة«73.  كام ميثل املثال: »حرك املا يبان العطشان« 

رغبة الجميع يف الحصول عىل اليشء وقت ظهوره.

كأكث  والصحة  بالنظافة  املاء  ارتباط  عدم  يف  سبيل  وال 
املسائل ارتباطا به، فنجد من القول املأثور » املا تيغسل 
يستعملون  الذين  لألشخاص  به  للتشبيه  أو   .74 الجذام« 
وأمتعتهم  أموالهم  الناس  اغتصاب  يف  والخداع  الحيلة 
الداللة  املاء يف  كالقول » تيحسن بال ما«75.  كام يوظف 
عىل إبعاد من ال يرغب يف رؤيته مثل » املا والشطابة حتى 
لقاع البري، ال أنت ال أنا بخري«76.  ويقال عىل الشخص الذي 
يلحقه أذى وهو غافل عن أمره، » عايم عليه املا، وهو ما 
سايق أخبار«77. أو للداللة عىل اليأس من تحقيق يشء » 
للداللة  املثل  به  باملا والصابون«78.كام يرضب  غسل عليه 
عىل طلب اليشء من صاحبه دون اتخاذ وسيط »الل بغا 

يشب املا يقصد رأس العني«.

ال يتوقف ارتباط األقوال املغربية 
نجده  بل  الحد،  هذا  عند  باملاء 
أدعيتهم  ضمن  كذلك  ــارضا  ح
قولهم  مثال  فنجد  للغري،  بالخري 
تخرج  ــا  املَ يِك  ْيَجْعلْك  الله   «
دعاء  وهذا  نْعَمة«79،  ُكْل  منَّْك 
املغريب  اإلنسان  إدراك  مدى  يربز 
الحياة.  كذلك  للامء ورضورته يف 
البحث  عىل  الداللة  يف  استعمل 
 « بالقول  بالخري  املشاكل  حل  يف 
تشوف املا منني يدوز80«. ورجوع 
األمور إىل صوابها بالقول » ارجع 
املا ملجراه، والعبد املواله«81.  كام 
للتغلب  باألمان  املاء  شبه حضور 
عىل الــش« املــا أمــان والــش ما 
يبان«82. ومن األمثال الدالة كذلك 

يعد حضور الماء في مناسبة الطعام من أكثر األنشطة اليومية 
التصاقا باإلنسان، وضرورة الزمة له، فنجد مثال القول المأثور 

ْة الْفَهاَمة« َعاْم ْباَل َما، ِمْن قلِّ »الطَّ



186

ميحيه  ما  السام  يف  رسنا  قول«  وكتامنه  الرس  حفظ  عىل 
ما«83. 

ويف األقوال املأثورة عن أهمية ماء املطر يف السنة الفالحية 
الذي ينزل ما بني 25 أبريل و5 نذكر » الشتاء نيسان كرتفد 
يف الكيسان«84. حيث كان كثريا من الناس يحتفظون به يف 
قوارير صغرية للتربك به، ويعتربونه ذا بركة إلهية85.  كام 
كانت األمطار قوية تحدث هلعا يف صفوف الناس حيث 
يتم الدعاء يف القول املأثور »الله يعطينا قد النفع« خوفا 
من الفيضانات التي تؤدي بأرواحه. ويف حالة تأخرها عن 
موعدها يقال: »الري الل ما ينفع البكري ينفع املازوزي«. 
ويف هذا املثال ما يبني إدراك االنسان املغريب ألهمية املاء 
الوطيدة بني  العالقة  تبيان  الحياة، بل يصل أحيانا إىل  يف 
باعتبارهام  بهذين  وتشبته  واملاء  باألرض  املغريب  االنسان 
القول  ل  خال  من  واضحا  يبدو  ما  وهو  االقتصاد،  أساس 
الَكْسَكاْس  ُيَويلِّ ُفوْق  اْلُبوْر َحّتى  ْفْزَرْع  َتْطَمْع  املأثورة »الَ 
تعتمد فقط عىل  التي  البعلية  الفالحة  والبور هو  ِيُفوْر« 
املخزنة  املياه  موارد  إىل  اللجوء  املطرية دون  التساقطات 
الذهنية  أن  عىل  يدل  وهذا  منها.  والجوفية  السطحية 

املغربية يف متاهي مستمر مع املاء.

مل تكتِف الثقافة الشعبية عند هذا الحد، بل اشتغلت عىل 
توكيد قداسة املاء عن طريق املثل الشعبي، كعنرص بناء 
تبتعد عن حاميته من  التي ال  املرامي والغايات  لتحقيق 
الشعبية أو املثل  الحكاية  الضياع والتلوث، وتصبح بذلك 
الشعبي حليفا للتنمية املستدامة إن صح القول، من خالل 
»ما  املَا«86،  عىل  ْتَحْط  كاْن  ولَْو  املاء  »أرَْفْد  املأثور  القول 
َتْهرَْق حتى ْتصيب َما« وهي دعوة للتقليل من استهالك 

املاء. 

حاولنا من خالل هذا العمل أن نالمس بعض أوجه تدبري 
املغاربة  الندرة والوفرة عىل حد سواء عند  املياه يف زمن 
بعض  عىل  الوقوف  خالل  من  الوسيط،  العرص  خالل 
»تاغنجا«  الندرة كطقس  املطر يف زمن  استنزال  الطقوس 
عليه  للمحافظة  الخرافية  األساطري  ونسج  واالستسقاء. 
من الضياع،  إىل جانب الهالة التي حظي بها كامدة ذات 
املاء  مثل  كام  سياسية،  وحتى  وسحرية  عالجية  خصائص 
املتصوفة.  معارج  يف  لإلرتقاء  مادة  الصوفية  الكرامة  يف 
وباملثل جاء توظيف املاء يف األمثال الشعبية كأكث العنارص 

الرضورية للحياة يف حقول وسياقات مختلفة.

والتمثالت،  الشعبي  املنت  إن  القول  ميكن  الختام،  ويف 
باعتباره لسان  أثريا لفهم أي مجتمع،  تبقى مدخال قرائيا 
والسحر  والخرافة  األسطورة  ففي  املتعاقبة،  األجيال  حال 
الثقافة  صنوف  من  وغريها  الشعبية  واألمثال  والكرامة 
الشعبية، ما يجعلنا نفهم جيدا ذهنيات املجتمع املغريب 

يف الفرتات السابقة، وتحليلها يف الوقت الحايل.

وفي األقوال المأثورة عن 
أهمية ماء المطر في السنة 

الفالحية الذي ينزل ما بين 25 
أبريل و5 نذكر » الشتاء نيسان 

كترفد في الكيسان«
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 ملــــــــــــــف العـــــــدد

موسى  فقير الفرجة المسرحية 
بين المحلي 

والعالمي

الرتاث  روافد  من  أساسيا  رافدا  تعّد  الفرجوية  األشكال  أن  البنّي  من 
الثقايف الشعبي الشفهي العريب، الذي يحمل يف ثناياه مالمح فرجوية 
ممرسحة، يكاد استثامرها يف املرسح ميثل أرضية خصبة يف بناء العرض 
الدرامي. ومبا أننا نتبنى ونعترب الفرجات الشعبية من األشكال البدائية 
التعبريية  الفنون  من  املرسح  كون  إىل  ذلك  يف  نستند  فإننا  للمرسح، 
ذات الصلة القوية باملحيط االجتامعي املرتبط بعدة مجاالت إنسانية 

تعرتيها رشوط التغيري وتخضع لشوط وقوانني التطور . 

الشعبية  األدائية  واملامرسات  املظاهر  بعض  فإن  املنظور،  هذا  من 
بالقوانني  دوما  ومرتهنة  ليست مشوطة  العريب  العامل  يف  املدونة  غري 
تتمظهر  املرسح  أصالة  ألن  املرسحية،  للظاهرة  قّعدت  التي  األرسطية 
من خالل قوته الشعبية الضاربة يف عمق تاريخ الفكر اإلنساين منذ أمد 

بعيد.

الفرجوية وتجلياتها الداللية والرمزية يف   وإن الحفر يف تاريخ األشكال 
مظاهرها  جل  يف  الشعبية  الثقافة  أن  نستخلص  جعلنا  العريب،  الوطن 
لها روابط تاريخية مندمجة مع أشكال فرجوية عربية وعاملية، تنم عن 
وحدة الوجود الثقايف اإلنساين، الذي يستمد مكوناته وعنارصه من العمق 
األنثبولوجي للحياة البشية. فمنذ الوجود البشي عىل هذه األرض، وعرب 
توايل القرون واألزمان، انتش اإلنسان يف كل البقع الجغرافية العاملية، ونتج 
عن هذا ظهور عادات وتقاليد وأعراف متنوعة. فهي وإن اختلفت يف بعض 
جوانبها يبقى مصدرها واحدا، يستلهم البعد األنطولوجي واألسطوري والروحي الذي ميتلكه 
اإلنسان، وتتجىل مظاهره يف كل الطقوس واملامرسات، وعليه فاألشكال الفرجوية الشعبية ليست وليدة 
الصدفة، بل إن رموزها الثقافية التعبريية تسهم يف تعميق نظرتنا إىل الحياة وتفكرينا يف مساءلة الذات، 
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وتصفح التاريخ، الستبطان جل العوامل املساهمة يف خلق 
هذه الرموز. 

كام أن تبني املقاربة االجتامعية رضورة مستلزمة يف وقتنا 
روح  عىل  الذات  هيمنة  إزاحة  يف  تساهم  ألنها  الراهن، 
كل  عىل  بظاللها  وأرخت  سيطرت  العوملة  ألن  الجامعة، 

مجاالت حياة اإلنسان.

الفرجة والمسرح.. أية عالقة؟

فام هو  املرسح«،  و«أشكال  الفرجة«  »أشكال  نقول  حني 
نقاد  معظم  إن  الفرجة؟  أشكال  كلمة  من  إذن  املقصود 
املرسح يعتقدون أن الشكل الفرجوي أو مصطلح »الشكل 
النصوص  مناذج  متييز  أجل  من  غالبا  يستخدم  املرسحي« 
)الرتاجيديا،  الكربى،  األنواع  عن  جدا  الدقيقة  والعروض 
املتحرك  املظهر  ولوج  يعني  شكل  وهو  الكوميديا...( 
األهداف  وظيفة  من  انطالقا  الفرجة.  لنامذج  واملركب 
قاعدة  استحالة وضع  إىل  تؤدي  التي  الجديدة  والظروف 
أي،  وعل  واملرسحية.  الدرامية  لألنواع«1  وقارة  مقبولة 
الخوض يف تساؤل  الفرجة وأشكالها ال يستدعي  فمفهوم 
فلسفي عميق بشأنها، فهي نوع من التسلية وخلق املرح 
من أجل إثارة انتباه السامع وتحريك أحاسيسه وعواطفه، 
أو  سخريا  عرضا  كان  سواء  العرض  مع  مندمجا  ليصبح 

تفكهيا، أو ميلودراميا.

نستنتج من خالل هذه املفاهيم، أن الحديث عن األشكال 
أن  بدليل  مفارقة،  أية  بينهام  تبدو  ال  واملرسح  الفرجوية 
األوىل توفر للفعل املرسحي مادته الخام، فعنارص األشكال 
الفرجوية أو كام يروق لبعض الباحثني تسميتها األشكال ما 
التمثيلية هي مكونات  قبل املرسحية أو األشكال ما قبل 
يستحيل  تراثية،  فطرية  اجتامعية  وطقوس  احتفالية 
مرسحة  فإن  وعليه،  املرسحية.  الفرجة  فعل  يف  تغييبها 
التجربة عند كبار  الظواهر الشعبية كانت أساس منطلق 
املخرجني املرسحيني العامليني يف العرص الحديث بعد فرتة 
نتائج  من  األخرية  هذه  خلفته  ملا  نظرا  الصناعية،  الثورة 
فكرة  شاعت  املجتمعية، حيث  الفئات  بعض  سلبية عىل 
والطقوسية  االحتفالية  الروح  »عودة  إىل  الشعبي  املرسح 
استعادة  يف  رغبة  ذلــك،  قبل  املــرسح  عليها  كان  التي 
العفوية، وكذلك  الشعبية  الدينية والطقوسية  االحتفاالت 

االحتفاالت الوطنية )...( 

مرسحا  شكل  من  أول  بوتشري  موريس  الفرنيس  ويعترب 
للشعب يف مقاطعة الفوج يف فرنسا، وكان يقدم عروضه 
إال  كامل  بشكل  فكرته  تتبلور  مل  ولكن  الطلق،  الهواء  يف 
مع املخرج الفرنيس جان فيالر، الذي أجرى تغيريا جذريا 
يف بنية املرسح انطالقا من رغبته يف الوصول إىل أكرب عدد 
ممكن من الناس، كام امتد املرسح الشعبي من فرنسا إىل 
بريشت،  وبرتولد  بسكاتور  إروين  املخرج  يد  عىل  أملانيا 
الشعبي. عىل  أساسيا يف تطوير املرسح  لعبا دورا  اللذين 
الرغم من أنهام مل يذكرا يف كتاباتهام النظرية تعبري املرسح 
الشعبي، الذي انطلق منه الفرنسيون إال أن الصيغ املختلفة 
التي اقرتحاها مثل املرسح الربوليتاري، واملرسح السيايس، 
واملرسح التحرييض، واملرسح امللحمي، كانت تصب جميعا 

يف املنظور نفسه«2. 

 الفرجة موطن الوجود

املرسحية  باملالمح  املوسومة  الفرجوية  األشكال  إن 
التي  البيئة  روافــد  من  رافــًدا  غالبا  تكون  والتمرسحية 
البشية.  تاريخ  مكونات  مع  تناغمها  رغم  فيها  تشكلت 
تحمل  الثقافية  الرموز  تبقى  النشأة،  أسطورة  فمن خالل 
يف طياتها أثر البيئة التي أنتجتها، ويظهر هذا يف سلوكات 
ومواقف منتج الفرجة الشعبية، فهو غالبا ما ميتح رؤيته 
للعامل عىل ضوء ما يحيط به من أفعال يحورها إىل كالم 
يثري فضول اإلنصات واالنتباه. وعليه، فاألشكال الفرجوية 
التعبريية  الثقافية  رموزها  إن  بل  الصدفة،  وليدة  ليست 
تعمق النظرة للتفكري مليا ملساءلة الذات، وتصفح التاريخ 
الستبطان جل العوامل االجتامعية املساهمة يف خلق هذه 

الرموز.

إن األشكال الفرجوية 
الموسومة بالمالمح المسرحية 
والتمسرحية تكون غالبا رافًدا 
من روافد البيئة التي تشكلت 
فيها رغم تناغمها مع مكونات 

تاريخ البشرية



197

ما ميكن استعراضه يف هذا الصدد، هو أن الفرجة بأشكالها 
املتعددة هي نشاط غريزي يتسع ليشمل جوانب عديدة 
ميكن  هنا  »من  يتلقاها.  أو  ميارسها  من  مبقصدية  تتصل 
عن  تعرب  مصغرة  اجتامعية  درامــا  بكونها  إليها  النظر 
وإن  هذا  اإلنسانية«.3  الثقافة  يف  ودالة  حاسمة  لحظات 
معربة  كانت  القدم  منذ  الفرجوية  األشكال  أنثوبولوجية 
والتعبري  الرقص  أنواع  حيث«إن  مترسحية،  تجليات  عىل 
هي  التقليدية،  الجامعات  أغلب  ميارسها  التي  الجسدي 
تجسد  التي  الرموز  بقوة  تعرض  مترسح  أفعال  أساس 
التاريخ.  انسجام املجتمع وجمود زمان ينفلت من دائرة 
املتكررة  القناعة  اإلنسان  يستمد  العروض،  هذه  ومن 
بوجوده وتأكيد حياته الجمعية. بل إن بعض املجتمعات 
ال تستمد وجودها إال بواسطة هذه العروض األسطورية«4، 
وإن إمعان النظر يف البحث عن سياقات األشكال الفرجوية 
عند  تبلورت  التي  الجديدة  النقدية  املفاهيم  إىل  تقودنا 

خالد  ومنهم  املغاربة  النقاد  بعض 
متعددة  مفاهيم  قدم  الذي  أمني 
متأثرا  والفرجوي  الفرجة  لفعل 
املركز  ويعد  غربيني  نقاد  بأعامل 
أحد  الفرجة  ــدراســة  ل ــدويل  الـ
املراكز األكادميية، التي تعد مختربا 
استبطان  يف  متخصصا  علميا 
ودورها  العاملية  الفرجات  تاريخ 
بني  الثقايف  التناسج  تشكيل  يف 
الناقد املرسحي  أن  الشعوب. كام 
عدة  قدم  بــدوره  يوسفي  حسن 
الفرجة  أسئلة  حــول  طروحات 
التغريات  مع  انسجاما  ومفاهيمها 
فهو  حاليا،  العامل  يشهدها  التي 
يرى أن البحث يف الفرجات مجال 
حيوي ومتجدد باستمرار، ومفتوح 

عىل كل األفاق املعرفية، السيام وأن الفرجات تعد تعبريات 
واالجتامعية  اإلنسانية  األبعاد  مختلف  فيها  تتقاطع 
ذلك  لفهم  مرآة  وهي  ما،  ملجتمع  والسياسية  والثقافية 

املجتمع واستيعاب صريورته5. 

قضايا  احتواء  عىل  وقدرة  قابلية  له  الفرجة  مفهوم  إن   
األصالة،  التاريخ،  السلطة،  قبيل  من  وشائكة  متعددة 
اعتبار  وميكن  الــوجــدان...  املقدس،  الذاكرة،  التناص، 
الفرجة، إذن، كبؤرة النبعاث الثقافة ووسيط يعكسها، إذ 
توجد ضمن زمان ومكان معينني، لكن تأثريها يظل مشعا 
يف ذاكرة املتلقي بعد انتهائها، وتستشف أفقا آخر، وذلك 
كام  وجمهورها،  مامرسيها  ومامرسات  ونصوص  ذاكرة  يف 
ببعده  يتميز  الشعبية  الفرجة  تشغله  الذي  الفضاء  أن 
والخاص  العام  عوامل  بني  القطيعة  يقيم  ال  فهو  الرمزي؛ 
عرب فصل املمثلني عن الجمهور، بل أكث من هذا تستدرج 
جمهورها  الشعبية  الفرجات  أغلب 
عوض  طقوسها  يف  للمشاركة 
وهذا  السلبي،  بالتلقي  االكتفاء 
ما  رسعــان  جمهورها  أن  يعني 
يوجد  وال  صانعها،  إىل  يتحول 
فصل بني الوهم والحقيقة، وهذا 
القديس  بني  ــراوح  ت يجعلها  ما 
إنها  والخاص  العام  والدنيوي، 
فضاءات  يف  تتموضع  ببساطة، 

املابينية.6

بني  يحدث  ــذي  ال التفاعل  إن 
إىل  ينفد  مامرستها  أثناء  الناس 
وبهذا  النفسية،  بنياتهم  صميم 
املعنى تعد الفرجة سكنا لإلنسان، 
تعبري هايدجر  استعرنا هاهنا  إذا 
موطن  يعتربها  حينام  اللغة  عن 

 إن مفهوم الفرجة له قابلية وقدرة على احتواء قضايا متعددة 
وشائكة من قبيل السلطة، التاريخ، األصالة، التناص، الذاكرة، 

المقدس، الوجدان... ويمكن اعتبار الفرجة، إذن، كبؤرة النبعاث 
الثقافة ووسيط يعكسه
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األمر  فكذلك  اللغة،  يف  يحيا  اإلنسان  أن  فكام  الوجود7، 
بالنسبة لعالقته بالفرجة. وهذا ما يشري إىل تلك الفعالية 
اإلنسان،  يف  النفيس  بالجانب  الصلة  الشديدة  الوجدانية 
فكلام كثت الفرجة بني الناس انعكست يف الحياة قابلية 
العيش، وكام يرى بول ريكور فالحياة ال تصبح جديرة بأن 
تعاش إال عندما تصاغ عىل شكل قصة8. إن العامل حني يغدو 
ممثال من خالل الفرجة يصري أليفا بالنسبة لألنا، فالفرجة 
هي التي متكن الناس من التغلب عىل تلك الغرابة املقلقة 

التي تلف وجودهم.

ال يخفى علينا أن الفرجة العربية ظاهرة لها خصوصيات 
جاملية وفنية عريقة، أخذت أحيانا شكال مشابها للفرجات 
مغايرا؛  شكال  اتخذت  أخرى  وأحيانا  العامليـة،  التعبريية 
إذْن، ال مناص من االختالف إذا اختلف املوقع الجغرايف«9، 
ولذلك نعترب أن أشكال الفرجة باملغرب عىل سبيل املثال: 
وجياللة  وحامدشة  عيساوة  وطوائف  الرمى  اعبيدات 
كلها  والحلقة...،  الطلبة  وسلطان  الذكر  وحلقات  وگناوة، 
أشكال فرجوية تتامثل مع الفرجات العربية التي »كانت 
اللعب والتمرسح«10،  إىل  الجامعة  تلبي ولو جزئيا حاجة 
الساحات  يف  املستمر  االلتقاء  من  انحدرت  التي  وأيضا 
الواقع  من  لعبها  مبادئ  ونهلت  واملواسم،  ــواق  واألس
اليومي11، وتتشابه أيضا مع الفرجات العاملية القدمية عند 

اإلغريق والرومان.

العصور  جميع  يف  البشية  بالحياة  مرتبطة  الفرجة  إن   
واألحقـاب، وأهدافها هي تصوير حالة اإلنسان ومحاكاته 
يف بعض جوانبه، وإن كانت يف األصل مشـدودة بقوة إىل 
الشعائري  باملكّون  مرتبطة  أي  والقداسة،  التقديس  طابع 
الديني، وهي يف الوقت نفسه، ظاهرة اجتامعية وثقافية، 
إىل جاملية  استنادا  اإلنسان،  حياة  وتصور  وتحايك  تجسد 
تجذب  التي  املغرية،  الساخرة  القوالب  ووضع  التمثيـل 
شكال  الفرجة  نعترب  أننا  ومبا  واالندماج.  للتلقي  الجمهور 

من أشكال املرسحة، فإنها تكتسب من ذلك املعنى وضعا 
اعتباريا خاصا يف هذا البحث، خصوصا وأنها شديدة الصلة 
قنوات  عن  دوما  يبحث  الذي  اإلنساين،  الثقايف  باملخزون 
تعبريية رمزية تكون مبثابة قناة ميرر بواسطتها ما يختلج 
يف نفسيته من معاناة، وتعرب عن رؤية تستبطن كل آماله 

وطموحاته ومواقفه.

اآلالم  يجسد  العريب  العامل  يف  املرسح  كان  القدم،  ومنذ 
اليومية،  اإلنسان يف حياته  يعرفها  التي  واملآيس واملواقف 
»فقد عرف الشعب املرصي، مرسحا دينيا طقوسيا ارتبط 
الواقع  ثم  واآللهة،  السحر  بني  ربطت  جنائزية  بشعائر 
أول  ــر  أوزي آالم  مرسحية  وكانت  املعيش،  االجتامعي 
أسطورة  التاريخ، وهي  يف  أسطورة  أقدم  ومتثل  مرسحية، 
تاريخ  يف  أثرت  التي  الفرعونية.  وأزوريــس  إيزيس  آالم 
املرسح العاملي يف العصور القدمية، حتى أن املرسح اليوناين 
قد استوحى حبكتها العامة وثنائية الرصاع بني الخري والش 

منها »12. 

دالالت ومعاٍن

رشوحــات  عــدة  اللغويني  عند  الفرجة  كلمة  اتخذت 
وردت  وكام  العربية،  اللغة  يف  فهي  ودالالت.  وتفسريات 

ال يخفى علينا أن الفرجة 
العربية ظاهرة لها خصوصيات 

جمالية وفنية عريقة، أخذت 
أحيانا شكال مشابها للفرجات 

التعبيرية العالميـة، وأحيانا 
أخرى اتخذت شكال مغايرا

منذ القدم، كان المسرح في العالم العربي يجسد اآلالم والمآسي 
والمواقف التي يعرفها اإلنسان في حياته اليومية، »فقد عرف 

الشعب المصري، مسرحا دينيا طقوسيا ارتبط بشعائر جنائزية ربطت 
بين السحر واآللهة، ثم الواقع االجتماعي المعيش،
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التخلص  يف  تتمثل  العرض،  وفنون  املرسحي  املعجم  يف 
من الشدة والهم، وهي اسم ملا ينفرج عليه من الغرائب، 

سميت كذلك ألن من شأنها تفريج الهموم.13

وقد ورد يف معجم »لسان العرب« البن منظور أن كلمة« 
بينهام  يقال،  أشبهه،  وما  الحائط  فرجة  بالضم،  الفرجة، 
فرجة، أي انفراج. والفرجة تعني كذلك، الراحة من حزن 

أو مرض، فقد قال أمية بن أيب الصلت.

ال تضيقن يف األمور فقد تكـــــشف غامؤها بغري احتيـال

رمبا تكره النفوس من األمـــــر له فرجة كحـل العقـال«.14

عندما ننتقل من التحديد املعجمي للفظ الفرجة للتقيص 
إىل  يشري  ما  مثة  أن  نالحظ  الفنية  ــه  ودالالت أبعاده  يف 
العنارص املشرتكة التي متكننا من بناء نوع من التقاطع بني 
هذين املدلولني، وهو ما يعني أن تطور الحياة اإلنسانية 
ملامرساته  أعطى  القدم  منذ  واجهها  التي  األسئلة  وتعقد 
وأفعاله، خصوصا تلك التي تتصل بحياته اليومية، مدلوال 

فرجويا يرتبط بالرغبة يف الرتويح وتجاوز 
حياته،  يف  اإلنسان  تواجه  التي  األعباء 
بغض  الفرجة،  ــاق  آف بارتياد  ــك  وذل
وقريب  وخطاباتها.  أشكالها  عن  النظر 
معجم«  يف  نجده  ما  املعنى  هذا  من 
أن  إىل  يشري  حينام  بافيس«،  باتريس 
الفرجة كلمة تعني كل ما هو معروض 
للمشاهدة، وهو ذو معنى مبهم، يتعلق 
هو  ما  لكل  املتفرج  استيعاب  مبــدى 

معروض وفرجوي.15 

من هذا املنطلق، فمفهوم الفرجة يؤدي 
املرح  بفعل  تقرتن  األوىل،  وظيفتني: 
والتسلية وتزجية الوقت، وخلق التفكه، 
والثانية، ترتبط بفعل الفكاهة والتنشيط 
والقصة،  واألسطورة،  بالحكاية،  وتتوسل 
واملثل وكل األجناس األدبية، التي تخلق 
كحكايات  واملمتعة،  املشوقة  األحداث 
و«ألف  يزن«  ذي  بن  و«سيف  »عنرتة« 
ليلة وليلة«...، والفرجة كذلك هي نوع 
من التسلية والسمر، وقد جاء يف كتاب 

»الفهرست« البن النديم، أن أول من سمر بالليل اإلسكندر، 
وكان له قوم يضحكونه ويخرفونه.16 

الكثري  الفرجة  وأشكال  املرسح  مفهوم  قضية  أثارت  وقد 
من النقاش بني الباحثني ونقاد املرسح، بل كان هذا األمر 
مثار نقاش حتى عند فقهاء الدين اإلسالمي ومنهم الفقيه 
أحمد بن عبد ربه األندليس يف كتابه »العقد الفريد« الذي 
يقول: »قد مىض قولنا يف الطعام والشاب وما يتولد عنهام 
وينسب إليهام ونحن قائلون مبا ألفناه يف كتابنا هذا من 
القلب  وربيع  النفس  نزهة  هي  التي  وامللح  الفكاهات 
ومرتع السمع ومجلب الراحة ومعدن الرسور، قال النبي 
ساعة،  بعد  ساعة  القلوب  »روحوا  وسلم  عليه  الله  صىل 
الفرجوية  إذا كلت عميت«17. وألن األشكال  القلوب  فإن 
الشعبية هي مواقف تاريخية نابعة من تجارب إنسانية، 
األثر  عن  إزاحتها  ميكننا  ال  أصولها  أسطورة  فإن  متنوعة 
األديب، فهي ترتبط بالتفسري العلمي للظاهرة األدبية، لكون 

النشاط االجتامعي يعد مصدرا للنشاط الفني.

 عىل هذا األساس، يرى عبد املنعم تليمة 
األدب«  نظرية  يف  »مقدمة  كتابه  يف 
»أن املبدأ العام يف نشأة األنواع األدبية 
انقراضها  أو  غريها  يف  وفنائها  وتطورها 
نفسها،  املجتمعات  تطور  عىل  مؤسس 
تطور  مراحل  من  مرحلة  كل  أن  مبعنى 
الجاملية  عالقاتها  تجسد  املجتمع 

بالعامل«.18 

هاما  حيزا  الفرجة  دراسة  شكلت  لقد 
والدراما،  باملرسح  املهتمني  معظم  لدى 
من  الستينيات  يف  بروزها  »منذ  وذلك 
قائم  أكادميي  كتخصص  املايض،  القرن 
يف  مركزية  مكانة   )...( تبوأت  الــذات، 
والفلكلورية،  األنثبولوجية،  الدراسات 
وبرتكيزها  ســواء،  حد  عىل  واملرسحية 
عىل السياق والسريورة برزت الدراسات 
الدراسات  ضد  فعل  كرد  الفلكلورية 
عوض  النصوص  عىل  أساسا  املرتكزة، 
فرجة.  شكل  عىل  اإلنجازية  تحققاتها 
ميكن اعتبار الفرجة، إذن، ليست وسيلة 
فقط كجنس تعبريي، يتواصل من خالله 

مفهوم الفرجة 
يؤدي وظيفتين: 

األولى، تقترن بفعل 
المرح والتسلية 
وتزجية الوقت، 
وخلق التفكه، 

والثانية، ترتبط بفعل 
الفكاهة والتنشيط 
وتتوسل بالحكاية، 

واألسطورة، 
والقصة، والمثل 

وكل األجناس 
األدبية، التي تخلق 
األحداث المشوقة 

والممتعة
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الناس، ولكن أيضا وسيلة للتفاعل والتعليق عىل التجربة 
الثقافية «.19

باإلضافة إىل هذا، »مل يكن املرسح يف العامل العريب بعيدا 
عن هذا املنحى، خاصة أن أغلب الشعوب العربية كانت 
واقعة تحت السيطرة االستعامرية وعانت مرارة االضطهاد، 
خاصة بعد املد اليساري يف الستينيات من القرن املايض. 
وكانت هناك دعوات لتوجيه املرسح إىل الجامهري، وأيضا 
العربية،  املجتمعات  يف  الدرامية  املظاهر  من  االستفادة 
السامر  إدريس يف مرسح  ويوسف  الحكيم  توفيق  فظهر 
املرسح  يف  ونوس  وسعدالله  والراوي،  والحكوايت  الريفي، 
الطيب  مرسح  شكل  املغرب  يف  أنه  «20 كــام  التسييس، 
الصديقي منوذجا لهذا التوجه يف أعامله املرسحية، املستمدة 
العريب واملغريب، وجاء بعده عبد  الثقايف  الرتاث  جلها من 
الكريم برشيد الذي أسس سؤاال نقديا مرسحيا عرب مشوع 
وتصور  الكائن  الشكل  تجاوز  إىل  سعت  التي  االحتفالية 
تستمد  مرسحية  صيغة  خلق  أجل  من  املمكن،  الشكل 
مادتها الخام من الحفر يف الثقافة العربية، بحثا عن املواد 
الخام، التي ميكن إعادة توليفها وتصنيعها لتصبح مرسحا 
مغربيا خالصا، وبالتايل تجاوز منطية الشكل الغريب كالدراما 

ذات األصول اإلغريقية والخشبة ذات األصول اإليطالية«. 
العريب  التاريخ  من  استخراجها  ميكن  التي  األشكال  هذه 
واألمثال  الشعبية  وأساطريه  حكاياته  خالل  من  عموما 
واالحتفاالت  واأللعاب  والوشم  واألزياء  السائدة،  والحكم 

واألعياد.21

بعد  العامل  عرفه  الذي  االجتامعي  التحول  فإن  وهكذا، 
التطور  مسايرة  رشوط  عليه  فرضت  العامليتني  الحرب 
كانت  فقد  وعليه،  املرحلة.  هذه  شهدته  الذي  املعريف، 
أفكار  لتبني  تسعى جاهدة  بعدها  الفنية  اإلبداعات  كل 
جديدة وحداثية، فكان اإلبداع املرسحي يعانق األساليب 
املستحدثة، ويف نفس اآلن يتشبث بأصالته، عرب استحضار 
بكل  الشعبية  التعبريية  األشكال  واستعارة  القديم،  تراثه 
املرسح  تجربة  كانت  وقد  واملدونة.  الشفهية  تلويناتها 
الهاوي تؤسس الحضور الفعل لكل املتغريات الفنية التي 

شهدها العامل. 

لتبادل  جديدة  أفكار  فتحت  االتصال،  عوملة  ضوء  ويف 
املعرفة والتجارب والخربات والقيم الثقافية، فأريس بذلك 
وعي جاميل ولو كان بسيطا ساهم يف إعادة بناء عالقته مع 
الناس واألشياء والعامل يف رؤية متناسقة يلتحم فيها موروثه 
أسست  التي  األخرى،  التفكري  أمناط  مع  والروحي  الثقايف 
مامرسة مرسحية جادة استغلت مخزون الشكل الفرجوي 
الشعبي يف تأثيث إبداعها بناء عىل وعي مجتمعي وإنساين 

 .

 وفق هذا الطرح، تشكلت لنا الرؤية الستعراض مفاهيم 
والسوسيولوجيا  الفرجة  وأشكال  املرسح  مفهوم  إشكالية 
ومدى العالقة التي تربط بينهم يف املعنى والداللة، وذلك 
استنادا عىل بعض أفكار وآراء ومفاهيم بعض النقاد ممن 

اعتمدنا عليهم يف هذه املقاربة النقدية والتحليلية.

المسـرح: مفهوم وتاريخ

الحديث  العرص  يف  النقاد  عند  املــرسح  مفردة  متتلك 
وتتنوع  التعاريف  تتعدد  حيث  وداللة،  معنى  من  أكث 
املفاهيم يف رشحها، فقد جاء يف »املعجم املرسحي مفاهيم 
ومصطلحات«، »أن كلمة مرسح باللغة العربية، مأخوذة 
عىل  للداللة  األصل  يف  تستعمل  وكانت  رسح،  فعل  من 
مكان رعي الغنم وعىل فناء الدار. وتستخدم كلمة املرسح 
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فيقال  كاتب مرسحي،  وإنتاج  أعامل  للداللة عىل مجمل 
موليري«...،  و«مرسح  »شكسبري«  »راسني« ومرسح  مرسح 
أو للداللة عىل مجمل األعامل التي تنتمي إىل عرص معني 
اليوناين  املرسح  فيقال  ما،  توجه  أو  محددة  مدرسة  أو 
واملرسح الكالسييك واملرسح الشعبي. وكلام اختلفت داللة 
داللته  التاريخ  عرب  أيضا  تنوعت  وتنوعت،  املرسح  كلمة 

املعربة عن هذا الفن، » .22

معجمه  Partice Pavis« يف  بافيس«  »باتريس  ويرى   
زواال،  واألكث  هشاشة،  األكث  الفن  فعال  هو  »املرسح  أن 
واألكث إحساسا بتموجات الزمن وال أحد بإمكانه الحديث 
عنه، دون مناقشة أسئلة أسسه، ومراجعة لرصحه النقدي، 
الفن  إن  القول  ميكن  الصدد،  هذا  يف  دوري«23.  بشكل 
املرسحي فن متطور باستمرار، ال يقبل التعريف املنمط، 
بل إنه يظل دوما خاضعا لتقلبات سريورة الزمن، وتطور 
ومن  مستجدات  من  تعرفه  ما  بكل  التاريخية  مراحله 

متغريات وتحوالت يف بنية املجتمعات اإلنسانية.

 Marie –Claude هربت  كلود  ماري  تعريف  وحسب 
Hubert أن مفهوم كلمة املرسح لديه تتعدد فيها املواقف 
متعددة،  والداللية، فهي تحمل دالالت  الفنية  والجوانب 
أن  يرى  حيث  متنوعة،  مجاالت  وتستعري  وتستوعب 
املرسح فن ال يكتمل حقا إال بحضور كوكبة من الفكاهيني 
والجمهور«، 24 ومهام اختلفت اآلراء وتنوعت حول ماهيته، 
فإنه فن كباقي الفنون األخرى، وكل الشعوب تشتغل عىل 
الفعل املرسحي يف نشاطها الرتفيـهي والفكري. فهو وفق 
هذه الشوحات عمل إنساين، يتطلب مهارة ذهنية كبرية 
املمثلون طبعا، دعامته، ألنهم ميتلكون  ملامرسته ويشكل 
عن  واإلفصاح  املواقف  واستحضار  التعبري،  عىل  القدرة 

جوانب خفية مستمدة من الواقع االجتامعي.

مفهوم  تعريف  حول  واملفاهيم  اآلراء  تشعبت  ولقد 
املرسح، وحول تاريخ ظهوره، ألن ازدهار املرسح والدراما 
يف بالد اإلغريق ال يعني أن البداية األوىل للمرسح كانت 
إغريقية، فقد وجد يف بعض الحضارات القدمية، وإن كان 

قد اتخذ شكال مغايرا كام عرفه اإلغريق.25

ومهام يكن من أمر، فإن ارتباط الدراما اإلغريقية يف األصل 
بأعياد ديونيسوس، والطابع الديني الذي اكتسبته، نتيجة 
لذلك، يجعل منها شيئا قريب الشبه بالشعائر والطقوس 

ولها  البدائية،  الشعوب  مارستها  التي  والسحرية  الدينية 
أشكال  والداللة مع  املعنى  قريب  درامي واضح  مضمون 

الفرجة الشعبية الشفهية يف جل مجتمعات املعمور. 

الشعر،  بفن  مقرتنا  أرسطو  عند  املرسح  مفهوم  ورد  كام 
الشعر  بوصف  الفن،  هذا  إىل  مييل  اإلنسان  أن  معتربا 
غريزة يف فطرة اإلنسان، إذ يرى أن أصله مييل إىل املحاكاة 
والتقليد، هو ميل متجذر يف طبيعة البش، ويرجع بدوره 
إىل حب االستطالع والرغبة يف املعرفة، وامليل إىل اإليقاع 
واالنسجام، وعن هذه امليول الفطرية األولية تولد يف بادئ 
األمر الشعر االرتجايل، وقد انقسم وفقا لطبائع الشعراء إىل 
شعر هجاء من ناحية، وشعر مديح من ناحية أخرى، ومنا 
شعر الهجاء وتطور وأفىض إىل كوميديا، ومنا شعر املديح 
والثناء فأفىض إىل املأساة ، ولهذا فإن امللهاة واملأساة أعىل 

مراحل تطور الشعر.26

مع مرور الزمن، تطورت الدراسات بشأن تعريف املرسح، 
متعددة،  اتجاهات  يعرف  الباحثني  غالبية  لدى  وأصبح 
ومدارس متنوعة، منها املرسح الكالسييك واملرسح العبثي، 
التجريبي،  واملرسح  السيايس،  واملرسح  النفيس،  واملرسح 
ومرسح القسوة، ومرسح الالمعقول، وكل هذه االتجاهات 
دائرة  لتوسيع  النقاش  احتدام  يف  خصبة  أرضية  شكلت 
البحث يف الفن الرامي، الذي شكل يف عرصنا الحايل علام 
قائم الذات، للخوض يف خبايا أصوله، مع إبداء كل دارس يف 
املرسح رغبته لتبني اتجاه معني وتكريس األبحاث حوله، 
 Antonin Artaud أرتو«  »أنتونان  املرسحي  أن  ذلك 
مستفيضة،  بدراسات  القسوة  مرسح  عن  الدفاع  »تبنى 
عن  هرقليدس  لنظرية  »مطابق  عنده  الكون  أن  ويعتقد 
الحياة  إن  أي  والتغري؛  الحركة  دائم  إنه  العامل، من حيث 
والكون قد انبثقتا مام أطلق عليه اليونانيون اسم فوىض 
املادة »chaos« ليعود إليها مرة أخرى، ثم ليخرجا يف شكل 
فإن  ثم  ومن  األبدية.  بالعودة  يسمى  ما  وهذا  مختلف 

حركة التدمري يف املرسح إمنا تساير حركة الهدم الكونية.27

كل  عند  خالدا  أدبيا  أثرا  القدم  منذ  املرسح  شكل  لقد   
الشعوب، إذ تؤكد جميع الدراسات العاملية أنه ارتبط يف 
نشأته األوىل بالطقوس الدينية، وهذا ما نلمسه طبعا يف 
كام  األوريب  املرسح  تاريخ  يعود  حيث  املجتمعات،  كل 
رصده مؤرخو املرسح إىل القرن الخامس قبل امليالد، »ففي 
يرتلها  كان  دينية  أناشيد  من  املرسح  نشأ  اإلغريق  بالد 
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الشعب اإلغريقي يف عيد باخوس إله الخمر، واتخذ هذا 
الشعبي  التاريخ  من  مستمد  بسيط  قصص  صور  املرسح 
ثوبا  اتخذ  ثم  يد أسخيلوس 525ـ 456م،  األسطوري عىل 

إنسانيا خالصا ورفيعا عىل يد يوربيدس 480ـ406م« .28

من الديني إلى الدنيوي

املجتمعات  كل  يف  حضوره  الديني  الطقس  يعكس   
اآلداب  الشعبي  العريب  املرسح  استعار  وقد  اإلنسانية، 
بالطبيعة وبالخالق،  ليعرب عن عالقته  البدائية،  الفرعونية 
والنشأة، ففي مرص  الوالدة  أي مرحلة  األوىل،  يف مرحلته 
ولندن  برلني  متاحف  الربدي يف  أوراق  ترجمت  »ملا  مثال، 
الفرعونية  اآلداب  نواحي  بعض  لنا  اتضحت  والقاهرة، 
تاريخ هريودوت  يف  وردت  وقد  بخاصة،  واملرسح  بعامة، 
الطقوس  من  عابرة  إشارات  بلوتارك  اإلغريقي،  للمؤرخ 

الدينية التي قام بها كهنة املعابد يف مرص القدمية «.29

بانتقاله  العامل وذلك  وفق هذا املنطلق، تطور املرسح يف 
من ما هو ديني إىل ما هو دنيوي، وعىل وجه الخصوص 
قبيل  من  اليونانيني  واملرسح  الدراما  رواد  كتابات  مع 

عرفت  وأرستوفان30،  وأسخيلوس  ويوربيدس  سوفوكليس 
من  انطالقا  ومارسته  املرسحي  التعبري  املجتمعات  كل 
تصورات مختلفة كانت تستند إىل الخلفيات الخاصة بكل 
إن  معه،  القول  ميكن  الذي  اليشء  الشعوب،  من  شعب 
املرسح إرث جامعي، تتعدد أشكاله التعبريية سواء كانت 
شعبية شفهية أو كدراسة لها قواعد تقنية وعلمية محددة 
الفن  هذا  رواد  بني  مشرتكة  خاصية  اآلن  نفس  يف  وهو 
كيفام كانت جنسياتهم، أو مشاربهم الثقافية، وانتقاله من 
تقليدية شفهية شعبية هو تحول طبيعي،  بدائية  مرحلة 
ألن اإلنسان يعيش يف هذا الكون، وتعرتضه مواقف سلبية 
وإيجابية، تتطلب منه مترير خطابه بواسطة كل الوسائل 
املتاحة له لينتقل إىل مرحلة تعبريية متطورة تتامىش مع 
أمناط التطور االجتامعي اإلنساين وذلك رغبة للتعبري عن 

مواقفه والبوح عام يشعر به من معاناة.

ليست  والرصع  والتعبد  والغناء  الرقص  طقوس  »أن  ومبا 
إال مجرد تظاهرات احتفالية، فإنها تنطوي مع ذلك عىل 
أقنعة  من  توظفه  ما  من خالل  قبل مرسحية،  ما  عنارص 
وكذا  وأدوات،  وحيوانية  إنسانية  وشخصيات  ومالبس 
من خالل ما تشمله من متيز لفضاء مقدس أو زمن كوين 

أسطوري «.31

يسعى  رمزيا،  بعدا  املرسح  يشكل  الطرح،  هذا  وفق   
اليومية من مواقف  البشية  الحياة  لإلفصاح عام يقع يف 
وسلوكات، وهو بهذا الخصوص يرتجم أفعال الناس، ويعيد 
يخطر  عام  وضوحا  أكث  فنية  زاوية  من  انطالقا  تكرارها 
ببال البش من أفكار وأحاسيس، »وبعبارة أخرى، إن كل 
تظاهرة شعبية تكتيس شكال مرسحيا، نظرا ملا تروم إليه من 
السمعية  اللغات  من  ملجموعة  وتوظيف  للفضاء  توسيع 
والبرصية، ومبا أن غريزة املرسح أو الفعل املرسحي، تشع 
كتعبري أويل لدى اإلنسان منذ العرص الحجري، فإن طقوس 
واأللعاب  واملواسم  واألعياد  واملواكب  والغناء  الرقص 
من  ذلك  وغري  والحكايات،  الدعابة  وقصص  الفلكلورية 
الشعبية، تعد أشكاال مرسحية »مجهضة« رافقت  الفنون 
الحوار  تبنى عىل  األرض، ألنها  أن درج عىل  اإلنسان منذ 
والشخوص والديكور واملالبس واملوسيقى والزمان واملكان، 

وألنها تفرتض وجود معدين ومؤطرين«.32

 ومثالنا يف العامل العريب ينطبق عىل املرسحّي املغريّب الطيب 
الصديقي الذي ساهم يف تطوير هذا الرتاث املرسحي، من 
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هذه  عىل  اعتامدا  مرسحة،  أكث  أمناط  إىل  البدايئ  شكله 
األشكال املوروثة، وهكذا عمد إىل توظيف فنون البساط 
البهلوانية  واأللعاب  الشعبية  واألهازيج  الراوي  ومرسح 
والنقالت الكاريكاتورية والحكـم واملستملحات والحكايات 
كان  مهام  نص مرسحي  كل  يحول  جعله  مام  والتشكيل، 
موغال يف التاريخ إىل فسحة كبرية للتفرج واالندهاش، كام 
وعىل  و«املقامات«،  »املجذوب«  مرسحية  يف  مثال  فعل 
التي حطمت  الخصوص يف مرسحية »اإلمتاع واملؤانسة«، 
بسلطة  النقاد  سامه  ما  خالل  للمرسح  التقليدي  الشكل 

الحكاية33.

الجاهزة  األفكار  كل  يتخطى  عموما  املرسح  مفهوم  إن   
التقاء ومتايز بني املرسح  واملنمطة حوله، فـ«هناك نقطة 
وبني الحياة االجتامعية، ميكننا أن نجدها يف تحديد الحيز 
الخيايل،  واالحتفال  االجتامعي  االحتفال  فيه  يجري  الذي 
والحق أنه ليس هناك من أعامل جمعية ال تقتيض التوزيع 
املوررفولوجي )الشكل( ملكان ما، سواء أقابل هذا املكان 
الرهوط أو األفخاذ Clans )...( أم التصنيفات التي كانوا 

يسمونها طوطمية34.

الفرجوية،  باألشكال  وارتباطه  موضوعه  يف  الحفر  وإن   
فروعها  بجميع  الشعبية  الثقافة  أن  نستخلص  جعلنا 
االنتامئية لها روابط تاريخية مندمجة مع أشكال فرجوية 
عربية وعاملية، تنم عن توحد الوجود الثقايف اإلنساين الذي 
يستمد مكوناته وعنارصه من العمق األنثبولوجي للحياة 
البشية. فمنذ الخلق البشي وعرب توايل القرون واألزمان 
العاملية، ونتج عن  البقع الجغرافية  انتش اإلنسان يف كل 
هذا ظهور تالقح يف العادات والتقاليد واألعراف املتنوعة 
بعض  اختلفت يف  وإن  فهي  العاملية.  الشعبية  الثقافة  يف 
جوانبها يبقى مصدرها واحدا يستلهم البعد األنطولوجي 
الذي ميتلكه اإلنسان، فمنها ما هو  واألسطوري والروحي 
الطقوس  كل  يف  مظاهره  تتجىل  الديني،  باملكون  مرتبط 
مع  والروحي  الفكري  تفاعله  اإلنسان  منها  يستمد  التي 
املعتقد الديني بكل الصور واألشكال والرموز، ومنها ما هو 
مرتبط بالجانب االجتامعي يظهر من خالل مجموعة من 
بأعراف  مرتبط  هو  ما  ومنها  السنة  فصول  يف  املامرسات 
مرتبط  هو  ما  ومنها  األسطوري.  البعد  تستلهم  موروثة 
املقدس مع  فيه جانب  الذي يختلط  الطوبونيمي  بالبعد 

املدنس.
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 ملــــــــــــــف العـــــــدد

جرية حاجي المرددات 
الشفاهية 

النسائية المغربية 
والتصوف أية 

عالقة ؟

تمهيد

إن موضوع التصوف من املوضوعات الهامة التي تتطلب جهدا كبريا للفصل بني كل ما فيه من مصطلحات ومفاهيم ،باعتبار 
حقيقته ذكراً ومحبًة، وهو بذاته مثرة كربى يف املعارف اإلسالمية وروح ملجموع حقائق اإلسالم طاملا التصوف )علم تعرف به 

أحوال تزكية النفوس وتصفية األخالق وتعمري الظاهر والباطن لنيل السعادة األبدية(1.

وللتصوف معنيان كربيان:

من الناحية العلمية :هو الزهد وما ينطوي عليه من حياة العبادة واالنقطاع إىل 
الله تعاىل والعزوف عن الدنيا وكل ما هو مطمع للنفس واألخذ بأنواع 

املجاهدات البدنية سعيا إىل االنتشاء واالرتقاء واالرتياح.

من الناحية االرشاقية: التي هي التصوف مبعناه 
حياة  يلزم  ما  كل  عىل  وتنطوي  الدقيق 

وما  واملقامات  ــوال  األح من  الزهد 
ينكشف للصويف بعد تصفية النفس و 
تطهريها من مواجد واذواق ومعارف 

االلهي  القرب  معاين  من  ــدرك  ي ومــا 
بالله(نتيجة  )االتصال  الصوفية  يسميه  مام 

محبته2.

أو  شيخة  ،إن  الصويف  الفكر  يف  استثنايئ  حضور  وللمرأة 
مريدة ،فللحرضة النسائية خصوصية من حيث ما ينشد فيها من 

مرددات ،ومن أجل التوضيح أكث فإن املوضوع يقتيض الحديث عن 
الخطاب  واألنوثة يف  املرأة  تجليات  الزوايا ومقاربة  النسائية يف  املرددات 

الصويف فاعلة و منفعلة وال يتضح ذلك إال بالحديث عن مقولة »الحب«باعتبارها 



208

مام  الصوفية،  عند  العرفاين  التصور  يف  جوهرية  قضية 
يدفعنا ملقاربة هذه املرددات والوقوف عىل بعض أنواعها 
املغربية  بالزاوية  النسائية  الشفاهية  املمرددات  ،وعالقة 

بالتصوف.

I - مفهوم المرددات الشفاهية 
النسائية وأنماطها 

املرددات : اسم مفعول من ردد الكالم أي أعاده وكرره .

واصطالحا : املرددات هي املأثورات الكالمية التي ترددها 
وقد  محددة،  وبطقوس  معينة  محافل  يف  خاصة  النساء 
املغرب  يف  النسائية  الشعبية  املــرددات  أمناط  تعددت 
مختلفة  مناسبات  يف  الغنائية  أو  اإلنشاد  طابع  واكتست 
واألعراس  عاشوراء  وليلة  الشيف  النبوي  املولد  كعيد 

وخرجات النزهة وغريها كثري. 

ومن أبرز املرددات النسوية يف املغرب نلفي : 

العروبيات  

مرددات  وهي  الفاسية  الرباعيات  أيضا  عليها  ويطلق 
أو  نظمهن  من  إما   ) العياالت   ( ترددها  خالصة  نسائية 
محفوظهن3 . وارتبط هذا النمط الرتديدي بنساء فاس حني 
األشجار  سموأل  وتحت  البساتني  يف  الربيع  أيام  يتحلقن 

أثناء قيامهن بالنزه خارج ضواحي فاس.

أصله  إىل  يعزى  بالعروبيات  النمط  هذا  تسمية  أصل  و 
اإلنشادي وهو )الربوعي( الذي حرف قلبا إىل )العرويب(4. 
وسميت بالرباعيات ألنها تعتمد يف معامرها البنايئ مبدئيا 
بالنسبة  متاما  األمر  هو  كام  شعرية  أبيات  أربعة  عىل 
لرباعيات الخيام وأحيانا تتجاوز الرباعيات األشطر األربعة 

الرباعي  أخر  املغاربة حيث يضيفون شطرا يف  عىل عادة 
أحيانا  فاس  نساء  فعروبيات  لذلك  )التذييلة(  يسمونه 
العشة  تفوق  أشطارا  نجد  كام  تقاطيع  مثانية  تتعدى 
موضوعات  وتــدور  أشطر5.  األربعة  يتعدى  ال  وأغلبها 
وأحاسيسهن  النساء  عواطف  حول  فاس  نساء  رباعيات 
تنميط  تكريس  يعني  ال  وهذا  الطبيعة،  أو  الرجل  حيال 
هذا الخطاب النسايئ إذ إن جولة يف ديوان عروبيات فاس 
تيش بغنى وتنوع مواضيعه . تقول إحدى هذه املرددات 

التي تقارن املجتمع الفايس بقبائل عذرة   

حبيناكم محبة فاس وبني عــــــــذرة 

كيف سمعن لهوى كيف أنو مذكـور

فارق فمحبتك قانع بالنظـــــــــــــرة 

ويال نرمق بهاك نغنم كل رسور6. 

التبراع 

يعترب الترباع من أمناط املرددات الشعبية، فهو إبداع نسايئ 
الرجل  ازاء  الحسانية عن شعورها  املرأة  به  تعرب  شفهي، 
يف مجتمع البيظان الذي تنتمي اليه، و من طقوس الترباع 

 المرددات هي المأثورات الكالمية التي ترددها النساء خاصة 
في محافل معينة وبطقوس محددة، وقد تعددت أنماط المرددات 
الشعبية النسائية في المغرب واكتست طابع اإلنشاد أو الغنائية 
في مناسبات مختلفة كعيد المولد النبوي الشريف وليلة عاشوراء 

واألعراس وخرجات النزهة وغيرها كثير.

يعتبر التبراع من أنماط 
المرددات الشعبية، فهو إبداع 
نسائي شفهي، تعبر به المرأة 

الحسانية عن شعورها ازاء 
الرجل في مجتمع البيظان 

الذي تنتمي اليه
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أن تتواجد مجموعة من الفتيات التي تجتمعن من أجل 
السمر فتبدأ الواحدة منهن باإلنشاد يف موضوع أو مغزى 
غزال  يكون  ما  غالبا  و  عاما  يكون  قد  و  يعنيها  قد  معني 
فتطفق الواحدة تلو األخرى يف الترباع عىل موت املبدعة 
و حضور املرددة لهذا النوع من الشعر و ذلك لخصوصية 
الرسية و الكتامن يف ترديد الترباع و الحرص الشديد عىل 
و  للحشمة  الرجايل  املجتمع  يف  انتشاره   و  تداولها  عدم 
الطابوهات  و  الطقوس  متارسها  التي  الرقابة  و  الوقار 
صدور  يف  الهمس  حتى  تخنق  التي  بالصحراء  البدوية 
و  الرمزية  يجعل  مام  النساء7  من  الشواعر  و  املرددات  
االلغاز تطغي عىل الترباع  مع حرص الناظامت أال ينسب 
يف  ترديده  طريق  عن  اال  )تربيعات(  من  يقال  ما  اليهن 
تقول  االجتامعية  لإلهانة  درءا  الخاصة  اللسانية  مناسبته 

احداهن يف تربيعة : 
لهاتــــه تكبـــــل  ما 

و شكـــال معاهـــــا خيانــــة

و تقول األخرى متدمرة من خوف البوح :
متـــــر الظـــــــــــــروف

و متــــر أنا و ميـــــــــر  لخوف

التخفي،  الترباع تسبيها سلطة  فاملرأة يف مرددات   وعليه 
عىل  ينتش  نسايئ  )صوت  بل  معروفة  غري  امــرأة  فهي 
مساحة مرتامية األطراف من تراب البيظان(8 عىل استحياء 
الذي تؤطر مجاله جملة من  الصحراوي  لسلطة املجتمع 

املمنوعات خاصة ما يتعلق بالنساء9.

الهيــــت 

يعد فن الهيت من أقدم الفنون الشعبية باملغرب، و هو 
شكل ترايث شعبي شفهي تتعالق رقصاته باألداء التعبريي 
و احتفاليته بفرجة الرتديد، فالهيت : نداء للمشاركة رقصا 
أو ترديدا فحسب الهيت لفة معاناه )هلم( 10  و ما يزيك 
هذا املفهوم أننا نجد من الزمات املرددات الهيتية )هيت 

هيت ، هيتف هيتف ( .

الشعبي  الغناء  منظومة  ضمن  يدخل  الهيت  أن  رغم  و 
املفهوم يف  قامئا حول تحديد  يبقى  الخالف  أن  اال  اتفاقا، 
الرتديد  النمط هل هو رقصة أو أغنية يطبعها  ظل تنوع 

الجامعي أم هام معا.

عىل  العتامدها  فرجوية  شعبية  أغنية  الهيث  كان  فاذا 
ايقاع  الهيت  لرقصة  املنظم  االيقاع  فان  الجامعي  الرقص 
ترددي )فقوة  النصوص و املرددات املرافقة للرقصة وما 
تحمل من جاملية عىل مستوى األلفاظ تضاهي رمزية و 
دالالت الحركات التي تختلف ما بني الرومانسية و التغني 
تاريخية وجهادية              أو نصوص  الحبيب  أو  الطبيعة  بجامل 
الرجال  عىل  الهيت  مــرددات  تقترص  وال    11 صوفية(  و 
فقط بل نجد فرقا نسوية محضة تشتهر بفن الهيت من 
خالل مرددات تنشد استعدادا ملراحل الزواج خصوصا فرتة 
املرأة  املراد به طالء جسد  الحناء والتي تسمى )طل( و 
من  النسوي  الهيت  ينقسم  و  الخصوبة.  رغبة يف  بالحناء 

حيت ايقاع املرددات إىل : 

و  ــرددات  املـ إيقاع  بخفة  يتميز  و   : شطبي  الهيت 
إيقاعه  ضابط  خالل  من  ذلك  يظهر  و  مقاطعها  قرص 

هــــــــــــو : 

ه لــــــــالوا الـــــــــــالواها

أووس هووس هووسأووس 

إلنشاد  املوجه  الراقص  باإليقاع  يتميز   : ملزويك  الهيت 
املرددات كقولهن: 

الركية ــك  ب وشــكــو  أخيتي  داوك 
عينيا تيعمي  لــعــجــاج  ع  ــالو  خـــ

الهيت سبيتي : و هو مرددات تتميز بإيقاعاتها الرسيعة 
منواله  عىل  مرددات  بناء  أحيانا  )يصعب  إنه  حتى  جدا 
أو  مقطع  ذات  بسيطة  و  قصرية  ــرددات  م نظم  فيتم 

مقطعني فقط( 12 و مثاله : 

يـــــاه أوليـــــــــدي يــــاهأولـــدي 

و أنت ما رمـــــــاكبيني و بينك بـــــــاك

فاذا كان الهيث أغنية شعبية 
فرجوية العتمادها على الرقص 
الجماعي فان االيقاع المنظم 

لرقصة الهيت ايقاع ترددي
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يـــــــاهيل بغا يكول يكــــول أوليـدي 

يــــــاه ــدي  ــي يــــاهأول ــدي  ـــ ــي أول

القول  جغرافية  حيث  من  النسوي  الهيت  ينقسم  كام 
الرتديدي إىل 13 : 

نواحي  حسن  بني  لقبائل  نسبة   : الحسناوي  الهيت   -
سيدي قاسم -إيقاع مردداته متوسط.

سيدي  و  القنيطرة  بني  يتمركز   : الغربـــاوي  الهيت   -
أنواع  إىل   يتفرع  و  بالرسعة  إيقاعاته  –تتميز  سليامن 

مختلفة أهمها )سبيتي( نسبة إىل سبت دار بلعامري .

- الهيت الحدادي : نسبة لقبيلة )الحدادة ( جوار املهدية 
قرب مدينة القيطرة حتى تخوم قصبة مهدية إحدى قالع 
النمط  هذا  يتميز  و  العلوي،  إسامعيل  موالي  السلطان 

بإيقاعه املتوسط و البطيء .

-الهيت الحياين : نسبة إىل الحياينة وأوالد جامع و يسمى 
بالهيت الصامت ألن مردداته ال تنشد إال بنقر النساء عىل 
يطلق  ما  وغالبا  رضورية  التعريجة  و  )البنادر(  الدفوف 
عىل هذه املرددات يف مدينة » تيسة  »  شامل فاس ب : 

الســرابيـــات.

الحمايات  

تنشد  الحسانية  الشعبية  املرددات  من  الحاميات  تعترب 
قبائل  بها  تختص  الرقصة  هذه  وتكاد  الكدرة،  رقصة  يف 
تكنة مبنطقة وادي نون وقبائل »عريب« مبحاميد الغزالن 
وقبيلة دوبالل بطاطا ) وتنتش بني سكان منطقة واسعة 
متتد من الحامدة رشقا عرب إقليم درعة وزمور إىل الساقية 
اليوم أن تكون من خصوصيات  الحمراء وتكاد يف واقعها 

مدينة كلميم حيث ترتبط بالرجال الزرق ( 14.

التي  الحاميات  انتشار  هو  الكدرة  رقصة  انتشار  ولعل 
دائري  تشكل  عن  عبارة  هو  الذي  الكدرة  طقس  ترافق 
من الراقصني و املنشدين يتوسطها عازف 15 ويتحلق حولة 
خالصة حيث  نسائية  الكدرة  تكون  قد  و  نساء،  و  رجال 
 ) )النكارة  تسمى  مجلد  قدر  عىل  عازفة  النساء  تتوسط 
تختار منهن راقصة  فتيات  الحاميات  ترديد  وتصاحبها يف 

تتوسط حارة الرقص والتي تسمى ) الكارة( . 

و تتنوع مواضيع مرددات الحاميات بني األذكار و األدعية 
بطابع ديني ذو  تتبطن  الطبيعة وكلها مواضيع  و وصف 
بعد صويف حيث يختلف املنطوق عن املفهوم  والترصيح 

عن التلويح و من هذه املرددات .

زينــه االركـي يـا سكينــةوالنكــــرة 

تعـايل و  متـيش  يخيل ليك بوك الغايلوال 

العيطة : 

العيطة فن مغريب غنايئ قديم ازدهر أواخر القرن 17م و 
تعنى العيطة : النداء يقول عبد الرحامن املجدوب .

فيقــت مـن كان نايـمعيطت عيطة حنينــة

و نعسـو قلو ب لبهايم فاقـوا قلـوب ملحنــة

أكث  بالنساء  ارتبطت  لكنها  نسايئ  و  رجايل  فن  والعيطة 
يف  اشتهرت  ممن  و  الرجال  من  أشياخ  وجود  رغم  عىل 
فن العيطة  »خربوشة » و »خربوعة » و حادة أو عيك               
الحسني« و »لطيفة  الزحافة« و »فاطنة بنت  و »فاطمة 
و  »الحمونية«   و  البيضاوية«  »خديجة  و  املخلوفية« 
يطلق  و  كثري  غريهن  و  الــزاز«  »شامة  و  »الحمداوية« 
عليهن اسم : الشيخات أو العياطات أو اللعابات 16 وأصل 
مجمل  املرددات  تستثمر  إذ  أزجالها  ترديد  العيطة  غناء 
حبال  مع  أو  النفس  مع  دومنا هدنة  الصوتية  مدخراتهن 

ولعل انتشار رقصة الكدرة هو انتشار الحمايات التي ترافق طقس 
الكدرة الذي هو عبارة عن تشكل دائري من الراقصين و المنشدين 
يتوسطها عازف 15 ويتحلق حولة رجال و نساء، و قد تكون الكدرة 

نسائية خالصة
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كامل  استثامر  باتجاه  عميقا  للذهاب  باإلرصار  و  الصوت 
لحرية الصوت وغجريته 17.

والعيطة شعر شفوي مل يدون عرب تاريخه، فقد تشكل من 
الجديدة  باملعاين  التي عربها وظل ميتلئ  األزمنة  ترسبات 
املختلفة  اإليقاعات  متوسقه  باستمرار،  به  تلحق  التي 

للعيطة.

بالجملة  أساسا  تتحدد  املـــرددات  هــذه  أن  واملالحظ 
املوسيقية تطول بطولها و تقرص إذا قرصت و قد تحرص 
املوسيقية  الجملة  تحرص  كام  املرددة  الشعرية  الجملة 
عىل  قارصة  العيطية  املرددة  تصبح  أحيانا  ولكن  باإليقاع 
مجاراة الجملة اللحنية  واستيعابها فيضاف إىل املرددات 
مبا أنها نص زجل مغنى عبارات مثل ) هانا و أنا ، أيل 

،أيل ، واهيا واهيا ( 18.

II - عالقة المرددات الشفاهية 
النسائية المغربية بالتصوف :

بنية  سابقا  ذلك  إىل  الشعبية وكام أرشت  املرددات  تعترب 
تعبريية تخضع ملقومات اإلبداع الشعبي مام تصوغه الحياة 
االجتامعية و التجليات الروحية و الخفقات النفسية و هي 
مرددات يصدرها الشعب إبداعا و مامرسة فهو مؤلفها و 
ملحنها و ال ترتبط مببدع معني عدا تجنيس منشدها، كام 
تتناقلها الذاكرة الشعبية ضمن تالقح بني األجيال شفهيا، 
بوظيفة  يختص  ما  منها  جامعي،   بشكل  تنشد  هي  و 
أمكنة  و  مناسبات  يف  ينشد  ما  منها  و  معينة  اجتامعيه 

خاصة لذا فاملرددات الشعبية :

- مجهولة الناظم إال أن هذا ال مينع أن يكون لها مؤلف و 
لو كان غري معروف .

- إبداع يتميز بصفة الجامعية إنشادا و ترديدا.
- يتميز بالشيوع و االنتشار 19 .

النفيس  و  الديني  و  الدنيوي  بني  مواضيعها  تتنوع   -

والروحي و منها ما هو مشب بنفس صويف .
- نصوص زجلية تتسم بالشعرية.

إن   : القول  منا  تستدعي  األخــرية  السمة  هذه  لعل  و 
فالزجل   ( اللغة  حيث  من  زجلية  منظومات  املــرددات 
اللغة  ازدواج  تم  إال حني  تبدأ  مل  أغنية شعبية  بدايته  يف 
أخري  و  دارجة  لهجة  بني  األندلس النقسامها  العربية يف 
العربية  أو  اللهجة        أو  الدارجة  واللغة   20  ) مكتوبة 
املحكية هي تركيب كالمي ينتمي إىل أصل لغوي معني و 
يتميز عن غريه من مشتقات ذلك األصل اللغوي يف النطق 
سمة  تحدثه  ذلك  كل   21 الرتاكيب  بعض  و  املفردات  و 

اإلعراب ال التفكري اللغوي أو شعرية التعبري .

صفتي  منظور  من  الزجل  و  الشعر  بني  فالتمييز  لذلك 
الفصاحة و العامية فيه نظر، لهذا و جب التفكري يف تدقيق 
أن  معناها  ليس  الفصيح(  )الشعر  عبارة  ألن  التسمية  
الفصاحة حكر عىل هذا النمط الشعري، ففي الزجل كذلك 
أمناط فصيحة، كام أن عبارة )الزجل العامي( ال تعني أن 
الشعر الفصيح خال من األلفاظ العامية و لرمبا يصري من 
الفصحى   فيه  تهيمن  معرب  شعر  عن  الحديث  املالئم 
انفكت  ما  العامية  فيه  تهيمن  معرب  غري  زجل  مقابل 
سمة اإلعراب هـــــــي املميزة بينهام 22، فحسب العامية 
كام أشار د عباس الجراري )تنطوي بطبيعتها عىل شفافية 
وفعالية و مرونة و حيوية  تجعلها قادرة و باستمرار عل 

المرددات منظومات زجلية من 
حيث اللغة ) فالزجل في بدايته 

أغنية شعبية لم تبدأ إال حين 
تم ازدواج اللغة العربية في 

األندلس النقسامها بين لهجة 
دارجة و أخري مكتوبة(

والعيطة شعر شفوي لم يدون عبر تاريخه، فقد تشكل من ترسبات 
األزمنة التي عبرها وظل يمتلئ بالمعاني الجديدة التي تلحق به 

باستمرار، تموسقه اإليقاعات المختلفة للعيطة
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امتصاص املعاين و األفكار الجديدة و اكتساب األلفاظ و 
الرتاكيب الوافدة 23.

فاملرددات نصوص زجلية متتلك كل مقومات  عليه  وبناء 
الكتابة الشعرية من لغة و تخييل و قصد ومعان و إيقاع و 
لعل إيقاعها املنسكن يف مقاطعها النغمية يزداد موسيقى 
بإنشاد هذه املرددات و تصويتها 24 و إىل هذه الخاصية 
أشار »الحموي« قائال )وسمي هذا الفن زجال ألنه ال يلتذ 

به و تفهم مقاطع أوزانه حتى يغنى به و يصوت( 25 

مل  إن  شعرا  منظومة  نصوص  هي  حيت  من  املرددات  و 
كليهام  التكاء  بالتصوف  مبارشة  عالقة  تلحمها  زجال  نقل 
مثل  الصويف  فالنص  الروحي،  الوجدان  و  العاطفة  عىل 
التجربة لكونها وليدة معاناة  الزجل يتميز بصدق  النص 
ذلك ألن الصويف عاشق ينفس عن مشاعره بكلامت تتسم 
بالرمزية التي تفرضها طبيعة املعاين الروحية، فهو ال يعرب 
بلغة العموم بل يلجأ إىل لغة الخصوص، والناظمة الزجالة 
شعورية  نفسية  و  حياتيه  تجربة  وفق  مردداتها  تقرض 
أداة  كانت  ملا  مرتبطتان  الزجلية  و  الصوفية  فالتجربة 
فكالهام  الزجال،  وسيلة  نفسها  هي  الصويف  عند  اإلدراك 
الزجال  ميل كل من  26 عالوة عىل  الباطن  يعتمدان عىل 
و الصويف إىل االتحاد بالوجود واالمتزاج به من خالل لغة 
لغة  ال  التلويح  و  اإليحاء  لغة  العموم،  لغة  ال  الخصوص 

الوضوح و الترصيح .

فوالدة املرددة عىل جهة ما ، هي نص منظوم تعد مبثابة 
رحلة من رحالت الصوفية التي تنبني عىل ثالث مراحل :

األوىل : أن ترد املرددة عىل الزجالة عىل هيئة وارد )تهيئة 
الذات، مواجهة الحقيقة ( .

الثانية : مرحلة العقل و هي التي تل مرحلة الوارد و تنبع 

منه و تعرف يف لغة الصوفية ب )التلوين والتمكني ( .

حالتها  إىل  الزجالة  عودة   ، العودة  مرحلة  هي   : الثالثة 
العادية بعد والدة املرددة التي أجهدت نفسها يف تقوميها 
الوطيدة  العالقة  لنا  يوضح  ما  ذلك   ، اإليقاعي  و  الداليل 
الصويف  تجربة  و  املرددة  ناظمة  تجربة  بني  تجمع  التي 
الغاية و  باعتبارهام يشرتكان يف املعاناة من أجل تحقيق 
الهدف. فالغاية الفنية عند األويل )والدة املرددة (  و الغاية 
مالمسة  و   ) الحقيقة  إىل  الوصول   ( الثاين  عند  الروحية 
منا،  الدرس  يقتيض   ، الشعبية  النسوية  املرددات  لصوفية 

تصنيفها إىل : 

مناسبات  تنشد يف فضاءات و   : عامة  صوفية  مرددات   -
مختلفة و قد تنشدها املرأة املتصوفة و غريها. 

 ( املــرددات  قبل  من  تنشد   : خاصة  مــرددات صوفية   -
عمقا  أكث  تكون  و  بالزوايا  الذكر  مجالس  يف  لفقريات( 

للتجربة الصوفية لغة و معجام و حضورا .   

املــرددات  مع  تعاملنا  يف  إليه  نخلص  أن  ميكن  مام  و 
الشفاهية أنها تعتمد عىل السامع، و الذي له عالقة مبارشة 
بالقلب ال األذن التي يكون حظها فقط هو نقل التكليف 
من أمر و نهي، بينام الذي يتحقق له السمع هو القلب 
ورد  قد  و  رفض.  أو  إجابة  من  التكليف  محل  باعتباره 
السامع يف القران الكريم يف اثنني و عشين موضعا، كام 
الله  الرسول صىل  قال  الشيفة  النبوية  األحاديث  ورد يف 
عليه و سلم »حسنوا القران بأصواتكم فإن الصوت الحسن 
يزيد القران حسنا ›‹ 27 وال يقترص السامع كام أوردنا ذلك 
الدينية  األناشيد  و  األشعار  يشمل  بل  فقط  القرآن  عىل 
التي تثري البهجة الروحية. لذا فجل التعريفات االصطالحية 
للسامع تدل عىل أنه شعر صويف مغنى يراعي فيه امليزان 
تطريبا للمحبة االلهية، وبذلك فهو عند أهل التصوف تجل 

للمحبة وانتشاء بها ومتوجد بلذتها.

وبذلك يكون السامع عند الصوفية وجها من أوجه الذكر 
إلنشادها  يتوسل  وبراول  أزجال  أشعار  ترديد  خالل  من 
تحويل  و  النفوس  صيد  عىل  قدرة  من  له  ملا  بالطرب 
الطرب  تصويف  خالل  من  إال  ذلك  يتأىت  وال  معادنها، 
البعد  إىل  الالهي  البعد  من  مقاماته  و  طبوعه  وتحويل 
السامع  من  العرفاين  النسق  يف  املواريد  تندرج  و  اإللهي 

اإللهي إىل السامع الروحاين إىل السامع الطبيعي.

المرددات من حيت هي 
نصوص منظومة شعرا إن لم 

نقل زجال تلحمها عالقة مباشرة 
بالتصوف التكاء كليهما على 

العاطفة والوجدان الروحي
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كتابـــــــــات إبداعيـــة

ف بنيحيى
د اللطي

عب رباعيات..

ْزْت اْلْمَعاِنـي ْبْقَواِفي ْفْنَظاِمي ْطّرْ

َفا�ُتو.. َها ْتّلْ ْوْشَحال ْمْن َداْخْل ْسّرْ

َما ْنْوْزْن ْسْلْعِتـي   ْلْلْغِشيْم ْباْلَواِفي

ى ْمَعاِصي َفاتو.. وَبة ْشلَّ َماِحي ْبالتُّ

***                           

ة ِغيْر اْلُموَلى ْسْبَحاُنو دَّ َما ْيْعَتْق َعْبُدو ْفالّشْ

اْلِفيْن َساُخو.. ي ْبالتَّ ْشَحاْل ْمْن ِسيَساْن َياْلُغرِّ

ْنَيا ُيوْم اْلْقَضا ْيَباُنو ا�ْتْر ْعُيوُبو ْفالّدْ السَّ

ي ْذُنوُبو ِغيْر ْبْوَساُخو.. ْواْلَغاْفْل َما ْيَغطِّ

***                           

ل
ــــــ

جـــ
ز 
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عالش يا بنادم ْتعَلى 

ْواْنَت َأصْلْك َما ْوِطيْن

وْد رَعى ِفيْك ْوْكَلى الدُّ

وَلة ِفيْن..؟ اْلحَياَلة ْوالصُّ

***                       

وَبة ِجيْت ْنْحّلْ باْب التُّ

ْلِقيُتو َياْلُموَلى َعاِصي

ْنَيا ْمْحُسوَبة  ْضَياْفِتـي ْفالّدْ

َواَنا ْصُروْف ِميَزاِنـي ْمَعاِصيـي

***

ِحيْل َوْقُتو َناَدى  الّرْ

ْواْلَغاْفْل َما ْتْنْفُعو ْشَهاَدة

ِغيْر ْهّزْ ْقُلوْعْك َيا َهَذا

اْلْكِريْم ْوْحُدو َما ْيْتَعاَدى

ير ْبْجَناُحو..َواَنا ْشَواِقي ْجْنَحاِنـي الطِّ

ْن َعاِلـي ياصغير َياْوْلِفي َحاِنـي ُكّلْ ُسور ْمَحّصْ

ْسَماَيا ْواْلْبُحور اْلَهاْيَجة ْطِريِقي

عها َواَنا ْفْمَكاِنـي.. مُطوَّ

***                       
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ْك خير َيا ْوْلْد ْمَعاِشي َما ْنرَجاْو ْمّنْ

ُلو ْتِجيَنا ْمْن َعْنْدْك ْبَشاَرة ْوَل ْنَعّوْ

لي ْبِنيِتيْه صار اْلُيوْم َراِشي اْلِحيط الِّ

ْوْسْمسارْك َباع ْسْلعْتْك ْبْخساَرة

ر حزامْك ْورفع ياْلْمرُعوْب راسْك   ِزيَّ

اْكن فيْك سباْب ْشقاْك..  اْلُخوْف السَّ

ك ْبْضراسْك ى لْيْن ْواْنَت طاحْن َهّمْ ْحتَّ

ر ْوْجهو ْيْلقاْك..!! ْلط ِفيْن ما ْدوَّ ْوالّزْ

 اْلَواْد َحاْمْل ْبْعَواُدو ْوْحَجاُرو

ْواْلْفَراَجة ْقِريْب ْتْبَدا..

لي ْعِليَنا َجاُرو اْي الِّ اْصَحاْب الرَّ

َما ْبَقاْت ِلي�ُهوْم ْكْبَدة..

اْلْم ْشَحاْل َما َصاْل الظَّ

يْه.. يَخة ْتدِّ ْتِجي السِّ

ْلَصاْل لي ْبَنى َساُسو ْبالّصْ الِّ

يْه.. يْح ْفْيدِّ ْيْلَقى الرِّ

: َل ْتَعاْشر َجاْهْل ْجْبُحو َخاِوي

ُتو ْوَل ْتَخاْلْط ْمْن ُهو َغاْفْل َعْن ْزلَّ

ْمَواْج َبحُرو َهاْيَجة ْبرَغاِوي 
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َية َساِهي ْفصالُتو ْقِليْل النِّ

اْبْتْك ْمَع َهاُدو َياْلْمْجُذوْب : ْضَياْقْت ْقشَّ

ْوْرَما�ْتْك اْلْجْذَبة ِبيْن ْجَباْل ْوْكَداِوي..

اْلَقاَصْح َذاْب ْواْلْهِشيش ِفيْكْ َما ْبَغى ْيُذوْب

ْوْكالْمْك َصاْر َناْشْف ْعِليْل َما ْيَداِوي..

َما ْلِقيْت َيا َساِقي َباْش ْنَواِسي ْوْسَواِسي

ْول َفاْدِنـي ْمَع ْجَراِحي ِغيْر َكاْس َراِحي..

ْم ُكّلْ َما ْبِنيُتو..ْوَساْخ ِبيَّ َساِسي ْتَهّدْ

ْلَفة َهاْيْم..َناْيْم َواَنا ْفْنَعاِسي َصاِحي.. ْفالّتْ

ة.. : اْلْخبيْث ما َعْنُدو ْجْذر َول ْملَّ

ْواْلجاهْل ْفْجْهُلو طيفو ْعليْه..

ْملة.. ْيْبني ساْس دارو ْفالّرْ

يْه.. إذا فاْض اْلواْد اْلَحملة تدِّ

: َما ْيْسْلْك ْمَناْهْج اْلْهَدى ْمْن ُهو َماْلَكاْه ْشْهَواُتو

ْول ْتْشَرْق ْنَواْر ُيوْم اْلْقَضا ْلْمْطُموْس ْنَجاُلو...
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كتابـــــــــات إبداعيـــة

صيني
زيز الح

محمد ع
 الفريسُة بقبضاٍت

من ريش

نياِزك

بياُض الصفحِة،

أم سواُدها ،

ما ُيخيف الفريسَة

ويجعل الظالَل

يازِك تجيء من النَّ

والحقول؟

وحَده نجمَك القطبيُّ

مانِة  قادٌر على فْتق الرُّ

بأصابَع واثقة ،

لَيرمَي بَك ،

بدون تجاعيَد ُتْذَكر،

أمام الظمإ ،

عــر
ــــــ

شـــ
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واحي في موطيل الضَّ

منُذ ذلك الوقِت ،

واحي ، في موطيِل الضَّ

ُف وهو يتخفَّ

من أثالم المنحدرات ،

ٍة ومن أقواِس قزح مرميَّ

على األنهار،

من معطفه المطريًّ .

ٍة، ة تلو جرَّ يكسر جرَّ

بحثا عِن التماع األشباح  في الجداريات.

ُد كان يمسًّ

على زبد نعاسه بقبضات

من ريش ،

يرسم على صدره نجمة ذهبية

بوشاح أحمَر،

هو الذكرى الوحيدُة

ِلبئره األولى.
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أغراب

ت شيخوخُتنا في الجبال. نحن نبحث عن  هكذا صرَّ
مداخَن

قت بأجنحة من  ْت . ثم حلَّ ألحالمها. دون اكتراٍث صرَّ
رماد.

فته الكلماُت  فته وراءها شبي�ها بما خلَّ لم يكْن ماخلَّ
على أكتافنا.

لج . الهضاب تصرخ بأنيابها ،  نحن واقفون وراء الثَّ
والحجارُة

ِتنا. لماذا تجفُّ هذه الجداول  تهطُل كاسحًة ِعالَّ
على أعتاب الكهوف؟

حنا بطيور من  كلما خرجت امرأة من خيمتها ، لوَّ
تحت إبطي�ها.

حنا بالفلوات . قمصاننا نازفٌة وفراشاتنا حمقاُء.  لوَّ
وراء الثلج،

يلك حولها. ننسج  نفضْت خواصُرنا المجروحُة غبار اللَّ
نبوءاتنا

افين ، ونعبر قْفرٌا في الليل،  على شفير أحزاننا كالعرَّ
نحمل

ايات.   شموعًا ذاويًة ، ونرفع عظامنا المكشوطَة كالرَّ
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نسيان

يحِفُر عميقًا

في رفوِف 

وجَنباِت روحِه،
لعلَّ

رعدًا أعمى،

يرفع الوقَت

إلى أعلى ،

اقُط فيسَّ

ِشعرًا

شائبًا ،

أو حطامًا

من نسياْن.
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باتجاه الّصباح

عاِة كْم عدُد الرُّ

ذين يسهرون اآلَن الَّ

تحت نجوِم

قصائدْك؟

أنت تْتلو علي�هم 

ُنَتفًا من اإللياذِة

دون احتشاٍم ،

تزفُّ صوَت الكناري

إلى العاصفة ،

ثم تجعل األرّض

تدوُر

باح . باتجاه الصَّ
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عباراٌت غادرة

أُت قصائدي تحت إسفنجٍة ليَتني خبَّ

لفظها البحُر، واستلْلُت منها 

المفزداِت األخيرَة التي يمكن أن أرسلها

ِك  مة ، علَّ مٍة ول مطهَّ إليِك غيَر ملثَّ

نوِج مَع إلى هذه الصُّ ُتصيخين السَّ

رين  ِك تعفِّ الخاليِة ، علَّ

سماَء غرابيبها بَزَفراتك . هاهي

تناديِك من تحت مظالت العشِب

وأوراق الِغْرين السوداء. أنِت أ�ْلهمِت�ها

أبياتًا عصماَء وعباراٍت

غادرًة لحظَة كنُت أزرع

وف بين كتبي ، الصُّ

وكنِت ترمينه للعابرين 

ليلتقطوه خاليا من البالغِة واألفكار.

سأصنع منه ُشصوصًا

فلى ، لصطياد الدِّ

وأجعل الضباب اآلتي من عينيِك

إكسيرًا لحياة أخرى .
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إغماضة

كنُت ُأتقن الرقَص

يكا ، هات السِّ على تأوُّ

وُأصرُّ على مْسح الهارمونيكا

على صدري ،

ْت سمائي ، حين ضجَّ

مل وَدنْت جحافُل النَّ

ة . من أعشاشها الّذهبيَّ

كانت إغماضتي قصيرًة

بعد أن لطَم 

هذا المدُّ صباحي ،

تي ، أَكَل من ُقوَّ

فلم أعْد أفكر في شكل مالبسي ،

ول 

في ما رَسَمُه الثلُج

من أجراٍس

وأرصفٍة

على جسدي المشدوِد

إلى األوتاد.
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حكاية

لْم يعْد محروسًا كما كاَن،

فانوُسُه الذي ي�هذي،

ويجرُّ الكتب من آذانها،

فتنبت األفكاُر الخبيئُة ،مرًة أخرى،

بين يديه. لم يعْد يحلم بين سريرْين

من قطٍن وهندباء لّما كانت كالُب

القوافل تنبح خلفه، فيما تضرُب الظلمُة

أركان مْرقدِه في فجره الطويل. أساوُر

ودمالُج من صخٍب،

هي هديتُه األخيرُة إلى العاصفة

الفريدة التي آَوْته تحت خوذتها

ُق الخضراِء. بعدها، أصبح ليفرِّ

بين المراعي واألرائِك،

بين  الكرِز و النجوم. رمى قصائَده 

ٍة فوسفوريٍة لتلتهمها الغيوم، ودون  إلى مسلَّ
قصٍد،

طاَب له أن ُيرسل كلَّ كلماته

اي، لتسترجَع ما دفنْته الرياُح مع النَّ

من ُصور عن دموع الصحراء. 
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كتابـــــــــات إبداعيـــة

رضا أحمد
 

شاعرة مصرية 
أعطتك خريًفا 
في رأس غابة

نجمة

قفزت من الطابق السابع

فضحكت الفوانيس 

َمن ذا الذي يقود الجراء

إلى بركة التماسيح؟ 

نجمة قصدت شرفتَك

ل قصدت صورتك المنسية في رف الكومودينو

ألم مشبوه جاء بها

وقبالت تتكاثر في فمك جعلتك تستمع إلي�ها بصبر،

حكة في عظامك

تمزق غبش الحنين في صدرك

ودمع يؤنس اسمها البعيد

عن لسانك،

أنت وحيد

والباب مغلق على جناحيك.

عــر
ــــــ

شـــ
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وحدك

والليل في عينك الغائبة

يجرب قبضته كمالكم متقاعد،

يشير إلى نجمتك في لعبة الدوران حول الجثث؛

ما كان لك أن تشرب من كأسه

بأسنانك المهشمة

ودمك الشحيح.

نجمتك من أين بدأت

أصابعك ترتعش فوق التجاعيد

والقراءة غفوة موحشة

في عيون التماثيل، 

وكيف انتهت كخيط عالق

في جناح مالك صغير؟
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وحدَك، كنت تعرف أن الرؤى طعام العيون

تقرأ نصوص المعارك بشفاه باردة

وتستعمل ضمير الغائب

لتخاطب زهرة في خريف الذاكرة،

كنت الواقف هناك

بال حجب ول رداء قيم

تخاطب الملتاعين من شظايا الحروب

بحفنة دقيق، كأس زيت 

والباقي من حطب روحَك

وتشكو لليماِم قسوة شيخَك

الذي لم يعّرفك إلى الله كما يجب، 

ونجمة...

تناضل لتكتب أسطورتَك

في التواريخ القديمة، 

في أسئلة األطفال 

وفي طمي يتعفن على األرصفة 

دون أبجدية تصطفيه.
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1 د الرحيم فوزي
عب

ثالث قطرات للقلب 
الذي لم يحس بي1

عــر
ــــــ

شـــ

قطرة،

قطرة،

قطرة.

ألجلك ذرفت دمعة

في ثالث قطرات:

واحدة أظمأتني،

واحدة أحرقتني،

واألخيرة ضاعت

في الطريق الذي تجهله، 

األمازيغية . 1 اللغة  مدريس  جمعية  منشورات   ، ديوان  من  القصيدة 

بالجهة الشقية، مطبعة Quabas Al .Pap، العروي، الناضور، 2019.

القصيدة . 2 تحديث  عىل  اشتغلوا  الذين  الشباب  الشعراء  من  فوزي  الرحيم  عبد 

األمازيغية بالريف، ومن املبدعني الذين اتسمت إنتاجاتهم الشعرية بالتوجه إىل 

االرتقاء باللغة الشعرية إىل مستوى جديد ينفصل عام سبقه بتدفق الصور والرموز، 

وبتجاوز البنية اإليقاعية التقليدية.

ترجمة فؤاد ازروال
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لكنها بلغت قلبي

 مضغتــني... افترستــني..

وأبدا، لم تترك من يذكرها 

حيثما سقطت تحفر أنفسهن

وشوم جمرات

ألجلك ذرفت دمعة 

في ثالث قطرات

اسألي... لكن أنصتي...

دعيني أخبرك بما يحدث

أن أخبرك أن قلبك 

فرقني على ما ل يفارق

فرقني عن قلبي

الذي جاء بك إلي

وترك األلم يصعد وي�هوى

ويحفر بداخلي سواقيا.

ألجلك ذرفت دمعة

في ثالث قطرات.

أخبرك: »قلبك

تركني صريعا

جعلني أفتل الموت
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براحة الكف، ولم أغمس األصابع

جعلني أرتق ما تمزق من الزمن الغائب

أرتقه بالعقيق.

ألجلك ذرفت الدمعة

في ثالث قطرات:

واحدة أهديتها للوردة 

التي تعبر لكي تحيا،

واحدة أرسلتها للسحابة

لترعى بها البساتين،

وأخرى هي هبة لقلبك 

الذي ضل

ولم يعرف بعد أي طريق سيسلك.

قطرة،

قطرة،

قطرة.
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هو سؤال واحد،

عاما وراء عام:

لماذا؟ أين؟ على ما؟

بماذا؟ أو كيف؟

نموت، نحيا،

ول يتوقف هذا أبدا

كتابـــــــــات إبداعيـــة

د أبرنوص
سعي

د ازروال
ترجمة فؤا  سؤال 

وأسئلة عــر
ــــــ

شـــ

للثقافة . 1 املليك  املعهد  منشورات   ،»abri dar ujnna« ديوان  من  القصيدة   

األمازيغيةـ مطبعة دار املعارف الجديدة، الرباط، 2013.

سعيد أبرنوص أحد الشعراء الشباب الذين حاولوا خلق قصيدة أمازيغية بنفس . 2

وشكل حديثني، وأحد الشعراء املجددين الذين اعتمدوا عىل إنجاز إبداع شعري 

قائم عىل تشكيل لغوي مغاير للتشكيل اللغوي يف الشعر التقليدي، ومنفصل 

عن لغة الحديث اليومي، بإنشاء عالقات مميزة وخاصة بني  لغة تعبريه وبني 

ذاته، وببينها وبني أشياء العامل من حوله.
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بين السمو والسقوط

في األشعار، وفي الحكايات

ينصت إلي�ها الصبي

من حكي أمه،

لكن السؤال يستمر

يكبر ويتشعب:

لماذا؟ أين؟ على ما؟

بماذا؟ أو كيف؟

ذات يوم يكون اقتتال،

وصداقة ذات يوم آخر؛

باألمس كان مرا،

وغدا سيكون بال طعم

على األوراق، وفي الناي،

وفي خطب المناضل

يستمر جرحا

في القلب

راسيا إلى األبد.
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ب أحالَمها ا معًا أو جموعًا ُترتِّ وُكنَّ

لست أذكُر

وء سّرًا على النائمين ؤى تنثُر الضَّ كانت شموُس الرُّ

تزاوُر تظهُر

والكهُف مهبُطنا  نقتِفي وحَي أهواِله

ل يَرانا الحزاَنى 

ولكن َنراهم 

ُنطلُّ على ما ُتعدُّ لهم قاِطراُت الحياِة

وُنوقُظ أعماَرنا خائفين

ا الزماُن ولم ندِر  َت منَّ تفلَّ

كتابـــــــــات إبداعيـــة

 َمهبُط  صباح الدبي
ؤيــــا الرُّ عــر

ــــــ
شـــ
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كم من  سؤاٍل

سيوصُلنا للياِلـي الخواِلـي

وهل نحُن نحُن

أم الكهُف ألبسنا طينًة من بياٍض

تشفُّ إذا ما دخلنا إلى غوِره سادرين ؟

جمعُت رؤاي

قت في ورِق القلب  وحدَّ

قت خمَر أحزانها  هل سوف تعرفني مدٌن عتَّ

َوَدعتِنـي

ولم أُك أعرُف أن الكؤوَس التي في يدي�ها 

سالٌم وبرٌد

وجمٌر ونار
مت حين تشفُّ وهل مثلنا تلبُس المدُن الصَّ

وحين يجفُّ بأحداِقها الدمع
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أو يسرُق الموُت صبحًا

ل من ليِل�ها حين نام تسلَّ

وهذي المواقيُت كيف 

حام ي تركُت عساكَرها في الزِّ ستعرف أ�نِّ

لُت وأني تسلَّ

أُت عمري بهالة ضوٍء  خبَّ

لت آيًا من الحبِّ  ورتًّ

حُت  قلِبي فتَّ

لكي ل أَرى وجهها سافرًا في الظالم

ُتَرى أينِنـي اآلن

يا وجعًا ظلَّ في حقل ذاكرِتـي  يانعًا ؟

هل سأعرف من شاهداِت الُقبور 

وجوهًا رسمُت مالمَحها
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مُس إزميَل ُروحي كانت الشَّ

وكنُت أهيُل على صمِت�ها ِمسَك ليِلـي 

ُل أرَض الكالم ؟ وغيمًا ُيبلِّ

ها أراِنـي وقد غبُت في سرِّ

جنًة تأكُل النار تفاَحها

ثم تمِضي إلى أرِضها 

غابًة من ُسؤال

باح  هنا كنُت أزرُع قمَح الصَّ

وبي شغُب الُحلم

ِبي من طفولِته ما يحيُل دِمي 

ي عرائَسه الحالَمة حقَل ورٍد ُيغطِّ

أنا اآلن محُض ظالٍل

ي الطريَق   ُتغطِّ

وتقرأ أوراَده الواهَمة 

م ضحَة قلِبي أرمِّ



239

 لكي ل أَرى وجِعي في المَرايا

فهل سوف ألبُث دهرًا هنا 

لسُت أدِري

حيُل عيوَن رؤاي وهل ستِضيء الرَّ

إذا ما انكسرت

وح  أحّقًا نرى حين تنكسر الرُّ

حين نجوُس خالل مضاِرب أوهامنا 

يا دهورًا من الوهم 

ائهين  ي  يديِك عن التَّ ُكفِّ

ي لهم ما تراَءى من الَماء  وُصبِّ

في غيمٍة من َسالم
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كتابـــــــــات إبداعيـــة

محمد بلمو َأِخيًرا ِإَدْنْبَرُة ُتعيُد ِلي 
ًقا َنْهَر َرَقصاِتي ُمَعتَّ

عــر
ــــــ

شـــ

َا َناَمْت لَِسنواٍت َطِويَلٍة يِف َدِمي وجاَءها الَفْيُض.  إَِدْنرْبَُة َفْجأًَة ُتداِهُمِني. َكأمَنَّ

َوَبياضايِت  أَْقالِمي  ُكلَّ  َحَشْدُت  َذاِكَريِت،  يِف  استنفاٍر  َحالَة  أَْعلْنُت  مرًة  َكْم 

َدهاِء  عىل  اْسَتْعَصْت  امُلْبِهرََة  َرواِئَحها  لَِكنَّ  َقِصيَدَتها...  أَْنزَِف  يَكْ  الرَِّهيَبَة 

رَتَّْبِت  هْل  ُقْلُت  ِكرْبِياِئها.  ِرياُح  اْسِتعارايِت  َتْشَتهي  ال  مِبا  َوَجرَْت  ُحُرويف 

مَتاماً أُْغِنَيَة أَْشواقي وكْيَف اْقَتَلْعِت ِتْلَك اللَّحظاِت الّدفيَئِة ِمْن ِدْفرَتِ الَيأِْس 

وجاَءِك الَفْيُض.

ِمْن  لِلتَّوِّ   ِجْئُتها  َكأيَنِّ  أَْو  َنْزَوَتها،  رِصُْت  ا  كأمَنَّ اآلَن  ُتداِهُمِني  الّتي  إَِدْنرْبَُة 

ِع لََعلَّ النَِّبيَذ امُلَعتََّق الَِّذي أَْمَطرَْتِني بِه  عدٍم َتْنُثُيِن َعىل َهذا الَبياِض امُلَتَنطِّ

اْسُكْتَلْنديٌة  َعْت ُموِسيَقى  َتَطوَّ َشلَِّة رَْمفوِك ِحنَي  ِبَتواُطِئ  الَبَلِدَيِة  َسْهرَِة  يِف 

. كاَنْت َضَحكاُت  لِلرَّْقِص َواْكَتَفْيَنا ِبالتَّْصِفيِق اْحرِتاماً لرِْبُُتوكوِل الَعَشاِء املمََليِكِّ

ُز ِشفاَهنا لَِدْحِر َدْهِر الَكآَبِة. الِغْبَطِة الَجاِنَحِة ُتَحفِّ

ُكْنِت النَّْهَر اأُلرُْجوايِنَ ُوُكْنُت املاَء الذي َجَرى ِفيِك َمرًَّة واِحَدًة َفَقْط. لِذلَِك 

ْصُت ًزرَْقَة َسامِئِك يَكْ أَرُْقَص َشفاًفا إىِل آِخرَِك. َتَقمَّ

واإليقاعاُت  الَغرُْب  ُجُه  ُيَروِّ الَّذي  َغرْيَ  ِمْن رشٍق  رِسالًة  امُلْنَفرُِد  الرَّْقُص  كاَن 

ِج دوَن أَْن ُتِعرَي اْهِتامًما لِْلَبَجعاِت التي  ْطِح امُلَتَموِّ ِبَصْمٍت َتْنساُب َعىل السَّ

ُأَبلُِّل ُكلَّاَم داَر َجَسدي َحْويِل. َوحنَي جاَءِك الَفْيُض َتقاَطرَْت ُحُشوُد الكلامِت 

رَِت  جَّ ُمرْسَِعًة َعىل َشَفَتيَّ َبْعَد ُطوِل اْنِتظاٍر. َفَشَلْت ُكلُّ ُمحاوالِت التَّْنظيِم. َتفَّ

أِلَنَِّك ُكْنِت  النَّْثُ ِبال ُحُدوٍد  َفاْغَتَبَط  اِهِم  ِبَفْيِضِك الدَّ األَْوزاُن باَغُت الَقوايِفَ 

النَّْهَر اأُلرُْجوايِنَ وَُكْنُت املاَء الَّذي َجَرى ِفيِك َمرًَّة واِحَدًة َفَقْط.

إىل لطيفة أخرباش وأحمد بجاوي وشلة رمفوك لسنة 1994
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نوُن لَِيْغُمَريِن َصباَح الَيْوِم  لَْم أَْسَتْوِعْب َكْيَف أَنَّ َهِسيَس إَِدْنرْبََة لَْم ُتْنِهْكُه السُّ

ُل ُغروَبها يِف ُكِل  ْمُس ُتَؤجِّ َطازًَحا َكأيَنِّ َخَرْجُت لِلتَّوِّ ِمْن َسْهرَِة الَبَلِدَيِة والشَّ

َمرٍَّة يَكْ ُتْشِبَع َشَغَفها ِباْنِدالِقي َبنْيَ املارِّة َعىل الرَِّصيِف األمَْيَِن لِشاِرِع األَُمراِء. 

رَْمُفوِك  وِصَحاُب  ُغروَبها  ُل  ُتَؤجِّ ْمُس  والشَّ امُلْنْفرَِد،  ِبالرَّْقِص  الّضاِحَيَة  أَْغُزو 

اِرَع  الشَّ أَُشقُّ  وأَنا  اإلِقاَمِة  ُفْنُدِق  َنْحَو  ِتباًعا  الَعِتيَقَة  الّطاْكِسياِت  اْسَتَقلُّوا 

ويَل َنْحَو الُفْنُدِق راِجاًل أَرُْقُص لَِليَلِة إَِدْنرْبََة الَوحيَدِة يِل َوأَْقَتِصُد  النَّاِصَع الطَّ

َبْعَض الُجَنْيهاِت.

ِمْثَل  أَماِمي  َمْفتوًحا  َيِقَف  يَكْ  املَْجنوَنِة  رََقصايِت  يِف  األَُمراِء  َشاِرَع  َر  َذكَّ َمْن 

ُتْسِعْفِني  ولَْم  َمجازايت.  ُتجايِف  َواْسُكْتَلْندا  َعاًما،  مَثانية وِعِشيَن  َبْعَد  َساحٍر 

لَِّة  ْعِر َعىَل الشَّ ِتْقِنياُت الِكَتاَبِة الِتي كاَنْت ِمْحوَر َتْكويٍن ُهناَك وال ِقراَءُة الشِّ

 ... يِف َمْطَعِم ُلْنُدَن الَبِهيِّ

ْكِل َفَيْنَهرُِق َنِبيُذ إَِدْنرْبََة رَْقًصا صاِمًتا أََماَم َمَواِقِف  َهْل َتُثوُر الّذاِكرَُة ِبَهذا الشَّ

ويِل ِعْنَد ُكلِّ زاويِة َمْقَهى أَْو َمْتَجٍر ال ُيْشِبُهني.  الحاِفالِت يف النَّْهِر النَّاِصِع الطَّ

َمْقَعِد  َعىل  َعِشيِقها  َمَع  االْسُكْتَلْنِدَي  والَغزََل  الُقَبَل  َتَتباَدُل  عاِشَقٍة  أَماَم  أَْو 

قا َطوياًل، وأنا  الرَِّصيِف َبنْيَ ِمزْهرياِت َورٍْد َحقيقي. أَْعَحَبْتُهاَم رَْقَصتي َفَصفَّ

 ... - َعىل َطريَقِة األَْعراِس املَْغِرِبيَِّة- أَخْذُت َيَدْيِهاَم يَكْ َيرٌْقَصا َمًعا ِمْثَل ِطْفَلنْيِ

ويِل أَيُّها النَّْهُر وأََنا املَاُء أَرُْقُص يْك َتْفَرَح  اِرِع النَّاِصِع الطَّ ُثمَّ اْنَسَلْلُت يِف الشَّ

رَا َوُهام َيَتباَدالِن الُقَبَل والَغزََل االْسُكْتَلْنِدَي  َمسامي َوَتْفرَح ُروِحي... َهْل َفكَّ

ِْق. َقْد َتأُْخُذين َدْوِرَيٌة إىل َمْخَفٍر  َكْم ُكْنُت َسأَْشَقى لَْو رََقْصُت يِف َشواِرِع الشَّ

ِّ الَخطرِي: لاَِم أَرُْقُص َوْحِدي َوأَْيَن أُْخفي امُلوسيقى الّلِعيَنَة َوَهْل  أِلَْعرَتَِف ِبالرسِّ

ْجِن َقبَل مَثاٍن وِعِشيَن َعاًما. أَْسَتِحقُّ ُمْسَتْشفى املَجاننِي أَْو زَْنزاَنَة السِّ

النَّاِصِع  اِرِع  الشَّ يف  يِب  لُِيَحلَِّق  الحدِّ  َهذا  إىِل  إَِدْنرْبََة  َبَهاُء  الَيْوَم  َتَعتََّق  َهْل 

ْعِر االْسُكْتَلْندِي  ويِل. لَِيْنُثيَِن َنْثًا يِف َهِذِه الَكِلامِت َمَع أيَنِّ لَْم أْقَرأْ ِمَن الشِّ الطَّ

الَبْهَجِة،  ِبَقصاِئِد  َعَلَّ  َتَبَخْل  لَْم  إَِدْنرْبََة  لَِكنَّ  ْسميْث.  أِلَلِْكَسْندْر  َقِلياًل   إاِلَّ 

ُتَحرُِّك إِيقاعاُتها رََقصايت ِباْنِسياٍب لَْم أَْعَهْدُه. َوِحنَي َوَصْلُت ُموِغاًل يِف الرَّْقِص 

َح يِل اْسُكْتَلْنِدٌي ِمَن الّناِفَذِة  إىِل الُفْنُدِق الَخفيِض َخْلَف َمْوِقِف حاِفالٍت... لَوَّ

امُلْشََعِة يْك أُغاِدَر النَّْهَر َوأَْدُخَل. ُقْلُت ِحنَي َدلَْفُت الحاَنَة امُلرْتََعَة بالَحياِة، أََنا 

أَْقُطُن يِف َهذا الُفْنُدِق َوَقْد َسَبَقِني رِفاُق رَْمفوِك إىل ُغرَِف النَّْوِم يِف األَْسَفِل 

َباِب. واإليقاعاُت ِبَصْمٍت َتْنساُب َعىل  يَكْ َنعوَد َباِكرا ِبالِقطاِر إىل َمديَنِة الضَّ

ِج دوَن أَْن ُتِعرَي اْهِتامًما لِْلَبَجعاِت التي ُأَبلُِّل ُكلَّاَم داَر َجَسدي  ْطِح امُلَتَموِّ السَّ
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ْبِح، َفَلْن  ِل الصُّ َحْويِل. َوأَنا َسُأواِصُل رَْقَصَة إَِدْنرْبََة ِبُصْحَبِتُكم – ُقْلُت -  إىِل أَوَّ

يِف  ويِل  الطَّ النَّاِصِع  اِرِع  الشَّ يِف  أَرُْقَص  لَْن  ِشْعرَها  أَْحَتيس  َولَْن  إَِدْنرْبَُة  َترايِن 

َنْهرِها اأُلرُْجوايِنِ َولَْن أكوَن املَاَء ِمْن َبْعُد أِلَُبلَِّل الَبَجعاْت.

القنيطرة يف 16 أبريل 2022
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كتابـــــــــات إبداعيـــة

مليكة فهيم  أسفـــــاٌر 
َسِحيقة عــر

ــــــ
شـــ

1

َوأ�َنا أْحِمل َضَجري
ضجري الَفسيح

أقصد، ذلك اإلْحَساس الُمبَهم الَثقيل
الِذي َأْحِمُله َكَعالَمة ..
َكَخَشَبة على َصْدري ..

َتْصَطّف روِحي ذاِهَلة / َمْشدوَهة
َوُركاٌم ِمْن َشَفرات

فْوَق َأْجَفاِن الوْقِت َتِنّط
ُمني صْوتي َيَتَقدَّ

وَكِلماٌت بكاِمِل ُعْرِي�ها
ل ِخْلَسة َتَتَسلَّ
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2

وأ�َنا أْسُرُدني  ..
ألَتَخّفف ِمْن أثقالي، 

أقصد، أَلْكنَس الّسواد من الليل
 عندما َتُمر أمامي أْكوام من أشباح ..

توِمُض الُخطوات ُمَتَرّهلة
ُد إيقاَعها الخاِفت ُخُطواٌت َأ�َتَرصَّ
وَبْين تفاصيَل زاِئَدة عن الَحاَجة

وأخرى خفية بما يكفي ..
أْرمي ُقْبلًة في الهواء
وَأْركُب ِقطاَر الحكائين

ْرد ُخيوطا ُمَتداخلة م ماء السَّ ليرمِّ
أ�ْنُفُث الَغْيَم ُقّبعة

لَيْخُرج الطاِئر..
ْحر  وَيْنسِكب السِّ
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3

وأ�َنا أِريد أن َأْقِبض
َعلى الَكِلَمة قْبل أن َتْلَتِبس
ألْصَنع مْنها َحقيَقًة مخاِتَلة

وافِذ الُموصدة أْسَتْنِجد بُحُنوِّ النَّ
وهَي ُتديُر ظْهرها

ور العاِلَقة تتقاَفُز الصُّ
َما اْجتاَحني الْرِتياب َوُكلَّ

ُتْنِجُبني اللغة ..
ُد على ُعْشِبها الَغض أ�َتَمدَّ

أَعاِنق َكِذَبها الَحقيقي
ط علْيه َمدَّ الُفقاَعات أَسلِّ

الصاِعد َنْحو الَسْطح
وأ�ْتُركَها ُترِتُبني ..
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4

د ُشحوَب الذاِكَرة وألبدِّ
ْسيان ِمن َيدي ُتْمِسك َنصاَعة النِّ

ِخية كَعَصا شارلي شابلن السَّ
وأ�َنا أْبَحث َتْحَت ِجْلدي

َعن أْسفاٍر َسحيَقٍة كالَوميض،
َوْحَده َصفيُر الريح

ها األْكواخ البعيدة لُّ وذاِكرة َتْحتـَ
ِنـي إلى الظالل .. َتُشدُّ
اِغل .. ِبيب النَّ إلى الدَّ

وِتلَك األبدية الَفسيَحة
تْشرِئّب ِمن َبِعيد،

ة َبْهلوان ُتَحّلق َحْولي ِبِخفَّ
أُمدُّ َنْحَوها ..

ُخُطوات الَيِقين الَواِسَعة ..
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قلُت ...

قلُت؛
وأنا َأْكِنُس َعتبات الَقْلب

ني أْرُسُم َمَمّرا َعلَّ
ِلتْنهيَدٍة َطويَلة
ِفي َلْيٍل َجاِئـع

َلْيٍل أِصيل
د ُخيوطه ِبُندوب ليٍل َيَتفقَّ

َمعان: فاِئَقة اللَّ
ل َشيء ...

ِسوى ِذئاب َتْعوي
َكوابيس ...

ع في َمَهبِّ الّريح. َتَتَسكَّ
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وِتْلَك الَمْرأة ..
في الركن القصي من الخالء،

َتْعِزُف َمَع األْشباح
خ ُأْسطورَة طائِر الرُّ

َتْهِمُس في أُذن الوردة
َتها ِمَن الَعويِل األْزَرق ِحصَّ

ُيطاِرُدها َغَبش الَوْقت
وأْجراُس الَكناِئس،
وح ُط َزوايا الرُّ ُتَمشِّ

مت .. َتْحُضن أْهداَب الصَّ
َصْمٌت َطريًّ الَمذاق

َهشٌّ َأليف
كاَنْت ُتَهْدِهُدُه كِطْفل

ُه من أذنيه الكبيرتين َتُشدُّ
ار لُيضيء قاِرب الَبحَّ
ِسع حدائق اآلِل�هة َتتَّ

َتْنَكِتب األْسطوَرة
ري بِحْبِرها السِّ

ماء ... لَترَتِعش السَّ



249

فكيَف َيِجفُّ الِعناق
تحَت لحاِف ُزرقتَك

َيا ألله ...؟؟؟
لة ُرقاِت الُمَبلَّ ولْغُز الطُّ

ُيطاِرُدني
ُيطارُدني ...
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أأَتَسلُق اللْوَن َعاِليا

َوأِلنَّ َقلبي ...
رقيٌق َهِذه الليلة،

وأَحاِسيسي ...
َلَها َطعُم الِغواَية،

ِشيَقة خييَل َقامتُه الرَّ َسأمنُح التَّ
أنِبث ِخْصَرُه ُخُيوطا ِمن قش

ُكه ِبَبَراَعة بهلوانية أَحرِّ
لُيْصِبَح العالم وسيما.
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وَكُحْلِم نبي ..
ة، أْفَتُح ُكوَّ

أَهُب َحْسَرة العالم
ِإْحَساسا باأللفة

اِنـي وُحْزِنـي الَجِليل َيَتَغشَّ
َكَتْعِويذة ..

كَرْقَصة َعدم ..
ْضِليل. َوْحَده الُحْلم ل ُيَماِرُس التَّ

وأنا الُمْعَتِقدة ِبَوْهِم الحقيقة،
رية ُضِنـي رعشاُت الكذِب الطَّ ُتَروِّ

وُلَغُة الْرِتَياب ...
رة َتْصَنع َحَياة ُمَقطَّ
بأنفاِس الصلصال؛

الصلصال
ُنُبوَءة
الماء

َضة على الَغَرق. الُمَحرِّ
**********
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كتابـــــــــات إبداعيـــة

هراني 
ور الو

محمد بنقد
 بعيدا... 

في أول الطريق

عــر
ــــــ

شـــ

ي, َلْم َأَرُه َجدِّ
ِقيَل ِلـي،

ُه َجاَء َيُجرُّ أذيال َهِزيَمِتِه إنَّ
ْمِس ِمْن الِجَهِة الُمَقاِبَلِة ِللشَّ

ا ِبَخْيَبِتِه َمْزُهوًّ
َجاَء ِمْن َسْهل )َوهَران(

َل َمَراِكَب َيْحِمُلَها ِفي ِجَراِبِه
َوَل َعَصا الُمْلِك َيْضِرُب ِبَها

َعَلى َبْحِر َأْحَزاِنِه
ِلُتْنِبَت َلُه َطِريقًا ُأْخَرى

َيْعَتِصُرها ِمْن َهَواه.
  

ي، َوُهَو َذاِهٌب، ِبَغْيِر َرْجَعٍة، َجدِّ
َجاَه َنْكَبِتِه ِفي ِاتِّ

سيرة شعرية لرجل 
جاء من بعيد
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َتَرَك ُهَناَك، 
َحْيُث َتْرُقُد َأْسماُؤُه اأُلوَلى،

ُكلَّ َرِصيَدُه ِمَن الَهَوى
َتْرَك ُهَناَك، 

َعَماَمَة الَفاِرِس الَعاِشِق
َساِء، ْهِر وِللنِّ ِللنَّ

ِريِح الُمَباَرَكِة َشَجَرَة الضَّ
اِعِر الَمْجُهوِل َقُة الشَّ ُمَعلَّ

َصاِص َوَقَلَمًا ِمْن الرَّ
َكاَن َيْرُسُم ِبِه، ِمْن َأْعَلى الِجْسِر،

َشْمسًا َل َتِغيُب
وِظاَلًل َتْصُلُح ِلْلَوَداِع

َتَرَك َجّدي ُهَناَك، 
َبَقاَيا من ِعناِق الَجَناِئِز

َوَدْمعًا َكِثيرًا ِمْن َأ�َثِر  الِغَناِء
َدْمعًا َباِردًا

كان َيْجِري َمَع الَعاِصَفِة
َصْوَب ُسُهوِب ) الَهْبِط (

ْيَحاِن ْعَتر َِوالرَّ َموِطَن الزَّ
اِق َمَقاَم الُعشَّ

ْلَطاِن ( َو) َمْرِس السُّ
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ي, َلْم َأَرُه َجدِّ
ِقيَل ِلـي،

ِحيَل، َر الرَّ ُه، ِحيَن َقرَّ إنَّ
َلْم َيْأُخْذ َمَعُه ِسوى

َحَجٍر ِمْن ِحْصِن )اأَلِمير(
َكْوَمَة ُتَراٍب إْخَتَلَسَها

ِمْن َتْحِت َحَواِفِر )اأَلْجَواِد(
َسِة اِر الُمَقدَّ َحْفَنَة َرَماٍد ِمْن َبَقاَيا النَّ

اِلكوَن) الُمَراِبُطوَن ( َأْضَرَمها السَّ
َفِر، ِفي َأْكَفاِن�ِهْم مَخاَفَة السَّ

ِحيَل َر الرَّ َجّدي، ِحيَنَما قرَّ
اٍت َقِليَلٍة َلْم َيْأُخْذ َمَعُه َغْيَر َحبَّ
ِمْن َحَصاِئِد الَخَراِب الَمْحُروَقة

ِخْرَقًة َصِغيَرًة، 
ُع ِبَها آَلَمُه َكاَن ُيَلمِّ

ِريَرِة ى َل ُيِصيَبَها َصَدَأ السَّ َحتَّ
َوَجِريَدًة، 

اِريِخ ِإْقَتطَعَها ِمْن َنْخَلِة التَّ
َكاَن َيْنِوي َأْن َي�ُهشَّ ِبَها َعَلى ِكْبِرياِئِه

َما َزاَغْت َعْنُه ُرَؤاُه. ُكلَّ



255

ي ِقيَل ِلـي، ِبَأنَّ ِجدِّ
ِعْنَدَما ِاْسَتْوَطَن ) َقْصَرُه الَكِبيَر (

َكاَنْت ُتَراِفُقُه ِوَساَدُتُه اأَلِثيَرة
َكاَن ُكلَّ َلْيَلٍة َيَضُع َتْحَتَها َكَواِبيَسُه

ِلَيَراَها ِفي َمَناِمِه
َباَح، َبْيَضاَء ُتْشِبُه الصَّ

َكاَن ُكلَّ َلْيَلٍة َيَرى َوْجَه َحِبيَبِتِه
َتْسَأ�ُلُه َعْن ِظلِّ اللِه ِفي اأَلْرِض

َهَداِء َواأَلْنِبَياِء َعِن الشُّ
حيَن  َحاِة والَفالَّ َقاِة والنُّ َعِن السُّ

َعِن الَغْرَقى والَعاِزِفيَن َعَلى َوَتِر ِ الُبَكاِء
َهاِت الَجِمياَلِت َعِن اأُلمَّ

َواِبيِت َعِن الَوَداِئـِع الَمْبُتوَتِة ِفي التَّ
َعِن الَوَصاَيا َوَفِتيِل الَقَناِديِل

َباَيا َعِن السَّ
َعْن َخَياِل الَوْرِد َوَشْوِكِه

يِح َعْن َحاِل َشْمِس الُغُروب َمٓع الرِّ
َوَعْن ُبْرُتَقاِل الَوَطِن الَجِريِح.
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ي،  ِقيَل ِلـي، ِإنَّ ِجدِّ
ِحيَن ِاْسَتْوَطَن َمْنَفاُه،

ًحا، َأْصَبَح َفالَّ
حًا ِمْن َدَرَجة َعاِشٍق َفالَّ

َكاَن َيْسَتِطي�ُع َمْسَك ِمْحَراَثُه َبْيٍد َواِحَدٍة
ُح ِلَغْيَمِتِه الَهاِرَبِة َوِباأُلْخَرى ُيَلوِّ

َيْسَتْدِرُجَها َحْيُث َيْكُمُن ِدْفُء اأَلْرِض
ِفي ِعزِّ الَخِريِف، 

ي ُيِحبُّ َأْن َيْرَعى اأَلْرَض َكاَن َجدِّ
َتاٍء،  ُمها َكْيَف َتْقَتاُت ِمْن َمَطر ِالشِّ َكاَن ُيَعلِّ

ُس َهَوى ) الُمِحيِط (  َوَكْيَف َتَتَنفَّ
َجاِهَها الِذي َيْجُلُبُه ) ُلوُكوس ( ِفي اتِّ
ُكلَّ َمدٍّ َوُكلَّ َجْزٍر َوُكلَّ اْكِتَماٍل ِلْلَقَمِر،

ْرِضِه، ِفي ُكلِّ َفْصٍل،  ي ُيْعِطي أِلَ َكاَن َجدِّ
َشْكاًل َوَلْونًا َوُلُبوَسا،

ُل ُح بها َوَيَتَذلَّ َكاَن َيَتَمسَّ
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ها َتُجوُد َوَتْرَضى، َلَعلَّ
ُك ِبَكْسَرِة ُخْبِزِه الَباِئت  كان َيَتَبرَّ

َكاَن َيْقَتِسُمَها َمَع ُطُيوِر َحْقِلِه
يَن ِبالُقْرِب ِمْن ُخُطوِط َحْرِثِه َوالَمارِّ

ْحِل َوالَفَراَشاِت ْمِل َوالنَّ ِمْن النَّ
اِئِل،  َكاَن َيْعِرُف، ِبُحْرَقِة السَّ

َأنَّ ِحَدَة الَمَناِجِل 
َناِبِل ِمْن ُغْنِج السَّ

ْمِل َوُزْرَقَة الَماِء َوَأنَّ ِمْلَح الرَّ
َماِء. ِمْن ُصْلِب السَّ
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ي َلْم َأَرُه ِجدِّ
ُه َكاَن َيْحُلُم َكِثيًرا ِقيَل ِلـي، ِإنَّ

ْهِر ُجوَم ِفي النَّ َيْحُلُم َوُهَو ُيْسِقُط النُّ
َوُهَو ُيَراِقُص َفَراَشَة الَغَسِق َرِهيَفَة الَجَناِح

ِه في َحْقٍل َبْعُضُه للَّ
ُه ِلَقْيَصر. َوُجلُّ

َيْحُلُم َوُهَو َيُغوُص ِفي ُعْمِق الَمَحاَرِة
ِلُيْسِمَعَها َمواِويَلُه الَعْرَجاَء الَحِزيَنة،

ُقوِط، ي َكاَن َيْحُلُم َكِثيًرا ِبالسُّ َجدِّ
ُسُقوُط َبْغَداد َوَغْرَناَطة َوَوهَران

ُقوُط ِمْن الَقْلِب َوالَعْيِن السُّ
ْسَياِن ُقوُط الُحرُّ ِفي َغَياِهِب النِّ السُّ

ُسُقوُط الَفَراَشِة في َفخِّ
ُقوُط في الَفْرِض السُّ
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واإلجماع والختبار والمتحان
ْقِل والَعْقِل ُقوُط ِفي النَّ السُّ

وِت  ُسُقوُط َوَرَقِة التُّ
ْبِر ِمْن َأْعَلى َشَجَرِة الصَّ

ُسُقوُط الِفْكَرَة ِفي الِبْئِر
ْيِف، َوُسُقوُط الَمَطِر ِفي ِعزِّ الصَّ

ي َكاَن َيْحُلُم َكِثيًرا ِجدِّ
َباِح َوِفي الصَّ

َكاَن َيْبَحُث َعْن َأْضَغاث َأْحاَلِمِه
َفاَل َيِجُد َغْيَر َتَفاِصيِل الَهَباِء.
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كتابـــــــــات إبداعيـــة

حسن حصاري َما ال أدِركُه ِفي 
الَيقظة

عــر
ــــــ

شـــ

ثَمة ُغْرفة ...
ُغْرفة َيجتاُحني العتقاُد

طة ِبسياج الَعتمة،  ِبأنها ُمحنَّ
ُيرِعُبني اختالُس النظِر 

ع إلى ِمرآِة ِجدارها الُمتصدِّ
ة، ماِت َخيالتي الهشَّ ِبتَورُّ

أحاِوُل َعبثا أْن أختبَئ َعني 
خلَف بقايا،

َدواِخل أفكاٍر ِبال َوجه.
َوأخشى ِحيَن أفتُح ِلعيني

 َنواِفَذ َرْهبة،
ِمْن نظرِة عالٍم َحْولي

ِبال لْون. 

*  *  *
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أيُتها الناِئية... 
عْن َمداراِت اللْهفة،

ِحين اقتَسمُت َمعِك
َرغيَف ُغربة ياِبس

َتجاذْبنا َمعا،
أطراَف َهواجَس

َعديَمة الفاِئدة.
عْن َخرِف َبحٍر

د ُملوَحة َمْوِجه.  َبدَّ
عْن َسماٍء ضيقٍة

تْنُبُث فوَق َجماِجمنا 
ِبال ُزرقة،

 تَدلْت َنحَو مداخِن 
َصمِتنا األَبدي. 

*  *  *
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 وَمعا ...
ا...  ذاَت نهاٍر كنَّ

تحَت شَجرٍة طاعنٍة ِفي النْسيان 
أْجهشْت َعواطفِك ِبالوَجع،

قلِت: 
ُربَما الشَجرة ِمثلنا ِبال ُجدوٍر

دْت َصْدر ُغربِت�ها، تَوسَّ
ماد. تالشْت ِفي الرَّ

أخَرجِت ِمرآتِك القديَمة
ِمْن َفْجوِة الَوقِت،

ا َمعا، كنَّ
ِبداِخلها أطفال... 

ُنلوُن ِبذُهول
نُجوما َصغيرة 

ِبال
َضوْء...
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كتابـــــــــات إبداعيـــة

سعيد بلغربي حينما اكتشفت خلسة 
جحود الّلوحات التي 

تغّير مناظرها 

الفزاعة
نسيت نفيس مهمال يف الخلوات، تحوم الغربان حويل وتحط فوقي، متسح مناقريها مام علق بها من جثث 

املوىت. ويف الليل، تظل البومة تنعق منذرة بخراب أكث من الذي أعيشه.

مالبيس من األكياس املمزقة، ومن األسامل امللقاة يف مزابلهم. هم يرفلون يف الحرير الناعم، وأنا ألبس ما 
فضل منها. وكأين متسول ميد يده لينال بعض كرس الخبز.

جسدي من القصب، ولذلك أظل قامئا عىل رجل واحدة، ال أقوى عىل الحراك ميينا وال يسارا.

جعلوين حارسا يخيف العصافري، رغم أين مل أرغب يف ذلك. العصافري هم أصدقايئ الحقيقيون، كل مرة 
أشعر بغنائها يغسل قلبي، مثلام يغسل الندى شفاه الزهور.

ذات يوم سألت نفيس وأنا يف غاية الحزن:

هاته العصافري التي أخيفها، كم يا ترى ستلتهم من القمح؟ ملاذا يكرهها هؤالء املغبونون؟

متنيت لو كنت عصفورا، أطري، وأحلق يف السامء الفسيحة، أغني للحرية وأمنح بلسام للقلوب العليلة.

أحس دامئا مبلوحة جلدي، ال أثري شفقة أحد، ال أحد من املارة يهتم لحايل، ال يبالون إن كنت جائعا أو 
عطشان. يحصد أصحاب البطون املنتفخة الحقل الذي كنت أحرسه، ويقتسمون َغلَّته بينهم. لقد أصبحوا 

مثل األغوال، ال يتورعون عن أكل أموال الناس.

جردوين من القدرة، ال أستطع فعل أي يشء. ألست مثلهم أتيت إىل الحياة بقسمتي يف الرصاخ واللعب 
والتعبري عام أحس وأشعر؟

ثالث قصص أمازيغية قصيرة
تأليف: سعيد بلغربي ترجمة: يوسف توفيق
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من  متاما  قريبة  همومه  والعذاب،  املرارة  يف  أيضا  رشييك  هو  بجانبي،  يسكن  الذي  الفزاعة  صديقي 
همومي. صلته األقدار مبثل ما صلتني، وجدين أتشاجر مع نفيس، وألوح بيدي هاتني. فأشار يل:

استمتع يا صديقي مبا تبقى لك من األيام. فبمجرد أن تصل األخبار بأنك أصبحت كثري التذمر والشكوى، 
وأن لسانك قد طال أكث من الالزم، فإنهم سيعمدون إىل فك الحبال التي تشد قصباتك، وسيلقون بك إىل 
األطفال الصغار الذين سيضعون عليك الربدعة، لتصبح لعبة عىل شكل حصان. أغلق فمك، مالك والكالم 

الذي يفوق قدرتك؟ فروحك ترتجف بني أيديهم.

نظرت ميينا وشامال، وجدت الظل وحده يذوب من كالمي. ثم وضعت يدي عىل فمي، وأجبته:

أنت عىل حق، الحياة مع الطيور، أفضل من املصري الذي ينتظرين مع األطفال الصغار.

من املجموعة القصصية أسواظ يبوبحن نظرة مبحوحة 2006.
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الغول
ال حديث يف القرية إال عن الغول صاحب اللعاب. قالوا إنه ابتلع جميع املاشية، له فم يشبه الكهف، 

يسيل لعابا كلام هاج، ويخرج منه رذاذ يشبه زبد البحر.

ال يرحم أحدا، مثل طاحونة تأيت عىل األخرض واليابس. قال السكان بأنه إذا صادف أحدا فإنه يبتلعه حيا 
مثل لقمة خبز صغرية، بطنه مثل نار، تأكل وال تشبع.

تتشابك خيوط الخوف يف قلوب الجميع عندما يسمع صوت رصير الريح، أو هزيم الرعد. يقولون إنه 
قد جاء ليأكل أبناءهم. كلام أرخى الليل سدوله، تعرتيهم هموم وهواجس كثرية. وكلام نبحت الكالب، 

ينتبهون هل يسمعون وقع خطواته التي يهتز لها جوف األرض.

عندما تشق الشمس، وترسل أشعتها عىل الجبال، يخرج األهايل يبحثون عن أثره يف الطرقات. ولكن أين 
هي الرجولة ملواجهته حتى ال يباغت أحدا. محال أن يجرأ أحد عىل االشتباك معه. الرجولة ذهبت مع 

أصحابها.

 يف أحد األيام، استفاق األهايل مع رصاخ النسوة الاليئ وجدن عني املاء التي يسقني منها منبجسة بالدم.

تكلم أحد منهم فقال:

رمبا اصطدم الغول بصخرة، ثم بدأ الدم ينزف منه دون توقف.

رد عليه الثاين:

هذا ليس جرحا، هذه عالمة املوت، من نزف بهذا الشكل ال ميكن له أن يعيش.

أغوال هذا الزمن ال ميوتون، وحتى إذا ماتوا فإن لهم رؤوسا أخرى، تنبت مثلام تنبت الجذور التي مل 
تجف. رؤوس تخلف نفسها بنفسها.

بقي الغول حيا يف خيالهم، يفزعون به صغارهم املشاغبني. ولكن عندما اشتد بهم الحال جمعوا أمرهم، 
بعد أن كان مشتتا مثل تنب يف بيدر.

عندما بلغه خرب اجتامع الناس وسعيهم يف طلبه، وأنهم صاروا عىل قلب رجل واحد، قرر الغول أال يخرج 
من كهفه حتى يدخل أهل القرية يف سباتهم العميق.

من املجموعة القصصية أسواظ يبوبحن نظرة مبحوحة 2006.



266

الزيارة
وقف عليه ملك املوت، وخاطبه بغلظة شديدة:

انتهى، أجلك يتبقى لك يوم واحد.

مل تتبق شعرة يف رأسه مل تقشعر من الخوف، ارتعش يف فراشه، وتحرس عىل حياته التي انطفأت جذوتها 
دون أن يشعر بذلك.

أزاح عنه الفراش الذي لن ينام فيه ثانية، ونظر إىل الزربية التي كان ينام فوقها ملدة ستني عاما، كيف 
سيفرتق معها من أجل أن يفرتش الرتاب يف القرب الذي ينتظره اليوم.

خرج إىل الحوش، رمق الشمس وهي تشق من مخبئها، غروبها اليوم سيكون غروبا لحياته.

مل يخرب أحدا من أرسته بأن هذا اليوم سيكون آخر أيام حياته، خرج إىل الحقل أين أمىس الندى يقطر عىل 
أسنان املحراث التي كانت مغروسة يف قلب األرض، نظر إليه عميقا، نزلت عىل خده دمعة حارقة، أحس 

بها ذلك املحراث فأجابه بالصمت قائال:

هكذا هي الحياة، يسقط أجل املرء كام تسقط أوراق الشجر، كل ما حرثته يب يف هذه الدار ستحصده 
يف الدار األخرى.

الحياة كلها حرث، ستون عاما من الحرث، يف أعوام الجفاف وأعوام الخري، أين هو حصاد تلك السنني؟ 
أين تلك السنابل التي منت من قلب البذور؟ أين تلك البقايا التي كانت تتبقى يف بيدر الحياة باعتبارها 

نصيب من ال ميلكون شيئا؟

بنته  الديدان لحمه.  الجفاف، كل يشء ذبل، كل يشء مات، حتى هو سيموت، وستنهش  ابتلعها  كلها 
بضفريتها التي تهتز عندما تركض يف الحوش، تبيك من أجل برتقالتها التي خطفها الديك من يدها.. ضّمها 

إليه ولفها بطرف سلهامه ودموعها قد اخلطت بسيالن أنفها وخاطبها قائال: 

ذلك الديك التي خطف برتقالتك اليوم سوف يلقى حتفه وستأكلني فخذه كام أكل برتقالتك. ضم إليه 
بنته بكل ما ميلك من حب وحنان، ونزلت منه دمعة ساخنة عىل خدها. شعرت بها وسألته عن سبب 

بكائه فقال:

-حتى أنا احتال عل ذلك الديك اللعني، وأخذ حصتي، ولذلك أبيك كام تبكني.

اقرتبت البنت من أبيها، وبراحة يدها الناعمة مسحت الدمع عن وجهه، وقالت بنربتها الطفولية:

-حتى أنت يا أيب ستأكل الفخذ املتبقية من الديك. 

جال بنظره يف السامء متتبعا خطوات الشمس التي استقرت يف كبدها، ومل يتبق لها الكثري حتى تأوي إىل 
غروبها ..فزع الرجل، مل يجد كيف سيبدأ نهايته. وقال مبرارة غرفها من أعامق قلبه:

يا حرسة عىل الشباب..يا حرسة عىل األيام ..هاجمته األسئلة مثل رسب نحل ..الوقت الذي تبقى لديه شل 
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حركته، هل هو أم ظله؟ قرص نفسه ليعرف هل هو يف حلم أم يف علم؟  ركام من األسئلة بدون جواب.

أصبحت الشمس وراء الجبل ..مزق الليل أسامله من السواد، ذلك الديك اجتمعت عليه العائلة ..حتى 
هو أكل معهم بعض اللقيامت من رمق حياتهم املرة.. ابتداء من ذلك الوقت طلق الدنيا واهتم مبا يربطه 

بالحياة األخرى.

من املجموعة القصصية »الفأل«، 2008.

سعيد بلغريب:

بعدة  أمازيغي، عضو مؤسس  وشاعر  كاتب  ـ  املغريب.  بالريف  الكبداين،  دار  مواليد  من  بلغريب  سعيد 
جمعيات ثقافية وأدبية: من أعامله: »أسواظ يبوبحن« »نظرة مبحوحة« مجموعة قصصية باألمازيغية، 
2006. »أسفيدجث« »الفأل« مجموعة قصصية بأمازيغية الريف، 2008.  »نونجا سجينة األعراف« رواية 
يزول  نظرية وتحليلية« 2011. »حتى  إىل دراسة  األمازيغي مدخل  اإللكرتوين  أمازيغية، 2009.«اإلعالم 

الصداع« مجموعة قصصية مشرتكة2011. »زغرودة املوت« 2015.
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هلل المتقي
عبدا   قــــــصـــــــص

قصيرة جدا

بالغ كاذب

يف منتصف الليل ، جلس  الرجل ذو املعطف الرمادي ، فوق السكة  يف انتظار أن يدعسه حذاء القطار 

كام رصصور، وعىل عتبات الفجر ، انتشل جثته املبعرثة من فوق القضبان الحديدية ، بل قام أيضا بتصوير 

ماحدث بهاتفه ،  ثم اتصل بالرشطة للقبض عىل القطار ألنه بعرث أعضاءه ، وتحتاج إىل املساعدة ، ثم 

أوقف التصوير وانسحب من املحطة.

وبعد البحث والتحري ، قامت الرشطة بإلقاء القبض عىل الرجل بإحدى املصحات النفسية بتهمة البالغ 

الكاذب وازعاج السلطات ، وتم الحكم عليه بسنة من األعامل الخفيفة جنائيا

------

الرجل الذي يحلم

الرجل الذي تقاعد من التحقيقات الجنائية مؤخرا  ، مازالت تراوده نفس الكوابيس التي تذكره بالجحيم 

، فليلة البارحة مثال رأى يف حلمه ما ييل :

1-  معمل للنجارة 

2- قتيل مخيص ومبتور الرأس مبنشار كهربايئ ، ويبدو   أنه تعرض للحقن يف عنقه  .

وهو يتأمل املشهد الذي يشبه حربا صغرية .. تفاجأ برأس الجثة يقهقه يف وجهه .

و... يفتح الرجل عينيه مرعوبا  ، وهو يرصخ ملء غرفة النوم .

الزوجة  : هل انت بخري ؟!

الرجل : نعم انا بخري

الزوجة  : بم حلمت ؟!

الرجل : الفكرة لدي ؛  أشعر بالعطش

----
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هستيريا

  ذات يوم ، عندما كان الرجل الذي ليس له أحد ، مستغرقا يف هلوسته ، ويقوم بتمشيط مرسح الجرمية 

التي وقعت أحداثها يف رأسه ، مل يكن يف ذهنه سوى أن يلقي القبض عىل الفاعل . وبينام كان يتفحص 

الجثة بفضول وبدم بارد  ، انتبه إىل أنها جثته ، وكان هذا ما فكر فيه : أن يأخذ ثالثة أقراص حبوب 

الرصاصري، يك يشعر بأن هناك زحفاً من الحشات من حوله وعىل جسده .

------

هروب روائي

بعد انتهاء الكاتب من كتابة روايته، وإقفاله جهازه املحمول ،  انبثقت يف ذهن البطل صورة الهروب، 

جمع كل أحداثه يف حقيبة صغرية الحجم  ، وتسلل من الرواية  بشكل رسي ، متقصدا أن ال يراه الكاتب ,

نهض  الكاتب من نومه مثقال، ليس النها السابعة صباحا ، كام تعود كل يوم ، بل ألنه هو هكذا يف الفصل 

األخري من الرواية  ، غالبا ما يفتح عينيه ، يك  ميحو ، ويك يكتب كام جرت العادة

فتح الجهاز ، ومل يجد البطل ،و ..  ابتسم بوجهه برباءة طفولية، مثفتح النافذة ، يك يلوح بيديه للبطل الذي 

يبدو أنه توقف عىل الرصيف يستنشق هواء عميقا ، ألنه كل ما تقدم يشعر مبغص غريب يف أحشائه ، 

ألنه ال ميكن أن يتخلص من الرواية

-----

تمويه

الرجل الذي يرفض تسليعه، قرر مؤخرا أن يلبس رجال آخر ال يشبهه ، ويدخل دائرة التمويه كام يفعل 

اللصوص والخونة .محا شاربيه ولحيته ، اعتمر طاقية كثرية الثقوب ، وضع نظارة سوداء فوق عينيه .. 

و.. هاهو فجأة يقف أمام املرآة ، قبل أن ينزل سلم العامرة وتبتلعه العاصمة ،  يتفحص شكله الجديد  

يف املرآة ، كل يشء تغري ، وحدها  تلك الخدوش يف تجاويفه ، ترفض اكسوسوارات التمويه .----
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أحمد شريق َرات َتَحـــــــــــوُّ

ة 
يــر

ص
 ق

ـة
صــــ

ق

املبحوح،  بصوتها  أعلنت،  التي  نفُسها  هي  مرّة،  ألول  كورونا  ظهوِر  خرَب  أذاعت  التي  األخباِر،  مقدمُة 

ومالمحها الكئيبة، وصوَل مرض »هيدنوفوبيا« إىل بلدنا، بعدما اجتاح بقاعا عديدة يف العامل.

من أعراضه - قالت املذيعة - فقدان حاسة تذوق البهجة، ضعف حاد يف حاسة شم املرح، صعوبة فتح 

الفم وإظهار األسنان، أمٌل يف الوجنتني والّشفتني مبجرد محاولة الضحك، مع فقدان القدرة عىل االبتسامة 

الصادقة.

قبيل:   من  عباراٌت؛  كثريا  تتخللها  تفاعلية،  حامسية  كانت  لقاءاتنا  »كولومبوس«.  مقهى  يف  حينها  كنا 

»اسمح يل قاطعتك«، »يف نفس السياق«... ال مجال للفراغ يف تلك النقاشات، لكن هذا اللقاء، مل تكن 

بدايته موفقة.. خرب املرض الجديد الذي تلقيناه عرب تلفاز املقهى مقلق حقا!

أقسام  ندخل  ونحن  يحدث،  كان  كام  متاما  ومذكراتنا،  ومجالتنا  كتبنا  متأبَطنْي  كالعادة  املقهى  ولْجنا 

املدرسة ومكتبتها قبل أعوام. القناة اإلخبارية نفسها. الطاولة التي احتضنتنا أنا وأنس، واملشوب الذي 

الخوايل  األيام  تفاصيل  الذاكرة يقظة، وتستحرَض  لتظل  كأَسا قهوة سوداء،  أيضا..  يتغريا  ُوضع عليها، مل 

بحلوها ومرّها.

»وسط كل هذا الفراغ، الذي يخنقنا، حاِول فقط أن متنح نفسك بعض العزلة للتأمل. ستجد أن هناك 

لتنتشلها من أمواج إهاملك«. كانت تلك حكمة من بني ِحكمه  إليك  تنتظرك، ماّدًة يدها  أشياء كثرية 

اليومية، التي مّهد بها للخرب الذي يريد هو اآلخر زفه إيل:

الجمهور، وستكون  والساخطني وسط  املتشامئني  أكث  يكفيان إلضحاك  متقن،  »كتابة جيدة، وتشخيص 

فرصة ملحاربة هذا املرض الجديد.. الهيدنوفوبيا«.

عاد مجددا إىل هلوساته؛ فأْن تكون جالسا يف أمان الله، مرتاح البال، تنعم بتقاعدك من الوظيفة، ثم تفكر 

يف الرجوع إىل هوايتك التي هجرتها منذ عقود، وأن تكون تلك الهواية هي إضحاك الناس؛ أي العودة إىل 

الرُّْكح، فاعلم أن أعراض الشيخوخة بدأت تظهر عليك. 

احتفْظُت بكل تلك الكلامت يف صدري؛ ألنها ستكون قاسية يف حالِة أطلْقُتها يف وجهه، لعلمي املسّبق 

بتشبثه باملرسح منذ لقائنا األول؛ فرغم التحاقنا مبهنة التدريس سويا، واستغنائنا عن مواهب وهوايات 

كنا نعشقها، وكانت لنا متنفسا... إال أنه كان يناضل يف بداية كل عام درايس، حتى ُيقِنع إدارة املدرسة 
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بإحياء األنشطة املوازية، واالعتناء باألندية األدبية والفنية، وعىل رأسها نادي املرسح، الذي كان يشف 

عىل تأطري تالميذه.

استفرس أنس إثر صمتي، وعدم تفاعل:

وأنا كل طاقة  الناس،  العاملي ألشفي  الظرف  أستغل هذا  ال  ملَ  املؤمنني مبوهبتي؟  أول  أنت  تكن  »أمل 

وحيوية، وقد بلغت مرحلة من النضج جعلتني خبريا بهموم الخْلق ونفسياتهم؟!«.

أزْحُت كأس القهوة الساخن، الذي كان يف منتصف الطاولة، إىل الوراء براحة يدي. وقبل أن أرشف ما 

بداخله دفعة واحدة، دافع عن قراره:

»او َزْيُدوْن أْنَت كاتب، كاَتْكَتْب يف الرواية والقصة... ْعالْش ماْتَعاَونِّيْش يف كتابة واْن ماْن ُشو ْديايل؟«

يف  يتحّجرون  حني  عىل  تافهة،  حركة  أو  عبارة  إثر  ضحكا  ينفجرون  قد  مزاجيون؛  البش  أن  له  أّكْدُت 

أمكنتهم، وقد ميتعضون، بعد موقف عاىن الفكاهي يف نسجه، ليمزج بني الحكمة/ العربة/ لفت االنتباه 

من جهة، والسخرية من جهة أخرى. ثم إن فّنا كهذا يتطلب خفة ورشاقة وشبابا.

استمر أنس يف دفوعاته:

»إن ما يصطلح عليه »فن ستانداب« اليوَم مارسته يف السبعينيات، وكان ليه الّشان، وكان هادف.. هاْي 

هاْي، غري أجي واطلع للخشبة! باش تَضّحْك الناس خاّصك تكون باحث ومثقف حقيقي«.

كان يديل بُحَججه دون كلل وال ملل، الواحدة تلو األخرى :

- ماذا قال العظيم شاريل شابلن؟

- ماذا قال؟

- قال: يوم بال ضحك هو يوم ضائع.

مُة املوجز اإلخباري/ اإلنذاري: ... ألن  ضاعت كل مشاريعه بعد ذلك االستشهاد؛ إذ أعلنت صديقتنا مقدِّ

هذا املرض ُمْعٍد، وتبقى وسيلة اتقاء رشه - َوفق األخصائّيني - هي االبتعاد عن كل ما من شأنه إثارة 

ضحكنا هذه األيام؛ لذا، ُتنهي وزارة الصحة إىل علم الفكاهيني واملرسحيني كافة، أنه مينع منعا باّتا تقديم 

الناس وإسعادهم، مع رضورة تأجيل كل  التلفزة أو يف األنرتنت، هدُفها إضحاك  عروض يف املسارح أو 

العروض املربمجة، أو التي قيد اإلنجاز، حتى فرح آخر...
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    مل تكن تعلم من قبل أن للحية طعام خاصا. فقبل مجيء كورونا، أدمنت وجها ناعام خاليا من الحياة، 

فرضته عليك التزامات مهنية وبعض املآرب العاطفية واالجتامعية. كم متنيت الحصول عىل أقراص تحظى 

بفعالية حبوب منع الحمل، تتناولها بشكل منتظم ليك تحمي هذا الوجه من أي حبل محتمل؟!!!

هل تتذكر تلك العملية التي كنت تكررها كأمساة؟ هل تتذكر  تلك اللحظات التي كنت تقف فيها أمام 

املرآة بكامل قواك العقلية  لرتسم عىل وجهك تعابري وإمياءات؟ يبدو أنها سقطت سهوا أو رهوا. إليك 

تفاصيل الحكاية:

 »كنت تضع قليال من معجون الحالقة عىل ذقنك. تبلل رأس الفرشاة املكسو بالشعر الكثيف والناعم 

أفقيا  الوجه  عىل  تحريكها  يف  فتشع  املعجون،  عىل  الفرشاة  تضع  بالستييك.  إناء  قعر  يف  مستقر  مباء 

فعموديا، عموديا فأفقيا حتى تعلو وجهك رغوة الصابون، وتصري البشة رطبة. عندها متيل رأسك إىل 

اليسار، فقط بالقدر الذي يبقيه ظاهرا بوضوح عىل املرآة، وتبدأ الحالقة بالعذار األمين. وقبل أن تنتقل 

إىل العارض األمين كنت تنفخ شدقيك مثل بالونة. متطط ذقنك حيث تصبح شفتك السفىل داخل فمك، 

السقف، فتهتم  التحديق نحو  ترفع رأسك إىل أعىل كأنك تحاول  فالذقن.  العنفقة،  فتشع يف معالجة 

العملية  لتكرر  األخرى  الجهة  إىل  رأسك  تدير  املرحلة، كنت  إنهاء هذه  العنق. عند  ثم  الذقن،  بأسفل 

نفسها يف العذار األيرس، ثم العارض األيرس. حينها تنتقل إىل السبلة ممططا شاربك وضاغطا عىل الشفة 

العليا بالشفة السفىل. وتشتد سخرية املوقف، عندما مترر ظهر أصابعك عىل البشة شبه الناعمة ذهابا 

وإيابا، صعودا ونزوال باحثا مثل كاشفة ألغام عن بقايا لحية. عندما تعث عىل تلك البقايا، تحمل شفرة 

الحالقة من جديد، وتسعى إىل معالجتها بحركات دقيقة، إال أن املهمة ال تتم، إذ تكتشف أن الشفرات 

املعدنية املزدوجة مألى ببعض الشعريات. بيد غضبى، ترضب اآللة اللعينة رضبات متتالية بحافة املغسلة. 

البالستييك  الرأس  فيطري  الرضبات،  قوة  من  تضاعف  حياة.  من  لها  تبقى  ما  بكل  متمسكة  الشعريات 

للشفرة مستقرا يف قعر املغسلة. تحمله بيد مرتعشة، وتزيل ما علق به بأظافر يدك، ثم تثبته عىل الذراع 

من جديد. تشع يف إمتام املهمة، إال أنك تكتشف أن اآللة قد خذلتك يف عز األزمة وفقدت كامل حدتها. 

عندها يشتد الضغط عىل البشة، فيتولد انفجار أحمر يأىب التوقف. 
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كانت أصابعك تنتمي إىل يد بليدة، يد ال تنسج الحكايات، يد تعيش الوهم. كانت تعتقد أن شعر الرأس 

هو األقرب إىل الذهن، فبمجرد ملسه سيفيض حكايات. كانت تقطع مسافة طويلة من األسفل إىل قنة 

الرأس غري عابئة بالزمن الضائع والجهد الزائد. مترر راحتها بنعومة مستعطفًة حكاية. مل تكن تنجح يف 

مهمتها. فرغم املحاوالت املتكررة مل تأت أي حكاية. كانت تنجح يف مهام روتينية أخرى كأن تستجيب 

لنداء الشعر املتسخ،  فتحكه برؤوس أظافرها بخشونة، أو كأن ترضب الرأس رضبات عنيفة معاقبة إياه 

عىل استمراره يف تأليبها عىل اقرتاف جريرة نيابة عنه، أو تعالجه بقبضة قوية ومحكمة آمرة إياه بإخراس 

ذلك الصداع الذي يقض مضجع الجسم كله. 

  طال أمد هذه املأساة، مأساة هذه اليد التائهة املتشدة، هذه اليد التي ال تفكر ومل تحلم قط، هذه اليد 

التي مل تنجز أي يشء ذا قيمة، ومل تتوقف إال بعد أن.........  

جاءت كورونا، فجاءت معها اللحية، ثم جاء معها طعم الحكايات.  

   يف اللحظات األوىل من بروزها، كنت حارضا. كنت ال تفارقها قط، ترعاها مثل طفل رضيع بلمساتك. 

كنت تدغدغ بطن الذقن برؤوس أصابعك: دغدغ..دغدغ..دغدغ..دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ 

دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ دغ..........................................................

وهي تكرب، كنت تأخذها يوميا إىل املرآة ليك ترى نفسها تكرب. كنت توثق متددها كل يوم بصور تلتقطها 

من زوايا مختلفة. غمرتك سعادة واندهاش فائقان وأنت تراها تكرب دون حسيب وال رقيب. ويف زمن 

قيايس غطت الذقن والتحمت بالشارب. 

   صارت فلذة كبدك. ترسحها يوميا مبشط، تشذبها مبقص مثل بستاين يرعى حديقته الخاصة. كانت أكث 

من حديقة، كانت جنتك الخاصة. منها، رمبا، ستقطف حكاياتك. كنت ترى يف عينيها فرح الصبايا وأنت 

تقطف بنعومة رؤوس بعض الشعريات الشقية العصية ليك تبدو مهذبة حسنة املظهر. وعىل إيقاعات 

املقص وحركات اليد الراقصة، رقصت رقصة عبيدات الرمى.

 مل تكن تكتفي بالتشذيب، بل كنت تهديها من حني إىل آخر مختلف فنون املداعبة التي عرفها تاريخ 

اللحى من ترجيل وتحذيف وتخليل، إىل أن وقع فجأة ما مل يكن يف الحسبان. يف إحدى الليايل وقبل أن 

تنام، أبدعت ـ أنت البارع فقط يف الحركات ـ حركة سحرية خاصة: وضعت السبابة واإلبهام عىل السبلة 

بطيئة  بحركة  متعاكسني  اتجاهني  يف  ثم حركتهام  املنخرين،  ملقى  عند  وبالتحديد  األنف،  أرنبة  أسفل 

مستمرة بشكل متناغم إىل أن بلغتا الزاويتني املتقابلتني من الشفتني. عندها سحبت األصابع إىل أسفل 

قابضا اللحية بكل أصابعك قبضة باقة ورد. وبشكل مفاجئ أزهرت شعريات اللحية خياال. كانت هذه 

الحركة هي مفتاح الباب املوصد للخيال الذي كنت تفتقده. يف تلك الليلة قدمت لك حكايتها األوىل:
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حكت لك مأساتها السابقة يف زمن اإلبادة والقمع. حكت لك كيف كانت تقاوم، وهي يف طور التكون، 

تلك اليَد يَدك الحاملة لشفرة الحالقة عساها تتوقف عن حمالت االجتثاث والتشيد شذر مذر. حاولَت 

الكالم، إال أنها طلبت منك عدم االعتذار عام فعلت. تنهدت تنهيدة نابعة من أعامق املسامات، فتابعت 

حكايتها: 

»رمبا ال تعرف أن لحكايايت وجوها عدة. سأحاول اآلن أن أقتطف لك منها وجها. إن ما اجرتحته يف حق 

كينونتي كان الوجه امليضء يف تلك املأساة الذي خربته اللحى عىل مر العصور. فالجزء األسود منها هو ما 

عاشته إحداهن يف أحد وجوه السلطة. إليك تفاصيل حكاية هذا الوجه:

 »كان ذلك الوجه وجها بال مالمح وما يزال، تخفيه الكثري من األقنعة. كانت يد هذا الوجه بال عاطفة، ال 

تبتسم إطالقا. ال تسمح للحية سوى بلحظات قصرية يك تطل بقنة شعرياتها عىل الوجود. كانت لجلساته 

التعذيبية طقوس خاصة. كانت حالقته أشبه بحالقة بال ماء. يرتدي زيه الرسمي، يحمل شفرة الحالقة. 

ودون أن يبللها بقليل من املاء، وبغري أن يدهن البشة باملعجون، يعالجها بتلك اليد الخبرية بالرتويض 

منضبط  بشكل  بعمله  يقوم  وهو  البشة.  عىل  السوط  مثل  تنزل  التي  الحادة  اآللة  برضبات  والرتكيع 

يكيل لها تشكيلة مختلفة من السباب والشتيمة املنتقاة بعناية فائقة من معجم أخرجه يف طبعة مزيدة 

ومنقحة، بعد أن جمعه وحققه يف جلسات التحقيق املطولة. بعد إنهائه جلسة التعذيب هذه، يلقي 

باآللة عىل األرض، ويدوسها بحذائه العسكري. كانت حدة الصوت الصادر كافية إلقناع اللحية بأن تدخل 

يف سوق رأسها، وأن تكف عن التفكري يف التحرر من جدران املسامات الجلدية التي باتت تحارصها من 

كل جهة. وإمعانا يف اإلهانة، ينهي طقسه برتك ما اجتثه من شعريات متناثرا يف بطن املغسلة ريثام تنقيض 

جلسات غري معدودات، جلسات تسمح له بتكديس مزيد من الضحايا، ثم إلقائها من النافذة عىل قارعة 

الطريق.

  وقبل أن تسكت عن الكالم املباح، طبعت عىل شفتك العليا قبلة خفيفة.. 

 مأل نهاَر يومك املوايل تفكرٌي يف قدرة هذا الكائن عىل الحيك وكشف الجوهر الحقيقي لألشياء. انشغلت، 

أيضا، بالتفكري يف كيفية إقناعه مبدك بهذه امللكة/الربكة التي طاملا بحثت عنها. كنت متيقنا أنه لن يردها 

يف وجهك، ما دمتام جسدا واحدا، تشاركتام الطعام يف أكث من مناسبة. فلام حل الليل، قمت بالحركة 

نفسها، كانت تلك الحركة مبثابة قربان يكفي إلشعال الشعريات حكاية. حكت لك تلك الليلة حكاية من 

زمن اللحى الغابر، حكاية لحية يف وجه مستعار:

 » هي ليست حكاية ويلجفورتيس أو هيلينا أنتونيا أو ماغدالينا فينتورا أو جوليا باسرتانا أو جوزفني 

كلوفوليا أو آين جونز أو أليس إليزابيث أو كليمنتيندياليت أو جني بارنيل أو جنيفر ميلر أو فيفيان ويلر 

أو دورا غوترمان أو جوليا باسرتانا أو البارونة دي سيدونيا...

فهؤالء احتفلن نسبيا بشذوذهن، وهؤالء حظني بلحى مدرة قليال للشهرة والجاه. 
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  هي حكاية وجه ُوصم بلحية مدرة فقط للعار واللعنة، باألحرى هي حكاية مسخ. هكذا كان أقاربها 

ينادينها. أما القرينات فأطلقن عليها لقَب »با رجل«. كانت الكلمتان أكث تداوال بني األلسنة وأشد تغلغال 

يف كيانها املجروح. 

 صدق أو ال تصدق، فهي ال تعرف من تكون. 

أهي أنثى؟ محال أن تصدق، ألن اإلناث ال يحبنب أن تكون بني ظهرانيهن. فهن يشأمززن منها يف الحاممات 

ألنها ليست جديرة بالثقة، ومينعنها عن حضور األعراس يك ال تجلَب النحس للعروس. أما املرأة الحبىل، 

فتشيح بوجهها عنها خشية أن تلد طفلة ممسوخة مثلها. 

  أهي ذكر؟ محال أن تصدق ذلك. فكل ما يثري انتباه الذكور فيها: ذقن مثري للسخرية؛ ذلك الذقن الذي 

ال يرونه كافيا النخراطه)ها( يف مغامراتهم املحفوفة بكثري من الذكورة وبغري قليل من املخاطر. كانت 

تتعرض للرَّجم بالغمز واللمز والكلامت كلام حاولت االقرتاب من عاملهم الحابل باألرسار. 

 فهي بني بني أو نصف نصف. ليست منهم وال منهن. 

كان املسخ يكرب، ويكرب فيه عناد اللحية املرصة عىل وصم الوجه بالخشونة والعار واللعنة والحرمان من 

متعة الكرميات واملرايا والُقبل...

آه من القبلة !

ماء حياة أنثى

ثم آه من الحمرة !

لون الوجنة الناعمة املشتهى

ترسمه ارتعاشة شفتني.

  ثم وا أسفاه عىل هذا الوجه الذي مل يخرب نعومة أو حمرة ! فكل ما خربته »صاحبة الوجه« لقاء يتيم 

بعشيق محتمل، انتهى بلمسة يتيمة يف الوجنة الخشنة، ثم اختفاء. اختفى تاركا يف قلبها ندبة ال ولن 

تندمل. لهذا قررت أن تضاعف من درجة تشوه هذا الوجه ليك يستحيل التعرف عليه، قررت وضع حد 

التي سقطت عىل وجنتها عن سبق إرصار وترصد، فحولته إىل وجه بال هوية.  املستعارة  اللحية  لهذه 

سكبت فوقه قليال من البنزين، وبجرة عود ثقاب واحدة اشتعلت النار، فأتت عىل األخرض واليابس فيه«.  

 رمبا تتذكر اآلن أن يومك املوايل كان ليال بال نهار. فقد ظللت غارقا يف ظلمة تفكري ال ينقطع، تفكري يف 

كيفية عرض مقرتحك. لكنها ويا للعجب، علمت بهواجسك. فبمجرد أن أهديتها الحركة السحرية، رشعت 

أن  يجب  لذلك،  الحكاية.  حليب  يف  طمعا  توحدنا  يف  ترغب  أنك  أعرف  هواجسك.  »أعرف  الكالم:  يف 

تعلم أن التوحد ابن الفكر، الحكاية ابنة الفكر، والفكر ابن الفلسفة. سأقدم لك اليوم حكاية / لغزا. إذا 
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اكتشفت اللغز، كشفت لك الرس املكنون، وأهديتك كنز حكايايت املدفون، وستتحول من متلق للحكايات 

إىل حكاء ملٍق للحكايات. وإذا أخفقت ، فقد أعذر من أندر. إليك حكاية/ لغز الوجه الفلسفي:

  »حاجيتك وما جيتك عن رجل نشأُت يف وجهه. وقعت يف حبه من أول نظرة.  وألنه مل يتنكر ألصوله 

الريفية، عشقني عشقا ال يضاهى. وألنني ابنة األدب، رصت نصفه اآلخر. كانت عالقتنا معقدة، ال ميكن 

اختزالها يف فكرة بسيطة.

الفلسفة  األوىل، حدثني عن  لقاءاتنا  نهارات  بالغرية. طيلة  انتهت  ثم  بالحديث،  بدأت حكاية عشقنا   

والعلم. أردت أن أثبت له أن حبنا هو حب الند للند، فبادلت حديثه بحديث عن الشعر والتاريخ يف 

عز الليل. ومع مرور األيام، عشقت أناه الفلسفية، فعشق هو أناي الشعرية. وبعد أن متكن منا العشق، 

حلمنا معا، شأننا شأن املتصوفة، بتوحيد أناه وأناي يف أنا واحدة. بحثنا يف يونغ عن ضالة حلمنا. فرمبا 

يسعفنا األنا الجمعي يف توحدنا أكث من األنا الفردية الفرويدية. هكذا حلمنا كان يكرب.. يكرب.. يكرب. كان 

يا مكان.. كان يا ما كان.

 ويف يوم من األيام، تسللت الغرية خلسة إيل. دفعتني إىل إجباره عىل مناهضة ديكارت املناهض للحى. مل 

تتوقف الغرية، وإمنا عببت منها جرعات قاتلة بسبب رصاع محموم بني إرادة األحالم وإراديت. مل  يتحقق 

الحلم الثنايئ إال يف تلك الليلة، عندما حاول النوم الذي أغار منه غرية قصوى التسلل إىل أجفانه املتعبة 

من التفكري الفلسفي، ليك يهدي إليه أحالما فردية قطفها من حديقة الالوعي، قرضت أحالم يقظة من 

نوع خاص، ثم صببتها يف فنجان، فقدمته له عىل طبق من قبلة ساحرة. عبَّ الفنجان حلام حلام. عندها 

أزهرت اليقظة من جديد، وأزهر معها التفكري الفلسفي. كان التفكري الفلسفي ابن زواج غري رشعي بني 

اليقظة والحلم، بني الفكر والشعر.  

 وقبل أن تتوقف عن الكالم املباح، همَست بني شفتيك: وهكذا استطعنا التوحد يف أنا جمعي، ميسمه 

هو »شاعر االبستمولوجيا«. كنت أنا أناه الشاعرة، وكان هو أناي اإلبستيمولوجية«.  

  ومع األيام، أصبحت حكايتنا حكاية ترويها العجايز للصبيان

قبل ما تنام، يغنيها راو اعمى من زمان، بادي الكالم كان يا ما كان.. كان يا ما كان«.

 توقفت عن الحيك، ثم قالت:

» هل تدري من يكون؟ 

فكرت مليا، ثم قلت ُمحرجا: »أعطيت حامري«. عندها استشاطت غضبا: 
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   يا ابن الجهل، يا ابن الفراغ، ال أستطيع االستمرار يف الوجود معك وفيك. ندمت عن قبلة الشفة العليا. 

واملتلقي.  امللقي  الحكاء  فكرة  أيضا  وانس  بك،  التوحد  فكرة  انس  مثالية،  قبلة  لك يف  أمل  ال  متأسفة، 

التضحية  انفصاال جذريا. فال ميكنني  االنفصال عنك  اآلن هي  تدور يف شعريايت  التي  الوحيدة  والفكرة 

بتاريخي الرمزي، برتكتي وبانتصارات اللحى من أجل وجه ال يشبهك وال يشبهني«.

 يف الصباح، نظرَت إىل املرآة، فاكتشفَت وجها بال هوية، وجها بال لحية تعلو محياك. لقد اختفت حاملة 

معها كل الحكايات. كان وقع الصدمة كبريا ومخيبا ألملك يف نسج حكايات بطعم الحليب. إال أن أمرين 

اثنني خففا من وطأة األمل: اقتناعك التام بأنك لن تكرر، منذ اللحظة، الحالقة كمهزلة، وإميانك الراسخ 

بأنك ال تستطيع التوحَد مع حكايات عاهرة خربِت الغدر، متيش من واد لواد،  وتبقى أنت مع الناس 

لجواد.
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كتابـــــــــات إبداعيـــة

هشام وهبي الرجل الذي قرر 
الصمت

ة 
يــر

ص
 ق

ـة
صــــ

ق

كان قد قرر الصمت..

تحدثه زوجته عن حاجيات البيت لألسبوع التايل، وتخربه أن الستائر تبدو تقليدية جدا والبد من تغيريها، 

ثم تذكره مبوعدهام األسبوعي للتسوق.. تسأله عن رأيه يف مالبسها الجديدة، فتستعرضها باهتامم وحب 

وتقف أمام املرآة تتأمل نفسها.. تلبس قميصها األحمر القاين وتدور حول نفسها يف رسور. كان يكره اللون 

األحمر، فكر أن يخربها بذلك مجددا.. لكنه:

 كان قد قرر الصمت..

ينبهه رئيسه يف العمل طيلة عش سنوات إىل عبارات محددة يدبج بها تقاريره. كان غالبا ما يستجيب 

لطلبه ويغري الديباجة، لكنه يعرتض عليها أحيانا. فيقرر ذات مرة أن يناقشه يف أمرها.. جلس إليه يحدثه 

أنها غري مهمة، وميكن تعويضها بأخرى أفضل، وأن هذا التغيري يعطي قيمة لعمله، وأنه غري مقتنع متاما 

بهذه الديباجة التي جعلها هو وأمثاله رسمية.. يبدو عىل الرئيس أنه اقتنع باألمر، يبتسم له ويخربه أنه 

يوافقه الرأي.

عندما قرر الصمت، حمل تقرير مشوعه األخري ودخل مكتبه، يحييه بإمياءة خفيفة من رأسه ويضع 

التقرير عىل جانب املكتب. يستغل فرصة انشغاله، فيستدير بخفة ليخرج. توقفه كلامت الرئيس ذات 

الرنني الذي مل يتغري منذ عش سنوات:

الديباجة.. الديباجة..

يقف مشدوها دون أن يلتفت إليه. فكر أن يذكره بأنها غري مهمة، وأنهام حسام يف أمرها منذ مدة، لكن:

 كان قد قرر الصمت. فتح الباب وسار خارجا.

»كنت قد قررت الصمت، 

لكن يبدو أن الصمت يحتاج إىل موهبة كبرية..«

دوستويفسيك
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   يثري انتباهه يف الشارع قرب الجرس، تجمع غري طبيعي: مجموعة من الناس يتحلقون حول شخص ما 

وأصواتهم املرتفعة ال تنقطع، كان أغلبهم يسد الطريق ويعرقل السري. يفهم من العبارات املتقطعة التي 

تصله أن فتى يريد االنتحار بإلقاء نفسه من أعىل الجرس، وكلام اقرتب منه أحدهم ينظر أسفل الجرس 

مستعدا للقفز.

كان يسري عىل الطوار األمين، ودون أن يتوقف طويال يكمل سريه بثبات، لكن شيئا ما أثار انتباهه هناك. 

أيديهم  بانتشاء، وهم يحركون  ويف لحظة كان يقف قرب أشخاص يحملون هواتفهم يصورون املشهد 

الحاملة للهاتف من حني آلخر، يك ال يحجب اآلخرون املشهد عنهم. 

ميسك يد أحدهم وينزلها بهدوء، ينتقل إىل اآلخرين ويشري لهم إليقاف التصوير بحركة من يده. نظروا 

إليه باندهاش، ويف اللحظة التالية، كان الجميع يوجهون الكالم إليه:

من أنت حتى توقفنا عن التصوير؟

انظروا إليه.. إنه ال يجد حتى ما يقوله..

هيا.. أنصحك بالذهاب من هنا.

يصيح أحدهم من بني الجموع:

أعرف أمثاله.. إنه يريد الشهرة كذلك.. هيا، هل تريد أن أصورك أيضا..؟

ارتفعت بعض القهقهات ، وبدا أن الجميع قد أحجم عن محاورته، وعادوا إىل مراقبة الفتى. لكنه يف تلك 

اللحظة بالضبط قرر.. : التخل عن الصمت.. كان يشء ما يغل يف داخله، وبدا أنه سيخرج عرب رصخة. كان 

يريد أن يرصخ ويتكلم كالما كثريا. استعد لذلك كأنه سيلقي خطبة، وفتح فمه للكالم، فتحركت شفتاه 

ولسانه للحظات، غري أنه مل يسمع صوته، وال أحد قد سمعه يتحدث. حاول إخراج صوته من جديد بحدة 

أعىل. لكن، دون جدوى.

كان فعال قد أصبح.. صامتا.

استدار بهدوء وانسل وسط الزحام، وبدا كأن ابتسامة غريبة تحتل وجهه..

 كنت أقف ببهو املرسح، منتظرا قدوم صديق يل، هو من دعاين لنشاهد سوية العرض األول التجريبي، 
اإلعالميني  بعض  عىل  اليوم،  الحضور  يقترص  أن  املفروض  ومشهورة.  عريقة  بيضاوية  مرسحية  لفرقة 
والفنانني، وعىل بعض املقربني من املمثلني، أو من العاملني يف املرسح. أصبح من املستبعد يف الغالب 
حضور صديقي، املشهود له باحرتام املواعيد، التي ال يتخلف عنها إال ملانع ما. لذلك نسيته، مبجرد أن 
أخذت أتخلص من حالة التوتر تلك، التي تطوقني لفرتة قد تطول وقد تقرص، عندما أكون مبفردي، وال 
أعرف أحدا من املحيطني، كحالتي اآلن. صديقي الغائب بحجة ما، التقيته أول مرة، ومن تم توطدت 
َهم جل  كان  فقد  استثنائياً،  ثنائيا  أصبحنا نشكل  األساتذة، ويف ظرف وجيز  لتكوين  به، مبركز  عالقتي 
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الطلبة األساتذة ، خالل سنتي التكوين، الرتكيز الكل عىل الدروس النظرية املقدمة، وحفظها حفظاً آلياً، 
والتقرب من املكونني، بل والتودد لهم أحياناً، ضامنا للنجاح مبعدالت مشفة وعالية. كنت ورفيقي عكس 
أغلب هؤالء، نكتفي بالحضور للدرس، وإذا دعت الرضورة، مناقشة بعض جوانبه، أو إغنائه مبعلومات 
السابع. فصاحبي  الفن  أو من  الفنون،  من أب  قريباً  املثار،  املوضوع  إذا كان  أفكار إضافية، خاصة  أو 
خريج املعهد البلدي، بعد سبع سنوات دراسة لفن املرسح، تنظرياً وتطبيقاً. وخالل تلك السنوات السبع، 
التحق بفرقة بيضاوية شبه احرتافية، قدم برفقتها أدواراً رئيسية، يف مجموعة من املرسحيات، ليقرر يف 
لحظة ما، إيقاف هذه املسرية الفنية الجميلة، وهو يف أوج شبابه وعطائه. اتخذ ذلك القرار املصريي و 
الصعب - حسب ما رصح يل غري ما مرة - دون أن يعرف بالتحديد، الدوافع الداخلية والخارجية، وراء 
ذلك االنقالب، الذي نفذه بنفسه عىل حياته، أو بالتحديد عىل جانب هام من حياته. تحول مبوجب هذا 
القرار، من ممثل واعد فوق الركح، إىل متفرج ومتتبع ملا يجري يف الساحة. كان مبقدوره بعد التخرج، 
الدائم، ألهم  التدريس والتمثيل،   لكنه مل يفعل. وبحكم حضوره شبه  أن يوازي، مثل كثري غريه، بني 
التظاهرات املرسحية، والعروض املاقبل األولية، وإن كان يتحفظ من هذا التعريف، املنقول َحرْفيا عن 
الفرنسية، فهو وجه معروف ومشهور، لدى فئة واسعة من املرسحيني من جيله، ولدى فئة ال بأس بها، 
من الجيل السابق والالحق عنه كذلك. هوسه باملرسح، كان يقابله عشقي املجنون، للفن السابع. ففي 
باريس،  الفنون بكونسريڤاطوار شارع  التي كان يواظب عىل تلقي أبجديات أس  الزمنية،   الفرتة  نفس 
كنت أنا منخرطاً، يف ناٍد سيناميئ عريق، ثم بثاٍن بعد توقف اضطراري لألول، ومعهام شاهدت وتعرفت 
عن قرب، صبيحة اآلحاد، عىل تجارب سينامئية رائدة، رغم انتامء جلها، آنذاك، للمعسكر الشقي، فقد 
مدتني بثقافة برصية، ظلت هي زادي ومفتاحي، منذ ذلك التاريخ إىل اليوم، لسرب أغوار أي فيلم، كيفام 
كان توجهه اإليديولوجي والفني.  ويل ذكريات لن ميحوها الزمن، يف كل القاعات، التي عرض فيها الناديان 
أرشطتهام املقرتحة، من سينام األمل، مروراً بالصحراء والرك وإيدن كلوب، ثم ريالطو، والداوليز حبوس.. 
عندما أفقت من تيهاين ورشودي، اكتشفت أن أشخاصاً آخرين، انضافوا للجمهور الذي ينتظر فتح الباب، 
لولوج قاعة العرض. كان منهم من يقف مبفرده مثل، وعىل يساري، ببعد ثالث خطوات، فوجئت بوقوف 
ممثل أعرفه وأخربه جيدا، ألنه ابن حينا، إذ تفصل ثالث أزقة، بني دار سكنى أرسته عن أرسيت. وبحكم 
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فارق السن بيننا، إذ يكربين بأكث من عقد زمني، فهو ال ينتبه يل، أو يتذكر أنه رآين يوماً صدفة بالجوار. 
لألسف مل أكن وأقراين، من أبناء الدرب نحبه. مل يكن يقنعنا أو يعجبنا متثيله وتشخيصه، عند مشاركته 
يف بعض املسلسالت أو املرسحيات املنقولة للتلفزة. وألكون رصيحاً أكث، فإن أحكامنا عنه تلك، مل تكن 
مرتبطة، مبدى قدراته الفنية من عدمها، وإمنا سلوكاته، التي مل تكن ترضينا،هي ما كانت تدفعنا، لننفر 
كانوا  يصغرونه،  الذين  إخوته  أن  واألدهى  حقيقياً.  فنانا  اآلخرون  اعتربه  ولو  يقدمه،  كان  ما  كل  من 
يشاطروننا نفس املوقف،ومثلنا أيضاً كانوا ال يستلطفونه. ووحدنا نحن القريبون منه، كنا نعرف، أنه غري 
متفرغ لفن التمثيل، عكس ما كان مشاعا عنه. فقد كان يعمل كنادل مبقصف ومطعم إحدى الشكات 
الكربى، املتواجدة بالطريق القدمية ملدينة الرباط. مهنة كهاته أو قريبة منها،  كان يتعيش منها العديد 
من آباء أقراين، ومن إخوتنا الكبار كذلك، دون أدىن شعور بالدونية أو النقص، عكس صاحبنا، الذي مل 
يكن متصالحاً مع  أصوله الفقرية، وال مع حرفة تعترب هي مورد رزقه األسايس، يف ظل شح اإلنتاجات 
الفنية، خاصة يف فرتة زمنية، عرفت بأعوام األزمة الكربى، التي مست قطاعات حيوية شتى. ومحاولة 
منه الهروب إىل األمام، من واقع، مل يث يف يوم ما استياء أو سخطا واحدا، من املحيطني واملقربني منه، 
كان الواقف عىل يساري اآلن، يتقمص ويندمج يف دور بورجوازي، عىل أرض الواقع، وليس فوق الخشبة، 
أو أمام الكامريا. ففي أمايس الربيع والصيف، كثرياً ما كان يغادر منزل أرسته، مرتدياً رسواالً قصرياً، و«يت 
شورت« بألوان زاهية يف الغالب، ومعتمراً قبعة أمريكية زرقاء اللون، وتتدىل عىل صدره سلسلة ُمحكمة 
خلف عنقه، وأخرى أصغر منها، ترتخي أسفل معصمه األيرس، وكلتاهام بلون الذهب فقط. وبيده اليمنى 
ميسك مقدمة حبل متوسط   الطول، منتهاه موصل بعنق كلب، شبيه بالكالب التي كنا نشاهدها، ترافق 
رعاة البقر يف أفالم الـ »الكوبوي«، لكنه - للشهادة - كان كلبا لطيفا وظريفا، مل يسبق لطفل من أطفال 
الحي، أن ارتعد منه ذعرا، عندما كان صاحبه بكل أريحية يقوده خلفه، وما أن يتجاوز الباب بخطوتني أو 
ثالث، حتى تكون نظارته الشمسية، قد أثبتت بطريقة آلية فوق أرنبة أنفه، بعد أن يخرجها من الجيب 
األيرس، لرسواله القصري، الشبيه برساويل الصيادين املحرتفني. يواصل سريه بخيالء اتجاه الحديقة، الواسعة 
واملرتامية األطراف، التي تطل عىل شارع رئييس والبحر عىل مرمى برص فقط. يستغرق السري من حينا 
إىل الحديقة، حسب طبيعة وحركية امليش، بني عشين أو ثالثني دقيقة. هناك يختار كرسياً، يجلس فوقه 
واضعاً رجاًل فوق رجل، وعىل يساره أرضاً، يقعد رفيقه األليف. ومن مكانه يتأمل يف الحديقة، ويف شارع 
»شوفوين« كام كنا نطلق عليه نحن أبناء املنطقة، أو يف البحر الذي يرتاءى كأنه يالمس السامء. يجلس 
جلسته تلك مكفهر الوجه، إال إذا ابتسمت يف وجهه صبية، أو فتاة عابرة الطريق، أو جالسة هي األخرى، 
عىل مقربة منه، فيبادلها االبتسامة، وقد يحييها كذلك بطريقة متثيلية، وهو ينزل النظارة الشمسية قلياًل، 
عن أرنبة أنفه. بعد التخرج بثالث، أو أربع سنوات، كنت وصديقي نتجول وسط املدينة، إذ حافظنا عىل 
عادة التالقي، خالل العطل الدراسية، للبحث سوية عن جديد الَفنـَّيني، اللذين استهوانا، رغم تعيني كل 
واحد منا، يف منطقتني متباعدتني عن بعضهام البعض، فقد استمر العشق والهوس الفني يوحدنا، وبه 
انتباهي ملصق دعايئ  أثار  املسائية،  الجولة  تلك  أكث. خالل  استمرت صداقتنا وتوطدت  وعن طريقه، 
لعمل مرسحي، عىل واجهة زجاجية إلحدى مقاهي شارع رحال املسكيني. اقرتبت أكث من امللصق، ففعل 
صديقي اليشء نفسه. كان تاريخ العرض، قد مرت عليه أربعة أيام، دون أن ينتبه القامئون عن املقهى، 
إلزالة أو سحب اإلعالن عنه. وعندما ابتعدنا قلياًل، رشعت أحدث رفيقي، مبا أعرفه عن ابن حينا، بصفته 
مشاركا يف تلك املرسحية، فأضاف إىل رصيدي معلومة جديدة عنه، ترسخت يف ذهني فور سامعها منه، يف 
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ذلك املساء، وإن مل أستوعبها كام يجب، يف حينه. قال بأن   ابن دربنا، محاولة منه أن التنفيس، عن أناه 
الرافضة لواقع طبيعي جدا، شبيه بواقع العديد من رفاقه، الذين ال يحرجهم يف يشء، أدى به إىل انحراف 
من نوع خاص، جعله يسعى بكل ما ميلك من دهاء، لالستحواذ عىل ما ليس يف ملكيته، وإذ تحقق له 
ذلك، يشع متلذذاً يف رواية وحكاية الواقعة، ملنصتني جلهم غري موافقني عىل هذا السلوك األرعن، وإن 
واعتربتها غري مكتملة  أربكتني  قد  إىل معلومايت،  املضافة  الفكرة  أو نصحه. وألن  مل يجرؤوا عىل زجره 
الوضوح، فقد سعيت لالستفسار أكث حولها، دون أن أظفر من محديث، بأية تفاصيل إضافية وتوضيحية، 

يف ذلك املساء ويف مساءات الحقة، كذلك.

خرجت من حالة رشودي مرة أخرى، وأخذت أكتشف الفضاء من جديد، حيث أقف اآلن، الذي امتأل 
باملنتظرين ولوج املرسح. نسبة كبرية هي وجوه معروفة ومشهورة، يف الساحة الفنية واإلعالمية. كانوا 
يكونون جامعات مصغرة، يتحدثون ويتفكهون فيام بينهم، واكتفى الواقف دوماً عىل يساري، بتوجيه 
تحايا لهم من مكانه، دون االلتحاق بواحدة من تلك الشلل، رمبا هو مثل، ينتظر »گودو« الذي لن يأيت 
أبداً. ويف اللحظة التي أخذ يصفق فيها بيديه، ذلك املشف األسمر، املبتسم والضاحك دوماً يف وجه الكل، 
إيذاناً بفتح الباب، التفتت نصف التفاتة، جهة جاري، الذي أحكم وقفته، ودفع صدره إىل األمام، كأنه 
سيؤدي دورا من املرسح الكالسييك، ثم أحسسته يتصنع ابتسامة، وهو يرسل نظراته، عىل بعد خطوات 
قليلة من املدخل الرئييس. كان القادمان، رجال صارم املالمح وامرأة تلعب بعينيها ميينا ويسارا، بطريقة 
كانا يف  مرافقها.  انتباه  تثري  ال  لكنها  لها، كل من متر مبحاذاته،  يستغرب  وقد  يلحظها  الدهاء،  غاية  يف 
مرحلة متقدمة من الشباب، ومبجرد ما ولجا البهو املؤدي إىل قاعة العرض، حتى أخذ الذي يتقمص أو 
يعتقد نفسه فعاًل، دون جوان عرصه، يرسل إشارات بعينيه املاكرتني، ليتلقى استجابة، من تلك األخريتني 
الواسعتني، اللتني ال تتوقفان عن الدوران، واللتني زادهام الكحل أو ما شابهه، سوادا عىل سواد. ولج الرجل 
وسيدته صالة العرض، فلحق بهام جاري، وعندما جلسا، اتخذ له مكانا جنبيهام، فأصبح الرجل الصارم 
املالمح يتوسطهام. يتوسط اللذين دشنا التواصل والرتاسل بلغة حاسة البرص. ووجدتني أجلس يف الصف 
الذي أمامهم، مبتعدا عنهم بثالث مقاعد، جهة اليسار. أطفأت أضواء الصالة، ورُضبْت الرضبات الثالث، 
الزمان، والثانية إىل وحدة املكان، والثالثة  الدارسني للمرسح، ترمز األوىل إىل وحدة  التي حسب بعض 
إىل وحدة الفعل، هذا ما علمته من صديقي، الذي تعذر عليه الحضور الليلة. مبارشة بعد فتح الستارة، 
متعنت بنصف التفاتة  يف وجوه ومالمح الجالسني خلفي، فأحسستها أقرب إيل بكثري من وجوه املمثلني، 
بني  بقليل. ومن  أكث  أو  القاعة،  مقاعد  الذي شغل نصف  للجمهور،  أدوارهم  الذين رشعوا يشخصون 
الثالثة أمامي، وحده الجالس يف الوسط، يتابع باهتامم وتركيز قويني، مجريات األحداث فوق الخشبة. 
وعندما تصدر عن الجمهور قهقهات عالية، كان يكتفي بابتسامة خفيفة، بضم الشفتني، أو بأخرى كاملة 
بفم مفتوح، بينام املحيطني به، ويف غفلة منه، يتبادالن النظرات فيام بينهام، بنصف التفاتة، كام أفعل 
املتفرجني يف  بعض  األول. ورشع  الفصل  انتهاء  عند  الصالة،  أضواء  وأنريت  الستار  أسدل  اتجاههم.  أنا 
مغادرة أماكنهم صوب املرحاض، أو لتدخني سيجارة، أو احتساء فنجان قهوة، باملقصف املتواجد بالبهو، 
ومثلهم فعل البطل الرئييس للمرسحية الثانية، التي تجري أطوارها بعيدا عن الركح، قريبا مني، ولحقت 
به البطلة الثانية، بعد أن استأذنت من مرافقها. وألنني أصبحت متورطا، يف هذه الفرجة الواقعية الثانية، 
وأتشوق للتعرف عىل القادم من أحداثها، ألفيتني بعد هنيهة، أغادر مقعدي أنا أيضا، وألحق بهام. كان 



283

البهو نفسه، الذي وقفت فيه ألزيد من نصف ساعة، قبل بداية العرض، قد غص بالواقفني، ثلث الجمهور 
تقريبا، خرج يروح عن نفسه. رشع البعض يكيل النقد الالذع والجارح للعرض، دون أن تشفع له، كونه 
أويل وتجريبي، وما قدم منه إال فصله األول. غضضت الطرف، عن كل التعليقات، التي كانت تصلني، 
اإليجابية منها أو الهدامة، وجالت عيناي برتكيز قوي، بحثا عمن يهمني أمرهام. ويف كل مرة، كنت أشعر 
بخيبة قصوى، ألكرر البحث برتكيز مدقق أقوى من السابق، لكن دون جدوى دامئا. ولست أدري، هل 
من حسن طالعي، أم من سوئه، تجاوزت فرتة االسرتاحة بني الفصلني، بقرابة ربع ساعة أخرى. وعندما 
مجددا  لريحب  جاء،  الذي  الكل،  وجه  يف  دوما  واملبتسم  الوديع  املشف  ذلك  السبب،  عن  استفرست 
بالجمهور، ويدعوه للعودة إىل صالة العرض، وضع يده عىل كتفي وأرس يل، بأن ممثلة من الفرقة، تعاين 
من حالة إجهاد حاد، وقد اسرتجعت عافيتها اللحظة، بعد  حقنها بحقنة مقويات، وأخذها لقسط قليل 
الثانية  املرسحية  بطلة  أبرصت  ووقتها  ملقاعدهم،  عائدين  الفضاء،  يفرغون  الواقفون  أخذ  الراحة.  من 
قادمة، من ذلك املمر الطويل نسبيا، ميني البهو. قاصدة املرحاض، الذي مل تتأخر فيه، رغم خروجها منه 
مباكياج معدل، تعديال طفيفا عن السابق. وإن هي إال برهة حتى لحق بها املمثل ابن حينا، مرا تباعا 
أمامي، دون أن ينظر أحدهام جهتي، أو ينتبه لوجودي. سلكت املمر ذاته إىل منتهاه، وعرجت يسارا، 
من حيث قدما هام تباعا منذ لحظة. وعرب سالمل خشبية، من ست درجات، وجدتني يف رواق فني أخربه 
وأعرفه، لطاملا زرته رفقة صديقي، ملواكبة املعارض التشكيلية املقامة فيه. كنا نلجه من الباب الرئييس، 
املتواجد بالشارع، ومل أعلم إال اللحظة، مبدخله اآلخر هذا، الذي تأتيه من جهة املرسح. عىل عكس زيارايت 
فوق  الواحدة  عشوايئ،  بشكل  مركونة  اللوحات  وبعض  مغربا،  للغاية،  مظلام  الرواق  كان  له،  السابقة 
األخرى بجنباته، هي لوحات آخر معرض، أقيم هنا بكل تأكيد. عندما عدت ملعقدي، كانت أضواء الصالة 
أماكنهم  يف  مني،  القريبني  الثالثة  وكان  الركح.  فوق  ألدوارهم  تشخيصهم،  استأنفوا  واملمثلون  مطفأة، 
التمثيل غدا مرتفعا، مع  إيقاع  أن  الثاين، هو  الفصل  الذي حمله معه  الجديد  السابق.  نفسها، كام يف 
رسعة يف إلقاء الحوارات، ببصمة احرتافية. وبعض املواقف كانت محفزة عىل الضحك، الذي كان يتعاىل، 
مصحوبا من حني لحني، بالتصفيق الحار، من لدن متفرجني عاديني إن صح القول، بينام املهتم والعارف 
بخبايا، هذا الفن النبيل، فيرتك التصفيق، إىل نهاية العرض. أما نحن األربعة، فداخلني شعور، بأنه مل يعد 
لنا عالقة مبا يقدم فوق تلك الرقعة، يف مقدمة صالة العرض. كأن أجسادنا فقط، تنزل بثقلها عىل هذه 
الكرايس، بينام عقل كل واحد منا، سابح يف ملكوته، فالسيد الصارم املالمح، الذي يتوسط بطل التمثيلية 
الواقعية الثانية، يعطي االنطباع، بأن تركيزه كليا، مع الكوميديا السوداء، التي تدور أطوارها، عىل بعد 
أمتار منه، لكنه مل يعد يبتسم بالكل، ال ابتسامة خفيفة، وال أوسع منها، بينام عينا كل واحد من املحيطني 
نهايتها،  من  تقرتب  املرسحية،  أحداث  أحسست  عندما  جهته.  التفتتا  كلام  غامض،  بشكل  ترفرفان  به، 
فضلت الخروج، لحاجتي   امللحة إىل تدخني سيجارة أو سيجارتني، إذ نادراً ما أقيض كل هذه الساعات، 
دون تدخني. يف طريقي إىل الباب، وأنا بصدد إخراج العلبة، من جيب »جاكيطتي«، صادفت بالبهو، ذلك 
املشف األسمر، صاحب االبتسامة الرقيقة والساحرة، عانقته ورسنا سوية، تلك الخطوات القليلة الفاصلة 
الباب الرئييس للمرسح، وخلفه وقفنا، ثم أخرجت سيجارة وسلمتها ملرافقي، وقربت منه والعتي  عن 
مشتعلة، وألصقتها بسيجاريت أنا أيضاً، منتشيا بها، وبنسيم عليل، مرفوق بهدوء وسكينة تامني، يعامن 
املكان حيث أقف، مقابال لواجهة  محطة حافالت املسافرين، ذات التاريخ العريق. كنت ال أزال أنفث 
دخان سيجاريت الثانية، عندما اكتشفت أنني أقف مبفردي، بعد أن غادر إىل الداخل، يف الغالب، رفيقي 
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الذي آنسني للحظات، حتى دون أن يكلمني أو أكلمه. وكنت عىل وشك مغادرة املكان، عندما رشع 
املتفرجون يخرجون وميرون أمامي، وقلت مع نفيس، ال بأس أن أبقى لدقائق أخرى إضافية. ومل يطل 
وقويف البتة، عندما ملحت من يعنيني أمرهم يقرتبون، لكن املمثل ابن حينا، الذي كان يسبق اآلخرين، آثر 
هذه املرة، االنضامم لشلة من رفقائه، بالجانب األيرس للبهو، وعندما أصبحت خطوات تفصل بيني وبني، 
السيد ذي املالمح املتجهمة ومرافقته، ذهلت وأحسست بعيني عىل وشك مغادرة مكانهام، بدا يل هو 
أطول وأضخم قليال، وعىل عكسه بدت مرافقته، كأن طولها تضاءل بسنتمرتات. وهكذا ألفيتني متورطا يف 
لغز جديد. اكتفيت بالبحلقة فيهام، وهام يعربان أمامي، وحتى عندما تجاوزاين، ظللت أالحقهام بنظرايت 
الحريى، فاغر الفم، ألن كل خطوة يخطوانها، يزداد هو طوال، ويتضاءل طولها هي. عندما تقدما يف السري، 
تتمزق مالبسهم، وكذلك أحذيتهم،  العلمي،  التخييل  أفالم  أبطال،  تعملق هو وتقزمت هي. وإذا كان 
عندما يتحولون فجأة، من شكلهم الطبيعي، إىل حجم ضخم وعمالق، فإن كل مالبس بطل، تأخذ شكله 
وحجمه الجديد، دون أن يحدث عليها أي طارئ، أما مرافقته فاقرتبت أكث من األرض، ومع الظالم املخيم 
توقفا  العسري عل رؤيتهام رؤية واضحة، لكن لحسن حظي،  فيه، أصبح من  الذي يسريان  البهو،  عىل 
قد  كان طوله  أوضح وهام هناك.  الرؤيا مجددا،  فندق مريامار، وأصبحت  متقابلني، مع  أصبحا  عندما 
ازداد بسنتمرتات أخرى، وال أثر ملرافقته، كأنها مل تكن. توقف العمالق برهة، أدار رأسه، ونظر جهة جنبه 
األيرس. متعن مليا، كمن يبحث عن إبرة، أو ما شابه، ثم أدخل يديه الضخمتني، يف جيب معطفه، البني 
الطويل، وواصل سريه، بخطوات واثقة وبطيئة جدا. وبخطوات أرسع، رست يف االتجاه نفسه، ووقفت يف 
املكان عينه، قرب الفندق، الذي يحمل اسم رواية، للكاتب العريب الوحيد، املتوج بجائزة نوبل لآلداب. 
ومثلام بحث بعينيه قبل قليل، فعلت أنا، دون أن أعث عىل يشء. وكان هو قد وقف، أمام واجهة سينام 
داوليز حبوس. أطرق برأسه، كمن يفكر يف حل ملشكلة ما. وكجمل أنزل ركبتيه إىل األرض، ثم  وضع  يديه 
خلف عنقه، أخذ يتفرس  بعينيه اإلطار الزجاجي، الذي يعرض ملصقي فيلمي األسبوع. وملا وقف مجددا، 

عرج يسارا عرب زنقة محمد القري، ومن تم  ومن املكان الذي تسمرت فيه، مل أعد أراه. 
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ما أن فرغت من القراءة ، وهممت بالذهاب إىل الحامم ، حتى تشبثت يد دامية بأطراف ثوبك وشلت 

حركتك ، بصوت تحبسه حشجة فاه صوت غريب :

ـ هل ترضيك محاولة قتل وتظل يف أريكتك متفرجا !

الورطة  من هذه  التملص  برفق حاولت    ، بإحكام  بك  املاسكة  اليد  من  تتخلص  ليك  قوتك  استنفدت 

املربكة وال تدرك هل هي حقيقة أو تهيؤات تشط بخيالك بعيدا  ، متزق الثوب وزاد الضغط عىل يدك 

حد الشعور باألمل ، انتفضت وقاومت بكليتك  رافعا عقريتك ناشدا الغوث ، لكن مل تجد صوتا إال حشجرة 

تخنقنك ورغبة عارمة بأن تبل حلقك بحسوة ماء .

ـ 2 ـ

انتبهت إىل الغرفة كأنك تراها ألول مرة ، فهالك أن تجدها مكتظة بشخصيات الرواية التي ترسبت من 

بني األسطر واستوت متحركة بلحم وشحم وضجيج صاخب إال الشخصية الرئيسية التي استندت إىل كريس 

ورشعت تدخن غليونها بكربياء وهي متأل الغرفة بغيامت من دخان تنفتل فتتالىش حلقات متبددة يف 

الهواء .

تلمست هاتفك الخلوي عىس أن تحدث أحدا ، لعلك تكون تحت تأثري مؤثرا ما ، أو ما يتلبس بك محض 

أضغاث وأوهام .

كتابـــــــــات إبداعيـــة

كليتي
المصطفى  تـــــــســــــلـل

ة 
يــر

ص
 ق

ـة
صــــ

ق
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املرأة الشقراء التي كانت تثريك كلام عرب ذكرها يف  رسود الرواية ، وحدها تبتسم برقة وتندس إىل جانبك 

يف الفراش ، وتوقظ أحصنة شهوتك الكامنة وقد غم عليك هل أنت يف صحوة علم أو تحت كبسة كابوس.

بدأت أصابعها الناعمة تتحسس ظهرك وأنت تستسلم لتخديرلذيذ ينمل أطرافك مبتعة مستفزة للشهوة، 

كنت ترى يف وجهها وجوه كل نساء ربطتنك بهن خيبات عاطفية ومغامرات رومانسية تتوقف دوما يف 

إنجاز »  الطوال يف مرسمك ومل تتمكن من  الساعات  التي قضيت  املرأة  الطريق، ولعلها تلك  منتصف 

بورتريه » يجسدها كام تتخيل ، معاناة مريرة أن تعجز عن ترجمة خلجاتك التاوية يف األعامق ألوانا ، 

تفتح النافذة وتشعل سيجارة وتتابع بفضول عناق لقالق لوليفته وهام يعرتشان برج عمود كهرباء.

ـ 3 ـ

 ويف كل يوم ترسم ومتحو وتعيد الرسم ،  لتؤكد لنفسك القدرة عىل التعبري عام ميور يف دخيلتك من حب 

وعشق يتفجر بني أناملك صباغة وتشكل ألوان، كنت تشعر بأنك الزلت بعيدا عن تحقيق ما تريــــد  

وتصـــر عىل املتابعة مهام تعاقب الليل والنهار.

سجى الليل نهضت من الفراش مراجعا إغالق النوافذ واألبواب ، عم املرسم هدوء ساده صمت مريب ، 

وما أن اندسست للفراش ناشــدا رقدة حتى تناهت إىل مسامعك رنات أصوات وضحكات مجلجلة ونباح 

كالب متهارشة ، فتحت الجرور وتناولت حبة مسكن وعدت للفراش .

ـ 4 ـ

نومك  ، ومبالبس  الطريق  املبارش تحارصك وتسد عليك  النقل  املصوريني وكامريات  ضايقك رشق ومض 

سحبوك إىل مرسمك ، عاملك، النافذة التي تعرب من خاللها إىل عوامل تأرسك ، ومنذ أمد تفرغت لورشة 

مرسمك مطلقا روتني وظيف ال يربطك به إال املنغصات وصداع الرأس ، دوما كنت متوثبا إلنجاز بورترهات 

لشخصيات مؤثرة تربطك بها صالت ،   حميمة وبفرط تعلقك بها صارت جزء منك ، وتتلبسك أطيافها يف 

نومك ومأكلك ومشبك ، معلم املدرسة الذي علمك الحروف األوىل، جدتك التي كانت تروي لك يف ليايل 

الشتاء الطويلة حكايات كانت تسافر بك للقصور واألحالم املخملية ، شارلو الذي أسال دموع الفرح من 

عينيك ، فان كوخ الذي عاىن من ارتفع دوي أصوات تطن يف أذنيه إىل حد الجنون ، فقطع أذنيه عساه 

الساخر من  املتفنن يف عقف شاربه  والجاحظ  تثريك مكعباته ودايل  بيكاسوالذي كانت  ، إىل  يستكني 

بخالئه ، والحالج الذي قتلوه لزندقته ، ورابعة العدوية التي تحولت من غانية يفتنت بجامله الرجال إىل 

زاهدة عابدة  ووالدة بنت املستكفي التي فتحت أشهر صالون أديب تنافس فيه وزراء وشعراء األندلس 

عىل حب والدة ،



287

 فاطمة املرنييس التي عكست أحالم شهرزدات املجهضة ، وأحمد بوزفور الذي أخلص لفن القصة وجعلها 

غزالة مشتعلة تركض يف الرباري ومحمد زفزاف الذي عاش بجوار مؤانسة غيلم ، وعبد الجبار السحيمي 

الذي جعل من خط يده حرفا ينفــــد للقلـــــب ، ونجيب محفوظ  الذي جال بك يف أزقة القاهرة 

الشعبية من الخليل إىل حي سيدنا الحسني ، كنت تفكر يف معرض خاص بالربتريهات ، وكنت تقيض وقتا 

طويال يف دراسة جوانب من هؤالء الشخصيات التي أنشددت إليها ، كنت تكتفي  » بسندويش« يسد 

الرمق بتطبيق يوصل الخدمة للبيت » نتسخر ليك » وتدمن  خالل عملك السجائر والقهوة السادة ، 

وكلام مر الوقت تشبها باردة مقززة.

ـ 5 ـ

كنت يف صغرك والزلت صائد فراشات ، حيث تحنطها وتضعها يف إطارات زجاجية وتزين  بها غرفتك ، 

ويف عيد ميالد معلمتك للغة الفرنسية مدام » فرنسواز« أهديتها لوحة فراشات ، قبلتك وعانقتك وهي 

تقول للتالميذ املنبهرين » صفقوا للفنان الصغري ملا يكرب سيكون فنانا شهريا » ، تبادل التالميذ نظرات 

اإلستغراب ترتاوح بني الحسد واإلعجاب .

ـ 6 ـ

تراجع مادة  الفينة واآلخرى  للحفاظ  عىل فراشاتك سنوات طوال وأنت بني  كرست جهدك   	

 ، مؤقلمة  بخطوط  موىش  عجيب  بتويج  عن حشة  غفلت  والتحلل  للتعرية  تتعرض  ال  حتى  تعقيمها 

وهممت بفتح فرجة من اإلطار إذ هي تسسلل وتفرد جناحيها وتطري بشكل بديع هالك شكلها وعرصت 

ذهنك عرصا عىس أن تتمكن من رسمها رسمتها يف أوضاع مختلفة وكتبت تحتها » الحشة املاسية » ، مل 

تلق باال للشكاوي الجريان الذين يشتكون بأن حشات تخرج من بيتك و تزن زنينا عجيبا ترقص وتحوم 

حول العامرة ورسعان ما تنتش يف املدينة ، كنت متأكدا بأن تلك مجرد ادعاءات حارس العامرة العجوز 

وتخاريف جارتك املصابة بهلوسات الزهامير ، ولكن هذه الليلة قطعت الشك باليقني وأنت  ترى لوحة 

الحشة املاسية تخرج منها فتائل رقيقة تتحول وتتمحور لشنقات عظيمة يخرج منه سيل من الحشات 

متناهية الصغر تنتش يف األفق .
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ـ 7 ـ

 شخصيات الرواية تسللت من أرس الصفحات ونشأت تتجول يف املعرض وكل اإلهتامم انصب عىل تلك 

الحشة املاسية التي تخلب األنظار ، كان أبطال الرواية ميعنون يف األسئلة الدقيقة ، الحشة ال ترى بالعني 

املجردة ، وكيف استطعت أن ترسمها بهذه الدقة املتناهية وقد أمست حشة تهدد صحة اإلنسانية ، بل 

واجهك البطل الرئييس وهو يرضع غليونه بشكل منفر  : » ملاذا ال تكون أنت الذي سببت للعامل اإلصابة 

مبرض الكورونا أو مايسمى الكوفيد 19 وقد سهرت ملدة طويلة قبل أن تطلقها يف الهواء !

 ـ 8 ـ

أسقط يف يدك غمت الرؤية أمامك، تضاعف الحشد يف مرسمك، اضحت اللوحات قطع ديكور بني يدي 

شخصيات الرواية ، شكلوا قاعة وكرايس ونادى الحاجب منبها الحضور : 

ـ محكمة !

أمىس املرسم محكمة ، بكامل طاقمها ، كانت الشقراء الجميلة قد تزيت باألسود ونصبت نفسها مدافعة 

عنك ، أما الرجل فقد ترسبل بالشاش ودرج عىل كريس متحرك وهو يقوم بدور مدعي الحق العام .

وقف رجل نحيل بنظرات طبية ، يحك أرنبة أنفه بشكل مقرف ، من وراء القضبان قيل بأنه هو مؤلف 

الرواية وهو من حاول عن سبق إرصار وترصد قتل أحد شخصيات الرواية ، وأنا أحرض بصفتي مشارك 

ومتواطىء يف الجرمية كقاريء شاهد عىل الوقائع.

طرق القايض مبطرقته الخشبية

ـ أرجوكم إلتزام الصمت !

ثم وجه كالمه للمؤلف : -  بأي مربرعمدت قتل الرجل مبجرد أنه مل يضحك لنكثة قالها معتوه بحان  

نجوم الليل؟

بصوت خفيض تكلم املؤلف ، مل يسمع القايض كالمه وخاطبه :

ـ ارفع صوتك حتى يسمعك من يف القاعة ؟

قال املؤلف مجهدا نفسه بأن يكون مسموعا:
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ـ  يف كتابايت لدي الحرية بأن أبقي وأميت من أشاء أنا أتحكم يف قدر شخصيايت، 

وال أحد يتدخل يف عوامل روايتي إال النقاد والقراء ، وأعتقد أن الحديث عن الرواية يجب أن يكون خارج 

هذا املكان ، ألن الحديث عن الرواية اليليق مبحكمتكم املوقرة .

القايض منتفضا :   

ـ  أنت تهني املحكمة وتحقر وقار املحكمة بكالمك !

تقدمت الشقراء مدافعة :

ـ سيدي القايض السادة املستشارين ، السيد وكيل الحق العام ، ال أحد يحاكم الخيال وملوكيل الحق أن 

يكتب ويقول مايشاء ، فالكتابة طائر يحلق يف سامء الورق  بأكث من جناح .

ثم التفت إليك القايض : 

ـ ليحرض الشاهد .

بخطى متعثة وقفت شاخصا أمام املنصة ، كانت األنظار مسلطة عليك بني مبتسم ومتجهم وحدها املرأة 

املدافعة الشقراء تشجعك بابتسامة واسعة .

نرب القايض :

  ملاذا كركرت بالضحك حتى أدمعت عيناك وأنت تقرأ بأن الرجل مل يضحك للنكثة وتعرض للعدوان من 

قبل املؤلف ماهذا التشفي فمن حقه أن اليضحك إن كانت النكثة مبتذلة أو سمجة أو ال تعجبه النكث 

عىل اإلطالق .

ثم وجه دفة الحديث مشريا بسبابته إليك :

ـ  ملفك أوىل بأن يقدم للمحكمة يف البداية  ليعرض أمام أنظار املحكمة .

فتح عوينات نظارته وأخرج أوراقا متفحصا :

ـ  أنت أيها الفنان التشكيل الذي تدعي مامرسة الجامل أنت أكرب مجرم عرفته البشية عىل اإلطالق !

تنهد مواصال :

ـ آه أنت أنت ) مؤكدا ( صاحب رس كورونا وأخواتها الضارة ، فقد أتعبت املخابرات التي كانت تحسب 

بأن الكوفيد تسلل من إحدى املختربات كأحد األسلحة الفتاكة املدمرة للحياة البشية إذ بها تتسلل من 

مرسمك أو األحرى مختربك الرسي الذي تطورفيه خربتك يف صناعة الفروسات والجراثيم لحروب قادمة 

تهدد البشية يف الصميم مع أية مصالح دولية تنسق هذه الهجومات التدمريية !
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املحامية متدخلة :

سيدي القايض املحرتم أراك تخلط بني املواضيع.

القايض منتفضا :

ـ اسحبي هذه الكلمة إكراما للقضاء وهيبة املحكمة ؟

املرافعة متابعة :

فقد انتقلتم من تهمة موجهة للمؤلف املعتدي عىل أحد أبطاله إىل اتهام موكل بصناعة فريوس كورونا 

أو مايسمى بالكوفيد ، فقد كان منذ صغره مولعا بجمع الفراشات، وكان يعمد إىل تحنيطها ووضعها يف 

إطارات ويزين بها غرفته ألنه يحبها حبا جام ، واستمرمعه هذا الحب من الطفولة إىل اليفاعة والشباب 

والكهولة وتلك حريته يف مامرسة هوايته .

النائب عن الحق العام صارخا :

ـ أريد أن تطبق أشد العقوبات عىل املؤلف الذي كان نوى عن سبق إرصار وترصد القيام بجرمية القتل، 

كام عىل محكمتكم املوقرة أن تدين القارىءاملتواطىء والذي مل يتدخل ومل يسع إال انقاذ شخص يف حالة 

خطر. !

املحامية وقد استبدت بها سورة غضب :

ـ سيدي القايض السادة املستشارين السيد النائب عن الحق العام ، أعتقد بأن محكنمتنا فقدت مصداقيتها 

وواقعيتها ودخلنا يف مهاترات الجدوى منها .

املدعي العام معرتضا :

ـ املحكمة دوما يف خدمة الصالح العام وحافظة للعدل والقانون ، ومن فضل املحامية املحرتمة أن تسحب 

كلمة » ال جدوى »  ألنها تبخس جهودنا .

املحامية بحنق  : 

ـ  الكل يعود إىل موقعه الحقيقي يف الرواية ؟

القايض محتجا :

 أنا اآلمر الناهي يف هذه املحكمة وال أحد له الحق يف التدخل يف اختصايص .

تقدم حاجب املحكمة ودس يف يد رئيس الجلسة ورقـــــة .
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تهامس القايض  مع مستشاريه برهة بعدما ألقى نظرة عىل الورقة ، تم طرق طرقات رسيعة:

ـ هذه القضايا تتجاوزنا سوف نحيل كل مايتعلق بهذه القضية للمحمكة العليا، ألنها متس أمن الوطن 

والصالح العام  ، وبه اإلعالم رفعت الجلسة :

ـ  محكمة ! 
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فوجئت به يغلق الباب بهدوء متجنبا إيقاظ النامئني، كانت تلك أول مرة تصادفه يدلف إىل البيت يف 

الهزيع األخري من الليل، تأملته مستندا إىل الجدار، يجرجر قدميه عىل األرض، التفت إليها فاغرورقت 

عيناه، طبع قبلة عىل ناصيتها وارمتى عىل الكنبة ورائحة الخمر متأل املكان. 

خطت خطوات صغرية نحوه ثم وقفت عىل رأسه ونظرت إىل قميصه املفتوح ورسواله املرتهل، تلمست 

بدون قضاء  أدراجها  عادت  ثم  ارتبكت  يتحرك.  مل  غيبوبته،  يستفيق من  لعله  الصغرية  بأناملها  وجهه 

حاجتها، توقفت لحظة ثم استدارت إىل حيث تنام أمها، همست لها بصوتها الرقيق: 

أمي.. أمي...

 أفاقت مفزوعة من رؤية ابنتها مستيقظة عىل أعتاب الصباح، تحسست رأسها بحنان ودفء وضمتها 

إىل صدرها.. وسألتها: 

ما بك حبيبتي؟

أيب مريض.. هناك فوق الكنبة. كلامت أفرجت عنها وهي تفرك عينيها.

مررت يدها عىل ظهرها وذهبت بها إىل غرفتها وأطفأت األضواء. أرسعت إىل رسيرها ودفنت وجهها يف 

وسادتها لعلها تصد دموعا متمردة عىل حافة السقوط... 

عىل رصير باب ذاكرتها املفتوح توقفت عن الكتابة والبوح، وضعت مفكرتها وقلمها األسود عىل طاولة 

بجانب النافذة وتوجهت إىل الكنبة وسط البهو. وقفت عىل رأس زوجها يرقد بقميص مفتوح ورسوال 

الزمن  بالقرب من رسيرها، امتطت مرغمة أحصنة  مرتهل، فركضت مرسعة إىل غرفة طفلتها وجثمت 

كتابـــــــــات إبداعيـــة

أحمد العكيدي
عبرات الماضي

ة 
يــر

ص
 ق

ـة
صــــ

ق
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للتخلص من  يائسة  عينيها يف محاولة  أغمضت  اآلن،  تعيشها  كأنها  املنقيض واسرتجعت آهات وأحزان 

عذاب املايض فاجتاحتها رصخات أمها يف ذلك الصباح مخاطبة زوجها: أرفق بحال طفلتك إن مل تستح...

مل يجب، أغلق الباب وانرصف ليعود عىل أنفاس صباح يوم جديد. 

توالت األيام وتكرر املشهد.. مل تعد تغضب، كانت تحدق إىل شجار أبويها كأنها مرسحية صامتة، مل يعد 

انفعاالت باتت تحفظ ترتيبها جيدا.. أحيانا يستكينان إىل  الرصاخ يزعجها، وحدها الحركات تفيش رس 

الهدوء ويتعانقان معلنان هدنة زمنية قصرية...

اآلن وقد مرت السنون واتخذت لنفيس طريقا بعيدا عن لعبة أبوًي، حرب طويلة تتخللها هدن تكتيكية ال 

غالب فيها وال مغلوب، ما تزال هواجس الذكريات تالحقني. كلامت رسمتها عىل شفتيها وهي عائدة إىل 

الكنبة. اكتسحت زوجها ببرصها كأنها تبحث عن يشء مفقود ثم هزته بحركة عنيفة ورصخت يف وجهه: 

ال ميكنك خداعي.. أفق من وهم نزواتك...

بالكاد فتح عينيه مغالبا النوم، تطلع إليها مليا ثم انفجر يف وجهها:

 لقد تعبت من أوهامك املسمومة. ثم انرصف. 

عندها تذكرت أنها طلبت منه النوم عىل الكنبة لتخلو بنفسها وقلمها. 
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مقدمة ملف 
 

كتابات في الفكر والنقد

حرير
ة الت

يئـــــ
ه

تنويـــــــه

كان الراحل الدكتور محمد مفتاح، ضمن طاقم مجلة الثقافة املغربية، وبقدر ما كان حريصاً عىل أن تكون املجلة، يف كل 
املقروئية  ُتحقِّق رشط  كونها  باملجلة،  فخوراً  كان  ما  بقدر  آخر،  إىل  وتنتقل من مستوى  نفسها،  ى  تتخطَّ منها،  يصدر  عدد 
والتفاعل، وأنها انفتحت عىل كل حقول ومجاالت املعرفة واإلبداع، وانفتحت عىل كل األجيال واألعامر والحساسيات، وعىل 

كل التعبريات، دون استثناء أو متييز، يف انتصارها للقيمة املعرفية واإلبداعية، كرشط من رشوط نجاح املجلة واستمرارها.

هذه الدراسة التي ننرشها ضمن عدد املجلة، كان كتبها الراحل للمجلة، وهي غري منشورة من قبل، ألن محمد مفتاح، حني 
كان ُمْنشِغاًل بها، كام أخربنا، كان راغباً يف نرشها مبجلة الثقافة املغربية، لثقته الكبرية يف مستوى املجلة، يف جديتها، ومسؤولية 
إدارتها، وما اتََّسَمت به من حياد وتجرُّد، يف عالقتها مبا تنرشه، مام يصلها من مقاالت وأبحاث ودراسات، ونصوص إبداعية، 

دون التنازل عن القيمة الفنية واملعرفية واإلبداعية، ملا تقرتحه عىل املثقفني والباحثني والطلبة والُقرَّاء.

إذ ننرش دراسة محمد مفتاح، فنحن نعترب غيابه، خسارة كبرية، ملا ُعرَِف به الراحل من خصال إنسانية عالية، ومن خصال 
مه للثقافة املغربية، وللثقافة  العالِم الباحث الذي كان متواضعاً، يف كل يشء، يف حياته، يف وجوده، ويف عالقته بالجميع، ومبا قدَّ
عر  ُرق واملسالك، ووضعت يدها عىل أسئلة حارقة، وعىل إشكاالت تتعلق بالشِّ العربية من أعامل، أضاءت لنا الكثري من الطُّ
والثقافة والفكر، بنوع من امُلراوحة العارفة، بني الرتاث والحداثة، بني االتصال واالنفصال، وغريها من املفاهيم التي كانت 

ضمن انشغاالت الراحل.

والعمل  واملحبة،  والتعارف  الصداقة  خصال  من  منه  تعلمناه  ومبا  أعامل،  من  تركه  مبا  معنا،  حارضاً  مفتاح  محمد  سيظل 
املشرتك، والتعلُّم واإلنصات، وتواضع الباحث والعامل الذي مل يكن يبخل بأي يشء له صلة بالعلم واملعرفة. وسنحرص، دامئاً، 
عىل استحضاره، واالستامع إليه، ووضعه يف املكانة التي يستحقها، كواحد من رواد النقد الحديث وامُلعارِص يف املغرب، ومن 
اد، من  األساتذة الجامعيني الذين أسدوا إىل الجامعة املغربية، خدمات كبرية وكثرية، بينها ما تركه خلفه من طلبة وباحثني وُنقَّ

كل األجيال واألعامر، دون استثناء.
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محمد مفتاح
ما بعد االستشراق

كتابات في الفكر والنقد

تمهيد )تأزيم المفهوم(

متى ظهر هذا املفهوم؟ ما تحديده؟ متى انبثقت ثنائية الرشق والغرب؟ ما هي حدود 
الرشق، وما هي حدود الغرب؟ ما مدى مالءمة هذا املفهوم لواقع الحال؟ هل ما 
إن هذه  ناتجة عنها؟  َجدَّ من علوم، ومن دراسات  لاَِم  املفهوم مسايراً  زال هذا 

التامس  الباحث املعارص نحو  التي تؤزم املفهوم، وَتْستشكله، توجه  التساؤالت 
مقاربات وجيهة مالمئة وُمَساِيرَة لِروح العرص وعلومه؛ وتحقيقاً لَِنَزٍر يسرٍي 

من هذا الهدف الكبري املعلن، فإننا سنفصل زمن االسترشاق إىل حقبتني 
املعرفية، وثانيتهام  العلوم  إبداالت ما قبل  تنتمي إىل  كبريتني: أوالهام 
التحقيب  هذا  يفرض  املعارصة.  املعرفية  العلوم  بتصورات  محكومة 

االسترشاك،  وثانيها  االسترشاق،  أولها  أساسية؛  مفاهيم  أربعة  ف  ُنوظِّ أن 
وثالثها االستنسان، ورابعها االستخالف؛ وبعد هذا نقدم منوذج نظرية لتبيان 

مكاسبها، ومزالقها.

1 - االستشراق

نسجل يف البداية أن أهل االختصاص أفاضوا الحديث يف االسترشاق، وأهله، وخلفياته، 
هذا  يف  والهواة،  املحرَتفني،  بني  ُمتداول  هو  مام  هذا،  غري  وإىل  وحدوده،  وأبعاده، 
امليدان؛ لهذا، فإننا سنكتفي باإلشارة إىل التصورات العميقة التي تتحكم يف النظر إىل 

الثقافة الغريية بصفة عامة، وإىل ثقافة الرشق بصفة خاصة، عرب تحقيب، 
ومتكني، وتخييل.

العصور   )1( هو  الــذي  اآليت  التحقيب  نقرتح 
الوسيطة، و)2( عرص النهضة واالكتشافات 

التوسع  عــرص  و)3(  الجغرافية، 
استعامر  من  تاله  وما  األورويب، 
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رصيح، أو مقنع؛ ونضع التمكني املوايل الذي هو )1( املجال 
الجرماين، والّساليف، و)2( املجال الالّتيني، و)3( مجال العامل 
واالستيهامات،  األوهام   )1( فهناك  التخييل  وأما  الجديد؛ 

و)2( بداية الرّصاع، والتعرف، و)3( رؤيا املركزية.

التحقيب،  هذا  أنجزت ضمن  التي  األبحاث  وجهت  وقد 
والتمكني، والرؤى التصورات اآلتية:

التي  والديانات  والحضارات  الثقافات،  بني  الرصاع  رؤيا 
ميكن أن يرد إىل التصورات الجغرافية القدمية القامئة عىل 
نظرية األقاليم السبعة التي لها مركز وطرفان، ثم عىل رؤيا 
ومهام  متفوقة،  مهيمنة  أوروبية  مركزية  أخرى  جغرافية 
املركزية  يكون  ما  هي  فإنها  والــرؤى،  التصورات  كانت 
الثقافية. ذلك أن هذه املركزية الثقافية غري قابلة لإلبعاد؛ 
إذ إن الذاكرة املليئة بالثقافة الخاصة واملألوفة َتْفَعُل فعلها 
التأويل؛ لهذا تكون هناك »عرقية« ثقافية  التأثري، ويف  يف 
تؤول ثقافة الغري بحسب معايريها، وبعَدسات محصولها*1.

املقرتحات  وتؤول،  تفهم،  أن  يجب  اإلطار  هذا  ضوء  يف 
التي صاغها الباحثون الغربيون من أقدم العصور إىل يومنا 
هذا؛ فقد اتخُذوا معارفهم، وثقافتهم، ودينهم، وسياستهم، 
أصاًل يقاس عليه؛ لذلك كانت املواقف املتشنجة من الدين 
عرش  التاسع  القرن  وأطروحات  كثرية2،  أحياناً  اإلسالمي 
بعض  مواقف  ويف  رونــان3،  أرنست  مواقف  يف  املتجلية 
الكولونيالية  األدبيات  وأطروحات  الوصفيني،  األناسيني 

باملغرب العريب حول األْعرَاِق والديانات، والتصوف4.

إن املناهج، مهام اتسمت باملوضوعية، هي وليدة السياق 
التاريخية  املنهاجية  فإن  وهكذا،  منه.  انبثقت  الذي 
وبعض  والجامعات؛  األمم،  بني  الرصاع  تؤجج  الحديثة 
لرصاع  تؤسس  واملاركسية  الداروينية،  النظرية  جواِنب 
الثقافية،  واألناسة  اللغة،  وفقه  مرير؛  دموي  تاريخيٍّ 
)الرشُق  َمِقيَتة  لعرقية  أساساً  َوَضَعْت  الوصفية  واألناسة 
وثقافة  بدوية،  ِبَدائية  ولثقافة  َغــرْب(،  والغرب  رْشٌق، 
ولثقافة  األوروبية(،  واللغات  العربية،  )اللغة  متحرضة 
الجنس  ولَِنَظِريَّة  جامدة،  ساكنة  وثقافة  نامية،  متطورة 
العريب والجنس الرببري )مسألة الظهري الرببري يف املغرب(.

الغريب يف ثقافة الرشق ضحية  الباحث  يتبني من هذا أن 
صريورة  ضحية  إنه  الثاين؛  بالقصد  وَجالَّد  األول،  بالقصد 

لعوامل  نتيجة  كانت  صريورة  وهي  به؛  الخاص  تاريخه 
إىل  املجتمع  مكونات  كل  تخضع  وثقافية  مادية  كثرية 
يصري  أنه  إال  بطبعه!  مجتمعي  إال  املثقف  وهل  إرادتها؛ 
شبيهاً بالجالَّد حينام ال يفطن إىل أبعاد ومرامي ما ميارسه، 
الوطن  ساكني  بني  ومفرّقاً  مقيتة،  عرقية  معتنقاً  فيصري 

يتاً للغزوات االستعامرية5. الواحد، ودلياًل خرِّ

2 - االستشراك

قد يوحي مفهوم »االسترشاق« باالنفصال املطلق بني الرشق 
والغرب؛ وهذا اإليحاء خاطئ، وخطري. ذلك أن التفاعل بني 
ضفتي البحر املتوسط كان عىل أشده؛ ويربز هذا التفاعل يف 
اللغة، ويف املعامر، ويف الترشيع، ويف مظاهر أخرى. حينام 
والرصاط..  الله،  باسم  مثل:  كلامت  تواجهنا  الفاتحة  نقرأ 
جملة  أن  املهتمون  ويعلم  القسطاس..؛  غريها:  يف  ونتلو 
من محديث الثقافة العربية اإلسالمية، وفقهائها، ولغوييها، 
الرشقية مع غريها من  اللغات  تداخل  تناولوا  وُمفرسيها، 
املواقف  للسيوطي مختلف  اللغات. وقد لخص »املزهر« 
يف )النوع الثامن عرش(، ويف )النوع التاسع عرش(6؛ وأهمها 
موقف املنكرين الذين يقولون: إنه »ليس يف كتاب الله... 
بلغة  ليس  ما  القرآن  يف  و»ليس  العرب«،  لغة  بغري  يشء 
العرب«؛ وهناك موقف املثبتني، مثل ابن عباس، ومجاهد، 
وابن جبري، وعكرمة، وعطاء... وأيب عبيدة، والجوالقي، وأيب 
حيان..؛ وهناك موقف ثالث مثبت برشط إخضاع املفرتض 
موقف  وهناك  العربية؛  اللغة  لقواعد  مالئم  تعريب  إىل 

قد يوحي مفهوم 
»االستشراق« باالنفصال 

المطلق بين الشرق والغرب؛ 
وهذا اإليحاء خاطئ، وخطير. 
ذلك أن التفاعل بين ضفتي 

البحر المتوسط كان على 
أشده؛ ويبرز هذا التفاعل في 

اللغة، وفي المعمار، وفي 
التشريع، وفي مظاهر أخرى



297

وإلحاقه  تغيريه،  ميكن  بحيث  رشط،  أو  قيد  دون  مثبت 
بكالم العرب باعتبار األصل، والوزن، فيزاد فيه، أو ينقص 

منه، أو تغيريه وعدم إلحاقه بأبنيتها، أو عدم تغيريه.

هناك  أن  إىل  درجاتهم،  اختالف  عىل  املثبُتون،  يذهب 
كلامت عجمية موجودة يف القرآن ويف الحديث: طه، واليم، 
والقسطاس،  والرصاط،  َياِنيَّة؛  ْ ِبالرسُّ والربانيون  والطور، 
والفردوس، بالرومية؛ ومشكاة، وكفلني، بالحبشية؛ وهيت 
لك، بالحورانية؛ عىل أن الباحث الجاد يجد أكرث مام ذكره 
البحث يف  إىل  التعريب  يتجاوز  أن  له  األسالف؛ بل ميكن 
اللغات  من  غريها  يف  يقال  العربية  يف  قيل  وما  الرتجمة. 
اللغة العربية  األخرى. ذلك أنه يعرث عىل كثري من أصول 
كام  أخرى،  لغات  من  عنها  تفرع  وما  الالّتينية،  اللغة  يف 
تعكس ذلك معاجمهم التاريخية، والعامة، والخاصة بعلوم 
ويف  املعامر،  يف  املقارنة  والدراسات  الوسيطة؛  العصور 

الترشيع، ُتَبنيِّ مدى تبادل التأثري بني الثقافات7.

إذا تجاوزنا هذا التفاعل الثقايف إىل البحث عام هو أعمق، 
فإننا نجد مشرتكات إنسانية َنبََّه إليها الفالسفة، والديانات، 
وفالسفة التنوير، وبعض األناسيني الثقافيني، والسيميائيني؛ 
تحدث الفالسفة األكاديون، واألشوريون، وقدماء اإلغريق، 
مَحّددات  إطــار  يف  إنسان  هو  حيث  من  اإلنسان  عن 
اإلنسان عىل صورته،  الله  َعْن خلق  عصورهم؛ والديانات 
الناس  بني  قسمة  أعدل  عن  واألنــواريــون  مثاله؛  وعىل 
وسيميائيات  سرتاوس،  ليفي  وأبحاث  العقل؛  يف  املتجلية 
مدرسة باريز عن الكليات اإلنسانية معروفة، وكذا الثوابت 

الداللية8 معروفٌة.

االسترشاق  مفهوم  أن  والوقائع  املعطيات  يتبني من هذه 
والثقافة  »الرشقية«  الثقافة  أن  ذلك  البداية.  منذ  يتأزم 
»الغربية« نابعتان من أصل إْنساين واحد، وأنهام تنتميان 

محكومتان  وأنهام  حوله،  وما  املتوسط،  البحر  حوض  إىل 
بتصورات جغرافية تتأسس عىل األقاليم السبعة.

3 - االْسِتْنَسان

عىل أن هذه الوجهات من النظر حول اإلنسان، ومكوناته، 
ميتافيزيقية،  تصورات  عىل  مبنية  كانت  وفاعلياته 
التصورات  وأما  وثقافية، وعلمية.  وأسطورية،  وثيولوجية، 
نتبناها فهي مؤسسة عىل علوم األعصاب،  التي  املعارصة 
وعلم  الذهن،  وفلسفة  والترشيح..  األعضاء،  ووظائف 
بإبدال  يسمى  ما  أي  املعرفية..  واألناسة  املعريف،  النفس 
املختلفة  العلوم  بني هذه  املعرفية9. وحينام منزج  العلوم 
إىل  إلِْنَسان  هو  اإلنسان  أوالها  اآلتية؛  بالخالصات  نخرج 
أن يثبت العكس مهام اختلفت أزمنته، وأمكنته؛ وثانيتها 
مراعاة تأثري املحيط الذي يعيش فيه اإلنسان، مبا يتيحه له 
من إمكانات، أو مبا يضعه أمامه من عراقل؛ وثالثتها القرية 
الكونية التي ميكن تلخيصها يف التعبري اآليت: إذا وقع حدث 
ا يف بلد اهتزت له بلدان العامل كلها؛ أي ما يسميه منظرو  مَّ

الكوارث: »وقع الفراشة«10.

تأثرت البحوث املعارصة بهذا اإلبدال، وخصوصاً اللسانيات؛ 
النحو  نظرية  أصحاب  هم  االتجاه  هذا  ممثيل  وأهــم 
التوليدي التحوييل، مثل نعوم  شومسيك، وستيڤن بنكر11؛ 
هو  املفاهيم  من  النظرية  هذه  عليه  تتأسس  ما  وأهم 
الفطرة اللغوية، ووحدة بنية الدماغ والذهن، لدى البرش؛ 
يدرسون  اللسانيني  هؤالء  فإن  التصور،  هذا  عىل  وبناء 
يف  بحثهم  مبعية  األخرى  السامية  واللغات  العربية  اللغة 
متاثالت،  عن  وباحثني  مقارنات،  عاقدين  أخرى،  لغات 
وُمرْبِِزين  اللغوية12،  الكليات  عىل  لِْلرَبَْهَنة  وتشابهات، 
املَورِّثات، أو األجزاء الرضورية من الدماغ الخاصة باللغة، 

يتبين من هذه المعطيات والوقائع أن مفهوم االستشراق يتأزم 
منذ البداية. ذلك أن الثقافة »الشرقية« والثقافة »الغربية« نابعتان 
من أصل إْنساني واحد، وأنهما تنتميان إلى حوض البحر المتوسط، 

وما حوله، وأنهما محكومتان بتصورات جغرافية تتأسس على 
األقاليم السبعة.
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ويتحدثون عن استقالل امللكات، 
أو اتصالها، كملكة اللغة، وملكة 
وملكة  اإلْبصار،  وملكة  التفكري، 
االستامع..؛ ذلك أن كل ملكة لها 

َدْورُها، ووظيفتها13.

َيرُْفُضوَن  هــذا  عىل  وتأسيساً 
التي  املتطرفة  الثقافية  النِّسبيَّة 
باللغة،  مرتبطاً  التفكري  تجعل 
مخالفاً  العريب  التفكري  فيكون 
للغة  املستعمل  غري  للتفكري 
بعض  ذلك  يدعي  كام  العربية، 
والوصفيني،  الثقافيني  األناسيني 

الحيوية  العقالنية  الغربية  الثقافة  بني  متييزاً  جعل  مام 
الساكنة،  ة  الشاذَّ الغربية  الرشقية  الثقافة  وبني  املتطورة، 
الواحد14 يف كثري من  الوطن  لساكنة  ومام أحدث تشطرياً 

ِبقاع العامل.

4 - االستخالف

الثقافات  أن  يعني  ال  الكليات  بحقائق  األخذ  أن  عىل 
املحيط،  تأثري  يزيح  مام  متقاِيسة،  متطابقة  اإلنسانية 
 ُ ُيَبنيِّ األشياء  واقع  أن  حني  يف  األفراد،  خصوصية  ويعدم 
اختالف الثقافات يف كثري من املظاهر؛ لهذا، نسلم بوجود 
جهة؛  من  الخالف  وبوجود  جهة،  من  البرشية  الكليات 
ومن مثة اقرتحنا مفهوم االستخالف؛ أي البحث عن أنواع 

االختالف، ورضوب اْلِخالَف، وظاهر الخصوصيات.

كبار  بعض  والخصوصيات  الكليات  مسألة  شغلت  لقد 
ورد كريتز، وريشارد روريت؛  األناسيني، والفالسفة، مثل كلفُّ
هام  أساسيني؛  مفهومني  حول  مناقشاتهم  دارت  وقد 

الالّتقايس بني الثقافات، واملركزية الثقافية15.

اهتمت املوسوعات الرياضية باملتقايس، والالَّمتقايس من 
التقايس يكون بني »ِعَظَمنْيِ  األعظام، والكميات. ذلك أن 
املشرتك  بالقياس  يسمى  ما  ميتلكان،  النوع  نفس  من 
)طول واحد ويحتويان عىل عدد أزْمنة متساوية عددياً(؛ 
املربع،  ُمْنَحَنى  مثل  بني عظمني،  فيكون  تقايس  الالَّ  ا  وأمَّ
املقارنة،  يتيح  التقايس  إن  وإذ  املربع«16.  ذلك  وأضالع 
فإن الالتقايس ال مينع منها. وقد نقل هذا املعنى الريايض 

وثقافية.  لغوية،  ميادين  إىل 
متقايسة  وثقافات  لغات،  فهناك 
وثقافات  ولغات،  )الساميات(، 
)الساميات،  متقايسة  ليست 
والهند اوربيات(؛ لكن الالَّتقايس 

ال يعني رفض الكليات اللغوية.

إذا كان الالَّتقايس استخالفاً، فإن 
ما يتولَُّد َعْن هذا االستخالف أيضاً 
هو املركزية الثقافية؛ ذلك أن كبار 
يعتقدون  والفالسفة  املفكرين 
إن  إبعادها.  متيرس  غري  أنها 
الخاصة  بالثقافة  املليئة  الذاكرة 
املألوفة تفعل فعلها يف تأويل املؤول؛ هكذا يكون محكوماً 
بتصورات اإلنسان األبيض املثقف اللربايل الربجوازي الغريب؛ 
وكل ثقافة ال تتحقق فيها هذه الصفات فهي ناقصة عقل 
ومامرسة: ال دميقراطية إال ما طابق الدميقراطية الغربية؛ 
وأمام هذا املأزق اقرتح املهتمون عدة مخارج؛ أولها البحث 
عن الكليات البرشية من حيث هي؛ وثانيها استعامل لغة 
وثالثها  واملوصوف،  الواصف  لغة  ليست  محايدة  واصفة 
عقد مقارنة دقيقة بني الثقافات بدون أحكام قيمة خافضة 
أو رافعة، وإمنا كل واحدٍة منها هي تنويعات عىل الثوابت 

اإلنسانية، وتعبري عن املحيطات الخاصة.

ُص من هذا أن هناك محاوالت جادة لتعرُّف الكليات  يتلخَّ
بها فكر  الفهم  املتعالية حتى ميكن  الالّتاريخية  اإلنسانية 
الباحث  ُيَجنُِّب  ما  وهذا  بسلوكه؛  والتنبؤ  وثقافته،  اْلَغرْي، 
يف الثقافات املركزية الثقافية؛ عىل أن اختالف املحيطات، 
والبيئات، يقف حاجزاً منيعاً أمام هذه املوضوعية املأمولة؛ 
التعصب  براثن  يف  الوقوع  البرشية  الكليات  َجنَّبت  وإذ 
املقيت، فإنها ملا تتجاوز املركزية الثقافية؛ إذ ال ملجأ إال إىل 

املقايسة حني َتْنَبِهُم األُمور!.

5 - نموذج نظرية

اللغوية، بأن هناك  الكليات، وخصوصاً  الباحثون عن  يقر 
كليات حقاً، لكن هناك خصوصيات صدقاً. ذلك أن البيئة 
يتفاهم  لغة  تنتج  التي  اللغوية  املورثات  يف  تؤثر  املعينة 
فإننا  قدمناه،  ما  عىل  واستدالالً  جامعته.  مع  الفرد  بها 
من  تستقي  التي  النظمية  النظرية  عنارص  بعض  سنقدم 

األخذ بحقائق الكليات ال 
يعني أن الثقافات اإلنسانية 

متطابقة متقاِيسة، مما 
يزيح تأثير المحيط، ويعدم 

خصوصية األفراد، في 
ُن  حين أن واقع األشياء ُيَبيِّ

اختالف الثقافات في كثير 
من المظاهر
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النظرية  هذه  مؤسيس  وأشهر  املعرفية؛  العلوم  إبــدال 
اهتمت  وقد  وأتباعهام.  پرينس،  وألــن  اريث،  مكَّ جون 
اللغة العربية؛  النظرية من بني ما اعتنت به رَصُْف  هذه 
وفرضيتها األساسية: أن الرصف محكوم بقواعد موسيقية؛ 
أي يجب دراسته والتعرف عىل مكوناته، وعنارصه، وصيغه 

يف مفاهيم النظم17.

ما  املعرفية، وخصوصاً  العلوم  النظرية عىل  ارتكزت هذه 
تهتم  التي  األناسية  النظريات  بخالف  بالكليات،  يتعلق 
واالختزالية،  االنتقائية،  يف  وقعت  أنها  عىل  باالختالف؛ 
ثم  النظرية،  هذه  سنقدم  فإننا  هذا،  كل  ومع  واملركزية. 
ثم  لتصحيحها،  مالمئاً  نراه  ما  نقرتح  ثم  أخطاءها،  نبني 
تشييد نظرية تعتمد عىل االْسِتْنَسانية، واالستخالفية يف آن 

واحٍد.

أ -  النظرية النظمية 

سار عىل هذا النهج مكاريث وپرينس يف أبحاثهام املتعددة؛ 
بل ميكن القول: إنهام من كبار املؤسسني للنظرية النظمية، 
الرصف  أن  وتعني  النظمية؛  الرصفية  الفرضية  ضمن 
الوحدات  مفاهيم  يف  يحددان  اإلدغام،  وهيكل  الهيكيل، 
النقرة واملقطع والقدم والكلمة  التي هي  للنظم  األصيلة 
تصري  وبهذا  )الفونولوجية(18؛  الوظيفية  األصوات  ذات 
املفاهيم اآلتية مشرتكة بني الرصف والنظم: النرب، والتجزيء 
املقطعي، واإلقحام، والتطويل التعوييض، والقافية، والوزن؛ 
النقرة هي الوحدة التي يوزن بها املقطع، وتتألف القدم 
من مقطعني؛ أحدهام منبور، وثانيهام غري منبور، أو ثقيل، 
وخفيف؛ الثقيل ما يكون مقطعاً طوياًل: )َما( و)َمْن(، وأما 
عىل  يحتوي  والطويل  )َم(؛  وحركة:  صوت  فهو  الخفيف 

نقرتني، والقصري عىل نقرة واحدة.

وجذر،  تات،  مصوِّ من  العربية  يف  النظمي  الرصف  يتكون 
وهيكل، وبانِدماجها تتكون أنواع املقاطع، وما هو خارج 
املقاطع يكون يف البداية أو يف النهاية. ويفرتض الباحثان أن 
اللغة العربية ال تحتوي إال عىل ثالثة أصناف من املقاطع؛ 
مثل: )َم  C V (، و)َما C V V(19، و)َمْن C V C(. وقد 
نقل املؤلفان هذا التصور إىل العروض العريب فتحدثا عن 
السبب والوتد، كام حاوال أن يعالجا يف ضوئه أنواع القافية؛ 
يتعني معرفة  لذلك  الطويلَة،  املقاطَع  تعتمد  أنها  إذ ذكرا 
مقاطع  من  إليه  يؤدي  وما  والسكنات،  الحركات  ترتيب 

قصرية وطويلة. 

أنواع القوايف هي20: 

املرتادف، وهو ما يتواىل فيها ساكنان من غري فصل 	 
.)C V V C لحركة: )َقاْل

بينهام 	  فصل  ساكنان  فيه  يتواىل  ما  وهو  املتواتر 
.)C V V C V V لحركة: )َبايِل

ــواىل فـــيـــه حـــركـــتـــان: 	  ــ ــت ــ ــا ت ــ ــدارك م ــ ــتـ ــ  املـ
.)C V C V زِِل(

ــات: 	  ــرك ــه ثـــالث ح ــي ــب مـــا تـــتـــواىل ف ــرتاكـ  املـ
.)C V C V C V َسَنِد(

ــات: 	  ــرك ــع ح ــ ــاوس مــا تــتــواىل فــيــه أرب ــك ــت  امل
.)C V C V C V C V )شَجرَُتـ)ْن(

إال أن هذا الصنيع يبني أنهام َتَبنََّيا تعريف الخليل للقافية: 
البيت؛  آخر  من  األخري  قبل  الساكن  قبل  متحرك  آخر 
مثل؛ َمرََّدا: ) َم ( ) ْر ( ) َر ( ) َدا (؛ وهكذا، فإن الساكن 
األخري )ا(، والساكن الذي قبله هو سكون الراء األوىل )ْر(، 

واملتحرك قبلها هو ) َم (.

سار على هذا النهج مكارثي وپرينس في أبحاثهما المتعددة؛ بل 
يمكن القول: إنهما من كبار المؤسسين للنظرية النظمية، ضمن 
الفرضية الصرفية النظمية؛ وتعني أن الصرف الهيكلي، وهيكل 

اإلدغام، يحددان في مفاهيم الوحدات األصيلة للنظم التي 
هي النقرة والمقطع والقدم والكلمة ذات األصوات الوظيفية 

)الفونولوجية(
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ومثل؛ ُظْلمي: الساكن األخري ) ي (، والساكن الذي قبله 
) ْل (، واملتحرك الذي قبله ) ُظ (؛ أي املقطع قبل األخري.

الذي قبله  الساكن األخري، والساكن  َهْيَكِل: ) ي (  ومثل؛ 
) ْي (، واملتحرك الذي قبله )َهـ(؛ أي املقطع الذي هو ما 
قبل املقطع الذي هو ما قبل األخري؛ أو املقطع الثالث قبل 

األخري من الكلمة21.

الذي  والساكن   ،) وا   ( األخري  الساكن  ُحِسُدوا:  قد  ومثل؛ 
قبله ) ْد ( واملتحرك الذي قبله ) َق (؛ أي املقطع الرابع 

الذي هو ما قبل األخري.

إن الجديد -عند الرجلني- هو أنهام مل يكتفيا مبا ورد لدى 
القدماء، لكنهام استثمراه الستخالص قواعد نربية؛ هي )1(  
أن النرب يكون يف املقطع األخري: )َقاْل C V V C(، )2( وإال 
 C فإنه يكون عىل املقطع ما قبل األخري إذا كان هكذا: )َما
V V(، أو )َمْن C V C(، )3( وإال فإنه يكون عىل املقطع 
الثالث22: ))َهْيـ(َكِل  4( ،))C V C V )C V C( )وإال فإنه 
 C V C V C V يكون عىل املقطع الرابع: ))َقْد( ُحِسُدوا
V )C V C((، ومحدد النرب عندهام هو عدد النقرات23؛ 
إذ )قاْل( تحتوي عىل نقرتني وكذلك )َمْن( وما ضاهاهام 
الخببّية  القدم  يقع عىل  النرب  أن  كان موقعه؛ مبعنى  أين 
)تروكية(؛ إال أن املقاطع قد ال تبقى عىل صورتها األصلية، 
فقد يقع تبديل مقطع طويل مبقطع قصري، وحينئذ فإنه 

يلتجأ إىل التمديد الصويت لتعويض املحذوف24.

أن  إال  )ساكن(،  بصوت  العربية  املقاطع  تبدأ  أن  يجب 
واستفعل...  وافتعل،  انفعل  اآلتية:  الصيغ  يجد  القارئ 
املبتدئة بهمزة الوصل؛ وإذا نطقت يف البداية، فإنها تعترب 
تنطق،  لكنها تحذف عندما تسبق بصوت؛ وإذا مل  صوتاً، 
ومل تسبق فإن )ن( و)ف( و)س( تعترب صوتاً )نقرة( خارج 
املسموح  واملقاطع  مقطع.  بأي  ترتبط  ال  مستقلة  الوزن 
بها يف العربية هي )َم C V( و)ما C V V(، لكن الجذع 

يف العربية يجب أن ينتهي بصوت ألنه ال يجوز أن ينتهي 
هكذا25: )ما C V V( و) م C V(؛ لهذا يجد القارئ ) بحر 
فإن مجموع  C V C C(، و)ُموْس C V V C(؛ وعليه، 
 C (، و)منC V املقاطع املسموح بها يف العربية هي )َم
 C V (، و)ُموسC V C C ْ(، و)َمّنC V V (، و)َماV C

.)V C

ما  بناء عىل  الجذور  ألعداد  إحصاءات  املؤلفان  قدم  لقد 
ورد يف معجم وهر؛ وها هي نتائجها:

)أ(   )بحر  C V C C         ثقيل 33 %(.

)ب( )َبَدل C V C V C         خفيف خفيف 7 %(.

)ج(  )َوزير C V C V V C          خفيف ثقيل 21 % (.

)د(  )كاتب  C V V C V C       ثقيل ثقيل 12 %(.

)ه(  )جاموس C V V C V V C        ثقيل ثقيل 02 % (.

)و(  )خنجر C V C C V C       ثقيل ثِقيٌل 14 % (.

)ز(  )ُجْمهور C V C C V V C          ثقيل ثقيل 11 % (.

سار الرجالن عىل نهج أصحابهام من التوليديني بحديثهام 
بينها  املفاضلة  وعن  للمقاطع،  الجيد  التكوين  قيود  عن 
القواعد؛ ومنها قيد املجاورة26؛ ويعني أن  حينام تتعارض 
متجاورة؛  سلسلة  بها  الشبيهة  العنارص  أو  املقاطع  تكون 
)همزة  الذي ال يكون مقطعاً  إبعاد املصوت  وبهذا ميكن 
)س(،  )ف(،  البداية  يف  يكون  الذي  الصوت  أو  الوصل(، 
)ن(... أو يف النهاية )ل(، )س(..، كام ميكن إقحام مصوت 
بني صوتني )دود(، أو إضافته لتكوين مقطع )ص(، )َصا(...

تنزل عن  العربية ال  القدم يف  أن  الذي يعني  األقلية  قيد 
قدم منبورة خببّية ذات نقرتني يف مقطع طويل أو موزعتني 

يجب أن تبدأ المقاطع العربية بصوت )ساكن(، إال أن القارئ يجد 
الصيغ اآلتية: انفعل وافتعل، واستفعل... المبتدئة بهمزة الوصل؛ 

وإذا نطقت في البداية، فإنها تعتبر صوتًا، لكنها تحذف عندما 
تسبق بصوت
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بعض  َوَجَدا  أنهام  إال  )ُمَتـ(؛  )فا(،  مقطعني خفيفني:  عىل 
القيد؛ مثل الحروف والكلامت ذات  الكلامت تخرق هذا 
األسامء  بعض  الحرف:  الصوت/  أو  الحرفني،  الصوتني/ 
َضْع،  األفعال:  وبعض  وفــو..؛  وحم،  وأخ  أب   الخمسة: 
و، ِع، و، ِل..؛ وقد علال ذلك، بأنها محدودة جداً، أو غري 
يف  يتمثل  الرصيف  الهيكل  فإن  هذا،  عىل  وبناء  اشتقاقية؛ 
كلامت ثنائية قليلة العدد، وثالثية كثرية، ورباعية، ويحتوي 
:  نقرتان(، و)رَضَب :    عىل نقرتني، أو ثالث، أو أربع: )ِقّطْ
نقرتان(، و)َقَواَم:      ثالث نقرات(، و)َقّوم: ثالث نقرات(، 
اَم: أربع نقرات(؛ وهو ما يتحكم يف االستعامل اللغوي  و)َقوَّ
مالمئة  يجعلها  حتى  الدخيلة  املفردات  يف  يترصف  الذي 

لقواعد العربية.

يف  العربية  الكلمة  حرص  إىل  يهدف  األقىص  الجذع  قيد 
ثالثة مقاطع، مثلام هو شأن جمع التَّكسري، وكذلك بعض 
وتتبع  الصيغ  أنواع  تعداد  عىل  وبناء  الدخيلة؛  الكلامت 
 C V C فعولن( أن:  لهام   َ تبنيَّ العربية  منها يف  املتداول 
V V C( أكرث من )فاعلن C V V C V L(؛ أي أن القدم 
الهجائية )اليامبية( أكرث من القدم الخببية )تروكية(؛ وبهذا 
افرتضا أن )فعولن( أصيلة و)فاعلن( مشتقة؛ إال أن النظم 
العريب هو بعكس هذا، وهذا ما تنبها إليه فيام بعد فقررا 
القدم  يعتمدان عىل  العربية  الدنيا يف  والكلمة  النرب  »أن 
فيهام  تسوُد  النظم  ونسق  التكسري  جمع  لكن  الخببية، 

القدم الهجائية«27.

 ،)C V C C َّتلخيص ما سبق أن القدم الخببية؛ مثل )َمد
 ،)C V C V V C (، والهجائية َكـ)خروجC V V C و)َقاْل
والتوليف بينها نحو )منهاج C V C C V V C(، كام أنها 
ال تتكون من مقطعني خفيفني؛ مثل )ُم َت( فإذا ما ُوِجَدا 
فهام مقطع طويل، وهذا ما َعَنَياه بقولهام: »إذا كان هناك 
الهجائية،  القدم  يف  يتتابعان  ال  فإنهام  خفيفان،  مقطعان 

فإذا ما تواليا، فإن القدم تصري َخببّية«28.

تلك هي الصيغ اإليقاعية الرصفية لالسم فام هي طبيعة 
ثنايئ وثاليث ورباعي؟ لقد  بالفعل من حيث هو  املتعلقة 
الفعل، وبعد  استعراض صيغ  بعد  الّسؤال  أجاَبا عن هذا 

أن  يف  يتلخص  والجواُب  االْسم؛  بصيغ  ومقارنتها  تحليلها 
الفعل متعدد املقاطع يف حني أن االسم قد يأيَت ذا مقطع 
بوجود  تسمح  النهائية  الفعل  جذوع  بعض  لكن  واحد، 
مقطع واحد، لكنها ثنائية النقرة إذا كانت دخيلة: )َتْلفَن 
يحتوي عىل  الدخيل  الفعل  فهذا  C V C C V C V(؛ 
مقطع ذي نقرتني، ثم عىل مقطعني خفيفني، أحدهام يف 

النهاية بعكس ما يقع يف املصدر؛ وخالصة ما تقدم:

11 
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 نأ عيطتست ال اπ’ ،ِْنيبيِصُم ،اَظَحال امπأ الإ عطاقملا نيب زييمتلا يف ريبك رودب موقت ةرقنلا نأ -هالعأ وه امم- نيبتي

 ةيرظنلا يف ن̂وكي )رحب(و )بp( :يتملك نإف ،اذكهو ؛كلذ عيطتست ةيعطقملا ةيرظنلا نأ نيح يف ،نيليوطلا نيعطقملا نيب زيمت
 :يتآلاك ةيرقنلا
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يتبني -مام هو أعاله- أن النقرة تقوم بدور كبري يف التمييز 
، بأنها ال تستطيع أن  بني املقاطع إال أنهام الَحَظا، ُمِصيبنْيِ
متيز بني املقطعني الطويلني، يف حني أن النظرية املقطعية 
تستطيع ذلك؛ وهكذا، فإن كلمتي: )باب( و)بحر( يكونان 

يف النظرية النقرية كاآليت:
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 ةيرظنلا يف ن̂وكي )رحب(و )بp( :يتملك نإف ،اذكهو ؛كلذ عيطتست ةيعطقملا ةيرظنلا نأ نيح يف ،نيليوطلا نيعطقملا نيب زيمت
 :يتآلاك ةيرقنلا

 
 
           ؛                       

 ْر                      ْح       َب              ْب                    ا        َب           
 :يلي امك ةيعطقملا ةيرظنلا يفو
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ويف النظرية املقطعية كام ييل:
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 ةيرظنلا يف ن̂وكي )رحب(و )بp( :يتملك نإف ،اذكهو ؛كلذ عيطتست ةيعطقملا ةيرظنلا نأ نيح يف ،نيليوطلا نيعطقملا نيب زيمت
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أو  مقطعني  عىل  تحتوي  أن  يجب  أنها  يعني  القدم  قيد 
املقاطع،  وعىل  عليها  النظمية  الكلمة  هيمنة  مع  نقرتني 
بالجذع  أحياناً  عنها  ويعرب  عليها؛  النظم يرشف  قيد  لكن 
جامعة  قاعدة  اقرتحت  الرتادف  هذا  من  وفراراً  االسمي؛ 
املستعملة  الّصيَغ  لرَِيُْصَدا  ِبـ)الهجائية(  َدَعَواَها  بينهام 
وهر؛  معجم  عىل  باعتامد  الهجائية،  أطروحة  وليؤكدا 

وهكذا، فإن الحصيلة كانت كام ييل:
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واألدنوية،  املجاورة،  الجيِّد:  الّتكوين  قيود  هي  تلك 
والحشوية  والهجائية،  والنظمية،  والقدمية،  واألكرثية، 
بإقحام مصوتات يف الوسط، أو بتضعيف قطعات إلرضاء 
اْلَهْيَكل النظمي الرصيف؛ لهذا أنجزت دراسات كثرية حول 
توايل  مثل  أيضاً؛  قيوداً  أو  قواعد،  له  فوضعوا  التضعيف 
مكونات األساس، وتعزيز عنارص التضعيف لألساس، سواء 
أكانت يف البداية أم يف النهاية، وكامليته مع عدم تجاوزها 
مأزق؛  يف  جعلتهام  والقواعد  القيود  تلك  أن  إال  للهيكل؛ 
لهذا وقع االلتجاء إىل ما سمي بنظرية التَّْفضيل عىل شاكلة 
القاعدة  خرق  ميكن  هكذا  املوسيقيني؛  املحللني  صنيع 
وتحطيم القيد الوِحيِد برتجيح قاعدة عىل أخرى، ويفرتض 
شمولية القاعدة العامة، واحتواؤها لعنارص دخيلة: وهذه 

القواعد التفضيلية تخرج من املأزق29.

تلك مالمح واضحة من النظرية النظمية التي تحلل رصف 
الكلامت مبفاهيم نظمية موسيقية؛ مثل النقرة، واملقطع، 
والقدم، بل إن البنية النظمية تسيطر عىل الهيكل الرصيف 
يعرب  أن  يجب  وحده  الهيكل  »أنَّ  ذلك  حدوده.  وتضبط 
عنهام يف نطاق مفاهيم النظم، ويجب أن يحرتما متطلبات 
التكوين الجيد للّنظم«؛ وهكذا، فإن الرصف النظمي هو ما 
يحدد الهيكل الرصيف الذي هو ملزم بقيد اإلرضاء لقوانني 
النظم؛ ومعنى هذا أن املكون النظمّي/ املوسيقي ِمَصّفاة 

للصيغ الرصفية، أو عىل األقل، فإن هناك تفاعاًل بينهام.

ب -  أخطاء 

عىل  أن حديثهام فيه خلط بني السبب الخفيف والوتد، 
املفروق، وباملقايسة عىل نوع  الوتد  بإهامل  وفيه تقصري 

واحد من العروض اإلغريقي الذي هو الهجايئ )اإليامبي(: 
صغري،  معجم  عىل  اعتمدا  أنهام  كام  (؛   C V C V V(
ومل يفرزا بني الصيغ العربية األصيلة، وبني الصيغ الدخيلة، 
والصيغ املوضوعة وضعاً، ومل يدققا يف الفروق الزمنية بني 

الصيغ الفعلية، واختزال املعطيات اختزاالً.

الهجائية  القدم  فاعتربا  الثقافية  خلفيتهام  َحَكَمْتُهام  لقد 
التي تهيمن يف العروض اإلنجليزي هي ما ينطبق عىل نظم 
وال  بساكن  تبتدئ  ال  اْلَعرََب  أَنَّ  مبدأ  يراعَيا  ومل  العربية، 

تقف عىل متحرك..؛ إنه رشك املركزية الثقافية.

ج - تصحيح وتشييد

أن  نحاول  أن  بعد  لكننا  امليدان  هذا  يف  بدلونا  َسُنْديِل 
نتجنب املحظورات التي تحول بيننا وبني اإلدراك السليم 
هو  محظور  وأول  والفرضيات؛  واألطروحات،  للنظريات، 
التسرت عن كشف الخلفيات املعرفية؛ يتأطر هذا النشاط 
العلمي ضمن تطور العلوم املعرفية مبا تتضمنه من بحث 
جاد عن الكونيات البرشية، والكليات السلوكية، واللغوية، 
ومنها  ببعضها،  الذهنية  الدماغية/  الباحات  وعالقات 
املشرتكة،  اآلليات  عن  للكشف  واملوسيقى،  اللغة،  باحتا 

واملختلفة، يف التأليف اللغوي/ املوسيقي. 

التحليل  يف  رواد،  أعامل  سياق  يف  املقارنات  هذه  تقع 
مكاريث  مقاربات  إن  إذ  اإليقاع،  ويف  الخالص،  املوسيقي 
ولريديهل،  وجاكيندوف  ونسپور..  وسلكرك  وپرينس، 
ذهبوا  هؤالء  أن  إال  ــرواد،  ال أولئك  من  كثرياً  استوحت 
مام  املوسيقى،  ميدان  عىل  اللغة  ميدان  قياس  يف  بعيداً 

)u(

12 

 

 ديق نكل ،عطاقملا ىلعو اهيلع ةيمظنلا ةملكلا ةنميه عم نيترقن وأ نيعطقم ىلع يوتحت نأ بجي اπأ ينعي مدقلا ديق
 )ةيئاجهلا(ـِب اَهاَوَعَد امهنيب ةعماج ةدعاق تحرتقا فدارتلا اذه نم ًارارفو ؛يمسالا عذجلp ً^ايحأ اهنع ربعيو ؛اهيلع فرشي مظنلا
 :يلي امك تناك ةليصحلا نإف ،اذكهو ؛رهو مجعم ىلع دامتعp ،ةيئاجهلا ةحورطأ ادكؤيلو ةلمعتسملا َغيّصلا اَدُصَْريِل

 
 ةيئاجهلا مدقلا                                ةَّيِبَبَْخلا مدقلا              
 )ليقث فيفخ(           )فيفخ ليقث(             
 c i i c a c       =  265  - ليِعَف            c i c A A c     = 203  -  لِعاَف
 c A A c i c  =  106  - لاَعِف        c A C A A c = 007  -  لَعاَف 
 c A A c A c  =  37  - لاَعَـف        c V C A A c  = 001  -  لُعاَف 

 c u u c A c   =  29  - لوُعَـف            211                                          
 c i i c i c    =  001  - ليِعِف      
                                     418 

 
 ت»وصم ماحقÓ ةيوشحلاو ،ةيئاجهلاو ،ةيمظنلاو ،ةيمدقلاو ،ةيرثكألاو ،ةيوندألاو ،ةروا™ا :دِّيجلا نيوكّتلا دويق يه كلت

 ،دعاوق هل اوعضوف فيعضتلا لوح ةريثك تاسارد تزجنأ اذهل ؛يفرصلا يمظنلا لَكْيَْهلا ءاضرإل تاعطق فيعضتب وأ ،طسولا يف
 هتيلامكو ،ةياهنلا يف مأ ةيادبلا يف تناكأ ءاوس ،ساسألل فيعضتلا رصانع زيزعتو ،ساسألا ت̂وكم يلاوت لثم ؛ًاضيأ ًادويق وأ
 ىلع ليضْفَّـتلا ةيرظنب يمس ام ىلإ ءاجتلالا عقو اذهل ؛قزأم يف امهتلعج دعاوقلاو دويقلا كلت نأ الإ ؛لكيهلل اهزواجت مدع عم
 ةيلومش ضرتفيو ،ىرخأ ىلع ةدعاق حيجرتب ِديِحولا ديقلا ميطحتو ةدعاقلا قرخ نكمي اذكه ؛نييقيسوملا نيللحملا عينص ةلكاش

 .29)(قزأملا نم جرخت ةيليضفتلا دعاوقلا هذهو :ةليخد رصانعل اهؤاوتحاو ،ةماعلا ةدعاقلا
 ،عطقملاو ،ةرقنلا لثم ؛ةيقيسوم ةيمظن ميهافمب تاملكلا فرص للحت يتلا ةيمظنلا ةيرظنلا نم ةحضاو حمالم كلت

 قاطن يف امهنع ربعي نأ بجي هدحو لكيهلا َّنأ« كلذ .هدودح طبضتو يفرصلا لكيهلا ىلع رطيست ةيمظنلا ةينبلا نإ لب ،مدقلاو
 يذلا يفرصلا لكيهلا ددحي ام وه يمظنلا فرصلا نإف ،اذكهو ؛»مظّنلل ديجلا نيوكتلا تابلطتم امرتحي نأ بجيو ،مظنلا ميهافم
 كانه نإف ،لقألا ىلع وأ ،ةيفرصلا غيصلل ةاّفَصِم يقيسوملا /ّيمظنلا نوكملا نأ اذه ىنعمو ؛مظنلا نيناوقل ءاضرإلا ديقب مزلم وه
!.امهنيب ًالعافت

 
  ءاطخأ  - ب

  
 نم دحاو عون ىلع ةسياقملpو ،قورفملا دتولا لامهÓ ريصقت هيفو ،دتولاو فيفخلا ببسلا نيب طلخ هيف امهثيدح نأ  ىلع

 غيصلا نيب ازرفي ملو ،ريغص مجعم ىلع ادمتعا امπأ امك ؛)V V C V C ( :)يبم∞إلا( يئاجهلا وه يذلا يقيرغإلا ضورعلا

!
 مَّلُسلاو ،ةيلومُّشلا( :لثم ميهافم اوُمَّدقو ؛)ليضفتلاو ،ميلسلا نيوكَّتلا( :دعاوقلا نم نيعون اوحرتقاف نييقيسوملا نيللحملا لكاشملا هذه تهجاو    )29(

 .)ةيديلوتلا ةيرظنلا( لصف رظني ،)عساولا



303

كان له منافعه ومضاره؛ فإذا كانت هناك كليات مشرتكة 
بني اللغة واملوسيقى، فإن لكل منهام خصوصيته كام نبه 
بعضهم إىل ذلك30؛ هكذا وظفت النظرية النظمية مفهوم 
جعل  مام  الكلمة،  رصف  يف  املوسيقي  والنهاية  البداية 
املعامل،  واضحة  غري  الرصف  يف  والنهاية  البداية  وظائف 
التسلسل والرتابط يف حني أن  ألن املوسيقى تتأسس عىل 
الهيكل الرصيف مستقل عام قبله وعام بعده، مام أدى إىل 

غموض واضطراب.

انبنى  التي  لألسس  اْخِتزَاالً  هناك  أن  بلة  الطني  زاد  مام 
عليها اإليقاع املوسيقي/ اللغوي؛ إذ هيمن الطرف الواحد 
أن  حني  يف  )الخببي(  أحياناً  إليه  ينضم  الذي  )الهجايئ( 

هناك أطرافاً أربعة:

قصري  +  قصري  =  القدم الحربية  

قصري  +  طويل =  القدم الهجائية  

طويل +  قصري  =  القدم الخببية  

طويل +  طويل =  القدم التبخرتية31  

والرتاث  الروماين،  اإلغريقي  الرتاث  نال  االختزال  وهذا 
أدى هذا  وقد  واللغة.  والقوايف  األوزان  ميدان  العريب، يف 
إىل مآزق تطلب الخروج منها أمثنة باهظة ذهبت أدراج 

الرياح.

وبناًء عليه، فإننا سنحاول أن نعدل كثرياً يف تلك املقرتحات 
فإننا  لذلك،  اإليقاع؛  وهو  ملوضوِعنا؛  مالمئة  تصري  حتى 
الحصيلة  إىل  يؤدي  مام  املقاطع  طبيعة  يف  النظر  سنعيد 

اآلتية:

ار(،   )2( )َمْن : أقرص(،   )3( )َمّنْ  :  قصري( )1( )َم : قُصَّ

v c                      c v c                      c v v c    

)6( )َماْء : طَُوال(  )5( )قَاْل :   أطول(، )4( )َما :  طويل(

)c v v v c(    )c v v c(                  )c v v قَاّل(

وبني  َل(،  َفعَّ و)َفاَعَل/  َما(،  )َمْن/  بني  الفرق  يكون  بهذا، 
( ؛ كام ميكن الحصول عىل هياكل نظمية رصفية  )َقاْل/ َضاّلْ

عن طريق القلب واإلبدال والعكس.

تبتدئ  ال  )العرب  مبدأ  َفُنْعِمُل  الباحثني  هؤالء  سنخالف 
استفعل،   ، اْفَعلَّ افتعل،  )انفعل،  فإن  وعليه،  بساكن(؛ 

، اْفَعْوَعَل، اْفَعْنَلَل، اْفَعْنىَل( ليست بهذا الشكل: اْفَعالَّ
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العربية،  اللغة  لطبيعة  مسايرين  الصنيع  هذا  يجعلنا 
وقواعدها، وغريها، مثل اللغة الروسية التي يرى دارسوها 
أن املقطع الذي يكون يف نهاية الجذع ذياًل يصري رأساً لجذع 
بني  الفروق  ومراعني  املوسيقى،  يف  الشأن  هو  كام  آخر، 
الرصفية والزمنية والداللية؛  الناحية  املذكورة من  الهياكل 
من  و)اِْس(  و)اِْن(،  )اِْف(،  بني  فروقاً  أن هناك  إذ ال شك 
املقاطع  لهذا، فإن قيد تحديد  املذكورة؛ ونتيجة  النواحي 
توجد  ال  قد  أنه  النظر؛ عىل  فيه  ُيَعاَد  أن  يجب  اثنني  يف 
جذوع تحتوي عىل ثالثة مقاطع طويلة؛ لهذا، فإن ما أثري 
من نقاش حول جموع التكسري غري املنرصفة قد ال َيْقَوى 
بالوقوف عىل رِْجَلْيه: ولتوضيح هذا، فلنأِت باألمثلة التالية: 

ار   -  طَُوال	  أفِْعالَْء  :  أقرص  -  قُصَّ

           c v v c       c v      c v c        

ار	  ار  -  قُصَّ ار  -  طويل   -  قُصَّ فََعائُِل  :  قُصَّ

   c v        c v      c v v      c v           

ار	  ار  -  طويل  -  طويل  -  قُصَّ فََعالِيُل  :  قُصَّ

 c v     c v v      c v v      c v            

اِفَْعْنىَل  :  أقرص  -  أقرص  -  طويل	 

 c v v     c v c    c v c          

ار(	  اِفَْعالَّ   :  أقرص  -  طوال   -   )قُصَّ

  c v    c v v v L   c v c          

ار	  ار - قُصَّ افَْعْوَعل :  أقرص       اقرص  -   قُصَّ

c v    c v       c v c    c v c             

إذا صح هذا، فإن التقرير الساِبق وجيه: »عملية اإللصاق 
مراقبة  البرشية  اللغات  ويف  العربية  يف  مراقبة  تكون  قد 
الذي  الزمن  هو  النظم  يحكم  وما  )نظمية(«؛  عروضية 
يتأسس عليه اإليقاع، وخصوصاً ما يدعى باملسافة الزمنية 
بعض  وبدأت  القول،  املوسيقى  محللو  فيها  فصل  التي 
الدراسات الخاصة بالصواتة الوظيفية وبالنظم توظفها؛ ويف 
ضوء مراعاة الزمن، فإنَّ أطروحة القدم الهجائية )اإليامبية( 
اللغة الطبيعية؛ نعم ميكن قبول  َمَضّيَقًة ملا وسَعته  تصري 
ال  لكنه  والجموع،  املصادر  بعض صيغ  لتفسري  األطروحة 
معنى لجعل ما يخالفها من األسامء ال هيكلية باعتبارها 
القدم  بأن  االفرتاض  املمكن  من  أنه  ذلك  عنها؛  خارجة 
الخببية )الرتوكية( تتنّبأ أيضاً بصيغ )الفواعل(، و)فعلولة(، 
و)فاعولة(، وتفسريها؛ وهناك وضع ميزج بني القدمني معاً 

تسمح به التقليبات الرياضية املنطقية؛ مثل:

ار   +   أطول	  ار  + قُصَّ فََعالَْن  :  قُصَّ

 c v v c      c v   +   c v          

 	c v       +   c v    +  c v v c  : فََعلُوْت

ار  +  أقرص	  فَُعلِْنيَْه  :  قصار     +   أقرص   +  قُصَّ

 c v  c       c v       c v c           c v           

ارْين  ُقصَّ مقطعني  َتَحاِذَي  بأن  حسباِنَنا  يف  أخذنا  ما  وإذا 
َناِن قدماً خببّية، فإن األطروحة تزداد َضْعفاً؛ وحتى إذا  ُيَكوِّ
ما سلم لهم بها بأن )َفعيل(، و)ِفعال(، و)َفعول( لصالحها، 
من  ال  الصورية،  الناحية  من  يكون  التسليم  ذلك  فإن 
الناحية الزمنية والداللية. أال يكون هناك خالف زمني بني 

الضمة والفتحة والكرسة؟!.

بناء على ما تقدم، فإننا نرى أنَّ هناك تمحاًل في جعل صيغة 
)َفاِعل( ال هيكلّية، ألنها مشتقة من الجذع )َفَعَل(، إْذ َكَما يشتق 
ال(؛  منها )َفاِعل( يمكن أن يكون األمر كذلك في )َفُعول(، و)َفعَّ

ولعل الصواب هو أطروحة عموم هيكلة أوزان الفعل كلها، واألخذ 
بالتقاليب الرياضية الستخالص صيغ متعددة، ثم االحتكام إلى 

التداول، أو خلق تداول جديد
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بناء عىل ما تقدم، فإننا نرى أنَّ هناك متحاًل يف جعل صيغة 

)َفاِعل( ال هيكلّية، ألنها مشتقة من الجذع )َفَعَل(، إْذ َكاَم 

يشتق منها )َفاِعل( ميكن أن يكون األمر كذلك يف )َفُعول(، 

ال(؛ ولعل الصواب هو أطروحة عموم هيكلة أوزان  و)َفعَّ

صيغ  الستخالص  الرياضية  بالتقاليب  واألخذ  كلها،  الفعل 

متعددة، ثم االحتكام إىل التداول، أو خلق تداول جديد؛ 

ميكن  قصري(  قصري  طويل  )طويل  ــواة:  ن فإن  وهكذا، 

شاذة؛  إحداها  اعتبار  بدون  منها،  صيغ  عرش  استخالص 

مثل: طويل طويل قصري؛ طويل قصري طويل؛ قصري طويل 

طويل؛ قصري قصري طويل؛ قصري طويل قصري؛ طويل قصري 

قصري؛ طويل قصري طويل قصري؛ قصري طويل طويل قصري؛ 

طويل قصري قصري طويل؛ قصري طويل قصري طويل؛ وإذا 

ما أراد الباحث أن يجد لها أمثلة من اللغة، فإنها متوافرة؛ 

فاقرتحت  تتداركه  أن  األطروحة  حاولت  ما  هذا  ولعل 

النظرية املثلوية التي أعادت النظر يف كثري من جوانبها.

خاتمة

أزمنا مفهوم االسترشاق باعتباره نتاج تصور مغلوط لواقع 

املحكوم  بدرجات،  بينها،  التفاعل  هو  الذي  الثقافات 

، َوزَْجٌر  رْيُورة التاريخية، والعلمية. فقد كان هناك َمدٌّ بالصَّ

الثقافة »الغربية« عىل غريها، فصارت  انتهى بتربيز  بينها 

وقع  التي  واإلديولوجية  العلمية،  ِبَعَدَساِتَها  إليها  تنظر 

باحثون  واعتنقها  »املوضوعيون«،  الباحثون  نريِها  تحت 

وأِدالََّء  الثقافية  للهجامت  طليعة  كانوا  بوعي،  آخرون، 

للحروب االستعامرية.

عصور  طوال  موجودًة  كانت  كونية  رؤيا  هناك  أن  عىل 

التي غريت  املعرفية  العلوم  باْنِبثاق  تعززت  وقد  التاريخ؛ 

الكلِّيات  عىل  الرتكيز  فبدأ  ولعامله،  لنفسه،  اإلنسان  رؤيا 

البرشية، وعىل القرية الكونية؛ وبهذا رشعْت نزعة إنسانية 

وللكون،  لإلنسان،  العميقة  البنية  عىل  تتأسس  جديدة 

الكائنات  التي متيز بني  التجليات  أنها غري غافلة عن  عدا 

والكيانات.

املقارنة،  باألبحاث  االهتامم   ُ َيَتعنيَّ الرؤيا  هذه  وبناء عىل 

بني الثقافات، وبالدراسات الثقافية العامة، والخاصة حتى 

وعن  املشرتكة،  اإلنسانية  املكونات  عن  الكشف  ميكن 

وسيلة  األبحاث  هذه  تصري  وبهذا  الثقافية.  الخصوصيات 

وإفقار. وظلم،  تفريق  أداة  ال  وإغناء،  وإنصاف،  توحيد، 
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ن التمارة
د الرحم

عب  نقد النقد األدبي:
الدينامية الخطابية

كتابات في الفكر والنقد

تقديم

هل مامرسة نقد النقد األديب عملية سهلة؟ وإذا كان الجواب بالنفي، ال، يعدُّ بداهة، فام هي املسارات املعرفية واملنهجية التي 
يستدعيها كّل فعل نقدي يتخذ النقد األديب موضوعاً لالشتغال والدراسة؟ وهل نقد النقد األديب ميتلك متيزاً يف كينونته النوعية، 

ويف انتظامه املنهجي املعّقد؟ وهل مثة مقومات خاصة توّجه معرفياً هويته النقدية وإنجازه الّنيص؟  

ــس اإلجابــة عــن األســئلة الســابقة عــىل أفــق فكــري نقــدي  تتأسَّ

يتوخــى كشــف الديناميــة املعرفيــة التــي يولّدهــا التفكــري 

يف نقــد النقــد األديب نظريــاً، ويف مامرســته عمليــاً عــرب 

تحليــل نصــوص نقديــة متنوعــة. إنـّـه األفــق الــذي يضمــُر 

ــق  ــة، وعــي عمي ــات معرفي ــق مقتضي ــني، ِوف ــة يف تأم رغب

ــاً خاصــاً؛  مبقومــات نقــد النقــد األديب بوصفــه »نوعــاً« نقدي

نــوع نقــدي يتّجــه لكشــف النقــد األديب، خطابــاً كان أم نّصــاً، 

مهــام كانــت طبيعــة القضايــا واألجنــاس األدبيــة التــي يدرســها 

ذلــك النقــد.    

الذي يتحقق  الخطاب  تنطلق دراستنا هاته من فرضية مفادها: إن 
الذي  الخطاب  مجال  اختلف  مهام  األديب،  النقدي  النص  دراسة  بعد 

انتامئه  متميز يف  نقدي  بلورة نص  ُيْسهُم يف  األديب،  النقد  ناقد  يدرسه 
التامسك،  محكوم  نظري  بناء  عىل  التكّوين،  مساره  يف  وقائم،  النوعي، 

مُيّيز  دينامي  إبستيمولوجي  إطار  ضمن  لكن  متناسقة،  مفاهيمية  وبنية 
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املعرفية  مبعطياته  النقدي،  الخطاب  من  النوع  هذا 

عىل  ينبني  خاص  خطاب  أنه  كام  واملنهجية.  والنظرية 

تعّدد نقدي أّسُه التنّوع التعبريي، مام ميّكن من الحديث 

لهذا،  عديدة.  تعبريية  ألمناط  نقد  مركزه  نقدي  نوع  عن 

فإّن نقد النقد األديب يرتاءى بوصفه نوعاً تعبريياً وخطابياً 

الخاّص عن  الّتمّيز  له  تحّققه، وتكفل  له مميزات تضبط 

النص اإلبداعي والنص النقدي األديب، بالنظر إىل املنطلقات 

املعرفية التي تؤطر تحققه الفعل، وإىل التصّور املنهجي 

الذي يستند إليه يف تأسيس كينونته وهوّيته. من هنا، فإّن 

هذا االقرتاح النظري يظلُّ خاضعاً، بالرضورة، للمستويات 

تأكيد  لكن  األديب.  النقد  نقد  لخطاب  املؤطرة  املنهجية 

نوعي  بتمّيز  ُيقرُّ  نظري  لطرح  اإلبستيمولوجية  الوجاهة 

يعني  ال  وإنتاجيته،  هويته  يف  األديب،  النقد  نقد  لخطاب 

أفضليته عىل غريه من الخطابات النقدية األخرى.  

نقد النقد األدبي: دينامية اإلطار 
المنهجي 

يستقي التفكري النقدي يف »قضية ما« أهميته من معايري 

التقويم. لهذا، فإّن االشتغال املعريف عىل  التحليل وآليات 

نقد النقد األديب يتأسس عىل العالقة املتينة باألّس املنهجي 

انتظامُه  يضمن  ألنه  النقد،  من  النوع  هذا  يؤّطر  الذي 

وإنتاجيته اإلبستيمولوجية. يف سياق الوعي بأهمية املنهج 

األديب،  النقد  بنقد  املّتصل  التفكري  يف  املعرفية  وفاعليته 

لهذا،  الضابط تحّققه.  املنهجي  اإلطار  تحديد  يصري ملزماً 

فإّن اعتبار نقد النقد نظاماً معرفياً تحكمه معايري يف تشييد 

محتوياته، يفيض للتفكري يف اآلليات املنهجية املساهمة يف 

تحّقق محتويات نقد النقد األديب؛ ألّن البناء املنهجي يعدُّ 

معياراً هاماً يف تقويم املعارف املّتصلة بنظام معريف معني. 

منهجي  بأّس  تتحّدد  األديب  النقد  نقد  كينونة  أن  َيظهر 

النقدي  الخطاب  لتحليل  النقد  ناقد  إليه  يستند  مضبوط 

ودراسته، ألّن املنهج ُيعدُّ مسؤوالً عن كشف طريقة تحقق 

نقد النقد وانتظامه يف سياق إبستيمولوجي بناء. لهذا، فإّن 

اإلطار املنهجي الضابط لنقد النقد األديب يتمّيز بالرتكيب؛ 

واألدوات  الخطوات  من  مركبة  منظومة  يتبّدى  ألنه 

»كّليته«،  يف  النقدي  النص  لكشف  املفضية  واإلجــراءات 

بَدل االكتفاء بوصف أحد أجزائه الصغرى. من هنا، تقرتن 

ها  أسُّ دقيقة  بسريورة  األديب  النقد  نقد  تحقيق  منهجية 

املنهج،  فيتجىل  املراحل؛  تعّدد  ومركزها  املعريف،  االنتظام 

إضافة إىل كونه طريقًة عقالنية للبحث، بوصفه »مجموعة 

منظمة من الكيفيات املبيَِّنة للوجه الذي ينبغي أن يكون 

عليه فعل االستدالل، موصولة مببادئها وقواعدها ونقالتها 

ُط بها للوصول إىل نتيجة  املختلفة، باعتبارها كيفيات ُيَتوسَّ

من النتائج، أي اعتبارها »وسائط« منظوراً إليها كإجراءات 

أو إنشاءات مُتّكُن من إنجاز أمر من األمور أو من االنتهاء 

إليها  منظوراً  »أدوات«  وباعتبارها  الغايات،  من  غاية  إىل 

ة، متَوفِّرة سلفاً أو منشأٍة ابتداًء، تستعمل وُتستخدم  كُعدَّ

من  عمل  إنجاز  يف  أو  األهــداف  من  هدف  تحقيق  يف 

األعامل أو يف استفادة من الفوائد«. 

هي  ما  اآليت:  السؤال  انبثاق  الفهم  هــذا  عن  يرتتب 

الخطوات اإلجرائية الكفيلة بتحقيق نّص نقد النقد األديب؟ 

إّن اإلجابة تقتيض استحضار عنرصين هامني: األّول يّتصل 

النقد  عن  تختلف  التي  األديب،  النقد  نقد  طبيعة  بتأكيد 

األديب؛ ألنه يصري موضوعاً لنقد النقد، مام يستدعي دراسة 

مكونات النقد األديب، نّصاً كان أم خطاباً، وعنارص تشّكله. 

األديب،  النقد  تحليل  تسّوغ  يرتبط مبراحل محّددة  والثاين 

مع محموالت  فتخلق »حواراً« خالّقاً  معرفية،  َعرْب سلطة 

يستقي التفكير النقدي في »قضية ما« أهميته من معايير التحليل 
وآليات التقويم. لهذا، فإّن االشتغال المعرفي على نقد النقد األدبي 
يتأسس على العالقة المتينة باألّس المنهجي الذي يؤّطر هذا النوع 
من النقد، ألنه يضمن انتظامُه وإنتاجيته اإلبستيمولوجية. في سياق 
الوعي بأهمية المنهج وفاعليته المعرفية في التفكير المّتصل بنقد 

النقد األدبي
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النقد وأدواته ومفاهيمه ولغته. 

يف  سابقة  دراسة  أسعفتنا  لقد 
االقرتاب من النظر إىل نقد النقد 
ألنه  ثالثاً«،  »نّصاً  بوصفه  األديب 
ه دراسة  يتوّلد يف سياق نقدي أسُّ
»نّصاً  بصفته  األديب  النقد  نّص 
ثانياً«، الذي يتأسس، بدوره، عىل 
دراسة األدب باعتباره »نّصاً أوالً«. 
إّن تصنيف نقد النقد األديب ضمن 
املستوى الثالث ال يقوم عىل أساس 
أّس تصنيفي؛  تفضيل، ولكن عىل 
يف إشارة لتميز كّل نوع من أنواع 
النقد، يف وظائفه وخصائصه، ومنه 
ذلك،  عىل  بناء  األديب.  النقد  نقد 
اقرتحنا إطاراً منهجياً مالمئاً لطبيعة 

نقد النقد املنصبِّ عىل النقد األديب، 
تحليل  بتحقيق  واعدة  معرفية  شمويل لكّل برؤية 

العنارص البانية لكينونة النقد األديب. لهذا، ترّسخ لدينا أّن 
األديب،  للنقد  دارسة  بكّل  مّتصاًل  يظّل  املنهجي  اإلشكال 
فيواجه ناقد النقد األديب تحدياً معرفياً ومنهجيا. من هنا، 
يعدُّ الوعي باملسألة املنهجية، يف إنجاز نقد النقد األديب، 
أمراً مهاًم يف إنتاجية دراسة النقد األديب إبستيمولوجياً؛ من 
منطلق أّن األّس املنهجي شديد االرتباط بكينونة نقد النقد 
األديب وهويته النوعية املفارقة لغريه من األنواع النقدية. 
إّن هذا يدفع للتساؤل: أين تكمن القوة اإلبستيمولوجية 

ق نقد النقد األديب؟ لإلطار املنهجي املقرتح يف تحقُّ

املنهجي  اإلطار  من  املتوّلدة  املعرفية  القوة  معامل  تتجىّل 
النقد األديب يف عّدة مقوالت كاشفة دينامية نوعية  لنقد 
ملكونات ومراحل ذلك اإلطار؛ يبقى من أهمها، يف تقديرنا، 
الشاملة،  والقراءة  املعريف،  والكشف  النسقي،  االرتباط 

والحوار املنِتج. 

النقد  نقد  ق  َتحقُّ ملنهجية  املعرفية  الدينامية  أّن  يّتضح 
األديب تستمّد أهميتها من جهة االرتباط النسقي ملكونات 
يف  أساسياً  الناقد  »موقع«  فيصري  األديب،  النقد  دراســة 
التحليل،  عنارص  متاسك  عىل  قامئة  بنية  نقده ضمن  بناء 
الدراسة  لحامية  تفيض  تفاعلية  منظومة  يف  وارتباطها 
االنخراط  يعني  األديب  النقد  نقد  فإّن  لهذا،  التفكك.  من 

بأفق  مؤّطرة  نقدية  سريورة  يف 

ٍع  ُمْشَ منهجي  وانتظام  معريف، 

عىل فكر نقدي يستحرض أهمية 

النص  تحليل  عنارص  متاسك 

النقدي. بهذا املعنى، فإّن عنارص 

»منهجية تحّقق نقد النقد األديب« 

مساوية  أهمية  ممتلكة  تــرتاءى 

ناقد  يعتزم  الــذي  النقدي  للنص 

النقد دراسته؛ بوصفها عنارص بانية 

لنقد النقد األديب، ومساهمة بفاعلية 

النقدي  النص  محتويات  تحليل  يف 

االهتامم  من  أكــث  بنائها،  وأدوات 

وطبيعتها،  املحتويات  تلك  بنوعية 

يف  معها  يشرتك  آخر  نص  مع  مقارنة 

الّنص  نقد  »يف  ألنه  النوعية،  الهوية 

تستوي النصوص عىل اختالفها. فال يهّم هنا الفرق بني 

حيث  من  أو  واملحتويات  املضامني  حيث  من  وآخر  نص 

انبناء  كيفية  يهّم  الذي  وإمنا  والطروحات،  املوضوعات 

الخطاب وطريقة تشّكله وآلية اشتغاله«. 

ُتبنّي عنارص تحليل النقد األديب، بناًء عىل مراحل منهجية 

متاسك  بينها.  خفّي  متاسك  عىل  تنطوي  أنها  متعّددة، 

يستحرض إمكانات معرفية نوعّية يؤسسها نقد النقد األديب 

حني يستند إىل كّل العنارص املنهجية أثناء التحليل النقدي، 

فينفتح  غّنية،  قرائية  وعود  عىل  مفتوحاً  تحلياًل  فيرتاءى 

الّنقد األديب عىل إمكانات معرفية متنوعة. لهذا، فإّن عنارص 

التحليل النقدي تكشف وشائج معرفية قوية بينها يحكمها 

مبدأ »االتصال الدينامي«، مام يفيض لتحقيق نقد إنتاجي 

البناء  لعنارص  النسقي  االرتباط  فإّن  هنا،  من  وإقناعي. 

املنهجي لنقد الّنقد األديب يسعف يف تحقيق كفاية تحليلية 

نوعية، وُيبنّي للقارئ أّن »أدوات« التحليل النقدي املتنوعة 

تجعله تحلياًل منسوجاً برتابط متني، فينفتح التحليل عىل 

عوامل معرفية تقّوي الوعي بالنقد األديب، وبكيفية انتظام 

عنارص  بني  النسقي  الرتابط  كأّن  البانية.  عنارصه  مختلف 

تحليل خطاب النقد ونّصه يدعُم انخراط نقد النقد األديب 

النقدي  الفعل  ُيصريِّ  كشف  إّنه  نوعي.  معريف  كشف  يف 

األديب  النقد  نقد  فيتبّدى  املعرفية،  اإلضافة  عن  مسؤوالً 

كشفاً ملا احتجب عن القارئ العادي. لهذا، فإّن ناقد النقد 

يروم تخليص النقد األديب من سلطة التعقيد التي تالزمه، 
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أحياناً، وتجاوز النقد القائم عىل القراءة الوصفية البسيطة، 

حّية  نقدية  بقراءة  مؤطراً  النقدي،  للّنص  ناقداً،  يصري  يك 

خالقة تكشف الخفي والالمفكر فيه؛ ألّن »القراءة الحية 

فهي تقرأ يف الّنص املختلف عن ذاته ما يختلف يف الوقت 

نفسه عنه، إنها قراءة تكون ممكنة، أعني فاعلة منتجة، يف 

االختالف عن الّنص وبه أو له«.  

االنتساب  األديب،  النقد  لنّص  النقدية،  القراءة  ن هذه  ُتؤمِّ

شاملة  إضاءة  الكشف  فيبدو  واملنتج؛  الكاشف  النقد  إىل 

ملحتويات نّص النقد وأدوات بنائها، ويظهر اإلنتاج القيمة 

النوعية للمعرفة التي يبنيها نقد النقد األديب أثناء الدراسة 

إىل  يستند  األديب  النقد  ناقد  فإّن  املعنى،  بهذا  والتحليل. 

النقد  عنارص منهجية ومعرفية نقدية، بغاية تحصني نقد 

وَتْسفيه  الناقد  تروم »محاكمة«  قراءة مغرضة  األديب من 

َعرْبَ نقد  النقدي، أو تتوخى »اإلشادة« املجانية به،  عمله 

أّسه اإلطراء الذي يقّوي سلطة املبتذل يف اإلنتاج النقدي. 

ناقد  مسؤولية  يضاعف  األديب  النقد  نقد  فإّن  هنا،  من 

النقد يف الكشف املعريف، ويدفعه إلنتاج نقد أّسه سلطة 

املعرفة والتحليل، فيستند إىل الّنص النقدي ألجل إظهار ما 

احتجب فيه، وليس ألجل عرض ما ظهر فيه؛ من منطلق 

»أن مهمة القارئ الناقد أن ال يؤخذ مبا يقوله الّنص، مهمته 

ولكن  يقوله،  ال  ما  يقرأ  ليك  النص  سلطة  من  يتحّرر  أن 

انطالقاً مام يقوله وبسبب ما يقوله«.  

للّنص  شاملة  نقدية  قراءة  باعتامد  مرهونا  ذلك  يبقى 

النقد  نص  بناء  بعنارص  تهتّم  التي  القراءة  إنها  النقدي. 

األساسية،  ومحموالته  البنائية،  كهندسته  املتعّددة؛ 

للدراسة  املّؤطر  النقدي  واملنهج  املركزية،  ومفاهيمه 

النقدية  واآلليات  املدروسة،  الظاهرة  أو  واملنت  والتحليل، 

املعتمدة يف تحليل اإلشكالية ودراستها. بهذا املعنى، فإّن 

ماهية  تربز  األديب  النقد  لنص  الشاملة  النقدية  القراءة 

معرفة  تشييد  يف  كامنة  ماهية  األديب؛  النقد  لنقد  نوعية 

نقدية وفق عنارص مختلفة، بناء عىل تعّدد منهجي كفيل 

وممكن  النقدي،  النص  مبكونات  شامل  وعي  بتحقيق 

مضامينه؛ عىل اعتبار أّن النقد »تعّددية منهجية«.

للنص  التحليلية  القراءة  يف  املنهجية،  التعددية  تكشف 

األديب.  النقد  نقد  تشييد  يف  تنّوع  عىل  تنصيصاً  النقدي، 

لذلك، فإّن عالقة ناقد النقد بالنقد األديب عالقة حوار معريف؛ 

حوار يؤّطره تفكري منهجي، ورؤية تحليلية تتصّور القراءة 

تصري  املعنى،  بهذا  والوجود.  الحدود  »ممتّدة«  النقدية 

القراءة النقدية لخطاب النقد األديب قامئة عىل أّس معريف 

بإدراك  مطالباً  األديب  النقد  ناقد  يكون  حيث  مضاعف؛ 

منهجه، وعارفاً بنوعية املجال النقدي الذي يدرسه، وعاملاً 

بأفق نقد النقد األديب الذي ينتجه. كأّن ناقد النقد يشتغل 

ن هذه القراءة النقدية، لنّص النقد األدبي، االنتساب إلى النقد  ُتؤمِّ
الكاشف والمنتج؛ فيبدو الكشف إضاءة شاملة لمحتويات نّص النقد 
وأدوات بنائها، ويظهر اإلنتاج القيمة النوعية للمعرفة التي يبنيها 

نقد النقد األدبي أثناء الدراسة والتحليل
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ُه االنطالق من املعرفة التي  ضمن مدار إبستيمولوجي أسُّ

ينبني  التي  املعرفة  معرفة  نحو  األديب،  النقد  عليها  يقوم 

عليها نقد النقد األديب. لهذا، فإّن الدينامية املنهجية لنقد 

ُسه ناقد النقد  النقد األديب تربز يف سياق حوار منتج ُيؤسِّ

فكٍر  عىل  مبنياً  النقدي  إنتاجه  فيرتاءى  األديب،  النقد  مع 

تدعمه »دينامية تحاورية« تكشف متيز ناقد النقد األديب 

فكرياً. لذلك، يتبّدى نقد النقد األديب نتاَج »نشاٍط« فكرّي 

ُمْنَطلقه حوار معريف بني ناقد النقد والنقد األديب، فيرتاءى 

النشاط  ألّن  منتجة؛  معرفية  لحوارية  داعاًم  نقدياً  نشاطاً 

التفكريي الخالّق »يجمع دامئاً يف داخله وبصورة متكاملة 

عمليات متعارضة افرتاضياً وتنزع إىل استبعاد بعضها بعضاً. 

وهكذا يرتتب عىل الفكر أن يرسم حدوداً ويجتازها، وأن 

الكّل إىل األجزاء  يفتح مفاهيم ويغلقها، وأن يذهب من 

ومن األجزاء إىل الكّل، وأن يشّك ويصّدق؛ ويرتتب عليه أن 

ويتغذى  آن  به يف  وأن يضطلع  ويحاربه،  التناقض  يرفض 

به. وبهذا املعنى الفكر هو دينامية تحاورية ال تنقطع«.   

مع  األديب  النقد  لناقد  الحوارية  الدينامية  إذاً،  تنقطع،  ال 

األديب  النقد  لنقد  الفعل  التحّقق  يصري  بل  األديب،  النقد 

باملعنى  النقد،  نقد  َصريَّ  ذلك  إّن  الدينامية.  لهذه  نتاجاً 

التصنيفي الذي اقرتحه تودوروف، »نقداً حوارياً«. لذلك، 

دقيق  منهجي  انتظام  ِوفق  األديب،  النقد  ناقد  يشتغل 

ومضبوط، بأفق معريف غايته إرساء »قراءة« نقدية مغايرة 

م أجوبة عن أسئلة  للأملوف؛ ألنها قراءة نقدية تحليلية تقدِّ

إشكالية َيْطرحها النقد األديب، وتخلق حواراً إبستيمولوجياً 

معه، ما دام »النقد هو السؤال والتساؤل، الحوار وطلب 

كل  يف  مامرسة،  كل  يف  حارض  طلب  الحقيقية،  املعرفة 

نشاط ذهني«.

نقد النقد األدبي: »مشروع 
عقالني« 

»مشوع  النقد  أّن  آرمسرتونغ  بول  األمرييك  الناقد  يرى 
للمامرسة  املميز  الفكري  الطابع  يؤكد  قول  إّنه  عقالين«. 
تفكري  بفعل  يتجىل  األديب  النقد  نقد  فإّن  لهذا،  النقدية. 
وجّراء  األديب،  النقد  يف  واملسؤولية،  الجدّية  أّسُه  نوعي، 
سريورته  يف  النقدي  النوع  لهذا  كاشف  نقد  اشتغال 
منهجي  انتظام  عىل  بناًء  تحليله  يف  ومتحّكم  وصريورته، 
مضبوط، وضابط ملضمراته الثقافية واملعرفية. لذلك، فإن 
إنجاز نقد النقد األديب يتمُّ مبنظور فكري ومنهجية دقيقة، 
العقيم.  واإلطراء  املجاين  النقدي  »التبجيل«  منطق  خارج 
بهذا املعنى، فإّن عقالنية مامرسة نقد النقد األديب ترتاءى 
كامنة يف االحتكام إىل ضوابط منهجية نوعّية، وتعبري دقيق 
ومحّدد؛ ألنه إذا كان نقد النقد األديب يستقي مشوعيته 
العقالنية من الطابع املميز للنقد األديب، فذلك راجٌع ألّن 
النقد، بوصفه »مشوعاً عقالنياً«، »يحمل قواعده وحدوده 
الكامنة يف مجرياته، وليس حقاًل مفتوحاً للعب الفوضوي 

الحّر حيث كّل يشء مقبول«. 

نقدية  بتجارب  النقدية  للمامرسة  العقالين  النزوع  اقرتن 
قدمية، وقد مّثل كتاب »فن الشعر« ألرسطو ]ألََّفه حوايل 
سنة 335 قبل امليالد[ هذا التوجه، بوصفه كتاباً شاهداً عىل 

تكشف التعددية المنهجية، 
في القراءة التحليلية للنص 

النقدي، تنصيصًا على تنّوع في 
تشييد نقد النقد األدبي. لذلك، 

فإّن عالقة ناقد النقد بالنقد 
األدبي عالقة حوار معرفي
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»عقالنية« النقد؛ حيث اكُتشف »يف »فن الشعر« مبادئ 

الناقد  فلذلك مّجدوا صورة  الشعري؛  التأليف  عقالنية يف 

وأشادوا به؛ ألنه بزعمهم أعلم من الكاتب بالسبيل املؤدية 

إىل الكامل، لسعة علمه وقوة قدرته عىل التحليل«. 

نقدية  وغربياً، تجربة  الرتايث، عربياً  النقدي  املشهد  يرسُم 

النقد األديب ونقد  الناقد، فيصري  نوعية تستند عىل الفكر 

النقد األديب قامئاً عىل املعرفة. يظهر ذلك يف مامرسة نقدية 

تنصُت للخطابات والنصوص النقدية، وتعمل إجرائياً عىل 

تحليلها وتأويلها، مبا يالئم الفكر النقدي املؤّطر باملعرفة. 

بهذا املعنى، فإّن أسس املعرفة لنقد النقد األديب توجهها 

مرتكزات اإلدراك العقل، فيقود، ذلك الّتوجيه، إلنتاج َنقد 

النقد  لنقد  النوعية  الكينونة  خالق؛ ألنه ُيسهُم يف كشف 

األديب، وإظهار حقيقة وجوده القامئة عىل جعل النقد األديب 

منخرطاً يف سياق عقالين داعم إلنتاج األفكار وبناء املعارف، 

ألننا يف مجال نقد النقد األديب، وفق تصور تودوروف، »مل 

نعد بحاجة ملزيد من الوقائع وإمنا إىل املزيد من األفكار«.

ــد  ــد النق ــة يف نق ــة الكتاب ــة بتجرب ــرتن املعرف تق

األديب، فتتكشــف عالقــة مؤطـّـرة نظريــاً ومنهجيــاً. لذلــك، 

ــة  ــة نقدي ــُح مامرس ــد األديب يُرّج ــد النق ــاج نق ــإّن إنت ف

أّســها االنتظــام النظــري واملالءمــة املعرفيــة لطبيعــة 

الخطــاب النقــدي الــذي تدرســه وتحللــه، ألن ذلــك يؤثــر 

ــد  ــد النق ــإّن نق ــى، ف ــذا املعن ــدي. به ــم النق ــىل الحك ع

األديب يتحــّدد مبعرفــة نقديــة شــاملة، معرفــة توفـّـر إطــاراً 

ــاً، تضبطــه مرجعيــة ومفاهيــم، قــادراً عــىل تزويــد  نظري

ناقــد النقــد األديب بآليــات التحليــل والدراســة؛ حيــث »إّن 

نقــد النقــد يفــرتض االســتناد إىل أرضيــة نظريــة مســبقة 

ومكتســبة صفــة الســلطة املعتــّد بهــا حتــى نجّنــب 

ــة«.  ــكام االعتباطي ــا األح عملن

هة  تتجىل املعرفة النظرية، املحكومة بضوابط علمية، املوجِّ

إنها  والتعّدد.  التنّوع  يف  قامئة  األديب  النقد  نقد  ملامرسة 

املعرفة التي تختصُّ بالنقد األديب؛ سواء أتعلق األمر بالنقد 

يف سريورته التطورية، أم يف هويته وكينونته النوعية، أم يف 

أنواعه وأمناطه املتعددة، أم يف نظام عالقاته املختلفة مع 

أجناس أدبية وتعبريية. كأّن املعرفة املّتصلة بإدراك وجود 

نقد النقد األديب وحدوده تنفتح عىل وعي عقالين مرّكب؛ 

للخطاب  التجريدي  اإلدراك  عىل  األول  شّقُه  يقوم  حيث 

النقدي، وينهض شقه الثاين عىل إدراك الخصائص النوعية 

للنصوص األدبية التي يشتغل عليها النقد األديب. من هنا، 

فإّن عقالنية نقد النقد األديب تتبدى متوّلدة من متحّصل 

التجربة النقدية الفعلية الكاشفة تفاعاًل خالقاً بني أنظمة 

النقد  ناقد  لذات  منتجاً  ومتاّساً  متنوعة،  نظرية  معرفية 

)تصوراً(، ثم  فَتِعي حدوده علمياً  النقد األديب،  األديب مع 

تحّققه فعاًل )مامرسة(؛ عىل اعتبار »أّن النقد ونقد النقد 

ينتظامن يف إطار رضب من »التفاعل« بني أنظمة فكرية 

تجريدية«.

تقــّوي الطبيعــة العقالنيــة لنقــد النقــد األديب 

االقتنــاع باألفــكار التــي ينتجهــا ناقــد النقــد، ويصــري 

نقــد النقــد األديب، املبنــي عــىل الجّديــة واملســؤولة، 

داعــامً للمعرفــة بعــوامل النقــد األديب املتنّوعــة. تبعــاً 

ــوم  ــْدرك املعل ــارئ ليُ ــد األديب الق ــد النق ــه نق ــذا، يُوجِّ له

يف خطــاب النقــد واملجهــول فيــه، ويراكــم معرفــة نوعيــة 

قــادرة عــىل تحقيــق وعــي بأفــق النقــد األديب ووجــوده 

وتاريخــه ومفاهيمــه .. إلــخ. لهــذا، فــإّن املعرفــة العلميــة 

ــف  ــىل الكش ــن ع ــد األديب تراه ــد النق ــا نق ــي ينتجه الت

الوعــي  منســوب  تقويــة  وعــىل  األديب،  النقــد  عــوامل 

ــدة  ــط مقيّ ــا ضواب ــط اشــتغاله؛ بالرغــم مــن كونه بضواب

ــد  ــل النق ــف مجاه ــذي يكش ــامل ال ــدي الع ــر النق بالفك

يرسُم المشهد النقدي التراثي، عربيًا وغربيًا، تجربة نقدية نوعية 
تستند على الفكر الناقد، فيصير النقد األدبي ونقد النقد األدبي 

قائمًا على المعرفة. يظهر ذلك في ممارسة نقدية تنصُت للخطابات 
والنصوص النقدية
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األديب، ويــربز الــشوط العلميــة لدراســته. بهــذا املعنــى، 

فــإن الطابــع العلمــي لنقــد النقــد األديب يُصــريّه ُمتمنِّعــاً 

عــىل البســاطة املعرفيــة واملحدوديــة الفكريــة، بــل قامئــاً 

ــد،  ــى اإليجــايب للتعقي ــد، باملعن ــالء املعــريف املعّق يف االمت

ِبُحكــِم »أّن املعرفــة النقديــة –مثلهــا مثــل ســائر األنــواع 

طريــق  عــن  فعاليتهــا  وتــزداد  ــب  تخصَّ املعرفيــة- 

االحتــكاك والتفاعــل«.

األديب  النقد  نقد  يف  النقدية  املامرسة  عقالنية  ُترّسخ 
بالفعل  املعرفة  بتقّوية  مقرتناً  فيتبّدى  املعرفية،  إنتاجيته 
النقدي يف مستواه األول )النقد األديب(، ويف مستواه الثاين 
الخطابية  الدينامية  فإن  املعنى،  بهذا  األديب(.  النقد  )نقد 
لنقد النقد األديب تكشف فاعليته املعرفية امُلنتجة، وترسخ 
وجوده الثقايف الفكري الذي يرتجم إنتاجية معرفية نوعية 
بالنقد األديب. لهذا، يعدُّ نقد النقد األديب تجربة نوعية يف 
األديب  النقد  تراهن عىل جعل  تجربة  النقدية؛  »الكتابة« 
علمي  منطق  وفق  واألفكار،  املعارف  ينتج  فكرياً  فعاًل 
وتدبري عقالين يرتاءى فيه نقد النقد األديب مامرسة ساعية 
تجليها  يف  النقدية،  التجربة  من  املتوّلدة  املعرف  لضبط 
الّنظري وإنتاجها الّنيص. لهذا، فإن التعامل مع نقد النقد 
األديب بصفته منطاً خاصاً من  الكتابة النقدية، ُيصريُه نقداً 
قامئاً عىل الفكر، وضابطاً الشتغاله مبا يالئم الكتابة النقدية؛ 
ألّن »الكتابة مخترب الفكر. إنها سعي ال متناٍه لضبط الفكر 

وهو يعمل«. 

يوّجه الفكر إنتاج نقد النقد األديب، فيتحّصل الوعي بعوامله 
األديب، ضمن  النقد  نقد  لكن  عرْبَ سياق عقالين.  املختلفة 
هذا الوجود اإلبستيمولوجي، ال ينتج معرفة نقدية يقينية 
ه  توجِّ خاّصة  نقدية«  »رؤية  كاشفة  معرفة  بل  مطلقة، 
املامرسة النقدية. إنها رؤية تكشف وعياً، وال ترسُم حداً. 
قائم عىل تصّور عقالين  األديب  النقد  نقد  أن  لذلك، يظهر 

رؤية  عىل  ومؤّسٌس  ويوجهها،  النقدية  املامرسة  يضبط 

كاشفة حضور ذاتية ناقد النقد يف مامرسته؛ بوصفها »ذاتاً 

متعالية«، ألّن »فعل النقد يعني نسياناً للذات الشخصّية 

أمام نوع من الذات املتعالية التي تتكّلم يف العمل، فإّنه 

ميكن أن يكتسب قيمة منوذجية ُيقتدى بها«1. بهذا املعنى، 

فإّن نقد النقد األديب مُيّجد املوضوعية، ولكنه يصوُن الرؤية 

النقدية  املامرسة  علمية  فإّن  لهذا،  الفعل.  يف  الذاتية 

وعقالنيتها، يف نقد النقد األديب، ال تلغي ذاتية ناقد النقد 

أو تغّيبها كّلياً، لكنها تخفيها بلغة، أو تجعلها غري مهيمنة 

أخرى  نقدية  رؤى  عىل  تفتحها  أنها  واألهم  أخرى،  بلغة 

تتعامل مع خطاب النقد األديب برؤية عقالنية؛ حيث »ال 

لكنها ال  رأي واحد،  اإلجامع حول  العقالنية مطلقاً  تعني 

تعني كذلك عدم التفاهم املطلق«2.

يؤّكد هذا الفهم ميزة نقد النقد األديب. إنها ميزة تتجىل يف 

النقدية، والحضور  العملية  العلمية يف  الجمع بني هيمنة 

نقد  عقالنية  فإّن  لهذا،  األديب.  النقد  ناقد  لذات  النسبي 

ُ فعلُه مؤّطراً  النقد األديب تظلُّ مّتصلة برؤية الناقد، وُتصريِّ

النقد  نقد  لخطاب  النسبي  الطابع  فهم  ميكن  بالنسبية. 

األديب بوصفة  النقد  القامئة بني  العالقة  األديب من طبيعة 

معرفة، ونقد النقد األديب بصفته معرفة املعرفة؛ ألنه »إذا 

كانت املعرفة نسبية جداً وغري يقينية، فإّن معرفة املعرفة 

ال تستطيع أن تفلت من هذه النسبية وهذا الاليقني«3. 

ديناميته  األديب  النقد  لنقد  املعرفية  النسبية  تدعم 

اإلنتاجية، عرْبَ حرصه عىل تفعيل التواصل النقدي الخالّق 

األديب  النقد  نقد  مبامرسة  املّتصلة  ــراف  األط جلِّ  مع 

األديب،  النقد  لنقد  العقالين  الطابع  فإن  لهذا،  وإنتاجه. 

 ،  .. مضامينه  واسرتاتيجيته  بآفاقه  علميُا  مشوعاً  بصفته 

يجعل تفرّده كامناً يف تنصيصه عىل التكامل مع إنتاجات 

النقد  نقد  إنتاجية  االختالف ال يضعف  إّن  أخرى.  نقدية 

قها، وُيعّمق الوعي بحدود  األديب اإلبستيمولوجية، بل ُيعمِّ

الدينامية الخطابية لنقد النقد األدبي تكشف فاعليته المعرفية 
الُمنتجة، وترسخ وجوده الثقافي الفكري الذي يترجم إنتاجية 
معرفية نوعية بالنقد األدبي. لهذا، يعدُّ نقد النقد األدبي تجربة 

نوعية في »الكتابة« النقدية
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وماهية هذا النوع النقدي. ال يتحّرر نقد النقد األديب من 

انطباعية  »قراءة«  يف  يسقط  ال  ولكنه  النقد،  ناقد  رؤية 

للنقد األديب. بهذا املعنى، يتبّدى نقد النقد األديب، يف سياق 

التواصل املعريف، بوصفه »حوراً« مع أطراف أخرى بفهمها 

»إذا  ألنه  ودراسته؛  األديب  النقد  لتحليل  والنوعي  الخاص 

كان العقل والتجربة والنقد ونقد النقد، وبشكل أعم إذا 

كانت املامرسة والتواصل والتفكر ال يكفي وحدها، بل إذا 

كانت يف املحّصلة عدمية الجدوى، فإّن اقرتانها التحاوري يف 

حلقة تكون فيها األطراف املتكاملة/ واملتعارضة رضورية 

متارس  أن  من  منها  كاّل  ن  ميكِّ الذي  هو  بعضا  لبعضها 

مزاياها«4.

متعّددة،  أطراف  بتفاعل  إذاً،  األديب،  النقد  نقد  يرتبط 

تأكيداً  بوصفه  التحوّل،  صفة  مينحُه  مام  ومعرفياً،  سياقياً 

بهذا  النقدية.  املامرسة  إطار  يف  للمعرفة  دائم   ٍ تغريُّ عىل 

النقد  نقد  سياق  يف  النقدي،  الفعل  عقالنية  فإّن  املعنى، 

األديب، نابعة من اسرتاتيجية نقدية تفيض لتحقيق التفاعل 

املعريف البّناء بني آليات نقدية أوالً، ومن التفاعل التواصل 

املنتج بني أطراف متعّددة ثانياً، ومن التفاعل الفكري بني 

املعرفة  اسرتاتيجيات  »تجد  حيث  ثالثاً؛  والنقد  التصور 

والتطبيق  الفعل/  بني  التحاور  يف  األهم  الروحي  غذاءها 

وبني التواصل/ والتبادل وبني التفكري/ والنقد«5. 

تشتغل املامرسة النقدية، ضمن خطاب نقد النقد األديب، 

النقد  ناقد  فيرتاءى  املعرفة،  اسرتاتيجيات  يف  التنوع  عرب 

األديب َمْن يعي الطابع العلمي لذلك الخطاب. نقد النقد 

األديب واملعرفة، إذاً، وجهان من وجوه الثقافة الدالة عىل 

الفرد )ناقد النقد األديب( والجامعة )مؤسسة النقد(، تظهر 

صلتهام قامئة عىل العلم والفهم والتحليل. لهذا، ينبني نقد 

النقد األديب عىل تحّكم »العقل« يف مامرسة ناقد النقد، مام 

يتبّدى نقد  الذاتية. من هنا،  يحّررُه من سلطة »أهوائه« 

األديب وقضاياه،  النقد  ملوضوع  معرفياً  األديب فحصاً  النقد 

)مفاهيم،  بنائه  يف  املتحّكمة  لآلليات  منهجياً  وتفكيكاً 

بكشف  عليه  موضوعياً  قيمياً  وحكاًم   ،).. لغة  منهج، 

اختالالته املمكنة ومميزاته النوعية، وابتكاراً معرفياً ألفكار 

عىل  تشييدها؛  وأدوات  الفكرية  محموالته  حول  متنوعة 

إرادي  عقل  فعل  هو  العام  معناه  يف  »النقد  أّن  اعتبار 

يكشف عن التناقضات يف املوضوع محّل النظر، وبالقدرة 

عىل كشف التناقض يتوّفر للمفكر رشعية عقلية ومنطقية 

تسمح له بالتجاوز وبناء إبداع جديد«6.  

النقد األديب، بني املعرفة  يتبنّي أن مثة صلًة قوية، يف نقد 

النقدية والحكم املوضوعي. إّنه ارتباط كاشٌف سعي ناقد 

النقد األديب إىل تحقيق تراكم معريف يقّوي الفعل النقدي، 

ويسعف يف مّلء إنتاجيته معرفياً. إّن ذلك ينفي إمكانية 

مامرسة نقد النقد األديب َعرْب فراغ معريف، ويؤّكد أنه فعٌل 

تقّوه أو تضعفه املعرفة؛ قوته تتأىت من امتالكها، وضعفه 

خطاباً  األديب  النقد  نقد  يرتاءى  لهذا،  بفقدانها.  يتحقق 

معرفياً مضاعفاً؛ فيتبّدى اإلنجاز )نقد النقد( فتحاً لوجود 

التي  املعرفية  األنظمة  يف  »الكثة«  مفهوم  يربزه  نقدي 

يستند عليها ناقد النقد يف دراسة الخطاب النقدي وتحليل 

النقدي  الفعل  يف  »نرى  أن  لنا  يسمح  ذلك  إّن  نصوصه. 

مامرسة فكرية تستدعي معرفة متنوعة«7.

يكشف الرتابط القوّي بني النقد والكثة املعرفية اإلمكانات 

التي يفتحها نقد النقد األديب يف تحقيق وعي متنوع بعوامل 

الرتاكم  عىل  االستناد  فإّن  املعنى،  بهذا  النقدي.  الخطاب 

املعريف الكبري يف تحقيق نقد النقد األديب يسعُف يف بلورة 

نقد  بتأسيس  ويسمُح  النقدية،  للمامرسة  خالّقة  إنتاجية 

ه التجديد واإلضافة؛ من منطلق أّن »النقد املنتج الفّعال  أسُّ

ال يأيت من فراغ. وإمنا يأيت من الدخول عىل قضايا الفكر من 

مداخل جديدة«8. من هنا، فإّن عالقة الرتابط املتينة بني 

نقد النقد األديب، بوصفه فعاًل تحليلياً وجهداً دراسياً للنقد 

األديب، والتجديد يف الفعل النقدي تقوم عىل بلورة »حجج« 

متّكن من اإلقناع بفاعلية النقد املنتج. وكأّن التنوع املعريف 

يجعل ناقد النقد األديب »يضئ« عوامل النقد األديب من زوايا 

متعّددة، واألهم كشف املغفل فيها واملحتجب. فضاًل، عن 

النقد مبا يفيض لتحقيق  النقد األديب يستشكل  ناقد  كون 

اإلضافة، وُيصرّي الفعل النقدي تجربة قرائية ُتْحتذى، لكن 

يرتبط نقد النقد األدبي، إذًا، 
بتفاعل أطراف متعّددة، سياقيًا 

ومعرفيًا، مما يمنحُه صفة 
التحوّل، بوصفه تأكيدًا على 
ٍر دائم للمعرفة في إطار  تغيُّ

الممارسة النقدية
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دون االطمئنان إىل نتائجها، ألنها تبدو نتائج محّفزة للسري 

يف مسالك بحثية جديدة، أكث من االكتفاء باملسلك القرايئ 

املحّقق.   

نقد النقد األدبي: سلطة المسافة

إّن ناقد النقد األديب مطالٌب بأخذ مسافة من النقد األديب؛ 

والتحليل  املوضوعية  مبقوالت  مؤّطرًة  املسافة  فتصري 

النقد  مع  املسافة  فإّن  لذلك،  إلخ.   .. والحكم  والتقويم 

األديب، بصفته خطاباً أو نّصاً منجزاً ميثل »موضوعاً« لنقد 

املعريف  التأّمل  ها  أسُّ فكرية  دينامية  تكشفها  األديب،  النقد 

املفاهيمي  وجهازه  وتاريخه،  وموضوعاته  مساراته  يف 

خلق  عىل  بجدّية  النقدي  االشتغال  ثم  املنهجي،  وبنائه 

»بصمة« نقدية خاصة. بهذا املعنى، ال يخلو سؤال املسافة 

فكرية،  دينامية  كاشف  قلق  األديب؛  النقد  لناقد  قلق  من 

فيجُد أساَسُه اإلبستيمولوجي يف التفكري النقدي التجديدي 

ملقاربة »كتاب« اآلخر وكتابته، قصد تأسيس قراءة نقدية 

فّعالة تعربِّ عن ذاتية معرفية لناقد النقد األديب نفسه.  

قراءة«9  »مغامرة  إذاً،  األديب،  النقد  نقد  يف  املسافة  تعدُّ 

دينامية  ضمن  النقد  فعل  تضع  ألنها  بارت؛  روالن  بلغة 

والتحليل  الفهم  وإعامل  الفكر  تشغيل  قوامها  معرفية 

امُلنِتج، وليس االكتفاء بإعادة أفكار الّنص النقدي، أو أفكار 

اآلخرين حول هذا الّنص، مام يخّيُب أفق اإلضافة املعرفية. 

النقد األديب، دون  لهذا، فال وجود ملسافة نقدية، يف نقد 

مغامرة قرائية، وال وجود ملتعة نقدية دون جديد معريف. 

بهذا املعنى، فإّن أخذ املسافة يف مامرسة نقد النقد األديب 

معرفية  دينامية  فتربز  قرائية،  فاعلية  تحقيق  يف  ُيْسهُم 

وفكرية نوعية؛ تظهر معاملهام يف تجاوز الجاهز واملتداول 

الجديد  إنتاج  صْوَب  غالباً(،  النقدي  النص  )يف  واملعطى 

والغائب والالمقول. من هنا، فإّن إشكال املسافة، يف نقد 

قراءة  تحقيق  غايته  فكري  من طموح  نابٌع  األديب،  النقد 

نقدّية فاعلة ومنتجة ومختلفة. 

تحفظ املسافة لنقد النقد األديب فاعليته املعرفية، ومتنعه 

قلق  كأن  االختالف.  خلق  من  نه  ومُتكِّ »التكرار«،  من 

املسافة النقدية، من الّنص والخطاب النقدي األديب، نابٌع 

من سلوك معريف متبرصِّ غايته التجديد، بَوصف التجديد 

أسَّ كّل فعل نقدي، بالرضورة؛ ألنه ال نقد من دون رؤية 

النقدية، ومن  الجّيد  »للكتابة«  الفهم  متبرّصة متّكن من 

املعنى،  بهذا  وأدواتها.  محموالتها  ملختلف  عميق  تفسري 

معرفية«  »حرية  عن  األديب  النقد  نقد  يف  املسافة  ُتعرّبُ  ال 

متولِّدة من ُعرْس فهم الكتابة النقدية، مام يفيض لالبتعاد 

ُ عن طموح  عن عاملها برؤية غامضة وفهم ملتبس، بل ُتعربِّ

إبستيمولوجي، يظلُّ مدعوماً بتفكري نقدي خالٍّق متبرّص، 

ة نقدية قوامها خلخلة املألوف النقدي؛  غايته تحقيق ِجدَّ

استمرارية  بُبعده عن  ُتقاُس  الفكر  »أّن قيمة  اعتبار  عىل 

املألوف، وتقّل قيمته موضوعياً مع تقّلص هذه املسافة«10. 

معرفية  مسافة  يتخذ  مل  إذا  األديب،  النقد  ناقد  أّن  يتبنّي 

)يهّدم(  يحجب  قد  للنقد،  الخاضعة  النقدية  الكتابة  من 

حقائق، وُيظهُر )يشّيد( مغالطات. لهذا، فإن رشط املسافة 

يف نقد النقد األديب تخلق دينامية معرفية كفيلة بكشف 

متيُّزه  وإظهار  وتحّققه،  تجّليه  يف  األديب  النقد«  »حقيقة 

األديب  النقد  نقد  يف  املسافة  فإّن  املعنى،  بهذا  النوعي. 

تعمل عىل كشف »األوضاع الخاطئة«11 يف الكتابة النقدية، 

إظهار  يف  وُتسهُم  محّددة،  ومنهجية  معرفية  مبنطلقات 

»األوضاع الصحيحة«. لهذا، تشتغل املسافة النقدية مبنطق 

لهذا،  واإلخفاء.  الحجب  بفكر  وليس  واإلظهار،  الكشف 

تصري اسرتاتيجية الكشف النقدي محكومة بأفق »الفضح«؛ 

النقدية،  املسافة  فإّن  لذلك،  األديب.  النقد  نقدية  ال  فضح 

التقليد  التجديد وهدم  لبناء  تسعى  األديب،  النقد  نقد  يف 

النقدي، وإلقامة »االستقامة« اإلبستيمولوجية بدياًل علمياً 

وفق  النقدية،  املسافة  أن  يظهر  اإليديولوجي.  للتضليل 

يف  القامئة  »السلطة«  لفضح  جاهدة  تعمل  سببّية،  عالقة 

التي  رة  امُلَدمِّ الفوضوية  السلطة  خاّصة  النقدية،  الكتابة 

مختلفة،  بوسائل  وترفض،  النمط،  عىل  الثبات  يف  ترغب 

كّل حوار نقدي معريف يؤطره تجديد نوعي؛ ألنه، يف مجال 

االحتقار  السلطوّية  الشخصّية  »ُتظهُر  أيضاً،  األديب،  النقد 

إّن ناقد النقد األدبي مطالٌب 
بأخذ مسافة من النقد األدبي؛ 

فتصير المسافة مؤّطرًة 
بمقوالت الموضوعية والتحليل 

والتقويم والحكم ..
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لكلِّ ما هو غريب وجديد ومختلف«12. 

ترتاءى املسافة النقدية، إذاً، وضعّية فكرية يؤّطرها إدراك 

النقدية.  للكتابة  أم مضمراً،  كان  ظاهراً  النوعي،  الرتكيب 

املعرفية،  النقد  نقد  بوظيفة  إحساس  عن  يصدُر  إدراك 

فيصري مبوجبها نقد النقد األديب »قراءة فاحصة« ال تتصيَُّد 

فعاًل  بل  النقدي،  العمل  يف  واالختالل  الّضعف  مكامن 

معرفياً ُيحّقُق وعياً آخر بالنقد األديب، نصاً كان أم خطاباً، 

ينبغي  »ال  ألنه  واملجتمع؛  والتاريخ  بالثقافة  خالله  ومن 

للنقد، وال ميكنه أن ينحرص يف الحديث عن الكتب؛ فهو 

بدوره يديل دوماً برأيه يف الحياة«13. كأّن املسافة النقدية 

النقد األديب  النوعية حول  تسهُم يف جعل »نش املعرفة« 

من  م  يعظِّ مام  النقدية،  املامرسة  أّس  اإلنسانية  والحياة 

مسؤولية ناقد النقد األديب املعرفية؛ مسؤولية تتجاور فيها 

أخالق املعرفة النقدية، بضبط مقومات مامرسة نقد النقد 

األديب. 

يتضح أّن املسافة النقدية ليست موقعاً نقدياً يشغله ناقد 

النقد األديب، بوصفه »وضعاً منوذجياً« مناسباً لدراسة عوامل 

النص أو الخطاب النقدي، بل إّن املسافة وضعية معرفية 

االستعجالية  القراءة  الستبدال  رصيحة  دعوة  ُهها  توجِّ

والسطحّية بـ»القراءة النبيهة« و»القراءة اليقظة«14، وفق 

تسمّية إدوارد سعيد. ُتبنّي هاتان القراءتان أّن أخذ مسافة 

يعني  ال  األديب،  النقد  نقد  موضوع  النقدي،  النص  من 

ابتعاداً عنه، بل يدّل عىل »اقرتاب عقالين« من النقد األديب. 

التامسف  عليه  يحيل  الذي  النقدي،  فالُبْعد  املعنى،  بهذا 

النقدية  القراءة  لطبيعة  بالنظر  ُقْرباً  )أخذ مسافة(، يصرُي 

الُبْعد،  يف  األديب  النقد  ناقد  انخرط  ُكّلام  املعتمدة؛ حيث 

من »أعامق« عوامل  قرباً  ازداد  كّلام  تأماًل وفهاًم ومعرفة، 

ل ناقد النقد األديب  النقد األديب وسطوحه. كام أّنه كّلام توغَّ

قرباً، بُبْعده من الّنص النقدي، كّلام تأثر املتلّقي بالحمولة 

املعرفية لنقد النقد األديب ولناقده. 

عىل  األديب  النقد  نقد  إنتاج  يف  املسافة«  »حكمة  تنطوي 

األديب؛ حيث  النقد  عليها  يتأسس  قيمية  ممكنات  كشف 

حكمة  عمق  بفعل  املختلف،  األديب  النقد  نقد  يتبّدى 

السياقات  ومبختلف  النقدي،  بالنص  منشغاًل  املسافة، 

التي تساهم يف تشكيله. بهذا املعنى،  واألدوات املختلفة 

تصري املسافة النقدية، بصفتها وضعية ُمفضّية لفكر نقدي 

أساساً  الشامل،  بالتحليل  املسنود  املعريف  الّتقيّص  ه  أسُّ

ذلك  إّن  األنسني«15.  الفكر  صميم  يف  النقد  لـ»لوضع 

زوايا  من  النقدية  الكتابة  يف  التفكري  تجاوز  عىل  يساعُد 

التنظيم واللغة واملفاهيم واملنهج ..، صوب النظر إىل النقد 

اإلبستيمولوجية،  النقد  نقد  منطلقات  عىل  بناًء  األديب، 

»مبا هو شكل من أشكال الحرية والدميوقراطية، ومبا هو 

مامرسة مستمرة للمساءلة وملراكمة املعارف املنفتحة، ال 

املنغلقة«16. 

تنطوي املسافة النقدية، إذاً، عىل مفهوم »العودة« إىل زمن 

بحثية  عودة  ولكن  فكرياً،  القهقرى،  رجوع  ليس  املايض، 

من  توليدها  ميكن  التي  االحتامالت  مختلف  يف  للتفكري 

املكونات املختلفة للنّص النقدي. إنها عودة معرفية تعيُد 

الّنظر يف كينونة الّنص النقدي، ويف رشوط تكّونه، لعّل ذلك 

ما  النقدي  النص  من  تستولد  فّعالة  نقدية  لقراءة  يفيض 

أُْغِفل يف قراءات نقدية سابقة، أو ما مل تتّم قراءته أصاًل؛ ما 

دام »أّن النص يشّكل كوناً من العالمات واإلشارات يقبل 

دوماً التفسري والتأويل، ويستدعي أبداً قراءة ما مل ُيقرأ فيه 

من قبل«17. بهذا املعنى، فإّن العودة، التي ينطوي عليها 

األديب  النقد  ناقد  رغبة  تكشُف  النقدية،  املسافة  ُمْضَمر 

النقدي  الّنص  تبرت صلة  ال  فّعالة  نقدية  قراءة  تحقيق  يف 

بالتاريخ واملجتمع والثقافة والنقد ..، بل تراهن عىل قراءة 
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ن تلك الّصلة وتقويها.  نقدية تؤمِّ

ميكن الّنظر إىل املسافة النقدية بأنها »حركة« حول الّنص 

النقد  نقد  فتجعل  معريف،  مضمون  ذات  حركة  النقدي؛ 

األديب نشاطاً فكرياً غايته الفهم، ثم تشييد بنَّاٌء للمعرفة. 

ها عىل  لهذا، فإّن املسافة النقدية فاعلية فكرية، يقوُم أسُّ

البحث يف نظام العالقة القوّية واملتبادلة بني النقد األديب 

تحاورية«18  »دينامية  أساسها  عالقٌة  األديب؛  النقد  وناقد 

باملسافة  يفيض  النقدي، بوصفه فكراً خالَّقاً  للفكر  موّلدة 

رآه  ما  نرى  أن  »هو  الذي  »االكتشاف«  لتحقيق  النقدية 

جميع الناس وأن نفّكر يف ما مل يفّكر فيه إنسان«19.

غايته  انخراطاً يف »طقس« معريف  النقدية  املسافة  ُتضمر 

نقد  فيصرُي  املغايرة،  بأفق  لكن  األديب،  النقد  نقد  تحقيق 

للمتداول  ومتجاوزاً  معرفياً،  للجديد  منتجاً  األديب  النقد 

لكّل  أَساس  هام  والتجاوز  »النقد  أّن  اعتبار  عىل  ثقافياً؛ 

تجديد ثقايف«20. بهذا املعنى، فإّن املسافة النقدية ليست 

انخراطاً  تعترب  َبْل  فكري،  ُعقم  عىل  داالً  نقدياً  »هروباً« 

كشف  ألجل  النقدية؛  الكتابة  محاورة  يف  هادئاً  معرفياً 

عواملها املعرفية املختلفة، مبا يالئم رشوط تكّونها وتشّكلها، 

ولغاية املساهمة يف دعم املسار التطّوري لنقد النقد األديب 

بسلوك  النقدية  املسافة  تقرتن  ال  لهذا،  الجديد.  باإلنتاج 

تّتصُل  بل  النقدي،  الّنص  من  خوفاً  الهروب،  ه  أسُّ معريف 

ومعرفة  تصّور  األديب  النقد  نقد  أّن  يؤّكد  فكري  مبتاح 

وتأمل ..، وكّل ما يربهن أّنه، غىل غرار أّي خطاب نقدي، 

»مشوع عقالين«21. من هنا، فإّن أخذ مسافة نقدية من 

نقدياً،  قوله  املمكن  يف  عميقاً  تفكرياً  يربز  النقدي  النص 

بصدد النقد األديب، ِوفق مقتضيات العلمية واملالءمة مع 

نقد النقد األديب؛ ما دام أّن النقد، عامة، قد ُينظُر إليه أّنُه 

»ليس ملكاً مشاعاً يصّح فيه كل ما ُيقال«22. 

خالل  من  إذاً،  النقدية،  املسافة  فلسفة  إىل  النظر  ميكُن 
تتحّدد  النقدية  املسافة  إّن  والّتمّنع.  السياّق  مقولتي 
قوامها  تشيدّية  بنائية  فلسفة  عرْب  السياق  عالقتها مبقولة 
أو  الغائية  للسياقات  بناء،  وإعادة  بّناء،  النقدي  التفكري 
الّتمّنع  مبقولة  ترتبط  النقدية  املسافة  عالقة  أما  املغّيبة. 
ة  املتبرصِّ الّنقدية  القراءة  بواسطة  سبباً،  بوصفها  فتتحّدد، 
والعميقة،  الظاهرة  النقدي  الّنص  عوامل  إىل  تنبِّه  التي 
وتكشف سياقاته املغفلة أثناء دراسته نقدياً؛ من منطلق 
يهبه  »أّن سياقات الّنص ال ميكن أن تكون معطى جاهزاً 
عمليات  خالل  من  يتمُّ  بناء  الواقع  يف  إنها  ُقّراءُه،  الّنص 
التأويل املتتالية، فنحن ننتبه إىل الّنص عندما »يتمّنع«، أي 
عندما يكون حاماًل ملعنى يستدعي شيئا آخر غري ما يقوله 

محيطنا املبارش«23. 

قد تكون املسافة النقدية، املتوّلدة من العالقة مع الّنص 
النقدية  القارئ  وظيفة  كاشفة  معرفية  وضعية  النقدي، 
مفعولها  تستقي  هامة  وظيفة  األديب(؛  النقد  )ناقد 
النقدي من »الجديد املعريف«، ومن فتح النقد األديب عىل 
مستجدات معرفية. إنَّ تبّني املسافة النقدية يف إنتاج نقد 
ُل  النقد األديب معناه، أوالً، التموقع يف وضعية معرفية تشكِّ
التي توّجهها سلطة إجبار  النقد األديب  لوظيفة نقد  سنداً 
الّنص النقدي وإكراهه عىل َقْول ما مل َيُقله؛ عىل اعتبار  »أّن 
مهمة كّل قارئ هي أن يجعل الّنص يتكّلم مرة أخرى«24، 
مهام كانت طبيعة هذا الّنص. ومعناه، ثانياً، شغُل وجود 
االنبثاق«  بـ»فلسفة  األديب  النقد  نقد  فعل  َيْدَعُم  فكري 
التي تدرس عنارص النقد األديب الظاهرة والحارضة، وتّحلُل 
أبعاده الغائبة ومعانيه املحتجبة، بوصفها فلسفة متضّمنة 
إبستيمولوجي  ه  بتوجُّ مؤطرة  نقدية  قراءة  كّل  يف جوهر 
الّنص  جعل صوت  دامئاً  تعني  »القراءة  أّن  دام  ما  فّعال؛ 

ومعناه ينبثقان«25. 

نقدياً  موقفاً  ليست  النقدية  املسافة  أّن  جلياً  يــرتاءى 
»بارداً«، تجاه النّص النقدي، يعرّب عن إيديولوجية الرفض 
دالة عىل  إنها  بل  له،  وتشويه  إهامل  عن  أو  واملحاكمة، 
وجود عقالين يسعف ناقد النقد األديب يف كشف االنتظام 
البّناء الكامن وراء »فوىض« اإلنتاج النقدي، وإظهار إنتاجية 
أو  هذيان،  أو  فوىض،  أنه  يظهر  »ما  ألّن  الخالّق؛  عامئه 
جنون، فليس إاّل شكاًل أو صورة مشّوهة لعقالنية متخفّية؛ 

يمكن الّنظر إلى المسافة 
النقدية بأنها »حركة« حول 
الّنص النقدي؛ حركة ذات 

مضمون معرفي، فتجعل نقد 
النقد األدبي نشاطًا فكريًا 

اٌء  غايته الفهم، ثم تشييد بنَّ
للمعرفة
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من  االنتظام  يستخرج  بأن  مطالٌب  املحّلل  فإّن  ولذلك، 

خاصاً  تتجىل منطاً  النقدّية  املسافة  فإّن  لهذا،  الفوىض«26. 

تؤسسها  عالقة  األديب؛  النقد  بنص  املعرفية  العالقة  من 

خلفية فكرية معرفية ورؤية منهجية اسرتاتيجية، وتبنيها 

طرق تفكري جادة ومسؤولة وواعية مبوقع الذات الناقدة 

فاملسافة  هنا،  من  النقدي.  والنص  األديب(  النقد  )ناقد 

تفيض  بل  والنقد،  العقل  لـ»سكون«  تنتهي  ال  النقدية 

الخالقة«؛  »الدينامية  تؤّسسه  األديب  النقد  نقد  لتحقيق 
أم  سابقة  أخرى،  نقدية  لقراءات  ترتاح  ال  دينامية  كونها 
الكتابة  ُبْعد  ترّسُخ  وتأويالت  لتحليالت  تطمنئ  وال  آنية، 
النقد  ونقد  األديب  النقد  لتطورات  االستجابة  عن  النقدية 
د املعارف، فيتبّدى  األديب وتأويالته، وتحوالت الواقع وتجدُّ
أّن »الدينامية الخالقة .. تؤدي بالرضورة إىل إعادة قراءة، 
العامل،  مستجدات  مع  لتتالءم  األولّية  الشوط  وتأويل 

ومستحدثاته«27.

النص  من  السلبي  التوّجس  إذاً،  النقدية،  املسافة  تتجاوز 
النقدي، نْحَو شك نقدي فلسفي )ديكاريت( غايته الوصول 
الّشك  بني  املعرفية  الحركة  ويف  النقدية؛  »الحقيقة«  إىل 
واليقني يعمل ناقد النقد األديب جاهداً لتحقيق، ما يسمّيه 
النقدي  التجديد  إّن  القراءة«28.  »تجديد  بارت،  روالن 
ل تحّوالً يف هوية نقد النقد األديب التي تسعى املسافة  يشكِّ
النقدية إىل تجويدها، وتصورِّها »منوذجاً« قاباًل لالحتذاء؛ 
ما دام املقصود بتجديد القراءة، يف سياق النقد األديب، هو 
لـ»دراسات أدبية««29.  »أّن قراءة حرّة تصبح أخرياً معياراً 
االندفاع  نزعة  يف  اًم  تحكُّ تعدُّ  النقدية  املسافة  فإّن  لهذا، 

التي تهيمن عىل الذات الناقدة )ناقد النقد األديب( الّراغبة 
كأّن  النقدية.  القراءة  يف  الخاصة  رؤيتها  متّيز  كشف  يف 
األديب،  للنقد  نقد  كّل  يف  النقدية،  املسافة  ألخذ  الدعوة 

ها رشٌح ينزع »الغرابة«  تّتصُل ببناء قراءة نقدية ُمنتجة أسُّ

ُه أليفاً عند القارئ؛ ألّنه يف النقد  عن الّنص النقدي، ثم ُيصريِّ

األديب ونقد النقد األديب فإّن »الشح هو ال محالة تقليص 

للغرابة«30.  

يتبّدى جلّياً أّن املسافة النقدية قد ُتسهُم يف َكْشف طبيعة 

املعريف،  الفراغ  أو  االمتالء  زاوية  من  األديب،  النقد  ناقد 

بوصفها »طبيعة« مسؤولة عن قراءة نقدية فّعالة، ومتتلك 

ن ِمْن تبنّي جدلية الظاهر والخفّي  قّوة إبستيمولوجية متكِّ

يف النص النقدي. بهذا املعنى، فإن املسافة النقدية تجعل 

بناء املعرفة الذاتية أوالً، وبناء معرفة بالّنص النقدي، مهام 

ومنهجه  آلياته  ونوعية  النقدية  محموالته  طبيعة  كانت 

ثانياً.  والغائب  املضمر  الظاهر صوب  تتجاوز  ومفاهيمه، 

النقد األديب  البناء املعريف من صميم فعل نقد  لهذا، فإّن 

املرتّتب عن املسافة النقدية مع الّنص النقدي. 

تركيب

 تنطوي الدينامية الخطابية لنقد النقد األديب عىل تحفيز 

فإن  لهذا،  النوعي.  النقدي  النمط  بهذا  املعريف  لالهتامم 

البعد  عىل  بناًء  وإنتاجيته،  النقدي  النص  فاعلية  إبراز 

إنتاج  يستهدف  األديب،  النقد  نقد  يتطلبه  الذي  العقالين 

»مسافة  عىل  وقائٍم  ومنهجي،  معريف  بأفق  مؤّطر  نقد 

نقدية« تقّوي موضوعية نقد النقد  األديب. كأن مصداقية 

املعرفية  الرصامة  يف  كامنة  النوعية  األديب  النقد  نقد 

نقد  إنتاجية  يف  ومضمرة  لتحّققه،  املصاحبة  واملنهجية 

النقد األديب املتوّلدة منه بوصفه »مشوعاً عقالنياً«. بهذا 

املعنى، فإّن نقد النقد األديب يتحقق بفعل معرفة متنوعة، 

قابلة  نقدية  قرائية  إمكانات  توّفر  نوعية،  بدينامية  متتاز 

واالسرتاتيجية  املوقع  لطبيعة  بالنظر  والتطوير،  للتعديل 

التي يعتمدها ناقد النقد األديب.

يتبّدى جلّيًا أّن المسافة النقدية قد ُتسهُم في َكْشف طبيعة ناقد 
النقد األدبي، من زاوية االمتالء أو الفراغ المعرفي
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1 د الرحيم وهابي
عب  االستعارة والرواية

من النظرية اإلبداليـــــة 
إلى النظرية المعرفية.

كتابات في الفكر والنقد

تقديم 

النقدية التي حاولت اختبار املقوم االستعاري يف الخطاب عموما ويف الخطاب الروايئ بشكل خاص،1  قليلة هي الدراسات 
هذا عىل الرغم من السامت الشعرية التي انفتحت عليها الرواية الجديدة، لقد ظل االهتامم يف الغالب منصبا عىل عنارص 
البناء الرسدي املوجه بهيمنة املنظورات السيميائية التي ترصد العالقات بني العوامل ودورها يف بناء الحبكة وتطورها، ونحن 

ر للعمل الرسدي )املرسحي(،  نعرف أنه مع أول كتاب ينظِّ
ثالثة  يف  التشكيك  تم  ألرسطو،  الشعر  »فن  كتاب  أقصد 
الفصول  وهي  الشعرية  اللغة  حول  تتمحور  كاملة  فصول 
اعتربها جل من تعرضوا لكتاب فن  20 و 21 و22، حيث 
الشعر منحولة2، ومل يرتددوا يف حذفها نهائيا وهم يرتجمون 
كتاب أرسطو3، الذي أقىص الشعر الغنايئ من نظريته حول 
املحاكاة،  هذا عىل الرغم من اعتباره االستعارة من عالمات 
العبقرية الشعرية التي ال ميكن أن ُتنقل من شخص آلخر4، 

ومن تنبيهه إىل الدور الذي تلعبه االستعارة يف الحبكة5. 

استعارية الرواية من النظرية اإلبدالية إىل النظرية املعرفية

إن استعارية الرواية تزداد تعقيدا عندما نستحرض املنظور 
التقليدي لالستعارة والذي كرسه أرسطو نفسه، حيث ظل 
باعتبار  والجملة  الكلمة  حدود  يف  منحرصا  االستعارة  فهم 
االستعارة عملية استبدال بني الكلامت، ليست سوى مجاز 
»واملجاز نقل اسم يدل عىل يشء إىل يشء آخر. والنقل إما 
أن يتم من جنس إىل نوع، أو من نوع إىل جنس، أو من نوع 

إىل نوع، أو بحسب التمثيل«6.

ومل تستطع ترجامت الفالسفة املسلمني لكتاب فن الشعر 
إىل  العرب  البالغيني  انتباه  لفت  يف  تساهم  أن  ألرسطو، 
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قبيل:  من  العربية  الثقافة  أنتجته  الذي  الرسدي  اإلنتاج 

الحكايات، والسري، وقصص الحيوان، واملقامات... إلخ، وال 

يف ربط االستعارة بالرسد،  ألنها ترجامت حوَّلت كتاَب فن 

مع  ليتالءم  الغنايئ  الطابع  إىل  الرسدي  طابعه  الشعر من 

الشعر العريب، دون أن يعني هذا عدم تقديم اجتهادات 

متميزة للفالسفة املسلمني )ابن سينا والفارايب وابن رشد( 

حول االستعارة الشعرية التي نظروا إليها باعتبارها انزياحا 

عن اللغة املعيار7، محتفظة بنفس التصور االستبدايل8.  

باعتبارها  لالستعارة  املحدودة  النظرة  هذه  أن  والواقع 

الغربية  البالغة  الكلامت ظلت مهيمنة عىل  استبداال بني 

عهد  وإىل  العشين،  القرن  منتصف  وإىل  أرسطو،  بعد 

كتاب  قبيل  من  املختزلة:  البالغة  مصنفات  كانت  قريب، 

 )Les figures du discours, )1830 »محسنات الخطاب«

عامة«  بالغة  وكتاب   ،Pierre Fontanier لفونطانيي 

 Groupe de لييج  لجامعة   Rhétorique Générale

Liège ... وغريهام دستورا بالغيا يف تعليم البالغة وتحليل 

اإلبدالية  النظرية  بهذا  فتكرست  أساسها،  عىل  الخطاب 

لالستعارة باعتبارها نقال لداللة كلمة إىل كلمة أخرى، ومل 

الذي  الخطاب  االستعارة من  تقريب  ُيذكر يف  ُيقدَّم يشء 

التحليل  إمكانية  تكن  مل  وبهذا  والجملة.  الكلمة  يتجاوز 

املحنط  التصور  هذا  ضوء  يف  ممكنة،  للرواية  االستعاري 

لالستعارة. 

ومع ظهور النظرية التفاعلية مع: ماكس بالك وريتشاردز، 

وريكور... ستشهد البالغة نهضة يف فتح مبحث االستعارة 

مفهوم  تجديد  أن  ذلك  كالرواية،  املمتدة  الخطابات  عىل 

والتأكيد  بالفكر،  وربطها  االستعارة،  دراسة  يف  اإلحالة 

عىل وظيفتها املعرفية... كلها مفاهيم ساهمت يف تطوير 

االستعارة من منظور تفاعل.  

له  تعرضت  الذي  الفهم  سوء  ريتشاردز  انتقد  وهكذا 

االستعارة عرب تاريخ البالغة، عندما اعُتربت مبثابة نقل يشء 

الزخرفية9.  أو  الجاملية  بالوظيفة  مكتفية  آخر،  يشء  إىل 

اللغة،  يف  أبدا  الحارض  املبدأ  »هي  االستعارة:  بأن  ليؤكد 

فنحن  املجردة.  باملالحظة  عليه  الربهنة  ميكن  ما  وهذا 

اعتيادي  ال نستطيع أن نصوغ ثالث جمل يف أي حديث 

سلس دون اللجوء إىل االستعارة.... وحتى يف اللغة الجافة 

للعلوم فإننا ال ميكننا أن نستغني عنها دون أن نعاين من 

بعض املصاعب«.10  

املحمول  يسميهام  لالستعارة  مكونني  ريتشاردز  ويحرص 

غري  ثنائيات  بواسطة  عنهام  التعبري  وميكن  والحامل، 

املستعارة؛  والفكرة  األصلية،  الفكرة  قبيل:  من  دقيقة 

ومع ظهور النظرية التفاعلية مع: ماكس بالك وريتشاردز، وريكور... 
ستشهد البالغة نهضة في فتح مبحث االستعارة على الخطابات 

الممتدة كالرواية، ذلك أن تجديد مفهوم اإلحالة في دراسة 
االستعارة، وربطها بالفكر، والتأكيد على وظيفتها المعرفية...

كلها مفاهيم ساهمت في تطوير االستعارة من منظور تفاعلي.
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أو  معه؛  أو  به  يقارن  وما  فعال،  فيه  وُيفكر  يقال  ما  أو 
املوضوع األسايس، وما يشابهه... أو الفكرة، وصورتها. وهي 
مصطلحات مربكة يف نظر ريتشاردز. كام أن استعامل فكرة 
مجاز أو صورة، مضللتان بشكل خاص، وإذا كانت النظرية 
الرصف  املعنى  أو  املحمول  االستعارة يف  التقليدية تحرص 
بغض النظر عن الحامل، أو التعبري املجازي، فإن ريتشاردز، 
يتبنى نظرية تفاعلية بينهام، فاملعنى االستعاري ال يحصل 
إال من تفاعل الحامل واملحمول معا، من أجل إعطاء معنى 
خالصة  هو  االستعارة  »معنى  إن  متعددة11.  قوى  ذي 
تفاعل بني الناقل vehicle أو املستعار واملحتوى tenor أو 
املستعار له... فحينام يقال: »شيخوخة النهار«، للداللة عىل 
»مساء النهار«، َتعترب البالغة اإلبدالية substitutive كلمة 
»مساء«،  لـ   ،vehicle َناقل  أي  بديل،  مجرد  »شيخوخة« 
أي محتوى tenor. فإذا تغري اللفظ فإن املعنى يظل هو 
نفسه. ومبا أن املعنى يظل ثابتاً ومبنأى عن أي تغيري، نعترب 
هنا  وهي  سلفاً،  موجود  ملعنى  زخرفة،  مجرد  االستعارة 
تقترص عىل تزِيينه ال غري. يف حني تذهب البالغة التفاعلية 
إىل  لفظ  إسناد  أي  اإلسناد،  عىل  تقوم  االستعارة  أن  إىل 
آخر. العالقة هي إسنادية أو داللية وليست ِسمُيوطيقية، 
شبيه.  معنى  ذي  بآخر  لفظ  إبدال  عىل  تقوم  بدلية  أي 
وبهذا فحسب البالغة التفاعلية »ال وجود ]...[ الستعارة يف 
املعاجم«. املعجم، حسب النظرية التفاعلية، يعرض كلامت 
مفردة، يف حني أن االستعارة تعرض مركبات. وهكذا فإننا 
للنهار،  شيخوخياً  تلويناً  النهار«  عبارة »شيخوخة  نجد يف 
للشيخوخة. املعنى االستعاري هو الحاصل  وتلوينا نهارياً 
التفاعل بني الطرفني، هو إذن معنى جديد، وال  عن هذا 
عالقة له مبعنى الطرفني املستقلني أحدهام عن اآلخر«12.  

بالعامل  الذهن  ويرتبط  بالذهن،  االستعارة،  ترتبط  هكذا 
دائرة  يف  معا  الفكر  وتأمالت  االستعارة  وتوضع  الحيس، 
الخيال، أو لنقل إن الفكر يفهم العامل من خالل االستعارة. 
وسينتهي ريتشاردز بعد ذلك إىل أن االستعارات ال تقوم 

النظرية  تثبت  كام  الكلامت،  بني  استبدالية  عالقة  عىل 

»استعارات  األســاس:  يف  هي  بل  الكالسيكية،  البالغية 

وعالقات بني األفكار«13. وهي فكرة سيطورها املعرفيون. 

الحاالت  »تعني  بأنها:  االستعارة  ريتشاردز  يعرف  ولهذا 

التي ُتعِطي فيها الكلمة.. فكرتني بدال من فكرة واحدة... 

فنتحدث عن يشء وكأنه يشء آخر« كام تعني أيضا »كل 

تلك العمليات التي ندرك فيها شيئا أو نفكر فيه أو نشعر 

نحوه بلغة أخرى، أو مصطلح آخر«14.  

نقدهم  توجيه  من  املعرفية  الداللة  أنصار  انطلق  وقد 

يناهز  ملا  االستعارة،  عىل  هيمن  الذي  التقليدي  للتصور 

ألفني وخمسامئة سنة، حيث  يلخص اليكوف وجونسون 

التقليدية  النظرية  حول  ترسخت  التي  املبادئ  أهم 

لالستعارة فيام يل: 

ارتباط االستعارة باأللفاظ، وليس بالفكر. 

استعامل االستعارة للغة استعامال منحرفا. 

العادية  اليومية  اللغة  يف  التواضعية  االستعارية  العبارات 

كانت  عبارات  أنها  أي  ميتة«،  »استعارات  عن  عبارة 

عبارات  يف  مجمدة  صارت  ولكنها  املايض،  يف  استعارية 

حرفية.

ال  ومام  سلفا15  موجودة  تشابهات  عن  تعرب  االستعارات 

بها«  نحيا  التي  »االستعارات  كتاب  صدور  أن  فيه  شك 

Metaphors we Live by، لكل من ال يكوف وجونسون، 

شكل طفرة هائلة يف دراسة االستعارة. لقد مهدت جملة 

من الشوط املعرفية، للتصور الجديد الذي قدمه املؤلفان 

الذي  الجديد  املنظور  أهمها  لعل  االستعارة،  لدراسة 

 ،)Sémantique Cognitive( قدمه علم الداللة املعرفية

الداللة  علم  ويتأسس  سياقها،  يف  الكتاب  يندرج  التي 

املعرفية/العرفاين، عىل جملة من املفاهيم، أهمها: املَْقَولَة 

المعنى االستعاري ال يحصل إال من تفاعل الحامل والمحمول معا، 
من أجل إعطاء معنى ذي قوى متعددة. إن »معنى االستعارة هو 
خالصة تفاعل بين الناقل vehicle أو المستعار والمحتوى tenor أو 

المستعار له...
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عن  املعرفيون  سيطوره  تصور  وهو   ،Categorization
يف  األشياء  تصنيف  يتم  حيث  نفسها،  األرسطية  النظرية 

العامل وفق خصائصها املشرتكة16

موضوعية  ملعرفة  ال وجود  أنه  مارك جونسون،  أكد  وقد 
مستقلة عن اإلدراك الجسدي وعن الخيال اإلنساين، فنحن 
ال نستطيع أن ندرك العامل إال من خالل أنساق استعارية، 
فام يذهب إليه الفكر الكالسييك، من وجود مفاهيم قامئة 
بذاتها، موضوعيا. تتحدد فقط عن طريق عالقتها بحاالت 
األشياء يف العامل الحقيقي، أو العوامل االفرتاضية، ومستقلة 
عن أي تشكل خيايل لتصور مجال الخربة اإلنسانية؛ ال ميكن 
أغلب  أن  تؤكد  التي  التجريبية  الدراسات  أمام  أن يصمد 
نطاقات  داخل  فقط  وُتفهم  تتحدد  اإلنسانية  التصورات 
التصور17.  ولهذا »قدم العديد من علامء النفس استدالال 
بها  ينظم  التي  املعلومات  )أي  الداللية  البنية  إن  يقول: 
الذهن التجربة(، تنتقل بصورة مبارشة إىل الذهن بالطريقة 
نفسها التي ينظم بها الذهن التجربة، أي الطريقة نفسها 

التي يتعامل بها الذهن مع العامل الخارجي18

ومن هنا ال تغدو االستعارة خاصية لغوية، كام ترسخ يف 

التقاليد البالغية التقليدية، بل تغدو مرتبطة مبارشة بالفكر 

البشي، يقول مؤلفا كتاب »االستعارات التي نحيا بها«: 

»يعتقد كثري من الناس أن االستعارة خاصية لغوية تنصب 

النسق  األنشطة...إن  أو  التفكري  عىل  وليس  اللغة  عىل 

طبيعة  له  وسلوكنا  تفكرينا  يسري  الذي  العادي  التصوري 

معطيات  عىل  باعتامدنا  وجدنا  لقد  باألساس...  استعارية 
التصوري  نسقنا  من  األكرب  الجزء  أن  باألساس،  لغوية 

العادي، استعاري من حيث طبيعته19  .   

الحياة  لغة  يطبع  االستعاري  التغلغل  هذا  كان  وإذا 
يطرح  فإن هذا  تجاربنا،  مختلف  التعبري عن  يف  اليومية، 

السؤال حول مدى صالحية مثل هذا التصور املرتبط باللغة 

املبنية عىل  باستعاراتها  تتسم  التي  األدبية،  للغة  العادية 

اليكوف  يجيبنا  املعيار؛  باللغة  مقارنة  االنزياح  من  قدر 

وترينر، بأن االستعارات الجديدة يف الشعر، تخضع لنفس 

إن  العادية20،  اللغة  يف  املتعارفة  االستعارية  الحاالت 

االستعارات الشعرية تستعمل نفس االستعارات التصورية 

هذا  ويتأسس  مبتكرة،  جديدة  بطريقة  ولكن  التقليدية، 

التقنيات،  من  جملة  عىل  الشعر  يف  االستعاري  االبتكار 

التي يجريها الشعراء عىل االستعارات املفهومية التقليدية 

 ،Elaboration والتفصيل ،Extention من قبيل: التمديد

يف  والتشكيك   ،Combination والجمع  والرتكيب 

فإن  هنا  ــن  Questioning21. ومـ التقليدية  االستعارات 

أن  ميكن  األدب  خارج  املستعملة  االستعارات  من  الكثري 

يعني هذا  أن  األدبية دون  النصوص  استمراريتها يف  تجد 

نزع صفة اإلبداعية واالنزياح عن االستعارات األدبية22.

األنساق االستعارية يف روايات أحالم مستغامني )استعارة 

الذاكرة وعاء أمنوذجا( 

تتخذ دراسة االستعارة يف الرواية مشوعيتها من كون بعض 

روايات ما بعد الحداثة، تتـأسس عىل لغة شعرية، وهو ما 

والروايئ.  الشعري  الجنسني  بني  االلتباس  من  نوعا  يخلق 

الروائية ألحالم مستغامني من  التجربة  وال يخفى ما مييز 

احتفاء باللغة الشعرية إىل درجة أنها اتهمت عند صدور 

روايتها األوىل بأنها نحلت هذه الرواية، وأن الذي كتبها يف 

الحقيقة هو نزار قباين.  لتشابه لغة الرواية مع أشعاره. 

يف  تصورية  استعارات  سبع  رصد  ميكن   السياق  هذا  يف 

روايات أحالم مستغامني وهي: 

استعارة: الذاكرة وعاء

أكد مارك جونسون، أنه ال وجود لمعرفة موضوعية مستقلة عن 
اإلدراك الجسدي وعن الخيال اإلنساني، فنحن ال نستطيع أن ندرك 

العالم إال من خالل أنساق استعارية.
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استعارة: الحب رحلة

استعارة: الحب نار

االستعارة االتجاهية

استعارة: الحوار حرب 

استعارية اللون.  

استعارة: الحاالت أمكنة. 

فبقدر  الروايئ،  العمل  بعنارص  االستعارات  وترتبط هذه 

وحياة  ومواقف  نفسيات  عن  االستعارات  هذه  تعبري 

مرتبطة  أخــرى  لعنارص  استجالئها  بقدر  الشخصيات 

بالفضاء والزمن والحبكة الروائية.. 

عىل   - هنا  املقام  لضيق  نظرا   - مثاال   نقدم  أن  وميكن 

استعارة مركزية  التي كانت  الذاكرة وعاء  باستعارة  ذلك 

ذاكرة الجسد من بدايتها إىل  بسطت نفوذها عىل رواية 

نهايتها. 

الجسد«  »ذاكــرة  روايــة  حبكة  إن 

معاناة  ــىل  ع كلها  تــتــأســس 

البطل)خالد( مع ذاكرته املليئة 

حياته.  واكبت  التي  بالخيبات 

حبيبته  أن  من  الرغم  وعــىل 

باريس  يف  به  ستلتقي  )حياة( 

بعد ربع قرن من الغياب وتقيم 

ما  رسعــان  أنها  إال  ملــدة،  معه 

ذاكرته،  أثقال  مع  وحيدا  ترتكه 

أحد  من  الزواج  قبلت  أن  بعد 

أحالم  رسقوا  الذين  االنتهازيني 

حساب  عىل  واغتنوا  الــثــورة، 

املناضلني الحقيقيني. 

وعاء  ــذاكــرة  ال تصبح  هكذا 

ويستعري  املــايض،  لذكريات 

ــدة ألــفــاظ  لــهــا الـــســـارد عـ

قبيل:  من  بالوعاء  مرتبطة 

و»الدهليز«  املغلقة«  »الغرف 

و»الحقيبة«  و»الــصــنــدوق« 

و»االمتالء« و»اإلفراغ« و»الثقل« و »الحمل« و»السياج« 

التي  التعبريات  من  وغريها  ــالق«....  »اإلغ و  و»الفتح« 

ترتبط باستعارة تصورية واحدة هي »الذاكرة وعاء«23.

لقد عكست رواية »ذاكرة الجسد« موقفني متناقضني من 

الذاكرة/الوعاء، موقف السارد خالد املسكون بفكرة امتالء 

االمتالء  هذا  عىل  اإلبقاء  يف  رغبة  الفن  واعتبار  الذاكرة، 

»إفراغ«  بفكرة  املسكونة  حياة،  البطلة  وموقف  وإثرائه، 

الذاكرة/الوعاء، واعتبار كتابة الرواية التي متتهنها، تحقيقا 

أمثل لهذا اإلفراغ. 

وبقدر ما يعكس هذان املوقفان تصور البطلني من ذاكرتهام 

يعكسان موقفني مختلفني من وظيفة  ما  بقدر  املشرتكة، 

الفن واألدب؛ فـ )خالد( منصهر يف فنه متامٍه معه ممتلئ 

به باعتباره صورة لذاكرته، أما )حياة(، فتضع مسافة، بل 

حدا فاصال بني حياتها الشخصية، وبني كتابتها اإلبداعية/

من  حولتهم  الذين  أبطالها  وبني  بينها  وبالتايل  الروائية، 

الواقع إىل التخييل الروايئ لتفرغهم من ذاكرتها، يقول خالد 

بطل الرواية: 

أن  وقتها،  الوحيدة  متعتي  »كانت   «

أفتح  أن  ذاكريت.  مفاتيح  ُأوِدعك 

لك دفاتر املايض امُلْصَفرَّة، ألقرأها 

وكأنني  صفحة.  صفحة..  أمامك 

أكتشفها معك وأنا أستمع لنفيس، 

أقصها ألول مرة.  

نتكامل  أننا  بصمت  نكتشف  كنا 

املايض  أنا  كنُت  مخيفة.  بطريقة 

الذي تجهلينه، وكنِت أنِت الحارض 

أحاول  والذي  له،  ذاكرة  ال  الذي 

حمــََّلْتني  ما  بعض  ــه  ُأودع أن 

السنوات من ثقل. 

أنا  وكنُت  كإسفنجة،  فارغة  كنِت 

عميقا ومثقال كبحر. 

رْحِت متتلئني يب كل يوم أكث.. 

كنُت أجهل ساعتها أنني كنُت كلام 

فرغُت امتألُت بِك أيضا«24.
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ويقول: 

فقط،  بالكلامت  الفارغة  الذاكرة  ثقوب  متلئني  »أنت 

تعلقك  رسَّ  هذا  كان  ورمبا  بالكذب،  الجراح  وتتجاوزين 

وأعرف  عمرِك،  من  املفقودة  الحلقة  أعرف  الذي  أنا  يب؛ 

ذلك األب الذي مل تريه سوى مرات قليلة يف حياتك، وتلك 

املدينة التي كنِت تسكنينه وال تسكنك، وتعاملني أزقتها 

بدون عشق، ومتشني وتجيئني عىل ذاكرتها دون انتباه.

ما  لتكتشفي  يب  تعلقِت  التي  أنــِت 

تجهلينه.. وأنا الذي تعلقُت بِك ألنىس 

أثقل  ما  تدرين  لو  آه  أعرفه...  ما  كل 

حمل الوصايا حتى بعد ربع قرن، وما 

من  أكرث  يواجهها  التي  الشهوة  أوجع 

مستحيل، وأكرث من مبدأ فال يزيدها يف 

النهاية إال... اشتهاء!«25.    

هكذا تحارص البطَل كلُّ الفضاءات التي 

قسنطينة،  مدينة  يف  باملايض  ارتبطت 

ميكن  مبا  املايض  الزمن  يرتبط  بحيث 

تسميته »الذاكرة املكانية«، التي تتخذ 

البشي26،  الذهن  يف  خاصا  موقعا  لها 

وذلك ما يفصح عنه البطل/السارد قائال:  

»يستيقظ املايض الليلة داخل.. مربكا. 

يستدرجني إىل دهاليز الذاكرة، 

فأحاول أن أقاومه، ولكن، هل ميكن أن 

أقاوم ذاكريت هذا املساء؟

أغلق باب غرفتي وأرشع النافذة.

أحاول أن أرى شيئا آخر غري نفيس. وإذا النافذة تطل عل..

متتد أمامي غابات الغار والبلوط، وتزحف نحوي قسنطينة 

والجروف  األدغــال  تلك  وكل  القدمية،  مالءتها  ملتحفة 

واملمرات الرسية التي كنُت يوما أعرفها، والتي كانت تحيط 

املتشعبة،  مسالُكها  فتوصلك  أمان،  كحزام  املدينة  بهذه 

وغاباُتها الكثيفة، إىل القواعد الرسية للمجاهدين، وكأنها 

تشح لك شجرة بعد شجرة، ومغارة بعد أخرى«27. 

بالذاكرة الجامعية، فالبطل  الفردية  الذاكرة  وبهذا تلتبس 
بنضاالتها،  الجزائرية،  للثورة  ذاكرة  سوى  ليس  )خالد(، 
مدينة  تغدو  حيث  بطوالتها،  شهدت  التي  وفضاءاتها 
من  الجامعية  الذاكرة  كانت  وإذا  للوطن.  رمزا  قسنطينة 
االستعارة،  قبيل  من  حتى  إثارتها  تندر  التي  املوضوعات 
وبالذهن  بالجسد  املرتبطة  الذاكرة  عن  تنفصل  ال  فألنها 
ذاكرته  يف رسد  الوقت  نفس  يف  يساهم  فالفرد  الفرديني، 
الفردية، وذاكرة الجامعة التي ينتسب إليها، والتي ترتبط 
وبوقائع  محددة،  بتواريخ  الغالب  يف 
جسدته  ما  وهــذا  فاصلة28.  تاريخية 
الرسد  حيث  الجسد،  ذاكــرة  روايــة 
مواكبا  يأيت  الجزائر،  لذاكرة  التاريخي 
الفردية  الذاكرة  ترسيد  مع  وملتبسا 

للبطل.

وترتبط الذاكرة يف الرواية ارتباطا وثيقا 
أحد  االسرتجاع  يشكل  حيث  بالزمن، 
الرواية،  بها  استعانت  التي  التقنيات 
السارد،  يعيشها  التي  املأساة  ــراز  إلب
أحالم  وأد  إحباطات  يعاين  أنه  خاصة 
من  ناضل  التي  الجزائرية  الثورة  زمن 
هذا  يف  ريكور  بول  ذهب  وقد  أجلها، 
الصدد إىل أنه يصعب تصور الذاكرة يف 

غياب مرور الزمن29. 

يف  ــذاكــرة  ال ترتبط  ــرى  أخ جهة  من 
الزمن  يتامهى  حيث  بالفضاء،  الرواية 
املسرتَجعة،  الفضاءات  مع  املسرتَجع، 
ومسالكها  بجسورها،  قسنطينة،  وهي 
يف  ترتبط  فضاءات  وغاباتها...وهي 
»إن  الجزائر:  تاريخ  من  هامة  تاريخية  بأحداث  الرواية 
االنتقال من الذاكرة الجسدية إىل ذاكرة األماكن يتم بفضل 
فإن  والتنقل... وهكذا  الجهة  تتعلق مبعرفة  أعامل مهمة 
بأماكن  جوهريا  داخليا،  ترتبط  نتذكرها  التي  »األشياء« 
قبيل  من  نقول عن يشء حدث  ال  فنحن  لذلك  محددة. 
هذا  فعىل  وبالفعل  مكان[.  ]يف  وقع  بأنه  االنتباه  عدم 
أن  قبل  الذاكرة«  »أماكن  ظاهرة  تنشأ  األويل  املستوى 

تصبح مرجعية للمعرفة التاريخية«30. 

والزمن  الذاكرة  بني  الفصل  الرواية  يف  يصعب  ولهذا 

أنِت التي تعلقِت 
بي لتكتشفي ما 

تجهلينه.. وأنا الذي 
تعلقُت بِك ألنسى 
كل ما أعرفه... آه 
لو تدرين ما أثقل 

حمل الوصايا حتى 
بعد ربع قرن، وما 

أوجع الشهوة التي 
يواجهها أكثر من 
مستحيل، وأكثر 

من مبدأ فال يزيدها 
في النهاية إال... 

اشتهاء!«
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عرب  يتم  الذاكرة،  عرب  املايض  الزمن  فاسرتجاع  والفضاء، 
استحضار فضاءات بعينها.

تأرجحها  يف  تكمن  الذاكرة،  ُتحدثها  التي  املأساة  إن 
املتوقع،  املستقبل  والزمن  املسرتجع  املايض  الزمن  بني 

املحكومني معا مبعاناة اللحظة الحارضة، 

وحياة  خالد  البطالن  اتخذ  كيف  الرواية  صورت  لقد 
فـ)خالد(  فنهام،  خالل  من  الذاكرة  هذه  من  موقفني 
بذكرياتها،  مثقل  بها،  محارص  بذاكرته  مسكون  الرسام، 
ولذلك فقد ظل مهووسا برسم جسور قسنطينة، أشهرها 
إىل  أخريا  أهداها  والتي  »حنني«،  بـ  عنونها  التي  لوحته 
قدرته  إىل عدم  يرمز  عنوان  زواجها، وهو  مبناسبة  حياة 
)حياة(  أما  أحاملها،  من  ذاكرته  وإفراغ  ماضيه  نسيان 
فكتبت رواية عنوانها »منعطف النسيان«، جسدت فيها 
قدرتها عىل إفراغ ذاكرتها وقتل األشخاص الذين صادفتهم 
يف  والفن  الذاكرة  بني  الربط  هذا  ويستند  حياتها.  يف 
الرواية إىل أن »فكرة الذاكرة تشكل نقطة انطالق مركزية 

للفن«31. 

  وقد عرب السارد عن هذه الحقيقة أحسن تعبري مستحرضا 
االستعارة املفهومية املرخية بظاللها عىل كل الرواية، أي 

وعاء«،  »الذاكرة  استعارة 
كام  يتجه،  وعـــاء  ــو  وه
نحو  ــارة،  ــ اإلشـ سبقت 
لـ)حياة(،  بالنسبة  اإلفراغ 
بالنسبة  ــالء  ــت االم وإىل 
يف  خالد  يقول  لـ)خالد(، 

الرواية: 

األشياء  من  تفَرغني  »كنِت 
وكأنِك  عنها،  كتبِت  كلام 
وكنُت  بالكلامت.  تقتلينها 
أكرث،  امتألُت  رسمُت  كلام 
يف  الحياة  أبعث  وكأنني 
يب  وإذا  املنسية،  تفاصيلها 
أعلقها  وأنا  بها،  تعلقا  أزداد 
ــىل جـــدران  ــد ع ــن جــدي م

الذاكرة.

أيضا،  بيتي  غرَف  ُأسكنِك  أن  يعني  أليس  أرسمِك،  أن 
بعدما أسكنتِك قلبي؟«32.  

استحالة  عن  للرواية  األوىل  األسطر  منذ  خالد  عرب  لقد 
يف  رسمها  أو  رواية،  يف  بكتابتها  الذكريات  من  التخلص 
لوحة، فالكتابة والرسم امتالء وشحن للذاكرة، وليس إفراغا 

لها، ولهذا فمرض الذاكرة عيص عىل الشفاء: 

»قبل اليوم كنت أعتقد أننا ال ميكن أن نكتب عن حياتنا 
إال عندما نشفى منها. 

جنون،  دون  حنني،  دون  خلفنا  النظر  عىل  نقدر  عندما 
ودون حقد أيضا. 

أميكن هذا حقا؟

نحن ال نشفى من ذاكرتنا. 

ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم، ولهذا ميوت بعضنا 
أيضا«33. 

الطبيب  وصية  تنفيذ  يستطع  مل  خالد  فإن  هذا  وألجل 
الذي توىل معالجة جرح ذراعه، عندما أمره بتفريغ ذاكرته 
مع  جديدة  عالقة  تقيم  أن  عليك   ..« الرسم:  أو  بالكتابة 
أو  الكتابة  العامل من خالل 
تفريغ،  الكتابة  الرسم... 

وأداة ترميم داخل..«34. 

عجز  إن  الــقــول  وميكن 
الذاكرة  إفراغ  عن  )خالد( 
الحبكة  جــوهــر  يشكل 

الروائية

 لقد ظل البطل، عىل امتداد 
البوح الذي تحدث فيه عن 
والجامعية،  الفردية  ذاكرته 
عدم  من  مأساته  عن  يعرب 
أثقال  من  التخلص  قدرته 
محاولة  جرب  وقد  الذاكرة. 
مع  املشرتكة  ذاكرته  نسيان 
امرأة  حب  خالل  من  حياة 
)كاترين(،  تدعى  فرنسية 
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وجوارحه،  كيانه  كل  مأل  ما  الذكريات رسعان  ثقل  ولكن 
حيث تحرض حياة لتلغي كل ما له عالقة بكاترين، لتصبح 
الذاكرة وعاء ميتلئ كل ما اعتقد السارد أنه يفرغه، ميتلئ 
بحب حياة يوما بعد يوما بصورة مدهشة، ويدفع خارجها 

كل االهتاممات األخرى، والنساء األخريات: 

وراحت  بالتحديد،  العاطفة  تلك  داخيل  ُولدت  »...متى 
تنمو برسعة مدهشة، وأصبحت تجاور الحب بعنفه؟

... كان يسكنني ذلك الجوع الدائم إليِك، الذي يجعلني ال 
أشتهي امرأة سواِك.

كنُت أريدِك أنِت ال غري، وعبثا كنُت أتحايل عىل جسدي. 
شهوَته  كنِت  غــريِك.  أخــرى  امــرأة  له  أقــدم  كنُت  عبثا 

الفريدة.. ومطلَبه الوحيد.

يدي  أمرر  حب  لحظة  يف  كنُت  عندما  رمبا،  إيالما  األكث 
عىل شعر كاترين. وإذا بيدي تصطدم بشعرياتها القصرية 
الشقراء، فأفقد فجأة شهية حبي، وأنا أتذكر شعرك الغجري 
الطويل الحالَك، الذي كان ميكن أن يفرش مبفرده رسيري.

كان نحوُلها يذكرين بامتالئِك، وخطوط جسدها املستقيمة 
املسطحة تذكرين بتعاريجِك وتضاريس جسدِك...

كنَت تتسللني إىل جسدي كل صباح وتطردينها من رسيري.

قنبلة  الجسد  املرتاكمة يف  يوقظني أملك الرسي، وشهوتِك 
موقوتة، ورغبة ليلية مؤججة يوما بعد آخر«35. 

وخالفا لخالد فالكتابة عند حياة هي إفراغ للذاكرة، من 
كل رواسب املايض:

».. كنِت فارغة وكان كذبك يف مساحة فراغك«36.

 إنها تنتمي لجيل آخر، ال يشكل املايض عنده سوى عبء 
الثقيلة37،  الثقيلة، وال األشياء  ثقيل، جيل ال تعجبه املهام 
أبيها سوى كذبة كربى الكتساب مجد مزيف،  وما ذاكرة 
ال  وبكتب  فارغة  بجرائد  ذاكرتها  متأل  هي  ذلك  وعوض 

تعنيها ذاكرة التاريخ:  

فائدة أن مينح اسم أيب لشارع كبري، وأن أحمل ثقل  »ما 
يف  مرات  عدة  والغرباء  املارة  أمامي  يردده  الذي  اسمه 
بني  رقم  فقط،  لرقم  ابنة  أنني  أشعر  أن  اليوم...يحدث 

مليون ونصف مليون رقم آخر... أن يكون أيب أورثني اسام 
الجزائر  لكل  ملكا  أصبح  أيب  شيئا...  يعني  ال  هذا  كبريا، 

ووحدها الكتابة أصبحت مليك...  

املحشوة  الفراغات  ســوى  يشء  أعامقي  يف  ...لــيــس 
بقصاصات الجرائد.. بنشات األخبار، وبكتب ساذجة ليس 

بيني وبينها من قرابة«38. 

استعارات  بني  يوحد  لالستعارة  املعريف  التصور  كان  وإذا 
بينها يكمن  الفرق  املألوفة، فإن  اللغة  الشعر واستعارات 
داخل  يجددوا  أن  أي  عىل  واملبدعني  الشعراء  قدرة  يف 
نفس النسق االستعاري ال خارجه، إن استعارة الحب رحلة 
ميكن أن يأخذ تعبريات مألوفة، من قبيل رحلة الحب – 
ومسارات الحب... إلخ، لكنه ميكن أن يأخذ أشكاال مبتكرة 
املألوف  التعبري  عن  ينزاح  أن  عىل  الشعر  قدرة  تكشف 
لالستعارة وليس عن االستعارة التصورية ذاتها، ومن أمثلة 
ذلك ما كشفت عنه يف استعامل أحالم مستغامني الستعارة 
الحب رحلة، حيث أبدعت عشات االستعارات ضمن هذه 

االستعارة الكلية، من قبيل: 

»منذ زمان أخذ كل واحد منا طريقا مخالفا لآلخر«39.

».. كان القطار يسري يف االتجاه املعاكس، وبرسعة مل يكن 
ممكنا معها أن نفعل شيئا.. أي يشء، غري الذهول وانتظار 

كارثة االصطدام«40. 

»دوما كنُت أحبهم. أولئك العشاق الذين يزجون بأنفسهم 

وإذا كان التصور المعرفي 
لالستعارة يوحد بين استعارات 

الشعر واستعارات اللغة 
المألوفة، فإن الفرق بينها 
يكمن في قدرة الشعراء 

والمبدعين على أي أن يجددوا 
داخل نفس النسق االستعاري 

ال خارجه



331

يف ممرات الحب الضيقة، فيتعثون حيث حلوا بقصة حب 
حشوا  قد  يكونوا  أن  بعد  طريقهم،  يف  الحياة  وضعتها 

أنفسهم بني املمكن واملستحيل«41. 

»ها أنِت ذي أمامي، تلبسني ثوب الردة. لقد اخرتِت طريقا 
آخر، ولبسِت وجها آخر مل أعد أعرفه«42.

»يف الحب أكث من أي يشء آخر، ال بد أن تكون لِك عالقة 
تعطيه  أن  دون  سيارتِك،  مقود  له  ترتيك  أن  بالقدر.  ثقة 
أقرَص  تعتقدينه  مبا  صارمة  تعليامت  أو  بالتحديد.  عنوانا 
بِك  وتتعطل  مبعاكستِك،  الحياة  فستتسىل  وإال  الطرق، 
السيارة. وتقعني يف زحمة سري.. وتصلني يف أحسن الحاالت 

متأخرة عن أحالمك!«43.  

شاهقة  ببدايات  نفَسه،  الحبُّ  ُيعيد  مغايرة،  »ِبِصَيغ 
كيف  نتعلم  أن  وعلينا  األمل،  مباغتة  وانحدارات  األحالم.. 
ننتظر أن يوصلنا سائُق الحب الثمل إىل عناوين خيبتنا«44. 

»ستتعلمني كيف تتخلني يف كل مرة عن يشء منِك، كيف 
ترتكني خلفِك كل مرة أحدا.. أو مبدأ.. أو حلام. نحن نأيت 
الحياة كمن ينقل أثاثه وأشياءه. محملني باملبادئ.. مثقلني 
بنا  تقدم  كلام  ثم  واألصدقاء.  باألهل  محاطني  باألحالم.. 
السفر فقدنا شيئا. وتركنا خلفنا أحدا، ليبقى لنا يف النهاية 
سلم  تسلق  ألنه  كذلك  أصبح  والذي  األهم.  نعتقده  ما 

األهميات، بعدما فقدنا ما كان أهم منه«45. 

للحب،  املبِدعة  االستعارية  التلوينات  هذه  كانت  لقد 
أبعادا جديدة، من  إعطائها  أحالم مستغامني عىل  وقدرة 
خاللها  من  برهن  التي  التصورية،  االستعارة  أمثلة  أبرز 
االستعارة  ارتباط  عىل  جونسون،  ومارك  اليكوف  جورج 
باألفكار، حيث: »هناك استعارة واحدة هنا ]الحب رحلة[، 
وليس دزينات من العبارات اللغوية غري املرتابطة...فالفكر 
أويل،  للمجاالت،  العابرة  النسوخ  صيغة  يف  االستعاري، 

واللغة االستعارية ثانوية«46. 

خاتمـــــة

الفكر  خــالل  من  والـــرسدي  الشعري  يتقارب  هكذا 
كل  استبطان  عىل  قدرته  عىل  برهن  الذي  االستعاري، 
عوامل الرسد، من فضاء وزمن وشخصيات وحبكة..إلخ. كام 
برهنت االستعارة عىل تغلغلها يف الفكر البشي، مخلصة 
حضور  مؤكدة  للعقل،  املوضوعية  النظرية  من  املعرفة 
االستعارة يف العلوم ومختلف الخطابات اإلنسانية، حيث 
متثلها  وخارج  االستعاري  نطاقها  خارج  لحقيقة  وجود  ال 

الجسدي والخيايل. 

األصلية  النظرية  إىل  العودة  بهذا  تحقق  االستعارة  إن 
وال  الشعر،  نظرية  خارج  للرسد  مجال  ال  حيث  للرسد، 
املوجهة  الرسدية  املحاكاة  نظرية  خارج  للتخييل  مجال 
جديدة  قــراءة  إىل  بحاجة  نحن  فهل  األفعال،  برتكيب 

لشعرية أرسطو لرصد تطور رسدنا الحديث؟  
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كتابات في الفكر والنقد

حميد لحمداني  السيمياء التأويلية 
تنظيرا وتطبيقا

نموذج القصة القصيرة

القسم النظري:

معطيات منهجية سميائية وتأويلية

للكاتب  القصرية  القصة  لنموذج من  التحليلية  الدراسة  نعتمد يف هذه 
املغريب عمر علوي نانسا عىل تفعيل املنهج السيميايئ التأوييل الذي له 
عالقة مبفهوم السيميولوجيا عند فريديناند دو سوسور باعتبارها ))علام 
واإلشارات  األنساق  مختلف  واستقبال  وتوظيف  انتاج  بأمناط  جديدا 
املوسع   التعريف  وهذا    1 والجامعات.((  األفراد  بني  التواصلية  والرموز 
يشتمل عىل جانبني أساسيني مرتبطني، كام سرنى، بالتأويل ونقصد بهام 
باعتباره  اإلبداع  نتحدث عن  أننا  النفس2. وحيث  اإلجتامع  وعلم  علم 
منظومة من الدوال اللغوية، فإننا نرى أن النصوص األدبية ومنها النص 
بذلك  ونقصد  تجلياتها:  جميع  من  للتحليل  تخضع  أن  يلزم  الرسدي 
األول  والجانب  والسيكولوجية،  والسوسيولوجية  التعبريية  الجوانب 
املعاين  أما  بالداللة.  الشكلية والجانبان اآلخران مرتبطان  بالبنية  متعلق 
الُنقاد والقراء مع  تفاعل  النص فتتم دامئا عرب  امُلستخلصة من مجموع 
بنيته  َيبني معانيه إال عن طريق  النص األديب ال  النص الرسدي، ولكون 
التمثيلية والتخييلية، فتوليد هذه املعاين متوقف بالرضورة عىل تدخل 
التاريخية  والحقبة  ثقافتهم  بنوعيات  أيضا  متعلق  والقراء، وهذا  النقاد 
تكون  لذا  والسيكولوجي،  واالجتامعي  املعريف  نشاطهم  تؤطر  التي 
التأويالت متعددة ولكنها محدودة يف نفس الوقت يف كل حقبة زمنية، 
علام بأن النصوص تبقى دامئا ُمنفتحة عىل القراءات املختلفة يف الحقب 

التاريخية املوالية، فاملعرفة بكافة النصوص األدبية ال ُتستنفد.

من العبث القول بضرورة 
البحث في النصوص 
السردية أوغيرها عن 

معانيها الحقيقية 
والثابتة، فما ُيبَحُث عنه 
فيها عبر العصور دائما 
هو ُمجرد معان نسبية، 
ألن النص كما أسلفنا 

يبقى دائما عبر الزمن قابال 
لقراءات مغايرة بحكم أن 
المعاني فيه تكون دائما 

مبنية احتماليا وليس 
يقينيا. 
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برضورة  القول  العبث  من  أنه  إىل  اإلشارة  من  البد  هنا 
البحث يف النصوص الرسدية أوغريها عن معانيها الحقيقية 
والثابتة، فام ُيبَحُث عنه فيها عرب العصور دامئا هو ُمجرد 
معان نسبية، ألن النص كام أسلفنا يبقى دامئا عرب الزمن 
دامئا  تكون  فيه  املعاين  أن  بحكم  مغايرة  لقراءات  قابال 
مبنية احتامليا وليس يقينيا. وحينام نتحدث عن التأويالت 
املتعددة واملحدودة يف كل حقبة، فهذا يعني أننا نتحدث 
فقط عن النقاد واملهتمني بشأن اإلبداع، ألنه ال ميكن جعل 
يعني شئيا  الخربة، فهذا ال  القراء يف منزلة ذوي  مجموع 

سوى إحداث الخلل يف املامرسات املعرفية.

معظم  من  نستفيد  أن  الدراسة  هذه  يف  نحاول  لهذا 
يف  عليها  اعتمدنا  أن  لنا  سبق  التي  املنهجية   املعطيات 
تحليل نص شعري لنزار قباين3 منذ حوايل خمس سنوات، 
الخصوصيات  وكذا  النظرية  التطورات  مراعاة  مع رضورة 
املعطيات  عىل  اعتامدا  املطبق  التحليل  هذا  يف  الرسدية 
النظرية واإلجرائية للمنهج السيميايئ الذي ُيعترب من أهم 
األدبية،  النصوص  بدراسة  املهتمة  السيميولوجيا  فروع 
 Greimas ونشري بالذات إىل سمياء الناقد الفرنيس غرمياس
الشكالنيني  عند  الوظائف  مفهوم  طور  حني  وخاصة 
هذا  وسيشهد  العوامل،  مفهوم  وهو  فعالية  أكث  ببديل 
التأوييل  السيميايئ  املنهج  صيغة  يف  آخر  تطورا  املنهج 
الفرنيس  الناقد  عند   sémantique interprétative

 .François Rastier فرانسوا راستيي

سنستعري يف دراسة النموذج القصيص املقرتح من السيمياء 
راستيي  فرانسوا  عند  التأويلية  السيمياء  ومن  الغرمياسية 
هو  األهمية  شديد  إجرائيا  مفهوما   François Rastier
مفهوم التناظر  isotopie، ويدل يف منظور غرمياس عىل 
 catégories sémantiques   مجموعة من املقوالت الداللية
تكون ُمتكررة بصيغ مختلفة وتجعُل القراءة امُلتسقة للنص 
اننا  ُممكنة. وينبغي أن يكون بينها تشابه أو تناظر4 عىل 
تكون  العالقات   أخرى من  الرسدي جملة  النص  نجد يف 
مسؤولة بشكل ُملفت للنظر عن ما يحدث يف النص من 
تطور أو تغيري لألوضاع أو نتامي دالالته الداخلية، ويكون 
التعراض   أو   chevauchement التداخل  خالل  من  ذلك 
املقوالت  بني     contradictionالتضاد أو    désaccord
عىل  فسرنكز  العوامل  بخصوص  أما  الداللية.  السيامت  و 
العامل الذات والعاملني املعاكس أواملعارض5  لكون الرصاع 

بينهام ُيعد مركزيا يف تأزيم الوضع الدرامي بني الشخصيات 
الحكائية. وتقتيض االستفادة من راستيي أن تكون القراءة 
من ناحية أوىل مرتبطة مع ما هو ماثل يف النص، ويسميها 
ثانية  متعلقة مبا  ناحية  أو تكون من  الجوهرية  القراءة 
ُيستخلص تفاعليا مع النص وهذا ماثل يف كل ما له عالقة 
أو استنتاجات خارجة عن  أفكارا  التي تضيف  بالتأويالت 

يها راستييه القراء الخارجية.       املنت وُيسمِّ

ونجد أن مفهوم القراءة الخارجية عىل الخصوص، يلتقي 
التلقي  جاملية  بنظرية  املتعلقة   املعطيات  بعض  مع 
نظرا   Wolfgang Iser إيزر  فولفغانغ  األملاين  الناقد  لدى 
خارجيا  ال  َتدخُّ باعتبارها  القراءة  بفعل  األسايس  الهتاممه 
مامرسة  أثناء  املمكنة  التأويالت  آلفاق  وَفْتحا  النص  يف 
ُيستدعى  السيكولوجي  البعد  أن  ننىس  وال  القراءة.  فعل 
االهتامُم به، كلام قادنا النص بطبيعة تكوينه إىل التأويالت 
اثناء  إليه  حاجة  يف  سنكون  ما  وهو  بالذوات  املتعلقة 

املعالجة التطبيقية.    

املنهجي  الرتكيب  الغاية من هذا  أن  إىل  بعد هذا  ونشري 
هي تحقيُق االهتامم بالبنية الداخلية للنص الرسدي، ويف 
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ذات الوقت، الرتكيز عىل احتاملية التعدد التأويل انطالقا 

لة خارجيا  من تفاعل اسرتاتيجية النص مع املقاربة امُلتدخِّ

رشيطة أن تكون هذه مبنية عىل أرضية معرفية ذات أبعاد 

سوسيولوجية.

* * * 

القسم التطبيقي
مراحــل تحليليــة لقصــة: »Game Over« ) انتهــت 

اللعبــة ( 

بالعنوان  واردة  بالتحليل  سنتناولها  التي  القصرية  القصة 

أعاله: ضمن مجموعة قصصية للكاتب املغريب عمر علوي 

ناسنا، وهي: » خارج التغطية مرافعات رسدية »6.

 هــذا النــص القصــيص مُيثــل مــن حيــث بنيتُــه 

العامــة منوذجــا للقصــة املونولوجيــة، وهــي عــىل خــالف 

ــارد  ــوت الس ــة ص ــىل هيمن ــد ع ــة تعتم ــة الحواري القص

الــذي هــو يف نفــس الوقــت الشــخصية املركزيــة الحــارضة 

ــخصية  ــل ش ــا، يف مقاب ــا كلي ــة بصوته ــص واملهيمن يف الن

ــيِكُّ عنهــا  أخــرى هــي الزوجــة الغائبــة عــن النــص واملَح

ــل الســارد.  فقــط مــن قب

زا مبقاطع  القصة ُمعزَّ ابتداء من مطلع  ُز السارد  مَتيُّ يظهر 

عىل  وُمشّددا  هويته  معامل  راسام  نفسه،  عن  كالمه  من 

طبعه امُلسامل وشخصيته امُلهذبة الخلوقة ص: 49. وميكن 

وزُنها  لها  أخالقية،  مقولة  الصفات  هذه  مجموع  اعتبار 

املقولة  ُتقابل  وهي  للنص  الداللية  البنية  يف  األســايس 

النقيضة لها تتميز بها افرتاضيا  شخصيَة الزوجة لكونها غرُي 

ُمساملة وغري ُمهذبة وال خلوقة. ويرتتب عن تعارِض هاتني 

وُمطاوع  ُمهادن  أحدهام  السلوك:  من  منطان  املقولتني 

املنزل والتخل عن  الذي قرر مغادرة  السارد  وهو سلوك 

حقوقه مرصحا بقوله: )) نعم أنا مسامل، وفوق ذلك شخٌص 

لها  أتركه  معا،  بيتنا  البيت،  أغادر  أنا  ُمهذب وخلوق، ها 

وحدها...(( ص: 49  ولدينا كام قلنا سلوٌك نقيض مغايٌر 

وُمخاصم وجازم بالعداء و مرص ’ىل إنهاء العالقة الزوجية 

دون مربرات وال نقاش وهو موقف الزوجة املحيك عنها: 

قف ال ينبغي أن نوجد  )) هي حسمت املوضوع وهذا السَّ
تحته معا...(( ص: 49 

أن  غرمياس  عند  الخاصة  السيميائية  الوجهة  من  ونرى 
الراوي  بوصفه الشخصية املحورية الحارضة يف النص، مُيثل 
 ،opposant املعارض   العامل  أما   Sujet الذات  العامل 
فيكون دامئا ضد أي محاولة تسعى إليها الذاُت املحورية يف 
تحقيق رغبة تكون ُملحة لديها، لكننا نالحظ أن هذا النص 
نزَل  قد  مادام  الزوجة   وهو  املعارض  دورالعامل  ُيبطل 
كالُمها الحاسُم عىل السارد بردا وسالما، ألنه اكتشف للتو 
أن رغبَته الحقيقية ليست هي البقاء مع زوجته يف البيت 
وإمنا هي هجرُها ومغادرة البيت بسالسة، وكأن معارضة 
يف تحقيق رغبة  العامل امُلساعد  الزوجه انقلبت إىل دور 
دفينة ظهرت عند السارد يف لحظة قرار الزوجة، التعارض 
ذات  يف  ُيهمش  تناظر  شبه  إىل  ينقلب  إذن  املوقف  يف 
الوقت لعبة الزوجة امُلخاِصمة وُيبطل مفعولها، كام يزيد 
امُلنتيش  الربوز  لفائدة  النص  االعتباري داخل  إقصائها  من 

للعامل الذات امُلمثَّل بالسارد. 

لدينا يف هذا النص القصيص مقولٌة أساسية أخرى تظهُر يف 
النص وهي مُتثل محورا رئيسيا يف تشخيص طبيعة العالقة 

القريب  باملايض  متصلة  مقولة  إنها  والزوجة،  السارد  بني 

عنوانا  تحمل  أنها  رغم  متعارضان  مدلوالن  ولها  والبعيد 

من الوجهة السيميائية الخاصة عند غريماس أن الراوي  بوصفه 
الشخصية المحورية الحاضرة في النص، ُيمثل العامل الذات Sujet أما 

العامل المعارض  opposant، فيكون دائما ضد أي محاولة تسعى 
إليها الذاُت المحورية في تحقيق رغبة تكون ُملحة لديها، لكننا 

نالحظ أن هذا النص ُيبطل دورالعامل المعارض
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واحدا هو الرّجولة. املدلول األول املتصل باملايض القريب، 

الرجولة  أن  ومفاده  السارد  رواية  وفق  للزوجة  منسوٌب 

َتعني النجاح واالنضباط التام، فقد رأى أن الزوجة كانت 

حريصة عىل أن َتخلق منه منوذجا ملفهومها عن الرجولة 

الرائعة، أي أن يكون السارد )) ناجحا يف أعامله ويتحرك 

لجدول  وفقا  ]حياته[  تفاصيل  ويعيش  محسوبة  بدقة 

يعني  السارد  (( ص: 50 ومل يكن هذا يف منظور  مرسوم 

الحرمان  السلوكية مبعنى  املتعة  فقدان حرية  شيئا سوى 

من عفوية الترصف واملبادرة الذاتية، لذا ميكن القول بأن 

رغبته السارد يف التحرر كانت كامنة 

يف ذاته الباطنية وكان َحْسم الزوجة 

إيقاظ  عامَل  معه  بقائها  بعدم 

لتلك الرغبة يف وعيه، لذا بدا وكأنه 

كانت  فإذا  عليها،  انتصاره  ُيشهر 

اإلقامة ويخرسه  هي  سرتبح منزل 

هو  ما  سريبح  ذلك  مع  فإنه  هو، 

أغىل يف نظره من ذلك بكثري، وهو 

اسرتجاع ما اعتربه رجولته الحقيقية 

التي ترىب عليها منذ مراحل الطفولة 

الصدد  هذا  يف  أبيه.  من  بتشجيع 

هامش  إىل  قارئه  الــســارُد  يحيل 

القصة،  هذه  من  الثانية  الصفحة 

القدمية يف أن  ُمشريا فيه إىل رغبته 

أبيه يأكل الطحال  يكون رجال مثل 

املشوي الحار دون دموع وال رصاخ  

السارد  قول  حسب  ويبدو  ص:50. 

أبدا  فيه  ميت  مل  الطفل  أن  أيضا 

الزوجة  مع  الحقيقي  رصاعه  وأن 

أن  رغم   فيه  الطفُل  يقوده  كان 

انتفاضته يف وجها تأخرت إىل لحظة 

االنفصال )) وأنا أسري يف الرصيف فكرت يف أن كل خالفها 

مل يكن معي، كان مع ذلك الطفل الذي بقي حيا  بداخل، 

كان  عناده هو الذي يحفظ يل يف األعامق شيئا من معنى 

الحياة. (( ص: 50   

هكذا تنتظم العنارصاألساسية لهذه القصة القصرية يف بناء 

الحرية  القيود عىل  االنعتاق من  معامل  ُد  ُيجسِّ عامل حريك 

من  رأينا،  كام  ذلك،  يتأسس  التلقايئ,  وبنائها  الشخصية 

وعامل  التحرر  يف  راغب  أسايس  ذايت  عامل  خلق  خالل 

معاكس وهو الزوجة التي انقلبت معاكسُتها إىل مساعدة، 

فحني َخططت لفربكة شخصية جديدة للسارد عىل هواها 

تتناقض مع مثاله النموذجي القابع يف ذاته يف حالة كبت، 

الطفل  مبساعدة  سانحة  الفرصة  امُلستلُب  السارد  ووجد 

الكامن فيه لفرض وجوده عىل أنقاض الشخصية املصنوعة. 

وكانت هذه الفرصةا كام رأينا هي قراُر الزوجة  الحاسم يف 

أن ال يظال معا تحت سقف واحد. 

نعترب كل ما سبق يف هذا التحليل، مرحلة أوليا يف إنجاز 

الدراسة وما حملت من توصيف ُمرِبز لطبيعة النص، وما 

وصلت إليه من تأويل، فقد بدا لنا 

علم  يرفع  بطال  رأينا،  كام  السارد، 

التحكم،  من  واالنعتاق  الحرية 

العيش  يف  الرغبة  تحقيق  أجل  من 

وقد  الخاصة،  اختياراته  بقياده 

كان  مبا  إشهاديا  االنتصار  هذا  َز  عزَّ

وخاصة  ــايض،  امل يف  لديه  يحدث 

يتحدي  األكـــل،  عند  كــان،  حــني 

تضاعيف  الحار يف  الفلفل  عدوانية 

أبيه.  من  بتشجيع  املشوي  الطحال 

هامش  عىل  السارد  تعليق  يف  ورد 

الطفويل  القصة متحدثا عن ماضيه 

قطع  يف  الحار  الفلفل  مع  وقصته 

حال  الطُّ ))..تناولُت  فقال:  الطحال 

أحب   كنت  مرة، ألين  املشوي ألول 

الطحال  أيب  مثل  آكل  أن  أكرب،  أن 

أن  ودون  بشجاعة  الحار  بالفلفل 

صار  هكذا  أرصخ،  أو  عيناي  تدمع 

 .7)) الرجولة  بطعم  آخر  ُطحاٌل  يل 

ُز السارد فرحته  من جهة أخرى، ُيَعزِّ

بوسيلة  الزوجة،  جسدته  الذي  التحكم  من  باالنعتاق 

التعبري التخييل، من خالل التشبيه التمثيل الذي صور به 

لحظَة فرحه العارمبالتحرر من ربقتها، بعد ما أكل الطحال 

عىل قارعة الطريق: )) رفعُت رأيس عاليا وخبطُت برجل 

عىل األرض كطائر َيخرج للتو من بركة ماء، نظرُت أمامي 

وقلت للطفل: ها قد شبعَت من الطحال املشوي، ما ]هو[ 

برنامُجك أيها الطفل امُلقرف الجميل (( ص:50 

واالختيارات  العالمات  بني  القيمية  املقارنة  ناحية  من    

تنتظم العناصراألساسية 
لهذه القصة القصيرة 
في بناء عالم حركي 

ُد معالم االنعتاق  ُيجسِّ
من القيود على الحرية 

الشخصية وبنائها 
التلقائي, يتأسس ذلك، 
كما رأينا، من خالل خلق 

عامل ذاتي أساسي 
راغب في التحرر وعامل 

معاكس وهو الزوجة 
التي انقلبت معاكسُتها 

إلى مساعدة
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الرسدية وما يرتتب عنها عىل املستويني الرتكيبي واإلقناعي 
القصة، كام نرى، ال ُيعىل  النص، فإن صوت السارد يف  يف 
خارج  الحيك  كامل  يف  الزوجة  حركية  برتك  وذلك  عليه، 
الناقل لكالِمها والشاهُد عليها  النيص، فالراوي هو  املجال 
والحكُم عىل سلوكها يف نفس الوقت، أما من جانب صياغة 
رؤية  له  النص  أن  إىل  سابقا  أرشنا  فقد  الرسدية،  الرؤية 
مونولوجية تعتمد عىل سلطة الذات املهيمنة حضورياً يف 
النص وروايًة للمحتوى وَسبكا لألحكام والخالصات وهذا 
التي  الحوارية  الَبنينة  نطاق  يوجد خارج  النص  أن  يعني 
مبدئيا  ميكن  لذا  الرؤى،  متعدد  لخطابات  حاملة  تكون 
وال  دميقراطي  غري  بأنه  مونولجي،  حكايئ  نص  اعتبارأي 
هو عادل او مقنع يف  توزيع األدوار. فمعظم الخطابات 
ُتعاين  وهيمنته،  امُلتكلم  محورية  عىل  املعتمدة  الرسدية 
الَهشاشة اإلقناعية باملنطق، لذا  بنيُتها الرسدية من بعض 
التعبريية  بالوسائل  النقص  هذا  تعويُض  العادة   يف  يلزم 
األسايس  املدخل  هو  وهذا  عموما،  واملجازية  االستعارية 
والروايئ عموما،  القصيص  الفن  بالشعر يف  الرسد  الندماج 
وقد رأينا قبل قليل لجوء السارد يف هذا النص إىل التشبيه 
التمثيل للتعبري عن فرحته بحريته وهو يخبط عند امليش 
بحذائه عىل األرض، ِمثَل ذلك الطائر الذي ينطلق ُمحلقا 
يف دفعة واحدة من الربكة املائية نحو السامء. لقد كانت 
الغاية من هذه الصورة هي اإلقناع الجاميل بصدقية السارد 
يف التعبري عن عارِم فرحته باالنعتاق من سيطرة الزوجة. 
والواقع أن هذه القصة، رغم مَتيز منطها الرسدي  كانت يف 
أَمسِّ الحاجة إىل مزيد من الَجرعات الجاملية واالستعارية 
الحكايئ  املسار  يف  الذايت  التحكم  هيمنة  من  ُتخفف  ليك 
الكايف  املنطقي  اإلقناع  غياب  سوى  شيئا  يعني  ال  الذي 

برواية السارد.

كان تحليلنا  حتى اآلن لهذه القصة القصرية، التي ال نخفي 
الناقد فرانسوا  إليه، مندرجا يف ما سامه  متيُّزها رما أرشنا 
إعادة  يف  تعتمد  التي  وهي  الجوهرية  القراءة  راستييه 
إبراز العالقة بني عنارصها املختلفة يف ضوء البنية العامة 
للنص، مع اإلشارة إىل أن االنتقال إىل التأويل، يكون عائدا 
اىل ما سامه هذا الباحث: القراءة الخارجية. وقد جاء يف 
تأويلنا لهذه القصة أن السارد يرفع شعار الحرية واالنعتاق 
من التحكم، وهذه الخالصة املشرية اىل ما يسمى املعنى، 
خاصة  مستوحاة  ولكنها  النص  يف  بحرفيتها  واردة  ليست 
من صورة امليش املنطلق للسارد يف الشارع وصورة الطائر 

اىل  الدعوة  يف  املعنى  تلخيص  إن  السامء.  إىل  املنطلق 
مدلول  يشء  كل  رغم  هو  التحكم  من  واالنعتاق  الحرية 
القصة  يف  معلن  غري  ألنه  النصية  املعطيات  عىل  ُمضاف 
من  التام  وضوحه  حامال  جاء  بل  املبارشة  الصيغة  بهذه 
يف  وأنا  النص  لقارىء  الذهني  االستنتاج  من  أي  خارجها 
الحالة الحالية هو ذلك القارىء، واألدهى من هذا أن هذا 
االستنتاج أغلق النص الذي ال يقبل أساسا أي يكون ُمغلقا. 

أتوقع شخصيا، بعد هذا، أنني لو قلُت يف ويوم ما لصاحب 
النص وأنا أقف أمامه منتشيا بإغالق املعنى يف قصته: بأن 
كنَت  أنك  هو  هذه  قصتك  يف  املبدع  أيها  فعلَته  ما  كل 
أقول  الزوجة،  تحكم  من  واالنعتاق  الحرية  عن  تبحث 
أبحث  ال  »..أنا  قائال:  يجيبني  أن  احتامليا  أتوقع  بأنني 
عن الحرية وال الهرب من التحكم بل أبحث أن أعود اىل 
طفولتي ُمتسكعا ُمقرفا شقيا باحثا عىل الدوام عن الطحال 
ووجه  مطلبي  فهذا  عدوانيته  ألتحدى  الحار  املشوي 

امئة الغري...«       سعاديت الدَّ

 *  *  *

وبعد، إذا سمحت لنا السميولوجيا، وضمنها سيمياء األدب 
التلقي  ونظرية  السيكولوجية  الخلفية  باستثامر  التأويلية 
هذه  يف  النظر  بإعادة  السوسيولوجية  االشــارات  وبعض 
املختلف  مع  النقيض  فيها  يتفاعل  التي  الرسدية  البنية 
تفصيل  سبق  ملا  ُمغاير  تأويل  إىل  نصل  فإننا  وامُلؤتلف، 
الكالم فيه، وقد تكون شخصية السارد فيه عندئذ خارسة 
بعض  أن  نفرتض  السياق  هذا  يف  شتى.  نواح  من  الرهان 

كان تحليلنا  حتى اآلن لهذه 
القصة القصيرة، ... مندرجا 

في ما سماه الناقد فرانسوا 
راستييه »القراءة الجوهرية« 
وهي التي تعتمد في إعادة 

إبراز العالقة بين عناصرها 
المختلفة في ضوء البنية 

العامة للنص



341

النقاد أو القراء قد يتساءلون بخصوص موقف السارد يف 
الزوجة  ُيضيُِّع عالقته مع  النص، فيقولون مثال كيف  هذا 
الناجح يف عمله واملنضبط يف حياته  الرجل  ويضيع صفة 
رغبته  ليحقق  الشارع  يف  ارمتائه  عن  يبحث  أن  أجل  من 
الطفولية يف أكل الطحال املشوي الحار عىل قارعة الطريق؟ 
ُمفرغة  حلقة  يف  فعال  تدور  تزال  ال  شخصيته  تكون  أال 
ُمربكة لعالقته بالزوجة ومنقلبة نحو املايض الطفويل الذي 
ترىب فيه عىل العناد، وقد أفصح كام رأينا عن هذه الخبايا 
أن  الرصيف فكرُت يف  )) وأنا أسري يف  قال:  النفسية حني 
كل خالفها ) يقصد الزوجة ( مل يكن معي، كان مع ذلك 
الطفل الذي بقي حيا بداخل.. (( ص: 50. يلتقي هذا مع 
تأكيد السارد عىل ازدواجية شخصيته الجامعة بني الرجل 
الفاشل  يف زواجه والطفل الكامن فيه والذي له السلطة 
الكاملة عليه، بل إن الطفل توىل أمر تحقيق برنامجه يف 
اآلن  برنامجك  ما   ...(( القصة:  نهاية  يف  جاء  كام  العيش 
أيها املقرف الجميل؟ ((، أال يحق لنا القول بعد هذا بأن 
شخصية السارد، كانت منذ الصبى تعيش حالة رصاع دائم 
كانت  النفسية  هشاشته  وأن  الرجولة  تحقيق  أجل  من 
سببا يف عدم قدرته عىل التكيف مع الزوجة التي ساهمت 
ما  لزمن  أنفه   الخاصة وحولته رغم  يف اخضاعه إلرادتها 
الشخصية  تلك  وأن متاهيه مع  ناجح ومنضبط.  إىل رجل 
املنظور  من  معها،ليس  يعيش  التي  املتسكعة  الطفولية 
التخلص  عىل  َيقِدُر  ال  نكوص  حالَة  سوى  السيكولوجي، 
منها، وقد نرفع درجة التأويل إىل األقىص فنقول أال يكون 
السارد قد كان َيعيش وضعية انفصام يف الشخصية: يدافع 
البقاء  يف  هو  ويفشل  الزوجة  مع  رصاعه  يف  الطفل  عنه 
معها تحت سقف واحد، ثم ينجح الطفل أخريا يف جعله 
ها  للطفل  وقلُت  أمامي  نظرُت   (( امُلقرفة  لنزواته  ينقاد 
قد شبعَت من الطحال املشوي، فام هي برامجك اآلن أيها 

املقرف الجميل ؟ (( ص: 50 واصارح القراء أنني أرى هذا 
التأويل بنفيس » ُمغرضا » إىل حدما، مع أنه ُمتامه بسالسة 
التي تجعل احتاملية صدوره  النصية، فهي  مع املعطيات 
التأويل  جانب  إىل  ممكنة  النقاد  من  غريي  من  أو  مني 

السابق امُلعتِمد عىل ما يجود به النص ظاهريا. 

يتبني لنا حسب هذا التأويل من جهة أخرى، أن االنجذاب 
عن  مها  تحكُّ يقل  ال  التي  الطفولية  املرحلة  نحو  القرسي 
تحكم الزوجة يف السارد، بكل ما يلحق بذلك من الرغبة 
يف اجتالب اللذة الذاتية املزيجة باألمل والتعرض لقسوته، 
أقول يتبني لنا أن هذه الحالة شبه قريبة من ذلك الطفل 
ناسنا يف ترصيح  عمرعلوي  القصة  كاتب  إليه  أشار  الذي 
هذا  يكون  أن  الّصدف  عجيب  فمن  األدبية،  للصحافة 
مجموعته  نش  من  واحدة  سنة  قبل  تحدث  قد  الكاتب 
سبب  حول  سؤال  عىل  جوابه  سياق  يف  هذه،  القصصية 
نشه لعمل آخر بعنوان:« وصايا الشيطان الطيب »8 وهو 
عمل ُمهتم بالكتابة الشذرية، فقال: )) حني فكرُت يف كتابة 
هذا الكتاب اللعني، كنت مدفوعا بقوٍة، بيدّيْ ذلك الطفل 
بضحكة  ثم  الحافات،  تلك  يف   دامئا  يضعني  كان  الذي 
غريبة يدفعني ألسقط، كان يوفر علَّ وقت التفكري وعناء 

هل يحق لنا أن ُنطابق بين 
شخصية السارد في القصة 

القصيرة التي درسناها وبين 
الكاتب في جانبْي الربح 

والخسارة والخضوع لهيمنة 
الطفولة وانفصام الشخصية ؟
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اختيار االحتامالت وحساب الربح والخسارة (( 9

السؤال املطروح اآلن هل يحق لنا أن ُنطابق بني شخصية 
يف  الكاتب  وبني  درسناها  التي  القصرية  القصة  يف  السارد 
جانبْي الربح والخسارة والخضوع لهيمنة الطفولة وانفصام 
الشخصية ؟ نعتقد فقط أن الترصيح  املبارش ألي كاتب، 
ميكن أن يلقي بعض الضوء عىل إبداعه، لكن مجال اإلبداع 
يحظى باستقالليته وخصوصياته املتميزة عىل الدوام، وال 
فاملسالة  التخييلية  عواملهم  تنائج  الُكتاب  لتحميل  مجال 
ستكون عندئذ شبيهة بتحميل الحامل مسؤولية ما قام به يف 

حلمه من انفالتات قد تكون غري مقبولة اجتامعيا.

نستفيد من كل هذا املسار التحليل املزدوج، أن التأويالت 
إىل  راجعا  اختالفها  يكون  قرائية  منظورات  هي  الرسدية 
يف  معيارنا  نجعلها  التي  والثقافات  االهتاممات  تباين 
انتقاء العنارص النصية التي نعتمد عليها يف تأسيس نوعية 
هو  التأويل  إن  آخر،  ومبعنى  إليه.  منيل  الذي  التأويل 
نتيجة تفاعل معرفة الناقد أو القارئ مع الذخرية البنيوية 
والداللية النصية. ونشري إىل جانب مهم نبَّهت إليه نظرية 
التلقي، من خالل الدراسات القيمة التي أنجزها: ولفغانغ 
ما سامه  تتم عن طريق  النصية  التأويالت  أن  إيزر، وهو 
هذا الباحث وجهة النظر الجوالة للقارئ، فهي التي تنتقي 
وإيابا،  ذهابا  القراءة  اثناء  التأويل  يف  العنارصاملعتَمدة 
أو  معينة  مبدلوالت  النصية  الفراغات  ملء  يتم  وأحيانا 
اقرتاح أفكار احتميالة مناسبة للمواقع التعبريية امُللتِبَسة، 
كل هذا من أجل بلوغ ما سامه التأويل املتسق.10  ونظن 
 Gameلقصة بها  قمنا  التي  الثانية  القراءة  التأويل يف  أن 
القراءة  ضمن  معظمه  يف  جاء  اللعبة(  )انتهت    over

الخارجية.

التي  للتأويل  امُلزدوجة  اإلمكانيه  عن  للكالم  عدنا  وإذا 
بلغناها يف هذه الدراسة نرى أنها دالة عىل أن النصوص 
األدبية ومنها القصصية ال ُتعلن عن معانيها النهائية دامئا 
لتكون  قابلة  أو استعارية  لنا تلميحات متثلية  وإمنا تقدم 
تأويالت مختلفة، وهذا يعني أن بلوغ ما ُيسمى بحقيقة 
الثابتة والنهائية ال َيستقيم مع احتامالت  النص اإلبداعي 
ُخضوع النص لقراءات متعددة عرب الزمن. ونرى أن علوم 
النقد األديب تكون ُمساعدا هاديا إىل التأويالت االحتاملية 
املنسجمة مع املعطيات النصية أو املستجيبة لثقافة الناقد 
والسوسيولوجية  النفسية  للمعطيات  استيعابه  ومدى 

املؤطرة لألعامل الرسدية املعنية بالتحليل. وهذا دال عىل 
والنظريات  املناهج  من  تستفيد  التحليلية  املعارف  أن 
النصوص األدبية والجوالن يف  القادرة عىل إضاءة غموض 
َمغالقها باللغة املَنطقية أحيانا والحجاجية غالبا. والنتائج 

عىل الدوام ال تكون إال تأكيدا لنسيبة حقيقتها.

املهــم يف كل مــا وقفنــا عليــه هــو أن اكتســاب 

ــراغ،  ــن ف ــأيت م ــة ال ي ــوص األدبي ــل النص ــارات تحلي مه

ــة.  ــربة طويل ــريف وخ ــق مع ــا إىل تعمُّ ــاج جدي ــو يحت فه

والكســل يف متابعــة املعــارف النقديــة ال ينتــُج تحليــالت 

ــني  ــز ب ــة التميي ــذه الحال ــرضوري يف ه ــن ال ــاءة، وم بن

الُقــراء العاديــني وبــني ذوي الخــربة مــن النقــاد واملهتمــني 

ــون  ــن تك ــة ل ــم معرفي ــة بدعائ ــراءة التحليلي ــج الق فنتائ

أبــدا هــي مجــرد القــراءة العاديــة البعيــدة عــن تعميــق 

النظــر يف النصــوص ومــا يحيــط بهــا ويؤطرهــا مــن ثقافــة 

ــوس. ــع امللم ــي بالواق ــة ووع ــالت ذاتي ومؤه

ملحق الدراسة 
 ]انتهت اللعبة[ GAME OVER  النص الكامل 

لقصة: 

للكاتب املغريب عمر علوي ناسنا من مجموعته 
القصصية: خارج التغطية ُمرافعات رسدية 

 دار العني للنش. الطبعة األوىل 2012 ص: 49- 50
 

)).. نعم أنا ُمسامل وفوق ذلك شخٌص مهذب وخلوق. ها 
أنا أغادر البيَت، بيَتنا معا، أترُكه لها وحدها، هي َحسمت 
املوضوع. هذا السقف ال ينبغي أن نوجد تحته معا رفعُت 

إذا عدنا للكالم عن اإلمكانيه 
الُمزدوجة للتأويل التي بلغناها 
في هذه الدراسة نرى أنها دالة 
على أن النصوص األدبية ومنها 
القصصية ال ُتعلن عن معانيها 
النهائية دائما وإنما تقدم لنا 
تلميحات تمثلية أو استعارية 
قابلة لتكون تأويالت مختلفة
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االَن  السقف  هذا  النجوم،  من  الخاليه  للسامء  برصي 

يجمعني بجميع الناس، أو عىل األقل هؤالء الذين ميشون 

مازالت  التي  املحالت  يتبضعون يف  أو  الرصيف  اآلن عىل 

مفتوحه يف هذه الساعة املتأخرة من الليل. 

تحت  عنه  رغام  واعيا  يبدو  الذي  الشارع،  من  جانب  يف 

من  قطٍع  شــواِء  دخــاِن  سحابة  تتصاعد  النيون  أضــواء 

قطٌع  كثريا  َيعشُق  بداخل  مل ميت  الذي  الطفل  حال.  الطُّ

الخبز.  ُلبابة  بياض  بالسواد  َتْصَبُغ   الطحال املشوي وهي 

حال  الطُّ ِقطَع  ُيقلُِّب  يزاُل  ما  كان  الذي  العجوز  قصدُت 

الُخضار  صندوق  عىل  جلست  الجمرامللتهب.  فــوق 

الخشبي، وطلبُت ِنصَف خبزة وقطعا أوصيته أن يختارها 

بعناية. تخيلُتها وهي يف البيت وحدها اآلن، أحسسُت بأن 

ٌمقرفا،  ذلك  َتِجُد  كانت  َتغري،  قد  فمي  يف  الطحال  طعم 

رجل محرتم و« كالس« يجلس اآلن عىل صندوق خشبي 

وميضُغ تلك األشياء التي ال فكرَة له ُمطلقا إن كانت نظيفة 

مبا يكفي.

حاولت أن أكنس من رأيس كل فكرة عن النظافة املقرفة 

التي َتجعُلني ال أستسلم لنصف الخبزة الذي يحتضن يف 

أحشائه ألذ قطع الطحال.

وجهه  من  وأطل  بالرِّىض  إحساسه  وتصاعد  الطفل  شبع 

الذي أحسست به ساخنا يستدفُئ  مبعدته. وأنا أسري يف 

الرصيف فكرت يف أن كل خالفها مل يكن معي، كان مع ذلك 

الطفل الذي بقي حيا داخل، كان عناُده هو الذي يحفظ 

الحياة. قالت مرة سأصنع  يل يف األعامق شيئا من معنى 

منك رجال رائعا. مل انتبه حينها للمعنى العميق لطموحها، 

الذي كانت تشتهيه، رجٌل  الرجل  فقد صنعت فعال ذلك 

تفاصيله  ويعيش  محسوبة  بدقه  يتحرك  أعامله  يف  ناجح 

وفق جدول مرسوم. لكني اكتشفت متأخرا أنه يف اللحظة 

ُمتُّ متاما،  فيها من تسويتي رجال، كنت قد  انتهت  التي 

وكان رجل آخر ال عالقه له يب، قد ولد ليحتل كل تفاصيل 

حيايت. 

رفعُت رايس عاليا وخبطت برجل عىل األرض كطائر يخرج 

قد  ها  للطفل  وقلت  أمامي  نظرُت  ماء،  بركه  من  للتو 

شِبعت من الطحال املشوي ما برنامجك اآلن أيها امُلقرُِف 

الجميل...(( ) انظر املرجع أعاله( 
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التوقف عند  َيـِر عىل نهجه منذ عقود تطلعا إىل  السِّ اعتاد كتاب  تقليدا  الفكرية)1( –  الذاتية  -بإصدار سريته  كرس سعيد 
املؤثرات التي أسهمت يف صنع شخصياتهم، ونسج هوياتهم الرسدية، وتوجيههم إىل تبني اختيارات ومواقف بعينها. وبحكم 
املسافة التي تفصل بني زمنْي التجربة والكتابة، يصعب اسرتجاع ما وقع وتذكره بحذافريه.  ومن ثم ال تكمن املفارقة  يف إثبات 
مدى قدرة الذاكرة عىل استعادة  وقائع سابقة )مادية األحداث يف حد ذاتها(، بل يف منحها معنى جديدا  والحرص عىل اتساقها 

وفق مقتضيات الحارض وإكراهاته سعيا إىل فهم الذات واستيضاح رسيرتها عرب الصريورة الزمنية.

إىل  والرسد-  املعيشة  التجربة  بني  متوقعها  نطاق  يف   – الذاكرة  تسهم 
بسبب  األصلية)2)  للحقيقة  مخالف  جديد  بناء  تشييد 

تدخل عوامل كثرية )النسيان الطبيعي، والنسيان املتعمد، 
النسيان،  أو  التذكر  وكثة  والتصنع،   والتوهم،  واالنتقاء، 
اعتبارات  بني  من   – يهم  ما  النسيان(.  أو  التذكر  وقلة 
هو  ونوعه،  شكله  كان  أيا  السريذايت  املشوع  يف  أخرى- 
يف  السابقة  التجارب  صاحبت  التي  األحاسيس  استعادة 
بوعي ومنظور  لها وتعليلها  ثانية  قراءة  مهدها، وتقديم 
جديدين، وإضفاء االنسجام عىل ما تناثر وتنافر  وتالىش 

منها يف امتداداته الزمكانية.

الحياة الفكرية

يرصح سعيد بنكراد بامليثاق السريذايت يف العنواننْي األساس 
والفرعي بتواتر ياء املتكلم من جهة وبالرتكيز عىل التكوين 
بأنه  الرئيس  العنوان  يف  يوحي  ثانية.  من جهة  الشخيص 
منقاد  ومذعن لحريته وظنونه التي أفضت به إىل مآل ما 
وفق ما سطرته ظروفه االجتامعية وأحواله النفسية. ويف 
هذ اإلطار عاش امتحانا عسريا فرض عليه  إثبات ذاته يف 
واملزالق  األخطار  وتدارك  واستحقاق،  الوجود عن جدارة 
التي كانت تؤثر سلبا يف تحقيق متمنياته وأهدافه، وتزرع 

محمد الدايه
الوفاء للحب األول 

 واألبدي
في ظالل »العالمة« 

الفيحاء وجدُت ضالتي

كتابات في الفكر والنقد
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يف  وعزميته  إرادته  وتحبط  نفسيته،  يف  واالرتياب  الشك 

الجاهل كام يقول  العاقل خري من يقني  الحياة.  إن ظن 

بوابُة  وتردد-  َتسْتبُعه من شك  -ملا  فالحرية  السائر.  املثل 

حني  يف  واستكشافه.  املجهول  الرتياد  ومسلٌك  املعرفة، 

ونظر.  تبرص  دون  بالحقيقة  أعمى  تسليم  هو  اليقني  أن 

وهذا ما أجمله ديكارت يف قوله الشهري. » أنا أشك إذن أنا 

موجود«. إلثبات أن الشك هو السبيل األمثل للوصول إىل 

الحقيقة واليقني باعتامد القرائن والحجج املناسبة.

عالوة عىل إحالة املتكلم إىل ذاته املفرتضة، يؤكد- يف اآلن 

مرورا  املستقبل  إىل  املايض  من  الزمن  استمراريَة  نفسه- 

يتسم  الــذي  الحارض  بفضل  املــايض  يتشكل  بالحارض. 

براهنيته وفوريته، وبقدرته عىل االحتفاظ مبا وقع وإعادة 

تحيينه وإنتاجه، وبفاعليته يف رسم معامل مستقبل غامض 

ومتذبذب. ال يشعر اإلنسان -يف تعامله مع الحارض- بحدة 

القلق التي تنتابه عادة يف استحضار وقائع املايض أو توقع 

ما سيحدث الحقا.« الحارض هو النقطة  التي أكون فيها 

األكث  اللحظُة  إيل-  بالنسبة  وهو-  تاريخي،  مع  ُمتامهيا 

أندمج يف  وبفضله فحسب  فبفضله   واقعية يف وجودي، 

مهمة  والنفيس«  املوضوعي  »الحارض  يؤدي  األشياء«)3(. 

الفصل بني ما أصبح يف خرب كان وما يلوح يف األفق، وبني ما 

تراكم يف طوية اإلنسان من أحاسيس متناقضة وما يؤرقه 

الحارض  قيمة  تكمن  الغامض.  املستقبل  مواجهة شبح  يف 
جديدة  سياقات  وفق  املايض  تجارب  تركيب  إعــادة   يف 
للسباحة ضد التيار إما مبجاراة وتريته وُمداراتها  تطلعا إىل 
الوصول إىل بر األمان، وإما باالنسياق واالنجراف معها إىل 

هاوية املجهول.

يتضح- من خالل العنوان الفرعي- أن سعيداً بنكراد حرص 
عىل  مركزا  التكوين«  »سرية  نطاق  يف  ذاته  عن  رسده  ما 
الظروف والعوامل التي أسهمت يف بناء شخصيته، وتأثيث 
لو  الوجود.  من  مواقفه  وبلورة  الرسدية،  مكونات هويته 
عاش يف ظروف أخرى لسلك مسارب وطرقا مغايرة ُمفضيًة 
به إىل مصري مختلف جذريا عن مآله الحايل. إن الظروف 
التي عاشها سعيد بنكراد، وحتمت عليه املرور  مبحطات 
بعينها أدت به يف- آخر املطاف- إىل النتائج نفسها حتى 
الحاصل  األدب.  عوض  الرياضيات  أو  الفلسفة  درس  لو 
أن املكان والظرف هام اللذان جعال من بنكراد سيميائيا، 
و«من عبد الله العروي تاريخيانيَّاً، مثلام جعال من سارتر 
وجوديا ذا نزعة إنسانية، ومن ألتوسري ماركسيا ضد النزعة 

اإلنسانية، وهذا باعرتافهام نفسهام«)4(. 

عوض  الفكري  مسارهم  اسرتجاع  الكتاب  من  كثري  اعتاد 
وثقافية  وجودية  لبواعث  الخاصة  حياتهم  عىل  الرتكيز 
ويختلف  يتميز  خطابيا  منطا  يتبنون  بذلك   وهم  وفنية. 
عن السرية الذاتية وإن كان يستند إىل جملة من بنودها 
الرسدية،  الهويات  تطابق  االستعادي،  )الحيك  األساسية 
أو  الخاص  األدب  ضمن  ويندرج  معينة(،  شخصية  تاريخ 
ُتعنى  الذاتية  السرية  أن  النمطني  بني  مييز  ما  الشخيص. 
الخاصة( يف حني  والحميمة)الحياة  الخاصة  السارد  بحياة 

اعتاد كثير من الكتاب استرجاع 
مسارهم الفكري عوض التركيز 
على حياتهم الخاصة لبواعث 
وجودية وثقافية وفنية. وهم 

بذلك  يتبنون نمطا خطابيا 
يتميز ويختلف عن السيرة 

الذاتية
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التي  والظروف  األجواء  الفكرية  الذاتية  السرية  تستوعب 

وتحسني  مواهبه،  وصقل  الشخيص،  تكوينه  يف  أسهمت 

مؤهالته.ال يتناول حياته الخاصة إال بالقدر الذي تسعفه 

خاضها  التي  املعارك  وإبراز  الفكري،  مساره  توضيح  عىل 

والعوائق التي تغلب عليها حرصا عىل نيل مراده.

 وعىل غرار كتاب  -من قبيل بول ريكور، وميخائيل نعيمة، 

الحياتني  بني  أيضا  بنكراد  سعيد  مييز  العروي-  الله  وعبد 

الخاصة والفكرية قائال: » مل أكن معنيا يف ما قدمته يف هذا 

ضمنها،  ُيصنف  ال   فهو  الذاتية،  السرية  مبحددات  النص 

ألنه ال يتحدث عن وقائع حياة نفعية ال تبعات لها. لقد 

أهملت الكثري من تفاصيل حيايت، فذاك جزء من حميميتي 

ال يخص شخصا آخر غريي، وال أتذكر الكثري من التفاصيل 

عىل  عرضه  حاولت  ما  أو  عرضته  ما  حال.  كل  عىل  فيها 

القراء هو ما ميكن أن يحيط به التاريخ يف الفكر والسياسة 

واملعرفة والنشاط الرتبوي. إنها محاولة لبناء زمنية خاصة 

بالوعي الفردي ضمن زمنية موضوعية«)5(. نعاين - يف هذا 

املقتطف- مدى وعي سعيد بنكراد مبقاصد اسرتجاع حياته 

الفكرية يف امتداداتها السياسية واملعرفية والرتبوية لتشييد 

املوضوعية؛  البشية   الزمنية  الفردي ضمن  الوعي  زمنية 

ولذا اضطر  إىل استبعاد حياته الخاصة ألنها جزء من عامله 

الخاص  الذي ال يهم شخصا آخر غريه.

نزع - يف هذا املنحى- إىل استحضار املحطات األساسية يف 

مساره الفكري وهو واع مبزالق الكتابة وخدعها، التي تلون 

محبطة،  أحالم  وبشطحات  الحارض،  مبقتضيات  حدث  ما 

املسافة  لتعمق  جديدتني  ورؤية  بفلسفة  تركيبه  وتعيد 

ولهوى  ومكرها،  الذاكرة  والنتقائية  والحارض،  املايض  بني 

االنتامء، وتضفي االنسجام عىل شتات الذكريات الحقيقية 

واملتوهمة  مانحة لها معنى يناسبها. 

الطراوة األولى لإلحساس

ألوانها  مبختلف  الذاتية-  السرية  كتاب  معظم  يضطر 
لها  كان  طفولتهم،  من  محطات  استحضار  إىل  وأمناطها- 
الفضل يف تكوين معامل شخصياتهم. ومبا أنه يصعب عليهم 
عمرهم  من  الغامضة  الفرتة  هذه  يف  لهم  وقع  ما  تذكر 
اإلحساس  اسرتجاع  عىل  أساسا  يراهنون  فهم  بحذافريه، 
»ذاكرة  »توجد  وهكذا  األوىل.  طراوته  يف  صاحبها  الذي 
عاطفية« مبا تحمله العبارة من معنى؛ أي »ذاكرة عاطفية 
خالصة«: إنها متثل شكال خالصا للذاكرة، ال يخص الوقائع 
»محيك  يف  نعاينه  ما  وهو  املشاعر«)6(.   بل  واألفكار 
ركز- إذ  سريته؛  بنكراد  سعيد  به  مهد  الذي  الطفولة« 
فضال عن خاصية اإلحساس- عىل خاصية اإلحياء. ال يهم 
اإلحساس يف حد ذاته بل يف متاسه بالحاالت الفكرية التي 

يقرتن بها، ويبعثها من مراقدها.

»محيك  عليها  ُيَبرئ  أن  ارتأى  التي  األحاسيس  بني  ومن 

ذاكرته  ملكانتها يف وجدانه، ورسوخها يف  برمته  الطفولة« 
إحساُس »اليتم«. مل يكن يعري أدىن اهتامم للفظ »اليتيم«، 
والدته  ألن  نفسيته  عىل  سلبي  وقع  أي  له  يكن  مل  كام 

حرصت عىل الحدب عليه رأفة به إىل درجة مل يشعر أنه 

قد فقد والده، فليس يف العامل وسادة أنعم من حضن األم 
كام يقول املثل السائر. وما أيقظ إحساس اليتم يف جوانحه 

هو اضطرار املعلم إىل إعطاء مثال عنه ألقرانه وتوضيحه 

لهم. »سعيد يتيم ألنه فقد أباه«)7(. بينام هو ينفجر باكيا 
نفسيته  تنغيص  املعلم  واصل  نفسيته  الحدث عىل  لوقع 

وإحراجه أمام زمالئه بطرح السؤال املطرقة » ملاذا سعيد 

يتيم؟« ثم اإلجابة عنه للشح والتوضيح.« سعيد يبيك ألنه 
يتيم«)8(. أدرك سعيد عندئذ معنى  اليتم، وشعر بوخزه 

يف طويته، وأضحى بالنسبة إليه متثيال رمزيا أشد وقعا مام 

يضطر معظم كتاب السيرة الذاتية- بمختلف ألوانها وأنماطها- 
إلى استحضار محطات من طفولتهم، كان لها الفضل في تكوين 
معالم شخصياتهم. وبما أنه يصعب عليهم تذكر ما وقع لهم في 
هذه الفترة الغامضة من عمرهم بحذافيره، فهم يراهنون أساسا 

على استرجاع اإلحساس الذي صاحبها في طراوته األولى.
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يحيل ويرمز إليه يف الواقع؛ يف حني مل يكن من قبل يقيم 

العالقة بني الدال واملدلول يف خضم  وجوده.

ومنحه  منطفئ«،  إحساس  »بإيقاظ  إال  للذاكرة  قيمة  ال 

معنى مناسبا يف سياقات جديدة. ما يحرص عليه السارد هو 

اسرتجاع هذا اإلحساس يف طراوته ونضارته، ونقل عدواه   

والخصاصة  الفقر  رغم  هو.  كام  به  ليشعر  املتلقي  إىل 

كان الطفل يشعر بأن كل ما يحيط به يف منطقة لعثامنة 

محفوف الجامل،  ومفعم بالبهجة والرسور سواء أكان يف 

حضن عائلته الكبرية )الجد واألعامم( والصغرية ) الوالدة 

املمتدة.  البساتني والضيعات  أم يف ُعرض  وخمسة إخوة( 

تدهور  جراء  من  بخدوش  الطفويل  الحبور  يصاب  قد 

األشياء التي احتككنا بها يف إبانه، وشغلت مكانا وطيدا يف 

رسائرنا. ومن ثم تظل الكتابة أكث مقاومة واستدامة من 

الواقع الذي تحاكيه وتتمثله لقدرتها عىل االحتفاظ مبعامله 

الرابط  الطريق  اندثرت الخرضة  يف  وأثاره إىل األبد. وإن 

ما  فهي  النوار(،  طريق   ( والسعيدية  بركان  مدينتي  بني 

فتئت مزهرة وفواحة ويانعة يف ذاكرة الطفل، ويف حكايات 

جْدبها  عىل  متأسفني  أبنائهم  إىل  يروونها  الذين  الفالحني 

وتدهور حالها مبرور السنني.

باملدرسة  التحاقه  سعيد  لدى  األثرية  اللحظات  بني  من 

من باب الصدفة. بينام كان يلعب بالقرب من منزله أثار 

فضوله مجموعة من األطفال برفقة آبائهم. وما أن  عرف 

َل يف املدرسة.  وجهتهم، انضم إليهم إىل أن جاء دوره لُيسجَّ

ميثل هذا الحدث-عىل بساطته وعفويته-  نقلة نوعية يف 

حياة سعيد، وفيصال بني مصريه املحتمل لو مل يلج املدرسة، 

القرآن  سيحفظ  عائلته-  بأفراد  أسوة  أنه-  الظن  وأغلب 

الذي سار يف  يف املسجد، ثم ميارس مهنة ما، وبني املصري 

نار  أشهر من  أن أضحى  إىل   آفاقا رحبة  له  وفتح   ، إثره 

عىل علم، محققا حلم والداته وأمنيتها التي كانت متسك 

أمام صديقاتها وهي تردد  به  بأصابعه مفاخرة ومتباهية 

للقلم  ابني خلقت  أصابع   « عىل مسامعهن قوال حكيام. 

وليس للفأس أو املحراث«)9(. 

»مدرسة   بـ  االبــتــدايئ  التعليم  أســالك  يف  تدرجه  بعد 

الُخرضان«، ثم مبدرسة »يوسف بن تاشفني« )»كايف مور« 

الخري«  أيب  »ثانوية  إىل  انتقل  لعثامنة،  مركز  يف  سابقا( 

الباكلوريا،  شهادة  عىل  فيها  حصل  التي  بركان  مدنية  يف 

العوامل  يف  باالنغامس  جديدة  آفاق  ارتياد  عىل  وأسعفته 

الفرنسية  باللغة  الروائية والتامهي مع أبطالها، والشغف 

بحس  يتمتعون  فرنسيون  أساتذة  يدرسها  كان  التي 

ملكاتهم  وتطوير  الناشئة،  بذوق  للرقي  رفيع  بيداغوجي 

النقدية، وتعزيز انتامئهم إىل تاريخ البشية، والتأثر بأفكار 

اليسار الثوري الذي كان يتطلع إىل مجتمع خال من أشكال 

الحيف والظلم والتفاوت الطبقي، واالنضواء إىل » رؤوس 

الفتنة« يف التنظيم الرسي لتدبري املعارك النضالية، وخوض 

اإلرضابات يف املؤسسات التعليمية.

الحماسة الثورية

َقِدَم سعيد من املغرب الشقي إىل املغرب العميق ملتابعة 

التي  فاس،  مدينة  الروحية  بالعاصمة  الجامعية  دراساته 

ورمزيتها.  لروحانياتها  بإجالل  عنها  ُيتحدث  زال  وال  كان 

ُن يف الكلية ذات مرجعية  كانت معظم الدروس التي ُتلقَّ

تقليدية ُتغلُِّب الطريقة البيداغوجية اإللقائية التي يؤدي 

ال قيمة للذاكرة إال »بإيقاظ 
إحساس منطفئ«، ومنحه 
معنى مناسبا في سياقات 

جديدة.

من بين اللحظات األثيرة لدى سعيد التحاقه بالمدرسة من باب 
الصدفة. بينما كان يلعب بالقرب من منزله أثار فضوله مجموعة من 
األطفال برفقة آبائهم. وما أن  عرف وجهتهم، انضم إليهم إلى أن 

َل في المدرسة جاء دوره لُيسجَّ
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فيها الطالب دورا سلبيا بنسخ ما مُيىل عليه واستظهاره أيام 
االمتحان. وقلام يتيح األستاذ  للطلبة هامشا لحْفزهم عىل 
املشاركة يف بناء الدرس وإبداء آرائهم من محتوياته. هذا 
ما جعل سعيدا يتغيب عن حضور هذه الدروس التي كان 
ينفر منها لثقلها عىل نفسه. كانت- يف مجملها- محنطة، 
ومملة، وجاهزة، وبعيدة عن حياة الطلبة وهمومهم، وغري 
يف  والتأثري  النقدية،  وملكاتهم  مؤهالتهم  لتحسني  مكرتثة 
سلوكياتهم ومنط تفكريهم ورؤيتهم للوجود.  وَيْستثني من 
إسامعيل  عزالدين  األستاذان  يلقنه  كان  ما  الدروس  هذه 
اللذان  األوىل(،  السنة   ( برادة  ومحمد  الثالثة(  )السنة 
املرن،  البيداغوجي  بأدائهام  الرسب  خارج  يغردان  كانا 
االستكانة  عوض  الجاهزة  املعرفة  مساءلة  إىل  وبنزوعهام 

واالمتثال لها بطريقة عمياء.

لعل أهم تحول حصل يف حياة سعيد هو انتامؤه إىل تيار 
ملا  األيديولوجية  بعيِّناته  تشبع  أن  له  ثوري سبق  يساري 
كان تلميذا داخليا يف »ثانوية يوسف بن تاشفني«. وعندما 
قدم إىل جامعة فاس ملتابعة دراساته العليا احتك مبناضل 
رؤيته  واتسعت  النضالية،  حامسته  فتأججت  التيار،  هذا 
مختلف  عىل  كبري  تأثري  لها  كان  التي  اللينينة  للامركسية 
مل  األدبية.  الدراسات  ضمنها  ومن  املعرفية  املجاالت 
الفنية  خاصيته  الستجالء  يدرس  وقتئذ  األديب  النص  يكن 
والجاملية، بل ُيتعامل معه كوسيلة لتبجيل أفكار جاهزة أو 
التحريض عليها ) مع أو ضد(، وذريعة للتنديد باملستبدين 

ونشدان التغيري املنشود.

التنظيم  كثرية عن  أشياء  يعرف  السيايس  املناضل  يكن  مل 
–بحكم  يتمتعون  قادة  ويسريه  إليه،  ينتمي  الذي  الرسي 
وترتيبهم  املنخرطني،  تصنيف  بأحقية  النضايل-  رصيدهم 
سيايس«  »مناضل  مرتبة  سعيد  واهية. شغل  معايري  وفق 
التنظيمي،  الهرم  يف  الحقيقي  موقعه  يعرف  أن  دون 
واملعيار الذي احُتكم إليه يف تقويم أدائه وتصنيفه. ما كان 
قلبا  االنخراط  - هو  برفاقه  أسوة   - األوىل  بالدرجة  يهمه 
وقالبا يف خضم الثورة التي باتت عىل مرمى حجر بحجة 
ضعف النظام السيايس )منر من ورق(، ومساندة الجامهري 

التغيري املنشوَد.

الفصائل  مبختلف  يغل   ِمْرجال  الجامعي  الحرم  كان 
»منظمة  لواء  تحت  بينها  فيام  تتنافس  التي  السياسية 
الوطني لطلبة املغرب«؛ ومن ضمنها فصيل »23  االتحاد 

التنافس  يصل هذا  إليه.  ينتمي  كان سعيد  الذي  مارس« 

باأللقاب حرصا عىل  وتنابزهم  املناضلني  تشاجر   إىل حد 

بسداد  الطلبة  وإقناع  واملتعاطفني،  األنصار  استقطاب 

ما جعلهم عىل حد  وأطاريحها. وهذا  فصائلهم  توجهات 

ويديرون  األساسية،  النضالية  املعركة  عن  ينزاحون  سواء 

ظهرهم للخصم املشرتك. » كانت معاركنا فيام بيننا تأخذ 

النظام  ملناهضة  نخصصه  الذي  ذاك  من  بكثري  أكرب  حيزا 

الحاكم آنذاك«)10(.

النضالية، يعيد سعيد  التجربة  بعد ميض عقود عن هذه 

التي  التغريات  أملتها  جديدة  أسئلة  وفق  وقراءتها  تأملها 

بتشبعه  وعيه  أيضا  ومست  بــأرسه،  الكون  يف  حدثت 

النقد  مامرسة  عىل  حفزه  ما  وهذا  مغايرة.  وآراء  بأفكار 

النضالية«  »الطهرانية  مبينا هشاشة  الذايت بصوت مرتفع 

التي كانت تنزه املناضل من الشوائب والنقائص املحتملة، 

وتعتربه املثال والقدوة بتكريس صوته األحادي الذي يعلو 

وال يعىل عليه.

الدميقراطية  حولت  التي  النضالية  املرحلة  سعيد  يسائل 

التشاركية إىل دكتاتورية الصوت األحادي حرصا منه عىل 

فهم ما وقع، واستخالص الدروس للرقي بالعمل السيايس 

التعبري  عىل  التيارات  مختلف  يسعف  الذي  املستوى  إىل 

وعىل  املعهودتني،  والرصاحة  بالجرأة  ومواقفها  آرائها  عن 

والتواصل  التفاهم  يعزز  الذي  العمومي«  النقاش   « إثارة 

تنسيق  إىل  تطلعا  السياسية  الحساسيات  بني  اللغويني 

مصالحها املشرتكة.

رغم احتقان الجو السيايس يف مرحلة عصيبة ) مرحلة الجمر 

والرصاص(، كانت مكونات املجتمع املغريب متصالحة مع 

وسخاء  انفتاحا  أكث  عمومي  فضاء  يف  ومتعايشة  نفسها، 

ُج فيه الكتب أيا كانت  وتسامحا مام هو عليه اليوم: ُتروَّ

محتوياتها وتوجهاتها اإليديولوجية، وال تشعر املرأة بحرج 

يف ارتداء اللباس الذي يروقها )مل يكن السفور أو التحجب 

عالمة عىل  االنتامء العقائدي أو الطائفي(، ويحرتم  الناس 

معتقدات غريهم واختياراتهم وأمناط حياتهم دون تعصب 

ومغاالة ومزايدة، ويرتفعون عن استخدام الدين لدعوات 

من  وتكفري  ضيقة،   وحزبية  طائفية  ومصالح  سياسية 

والرتفيه  الفرجة  أشكال  من  وحرمانهم  الرأي،  يخالفهم 

باعتبارها من الخبائث.
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 » مل تكن هناك حركات أصولية تدعو إىل منع الكتب، أو 

تيارات  هناك  تكن  ومل  يسمع،  يكاء  ال  خافتا  كان صوتها 

متشددة تحرم االحتفاالت واملهرجانات وكل أشكال الرتفيه. 

يعيشون  الناس  وكان  نفسه.  مع  متصالحا  املجتمع  كان 

نوعا من االنسجام بني ما يعتقدونه وبني ما ميارسونه. كان 

ولكنه  إسالمه،  يف  شكك  أحد  وال  مسلام  املغريب  الشعب 

كان يحب الحياة أيضا ميارسها يف تفاصيل عيشه اليومي. 

مل يكن هناك من تناقض بني أن تعبد الله وبني أن ترقص 

وتغني، أو تشب الخمر، فرحمة الله كانت واسعة جدا يف 

نظر الكثريين«)11(.

دواويــن  باختيار  السيايس  النضال  فــرتَة  سعيد   َج  ــوَّ ت

إرشاف  تحت  اإلجازة  لبحث  موضوعا  نجم  فؤاد  أحمد 

غناها  التي  الزجال-  ألشعار  كان  املنيعي.  حسن  الراحل 

يف  أهازيجها  برتداد  الطلبة  وجدان  يف  وقع  إمام-  الشيخ 

املظاهرات و اإلرضابات، وإذكاء الحامسة إلسقاط األنظمة 

الرجعية. كان سعيد وقتئذ معتقال يف سجن عيد قادوس 

بفاس. كلام فرغ من فصل  يكلف الرفاق- الذين اعتادوا 

زيارته- بتسليمه إىل األستاذ املشف. مام تذكره أنه ألقى 

فلسطني.  قاعة  يف  معدودات  بأيام  اعتقاله  قبل  محارضة 

كان هذا البلد املغتصب حارضا يف قلب املعارك الطالبية 

ومعاركه  رمــوزه  بأسامء  واملدرجات  القاعات  بتسمية 

ومدنه، وبتخصيص حيز من الشعارات للمطالبة باستقالله 

واسرتجاع حريته. كانت القضية الفلسطينية رشطا مبدئيا 

يف املعارك النضالية ال تقبل املساومة واملزايدة. »كان القرار 

دامئا حاسام: من ال يساند الشعب الفلسطيني مشكوك يف 

نضاله وتوريثه«)12(.

من الحب ما قتل

عام  بفرنسا  إدريس(  الحريك  )االسم  سعيد  التحق  عندما 

بلغازي  الطيب  بصحبة  الجزائر  عرب  مزور  بجواز   1981

العليا  دراساته  يتابع  أن  ارتأى  حسني(،  الحريك  )االسم 

فكرية  بداية  عىل  موقعا  العتيقة  السوربون  جامعة  يف 

اليوم. درس  وثقافية جديدة، ما فتئ مشوارها ممتدا إىل 

عىل يد أساتذة مرموقني كان لهم الفضل يف إرساء دعامات 

مقدمتهم  ويف  فرنسا؛  يف  والشكالنية  البنيوية  الدراسات 

تبني  عىل  حفزه  ما  وهو  هامون.  وفليب  كوهن  جان 

وتشييد  واستنطاقها  النصوص  مقاربة  يف  جديدا  منهجا 

معانيها عوض إسقاط مضامني إيديولوجية عليها، واضطر- 

يف اآلن نفسه- إىل نفض ما تعلمه من قبل حول الواقعية 

املأثور  القول  مستلهام  اإليديولوجي،  والنقد  االشرتاكية 

اإلبدال  ملواكبة  النص«  خارج  للناقد  »ال خالص  لكرمياص 

فيه. كان سعيد شغوفا بحضور دروس  البنيوي واالنغامر 

هذا العامل السيميايئ املتألق يف فرنسا وغريها من جامعات  

املعمورة، والتي كان يلقيها يف » كلية الالهوت«  التابعة 

بـ« شيخ زاوية«، وكان  الربوتستاين. » كان شبيها  للمعهد 

درجة  إىل  أحيانا  تصل  كانت  نظرة  إليه  ينظرون  أتباعه 

التقديس«)13(.

مل تنصب دروس املاسرت واأليام الدراسية -وفق سعيد- عىل 

تطوير  إىل  سعت  بل   ، باملعلومات  الطالب  ذهن  شحن 

تعرتض  التي  املعقدة  الوضعيات  لحل  وملكاته  مؤهالته 

واالستمتاع  ألغازها،  لفك  الحياة  يف  واالنغامر  سبيله، 

جيل  عاد  عندما  املغفية.  معانيها  واستنطاق  بجاملها، 

حب  عىل  الحداثية  الثقافة  أسعفته  وطنه  إىل  سعيد  

وطنه، واالعتزاز برتاثه وتاريخه، واستيعاب ثقافته وأمناطه 
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التعبريية. عالوة عىل األساتذة اآلنف الذكر، كانت أسامء 

جملتهم  ومن  آنئذ؛  الفرنيس  الثقايف  الفضاء  تزين  أخرى 

واحد  كل  بارث.  وروالن  كرستيفا،  وجوليا  جنيت،  جريار 

من  االنطالق  يف  الخاصة  طريقته  له  كانت  هؤالء  من 

النص لفهم الحياة، وتبنيُّ أمناط جديدة للعيش والفكر يف 

مواجهة السلطة املهيمنة.

سونسيي  جامعة  يف  مرة  أول  بالسيميائيات  سعيد  احتك 

)الحب األول واألبدي( يف املقاطعة الخامسة بباريس. كان 

أتباع  هذه النظرية )مدرسة باريس( يعتنون أكث باإلحالة 

اإلرث  إىل  يلتفتون  ال  حني  يف  ومفاهيمها،  مصادرها  إىل 

الذي شغل اهتامم جريار دولودال يف  البوريس،  السيميايئ 

مطلع السبعينيات؛ فعرََّف مبحتوياته وترجمها تحت عنوان 

يعود  نفسه  السياق  ويف   .»1979 العالمة  حول  »كتابات 

الفضل إىل أومبريتو إيكو يف إحياء اإلرث البوريس باستثامر 

جملة من اإلشكاالت حول تأويل النص األديب.

انبهر الطالب الباحث سعيد بالسيميائيات بصفتها قواعد 

وأشكالها،  النصوص  أمناط  مختلف  عىل  للتطبيق  قابلة 

وأفعالهم  البش  سلوكيات  تستوعب  وخــوارزمــيــات 

الرسدية  أن  األعــوام-  مر  مع  سيدرك-  لكنه  ووظائفهم، 

وسيط بني العاملني املجرد وامللموس، وتصور ملعنى الحياة 

عىل  يــرتدد  وهو  يستهويه-  يكن  مل  تحققها.   وأشكال 

وضوابطه  النقد  قواعد  تعلم  أصدقائه-  برفقة  املدرجات 

الصارمة، بل تعلم كيف  يفكر يف رصوف الحياة وشدائدها، 

وكيف ميكن أن يصبح عنرصا فاعال فيها، ويتحىل بأساليب 

اللباقة والتأدب يف مخاطبة اآلخرين والتواصل معهم. وهذا 

تخليدا  الوطني  العيد  يف  بعفوية  املشاركة  عىل  حفزه  ما 

الباستيل،  سجن  الثوار  )اقتحام  الفرنسية  الثورة  لذكرى 

واإلقرار بتوحيد األمة الفرنسية بتاريخ 14 يوليوز 1790(، 

ويهتف بأمجادها ليس إميانا مبا تذكيه من حس وطني، بل 

اعتزازا بتاريخها ومبادئها اإلنسانية النبيلة التي غريت وجه 

العامل. ما عزز الحامسة النضالية يف طويته- باعتباره عضوا 

يف فصيل الطلبة الدميقراطيني املنتمني إىل منظمة العمل 

الدميقراطي الشعبي- هو السعي إىل تحقيق ما يعاينه يف 

باريس من حرية ودميقراطية وعدالة يف وطنه.

النصوص،  لوصف  سيميائية  نقدية  ًة  ُعــدَّ سعيد  امتلك 

واإلمساك مبعانيها وإعادة تشييدها وفق سياقات جديدة. 

أنجز  رسالته األوىل ) دكتوراه السلك الثالث( يف موضوع » 

الرسدية وإنتاج املعنى يف مقامات بديع الزمان الهمذاين« 

بإيعاز من األستاذة املشفة ندى طوميش، وبتزكية محمد 

التكوين-  وحدة  عىل  مسؤوال  -بصفته  كان  الذي  أركون 

يشجع الطلبة العرب عىل إعادة قراءة الرتاث العريب وفق 

أسئلة وفرضيات جديدة.  

سعيد  ذهن  يف  عالقة  مافتئت  التي  املالحظات  بني  من 

لجنة  يف  عضوا  كان  الــذي  كورتيس  جوزيف  مالحظة 

يف  الطالب-  هم  إن  الخيال«.  بسعة  تتمتع  املناقشة..«ال 

عىل  منصبا  يكون  والتعليم-  التكوين  من  املستوى  هذا 

كانت  وأيا  إجرائيتها.  اختبار  عىل  والتمرن  املناهج  متثل 

الباحث  الطالب  يسعف  فهو  ونقائصه،  األداء  سلبيات 

عىل  والحرص  النقدية،  والنظريات  املناهج  تعرُّف  عىل 

االنضباط لقواعدها وحسن استخدام مفاهيمها اإلجرائية. 

ومحدوديته،  املدريس  التمرين  قصور  يعي  الوقت  مبرور 

النص  مع  للتعامل  تجاهه  النقدية  املسافة  بالتايل  ويتخذ 

متاس  يف  الرحبة  آفاقه  استيعاب  إىل  سعيا  أكث  بحرية 

وتعالق مع مجريات الحياة وتقلباتها. عالوة عىل ذلك ال 

يراهن األساتذة الباحثون- يف مختلف »وحدات التكوين« 

بالجامعات الفرنسية- عىل تلقني املعارف النفعية للطلبة، 

يف  النصوص  فهم  وآرائهم يف  تصوراتهم  عن  يدافعون  بل 

هي  الروح  »هذه  وتقلباتها.  الحياة  رصوف  مع   تساوق 

انبهر الطالب الباحث سعيد بالسيميائيات بصفتها قواعد قابلة 
للتطبيق على مختلف أنماط النصوص وأشكالها، وخوارزميات 
 تستوعب سلوكيات البشر وأفعالهم ووظائفهم، لكنه سيدرك

- مع مر األعوام- أن السردية وسيط بين العالمين المجرد والملموس، 
وتصور لمعنى الحياة وأشكال تحققها.
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التي احتفظت بها، وهي التي حاولت أن أنش بعضا منها 

تعد  ال  وعليه،  أصدقايئ«)14(.  مع  وأقتسمها  طلبتي،  عند 

هي  بل  محنطة،  عقيدة  أو  جاهزة  وصفة  السيميائيات 

طريقة لتدبري اشتغال املعنى يف النص، وإثارة النقاش حول 

أساليب الحياة وأمناطها بحثا عن الطأمنينة املفتقدة.

في النفس شيء من حتى

غادر سعيد باريس مكرها وباكيا لفرادتها ومتيزها، ورمزيتها 

وبهائها،  ومناظرها  معاملها  وجامل  والحضارية،  الثقافية 

يف  قىض  مختلفة.  وحساسيات  وألوانا  أجناسا  واستيعابها 

أوقعته- العليا.  دراساته  ملتابعة  سنوات  أربع  أحضانها 

كانت  ألنها  الهيام،  حد  إىل  باريس  عىل قرصها- يف رشك 

القيام  النضال،الحب،  )الدراسة،  الثَّة  باألنشطة  مفعمة 

الكتب(،  ورشاء  الكراء  مصاريف  لتوفري  بسيطة  بأعامل 

وموقفه  شخصيته  بلورة  يف  وأسهمت 

الوجود. تزامنت عودته إىل املغرب  من 

العفو عىل  أتاح  انفراج سيايس  بحصول 

املتابعني السياسيني، وبتخصيص مناصب 

الجامعات  يف  أساتذة  لتوظيف  مالية 

أو  صعوبات  سعيد  يجد  مل  املستحدثة. 

عراقيل تذكر يف االلتحاء بجامعة موالي 

إسامعيل مبكناس اعتبارا من عام 1981.

طفرة  وقتئذ  املغربية  الجامعة  شهدت 

يف  جدد  أساتذة  التحاق  بفضل  نوعية 

مواد  وإدماج  وعطائهم،  شبابهم  ميعة 

جديدة يف املقررات الدراسية، واالنفتاح 

عــىل املــنــاهــج الــجــديــدة والــطــرائــق 

إىل  الشك  ترسب  الفعالة.  البيداغوجية 

سعيد وهو يراكم تجربة مهنية، ويهيئ 

إرشاف  تحت  الدولة  دكتوراه  أطروحة 

عىل  ويطلع  املنيعي  حسن  الــراحــل 

مام  واملنهجية؛  املعرفية  املستحدثات 

حفزه عىل طرح جملة من األسئلة عىل 

للمعرفة،  جديدة  آفاق  عن  بحثا  ذاته 

وسعيا إىل تطوير مؤهالته، وحرصا عىل 

مواكبة الوترية الرسيعة للعلوم واملناهج. 

النظر  يعيد  وهذا ما جعله –من جهة- 

أفق  السيميائيات بصفتها وصفة جاهزة، ويبحث عن  يف 

جديد يستوعب » الوضع البشي«، ويتامىش مع توجهاته 

السياسية والثقافية، وما دفعه- من جهة ثانية- إىل االبتعاد 

عن التقوقع يف إطار سيايس ضيق مؤثرا أن يكون له هامش 

وتحليلها  األشياء  ورؤية  النقد،  الحرية ملامرسة  من  واسع 

عن بعد، دون محاباة طرف أو االمتثال ألوامره وتوجيهاته.

 يف هذا السياق، سيصدر سعيد- مبؤازة زمرة من األساتذة 

مريي،  ومحمود  اليزمي  العل  عبد  الباحثني)الراحالن 

مجلة  التومي(-  وكامل  الويل،  ومحمد  الفوحي،  وأحمد 

الدراسات  مجال  يف  متخصصة  معرفة  لنش  »عالمات« 

السيميائية والنقدية الحديثة، وبلورة مشوع ثقايف حدايث، 

العلمي الرصني، والتوق إىل  النقاش  بإثارة  العقول  وتنوير 

اآلراء  ويستوعب  العيش،  كرامة  للمواطن  يضمن  أفق 

»عالمات«  مؤسسو  ارتأى  واملختلفة.  املتعددة  واملواقف 

بـ  مــوســوم  جديد  تقليد  استحداث 

 Les mercredis األكادمييا  »أربعاءات 

de l’Académia« يف رحاب كلية اآلداب 

ما  بحسب  مبكناس.  اإلنسانية  والعلوم 

يف  علمي  لقاء  ُينظم  االسم  به  يوحي 

يتطوع  شهر.  كل  من  األول  األربعاء 

عليه  يعلق  ثم  عرض  بإعداد  محارض 

الدعوة  توجه  كانت  وأحيانا  أستاذان. 

الله  عبد  قبيل  )من  مرموقني  كتاب  إىل 

العايل،  بنعبد  السالم  وعبد  العروي، 

عن  الطرف  بغض  األنــصــاري(  وفريد 

الفكرية  وميولهم  السياسية  انتامءاتهم 

إلثارة النقاش حول القضايا الحيوية من 

لقيت  متعددة.  وخلفيات  منظورات 

األساتذة  عند  طيبا  صدى  املبادرة  هذه 

مواقيتها  تتبع  عىل  بحرصهم  والطلبة 

بانتظام، واالستفادة من النقاشات املثارة 

املجموعة  هذه  أهــداف  ومن  حولها. 

التأسيس-  بيان  يف  ورد  -كام  العلمية 

واألفكار حول قضايا  اآلراء  تبادل   « هو 

يف  املغريب  املجتمع  تهم  قد  أو  همت 

املتعددة  والتغريات  التحوالت  سريورة 

إن  مستوى.  من  أكث  عىل  يعرفها  التي 

أو  بها  اإلملام  أو  القضايا  بهذه  الوعي 

غادر سعيد باريس 
مكرها وباكيا 

لفرادتها وتميزها، 
ورمزيتها الثقافية 

والحضارية، 
وجمال معالمها 

ومناظرها وبهائها، 
واستيعابها أجناسا 
وألوانا وحساسيات 

مختلفة. قضى 
في أحضانها أربع 
سنوات لمتابعة 
دراساته العليا. 
أوقعته-على 

قصرها- في شرك 
باريس إلى حد 

الهيام
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إال  يتم  لن  وصياغتها  طرحها  ــادة  إع

واملبدع  واملفكر  للمثقف  ُأسند  إذا 

والفيلسوف دور حاسم يف هذه العملية، 

ملا لهذا الدور من أهمية يف إشاعة القيم 

اإلنسانية الكربى وترسيخها«)15(. 

ما يؤسف له أن هذا التقليد مل يشأ له 

االستمرار  من جراء العوامل نفسها التي 

السياسية؛  التنظيامت  تصدع  إىل  أدت 

املصالح  كفة  تغليُب  مقدمتها  ويف 

ــداف  األه كفة  حساب  عىل  الضيقة 

من  الجديد  اإلطــار  يسلم  مل  املشرتكة. 

مؤسسيه  يد  عىل  املشؤوم  املصري  هذا 

املشاريع  انهيار  مع  تزامن  يف  أنفسهم، 

استفحال  بسبب  املجتمع  يف  الجامعية 

عىل  الشخصية  املصالح  وإيثار  والفردانية،  االنتهازية 

الرصاعات  مع   أيضا  توافق  ويف  العامة،  املنفعة  حساب 

الهامشية التي نشبت يف الكلية، وأدت إىل اختالط األوراق 

إىل  النبيلة  اإلنسانية  القيم  وارتداد  الضيقة،  والحسابات 

الدرك األسفل، واستقواء الرداءة والجشع والتفاهة. »ضاع 

الكثري من الحقائق، ومل يعد باإلمكان أن يجد املرء مكانا 

له وسط ضجيج دون معنى«)16(.

التخل  إىل  سعيداً  والسياسية«  الثقافية  »الردة  دفعت 

بنفسه عن  والنأي  الكلية،  نقايب وعلمي يف  أي عمل  عن 

ضالته  وجد  خارجها.  سيايس  نشاط  أي 

بإلقاء  مكتفيا  نفسه  عىل  االنكامش  يف 

للمطالعة  الدروس، وتكريس وقته جله 

الستكامل مشاريع قيد التفكري واإلنجاز، 

من  يسرتجع  جديد  أفــق  عن  وباحثا 

جديا  يفكر  بدأ  املنشود.  التوازن  خالله 

يف االنتقال إىل كلية اآلداب بالرباط ليس 

إىل  تطلعا  بل  يقال،  كام  األجواء  لتغيري 

من  حياته.  يف  جديدين  وأسلوب  إيقاع 

بردا  كانت  -التي  الصدمة  هذه  مثار 

وسالما عليه- إصدار جملة من املشاريع 

والتأليف،  بالرتجمة  صلة  ذات  العلمية 

والتي خلفت صدى طيبا يف ربوع العامل 

وحصافة  مواضيعها،  ملالءمة  العريب  

استفزاز  عىل  ولقدرتها  وجديته،  أدائها 

مساءلة  عىل  بحفزه  العريب  الــقــارئ 

الجاهزة والتشكيك يف صدقيتها  املعرفة 

هذا  ويف  سلبية.  بطريقة  تلقيها  عوض 

الخطاطات  عن  بنكراد  تخىل  السياق، 

امُلقنَّنة واملعيارية، وأطلق العنان لخياله 

النسق  ويخفيه  يضمره   ما  الستكشاف 

عىل  والتدليل  البشي،  والسلوك  الثقايف 

أن سلطان الرمزي أقوى من حسية املريئ 

املبارش.

مساره  أغنت  التي  التجارب-  بني  من 

دعوات  تلقيه  والعلمي-  البيداغوجي 

يف  ــرا  زائـ ــاذا  أســت بصفته  للتدريس 

العليا  املعاهد  أو  الجامعية  املؤسسات 

يف تونس. وبفضل تردده عىل تونس تعرَّف إىل صفوة من 

الباحثني التونسيني الُخلَّص، واكتشف معامل البلد وعاداته 

بني  املــشوع  العلمي  التنافس  حدة  وعاين  وتقاليده، 

النُّخبتنْي املغربية والتونسية لتقارب مطامحهام ومساعيهام 

يف كثري من املجاالت املعرفية، وحرصهام عىل تجويد األداء 

املرجوة.  املعايري  تحديد  يف  نسبي  تفاوت  مع  العلمي 

املنتظمة  زياراته  هو  سعيد  لدى  األثرية  الذكريات  ومن 

لجامعة صفاقس لتدريس طلبة السلك الثالث والدكتوراه 

وتكوينهم ، وإدراج اسمه ضمن املشاركني الدامئني يف مؤمتر 

أرشاف  تحت  التأويل  مخترب  ينظمه  كان  الذي  التأويل 

األستاذ الباحث محمد بنعياد.

يهتم  وعبارته-  رؤيته  أضحى-باتساع 

السيميائيات  منظور  مــن  بالصورة 

باملواضيع  اإلمساك  إىل  سعيا  التأويلية 

الكربى التي تدغدغ مشاعر اإلنسان إىل 

واستيهامه،  غريزته  من  جزءا  غدت  أن 

 ( منه  غفلة  يف  وجدانه  إىل  بــًة  ُمــرسَّ

التطويع أو اإلقناع الرسي( لتغيري سلوكه 

كانت  الحياة.  يف  وفلسفته  عيشه  ومنط 

طفولة سعيد خالية من الصور باستثناء 

الفصول  ــدران  ج عىل  معلقا  كــان  ما 

يف  -وهو  األيام  من  يوم  ويف  الدراسية. 

العارشة من عمره- طلب من والدته أن 

دفعت »الردة 
الثقافية 

والسياسية« 
سعيدًا إلى التخلي 
عن أي عمل نقابي 

وعلمي في الكلية، 
والنأي بنفسه 
عن أي نشاط 

سياسي
خارجها

وجد ضالته في 
االنكماش على 

نفسه مكتفيا بإلقاء 
الدروس، وتكريس 

وقته جله للمطالعة 
الستكمال مشاريع 

قيد التفكير واإلنجاز، 
وباحثا عن أفق جديد 

يسترجع من خالله 
التوازن المنشود.
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يتأكد من سحنته  والده حتى  تدله عىل صورة من صور 

ضمن  واحدة  شمسية  بصورة  إال  له  ُيحتفظ  مل  وهيئته. 

كذبة  بتصديق  وُحرقت  مزقت  لكنها  الثبوتية،  األوراق 

املنام،  يف  عليها  وقف  سعيد  والد  أن  زعمت  التي  العمة 

العائلة  فاحتارت   « راحته.  يقلق  أمرا  هناك  بأن  وأخربها 

والرجال،  النساء  من  الكبار  واجتمع  الرؤيا،  هذه  أمر  يف 

وتداولوا يف النازلة. كانت خالصتهم حاسمة ال تقبل الجدل. 

وكان  وراءه.  تركها  التي  الصورة  هو  يقلقه  الذي  فاليشء 

القرار بقيض بحرقها«)17(. بسبب غياب صورة الوالد كان 

سعيد ينجز رسومات كثرية عنه له لعله يفلح يف اإلمساك 

مبالمحه الهاربة. 

تغمرنا الصور اآلن من كل جانب إىل أن أضحت جزءا من 

وجداننا، وذاكرة برصية تستعيد قلقنا وانفعالنا وغموض 

الحياة  أسلوبنا يف  توجيهنا وتغيري  طويتنا. رغم دورها يف 

ما حفز  العريب. وهذا  العامل  الالزمة يف  بالدراسة  مل تحظ 

سعيد - بحكم تخصصه واطالعه عىل مراجع مفيدة- عىل 

تدريس وحدة »الصورة اإلشهارية« وترسيخ بنايانها حتى 

تصبح تقليدا يف الجامعة املغربية ، وحفز طلبة الدكتوراه 

السياق  هذا  ويف  الجامعية.  أطاريحهم  يف  تناولها  عىل 

 2012 والصورة«عام  اللفظ  سيميائيات  »ماسرت  سينشئ 

يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط لتحقيق جملة 

من األهداف البيداغوجية؛ ويف مقدمتها تأهيل الطلبة إىل 

تحليل الخطابات البرصية بأدوات علمية لتعرُّف مكوناتها 

البارزة، واستجالء وظائفها ورهاناتها يف املجتمع، وتحويل 

الدرس الجامعي إىل مادة حيوية تسعف عىل فهم الوضع 

البشي بشكل أفضل، واقرتاح أمناط جديدة للعيش. كان يل 

الشف أن أكون من ضمن األساتذة الذين التزموا بتدريس 

وحدات املاسرت، التي كانت -فيام أعهد- جديدة ومسايرة 

للمستحدثات املعرفية واملنهجية. ومل يكتف املاسرت - الذي 

الجديدة  املواد  بتدريس  فعالياته-  بتنسيق  سعيد  كلفني 

والراهنية، بل كان ينظم ندوات علمية ودورات تكوينية 

املواضيع  من  جملة  حول  الهادئ  النقاش  إلثارة  بانتظام 

السيميائية، وتكوين الطلبة تكوينا علميا رصينا. ومل تخل 

هذه التجربة - كام رصح بذلك سعيد- من مشاكل كثرية 

إلحباط عزميتنا، وإرغامنا عىل االستسالم. واستطعنا -بفضل 

كياستنا ومرونتنا وتقدير الطلبة لنا- أن نقود السفينة إىل 

بر األمان دون خسائر تذكر.

وترجامت  مؤلفات  إصــدار  يف  سعيد  إىل  الفضل  يعود 
منتظمة  حول الخطاب اإلشهاري، كان لها وقع حسن لدى 
الباحثني العرب، ألنها لفتت انتباههم إىل مخاطر الصورة 
اإلشهارية ورهاناتها الرامية إىل تدجني البش، والتحكم يف 
الحضور  رغم  عيشهم.  وأمناط  عاداتهم  وتوجيه  سلوكهم، 
بفضل  االجتامعية«  »الوسائط  يف  سعيد  به  يحظى  الذي 
خارج  رقام  يظل  أن  آثر  فقد  العلمية،  ملسريته  املتتبعني 
يضعه يف  اختياره هذا  أن  يعي  االفرتاضية، وهو  املعادلة 
عداد املهمشني الجدد الذي يرصون عىل العيش يف الواقع 
الذي أصبح  اإلنسان  الفائق،  الواقع  وإدارة ظهورهم إىل 
لتوهيم  ذاته  عن  مصطنعا  إخراجا  يقدم  مبقتضاه-   -
محل  تحل  ال  االفرتاضية  هويته  أن  املفرتضني  املخاطبني 
منها؛  أفضل  وظيفة  لتؤدي  تلغيها  بل  الحقيقية،  هويته 
من  وبهاء  تناسقا  أكث  البالستيكية  الورود  تصبح  وهكذا 
الورود الحقيقية وإن كانت منزوعة الواقعية بتجردها من 
حاستْي الشم واللمس. وهذا ما توسع فيه جون بودريار 
والواقع( وإبدال  الدليل  )تكافؤ  التمثيل  إبدال  مميزا بني 
التصنع )خلق بديل للواقع أو منوذج مصطنع ال يضاهيه 
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فحسب بل يحل محله ويلغيه أيضا(. » 
يهيمن  عامل  يف  الواقع  تعلة  الخيال  كان 
فالواقع  اليوم  أما  الواقعية.  مبدأ  عليه 
أصبح هو تعلة النموذج يف عامل يحكمه 
الواقع  أضحى  وباملفارقة  التصنع.  مبدأ 
ليست  طوىب  ولكنها  الحقيقية،  طوبانا 
من نظام املمكن، بل ما يجعلنا نحلم بها 

بصفتها موضوعا ضائعا«)18(.

بداية فصل جديد

كرس أنطوان كومبانيون الحصص األخرية 
لـ«  فرانس  دو  كوليج  يف  التدريس  من 
نهاية األدب«)19( مؤثرا أن يثري فيها النهاية 
األدب  أرباب  من  نخبة  إليها  آلت  التي 
املتخلية حرصا  أو شخصياتهم  والفلسفة 

عىل تطويع نهايته  قبل أن تقهره إن مل نقل تنحيه رمزيا 
)20(. ومن ثم استوحى عنوان محارضته الختامية من نهاية 
الفصل«. »  بـ«نهاية  مرسحية لصاموئيل بكيبت موسومة 
اكتساحُه  بل  إليه،  التوجُه  الخروج  عىل  باالنتصار  ُيعنى 
أيضا، واستحقاُقه، والنجاُح يف أدائه..«)21(. يضطر اإلنسان 
أحيانا  إىل التوقف عن أداء مهمة ما يف الوقت املناسب 
لتفادي أن تفيض حياته إىل ذيل السمكة )حكمة عروس 
البحر()22(. وهو ما ينطبق عىل سعيد بنكراد الذي أحسن 
العامة  الحياة  بتطليق  )التقاعد(  الخروج  نهاية  تدبري 
قصد  بذاته  ليتخل  الجامعية  املشاريع  من  واالنسحاب 
بانتظام،  امليش   رياضة  ومامرسة  وترجامته،  أبحاثه  إمتام 
املجتمع  صخب  إزاء  الالزمة  النقدية  املسافة  واتخاذ 
وتقلبه. وهكذا مبجرد أن أنهى فصال انخرط يف فصل جديد 
مكرسا وقته جله للقراءة واإلنتاج سعيا إىل استدامة ينبوع 

الشباب وعنفوانه.

 Tonalité( رثائية  بنربة  الكتاب  من  األول  القسم  ينتهي 
élégiaque( قد توحي إىل القارئ بنشيد البجع. وما يلفت 
قوة  عىل  بنكراد  سعيد  اعتامد  هو  القسم  هذا  يف  النظر 
دعامات سريذاتية،  أو  إىل سندات  االستناد  دون  الحافظة 
 )Sincérité( )الصدق  بالصدق  مطبوعا  جعله  ما  وهو 
مشتق من اللفظ الالتيني )Sincerus( الذي يعني عسال 
دون شهد؛ أي عسال خالصا. وهذا ما يجعل الصدق مقرتنا  

هر(. » ال يفيد الصدق-بحسب جون  بالطُّ

ستاروبنسيك- إنتاج واقع مسبق، بل يعيد 

إنتاج حقيقة يف تطور حر ومتواصل«)23(.

الشكوى  بنربة  الثاين  القسم  ينتهي 

)Tonalité plaintive( التي يغلب عليها 

والربهنة  الحقيقة  إلثبات  والنقد  الجدل 

اضطر  ولذلك  وصدقيتها.  صحتها  عىل 

يثبت  مبا  االستعانة  إىل  بنكراد  سعيد 

خصمه  ة  مُلحاجَّ ومالءمته  طرحه  جدارة 

الدنيئة  األساليب  يكرس  الذي  املفرتض 

وامللتوية للتغطية عن ضعفه العلمي.

أيهام أقرب إىل املجال السريذايت عموما..

ُيْؤَثُر  ما  غالبا  املوضوعية؟  أم  الصدق 

املؤلف  لحرص  املوضوعية  عىل  الصدُق 

يجعله  الذي  الرسدي  باألداء  الداخلية  الحقيقة  نقل  عىل 

 « للواقع.  مطابقا  و  يحكيه حقيقيا  ما  بأن  ويدرك  يحس 

الكتابة  حركة  تتبع  املتوخى:  الهدف  املوضوعية  تغد  مل 

واألعامل  الوقائع  بأن  تحس  التي  الداخلية  الذاتية  حركة 

تريد  ملا  ومطابقة  حقيقية،  كانت  لو  كام  واألحاسيس 

املروية  واألحداث  الحقيقة  شكل  يضمن  ما  تذكره.  األنا 

التيقن من كوننا عشناها كام وقعت، وأدركناها كام  هو 

وقعت، بل أكث من ذلك أننا نتذكرها كام وقعت«)24(.

في مفترق الطرق

يختار  أن  متعددة، وعليه  أمام طرق  نفسه  اإلنسان  يجد 

عندما  الحياة.  يف  متمنياته  لتحقيق  وأفضل  أنسب  أيها 

يعود  أن  عليه  املنشود يصعب  الطريق  أشواطا يف  يقطع 

وأيا  املمكنة.  االختيارات  من  آخر  اختيار  لتبني  القهقرى 

كان االختيار فهو يؤدي إىل الخطأ نفسه مقتفيا أثر اإلنسان 

التكرار  أو  األبدي  العود  الحياة )أسطوة  األعىل وسنته يف 

أعىل  يف  الكونية  املأساة  »يحيي  نيتشة(.  بحسب  األبدي 

مظاهرها.. يرحب بالقدر وال يخشاه.. يعلم أنه لو كانت 

اللحظة  أن  يعرف  طويل،  أمد  منذ  لحققها  غاية  للكون 

وهكذا شجعت  نهاية«)(25.  بال  وتعود  لتعود،  متر  الحالية 

رشوط وظروف معينة  سعيدا عىل السري يف الطريق املمهد 

له مهتديا بنبض قلبه، ومستنريا مبنطق عقله، وحريصا عىل 

غالبا ما ُيْؤَثُر
 الصدُق على 

الموضوعية لحرص 
المؤلف على نقل 
الحقيقة الداخلية 

باألداء السردي 
الذي يجعله يحس 

ويدرك بأن ما يحكيه 
حقيقيا و مطابقا 

للواقع.
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تعزيز مطامحه وتفادي الخسائر املمكنة. وميكن أن نجمل 

ما اكتنف حياته يف مفرتق الطرق، وما كابده فيام يأيت:

املغرب  يف  ــه  والدت من  حياته  رشيط  سعيد  أ-اسرتجع 

عند  متوقفا  الرباط،  بالعاصمة  استقراره  إىل  الشقي 

األثر  عظيم  لها  كان  بعينها  محطات 

مواهبه  وصقل  شخصيته،  تكوين  عىل 

ومؤهالته. كام حفزته أيضا عىل املواءمة 

املعريف،  والتحصيل  السيايس  النضال  بني 

ليكون  ــذايت  ال التثقيف  عىل  والحرص 

عنرصا فاعال يف  فهم الواقع وتغيريه. ظل 

ألن  أهلته  التي  االزدواجية  لهذه  وفيا 

خوض  يف  العضوي  املثقف  دور  يؤدي 

بالحق،  صادعا  بقلمه  اليومي  النضال 

واالستبداد،  الظلم  أساليب  ومقاوما 

وتناهض  تقمع  التي  السلطة  ومنتقدا 

ومدليا  واملعارضة،  املخالفة  األصــوات 

برأيه بصوت مرتفع. ويف هذا الصدد أثار 

جملة من القضايا الحساسة بروح علمية، 

ومن ضمنها: التدريس بالعامية، وصياغة 

الدستور عام 2011، والحجاب، ومقاربة 

األحزاب  رموز  وداللة  االجتامعي،  النوع 

يف الحملة االنتخابية، والتجربة الوجودية 

تقاليد  النتفاء  ونظرا  القرآين.  القصص  يف 

لبواعث  املغرب  يف  العمومي«  »النقاش 

نظام  واستقواء  املوجه،  )اإلعــالم  كثرية 

التفاهة، وإخفاق »الجامعات الوسيطة« 

يف تكوين نخب مثقفة ومؤهلة(، أضحت 

العام،  الرأي  تثري  ال  املواضيع  هذه  مثل 

ومالءمتها  جديتها  رغم  إليها  ُيلتفت  وال 

أن  يصعب  هكذا،  والحالة  وراهنيتها. 

تؤدي  أن  دون  التحديث   عىل  نراهن 

الثقافة دورْيها التنموي والتنويري لتوعية 

وتطوير  وحقوقه،  بواجباته  املواطن 

بأن  أحيانا  نتذرع  قد  وقدراته.  مؤهالته 

ما نعيشه هو مثرة حتمية تاريخية ال فكاك عنها بالنظر إىل 

ما نجم عن الثورة اإلعالمية من سلبيات يصعب معالجتها 

الغرب  أن  بحجة  مردود  الزعم  هذا  لكن  فيها.  والتحكم 

منغمر حتى النخاع يف خضم الثورة املعلوماتية إىل درجة 

بواسطة  بعد  عن  تقدم  جلها  االجتامعية  الخدمات  أن 
يف  التفاهة   نظام  يؤثر  مل  ذلك  ومع  خاصة.  تطبيقات 
مستوى »النقاش العمومي«، ويف مدى قدرته عىل توجيه 
الرأي العام وتنويره بالربهان الحجاجي، وتصحيح مكامن 
الخلل يف املجتمع، وتقبل الرأي املخالف.

ب- بقدوم سعيد إىل باريس حصل تحول 
الوجود.  من  وموقفه  حياته  يف  جوهري 
عىل  وحفزه  آخر،  إنسانا  صريه  ما  وهو 
اليقنيات  من  كثري  يف  النظر  معاودة 
مبوجة  تأثر  ذهنه.  يف  العالقة  واألوهام 
التي كانت سائدة وقتئذ، ومال  البنيوية 
النص  لقراءة  السيميائية  املقاربة  إىل  
جاهزة  معطيات  إسقاط  دون  وتحليله 
عليه، وانفتح عىل أفكار ومناهج جديدة 
السيايس  السلوك  يف  النظر  يعيد  جعلته 
اليساري مهتام بقضايا جديدة قلام يهتم 
)التعدد  مالءمتها  رغم  املناضلون  بها 
التخلف  العلامنية،  واللغوي،  الثقايف 
مع  التعامل  إىل  ودفعته  الحضاري(، 
وثقافيا  حضاريا  فعال  بصفته  النضال 
تفكريهم،  وطريقة  البش  ذهنية  لتغيري 
وفاعليتها  وتريتها  تقاس  حضارية  ورؤية 
بالرقي يف العلم والسلوك، والتخلص من 
الفكر األحادي، والتشبع بالقيم اإلنسانية 

.

اصطدم  املغرب  إىل  سعيد  عاد  عندما 
بواقع عنيد يقاوم التغيري والتنوير لحرص 
االتجاه املحافظ عىل إعادة إنتاج البينات 
من  إدارتها  يف  والتحكم  نفسها  الذهنية 
جهة، والنشغال القوى اليسارية بحروب 
نخر  إىل  الوقت-  -مبرور  أدت  هامشية 
وهو  ثانية.  جهة  من  وإضعافه  كيانه 
حاسم  قرار  اتخاذ  عىل  سعيدا  حضَّ  ما 
بالتخل عن األنشطة السياسية، وتكريس 

وقته جله للمطالعة والتأليف.

يف  ضالته  إيجاد  عىل  الرباط  مدينة  يف  استقراره  ساعده 
وجاملها  لهدوئها  والطأمنينة  باالرتياح  والشعور  الحياة 

استرجع سعيد 
شريط حياته من 

والدته في المغرب 
الشرقي إلى 

استقراره بالعاصمة 
الرباط، متوقفا عند 

محطات بعينها 
كان لها عظيم 

األثر على تكوين 
شخصيته، وصقل 

مواهبه ومؤهالته. 
كما حفزته أيضا 

على المواءمة بين 
النضال السياسي 

والتحصيل 
المعرفي، والحرص 

على التثقيف 
الذاتي ليكون 

عنصرا فاعال في  
فهم الواقع 

وتغييره
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أن  بعد  جديدة  حياة  دشن  أرجائها.  بني  التنقل  وُيرس 

تربك مشاريع  ما  غالبا  التي  الزائدة  األنشطة  تخلص من 

غنى  يف  هو  مشاكل  له  وتسبب  راحته،  وتقلق  الباحث، 

عنها. لعل هذه الفرتة من أزهى مراحل عمره وأخصبها؛ إذا 

أصدر خاللها مؤلفات وترجامت كثرية، واطلع عىل مصادر 

هامة يف مجال تخصصه، وانفتح عىل آفاق جديدة بقدر ما 

أبهجت روحه، حفزته عىل تجديد نفسه وفكره وطريقة 

عيشه.

للمبادئ  وفيا  ظل  السيايس  النضال  عن  بنفسه  نأى  وإن 

والقيم التي ترىب عليها مؤثرا أن يناضل من خالل الواجهة 

املواطنني  ذهنية  تغيري  يف  الريادي  لدورها  الثقافية 

النقد  توجيه  أكث حرية يف  أضحى  ثم  وسلوكياتهم. ومن 

والتعليمية،  الثقافية  واملؤسسات  السياسية  لألحزاب 

والكشف عن ثغرات تكوينات املاسرت والدكتوراه والطرائق 

البيداغوجية املعتمدة، وإبراز األسباب التي ما فتئت تؤدي 

إىل إخفاق املشاريع الجامعية، و استفحال مظاهر التزلف 

أخرى-  عوامل  عن  أثر-فضال  ما  وهو  والرداءة؛  والتفاهة 

سلبا يف أداء البحث العلمي. وضع سعيد يده عىل مكامن 

الداء التي تعيق تطور املجتمع املغريب، وتحول دون لحاقه 

بالدول املتقدمة. ما يؤسف له - مقارنة بالتجربة الفرنسية- 

عدم وجود صلة بني الجامعة ومحيطها الخارجي، وتركيز 

التعليم عىل اجرتار املعارف الجاهزة عوض تأهيل الطلبة 

وتطوير قدراتهم عىل املساءلة واإلبداع واإلنتاج.

من  مراحل  رشيط  استعادة  خالل  من  سعيد-  سعى  ج- 

حياته- إىل فهم ذاته لتبنيُّ املؤثرات التي صنعت شخصيته، 

يتعرَُّف  ما  وبقدر  الزمنية.  الدميومة  عرب  كينونته  وغريت 

أهدافه  لتحقيق  سعيد  بها  مر  التي  املحطات  القارُئ 

تفيده  لعلها  منها  املناسبة  العرب  يستخلص  ومتمنياته، 

وتنري طريقه يف الحياة. فعالوة عىل تحليه بالصرب واإلرادة 

العال،  وطلب  الصعاب  لتخطي  العمل  يف  والكدح  والكد 

يتسم أيضا بقدرته عىل التكيف مع الوضع الجديد عوض 

معاندته ومكابرته، وهذا ما أهله إىل تغذية روحه بأفكار 

مادة  بصفتها  املعرفة  مع  يتعامل  يكن  مل  جديدة.  وقيم 

صامء وجوفاء، بل يعدها عصارة حياة، وأداة من أدوات 

قلب  يف  مفتونا  كان  وتنوعه.  العامل  ممكنات  استيعاب 

األنوار، وبصريورة  الكون كام كرسته فلسفة  باريس مببدأ 

فيها  مبا  جميعها  الحياة  مرافق  مست  التي  التحديث 

الجامعة باعتبارها رافعة للتنمية املستدامة.

سبق أن أرشُت من قبل  إىل دور الثقافة الجديدة يف تخلص 

حتمت  أنها  كام  األحادية،  السياسية  الرؤية  من  سعيد 

املحايثة  النزعة  تغلب  جديدة  مقاربات  تبني  أيضا  عليه 

للوصفة  وفيا  البداية  يف  ظل  اإليديولوجي.  التأويل  عىل 

السيميائية بالحرص عىل تطبيق مفاهيمها عىل النص، لكن 

تجرب  التي  املقاربات  من  النوع  له مدى قصور هذا  تبني 

الناقد أو الباحث عىل االمتثال حرفيا لخطاطات معيارية 

إىل  اهتدى  وهكذا  النص.  أرسار  عن  الكشف  عىل  حرصا 

)شارل  املتعددة  املشارب  ذات  التأويلية  السيميائيات 

صانديرس بورس، وروالن بارث، وأومبريتو إيكو( الستثامر 

واستكشاف  وقراءته،  النص  تأثيث  يف  التأويل  ممكنات 

مبدأ  إىل  باالستناد  وجودي  وقلق  معان  من  يضمره  ما 

النفعية )نؤول النص وفق غايات معينة( والتعدد )نؤوله 

وجود  )ال  املدلول  نهائية  وال  مختلفة(   منظورات  من 

نسيه  )ما  الضائع  األصل  واستعادة  ونهايئ(  قار  ملدلول 

املبهمة  الصورة  خالل  من  يستعيده  أن  ويحاول  اإلنسان 

والغامضة التي تحتاج إىل تفكيكها لفهم أرسارها(. أسعفته 

هذه النقلة عىل معاودة النظر يف خلفياته النقدية، وعىل 

العودة إىل الحياة لفهم ما يقع فيها بعدة مفاهيمية مرنة، 

سعى سعيد- من خالل استعادة شريط مراحل من حياته- إلى فهم 
ن المؤثرات التي صنعت شخصيته، وغيرت كينونته عبر  ذاته لتبيُّ
ُف القارُئ المحطات التي مر بها  الديمومة الزمنية. وبقدر ما يتعرَّ

سعيد لتحقيق أهدافه ومتمنياته، يستخلص العبر المناسبة منها 
لعلها تفيده وتنير طريقه في الحياة
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ومن ثم ركز اهتاممه عىل قضايا معيشة وحيوية لتأثريها 
مقدمتها  ويف  عيشه،  ومنط  اإلنسان  تفكري  عىل  املبارش 

الصورة اإلشهارية.

ماضيه  متثيل  يف  حرا  الذاتية  السرية  كاتب  ليس  ختاما 
الشخيص بدعوى أنه يوعز إليه وقائع بعينها أو يوجهه إليها 
ه عىل ذكرها دون غريها. ال يجدي يف هذا الصدد  أو يحضُّ
إثبات قوة الحافظة وجدارتها عىل تذكر حدث ما، بل ما 
يهم أكث هو فاعليُتها وقدرُتها عىل إدماجه يف إسرتاتجية 
بالتجربة  الحية«  »الذاكرة  ارتباط  يعلل  ما  وهو  رسدية؛ 

الشخصية وامليول التكوينية عرب الصريورة الزمنية)26(.

واملوثوق  املثالية  التجربة  استحضار  الذاكرة  تستطيع  ال 
الدقيقة(  )ملالحظة  التسجيل  آلة  أو  بالحاسوب  أسوة  بها 
املنظور  تدخل  إن   « يحكيه.  فيام  املؤلف  ذاتية  لتدخل  
عقب«)27(.  عىل  رأسا  الوجود  ظروف  يقلب  الشخيص 
يحدثها  أو  يصنعها  بل   جاهزة  وضعية  الفرد  يتلقى   ال 
بإحساسه ونبض قلبه. يصعب أحيانا أن نتذكر لون عيني 
شخص نصادفه يوميا يف طريقنا أو يقدَم الشهود شهادات 
متشابهة حول حادثة السري. كل واحد يحكيها  من منظوره 
الخاص، وبحسب ما ميليه عليه إحساسه وضمريه. ال معنى 
للصدق التام مادام يعيد متثيل ما عاشه أو عاينه بإخراج 
لغوي جديد يلتبس فيه الواقع بالتخييل. ولهذا ال يجب أن 
نقول إن ذاكرته  ضعيفة يف تذكر حدث ما  بل إن إحساسه 
هو الذي كا ن ضعيفا)28(. ما يقوي ذاكرة قدماء املحاربني 
ليست دقة التفاصيل املروية، بل إعادة تشكيلها يف قالب 
البطولية.  وأمجادهم  بأدوارهم  مخاطبهم  إليهام  روايئ 
وعليه فالذاكرة غري تامة من حيث الكم إلنها تنتقي أحداثا 

بعينها متليها حاجات الحارض، وغري تامة من حيث الكيف 
ألنها ترسد ما يف جعبتها وفق منظور وإنارة خاصني)29(.

كان سعيد واعيا بأن ما كتبه عن ذاته يتغيا تشكيل تجربة 
جديدة لعلها تسعفه عىل فهم ذاته، وردم الفجوة بني ما 
الحقيقة  بني  املصالحة  وتحقيق  عليه،  أصبح  وما  له  وقع 
الحارض  إرغامات  املنحى-  هذا  يف  تضافرت-  واالستيهام. 
تستوعب  خطابية  إسرتاتجية  تبني  إىل  سعيد  توجيه  يف 
دونه  ما  يعيد  أن  له  ُقدر  لو  الحياة.  يف  الفكرية  مسريته 
فام  عرضه.  وطرائق  الرسد  تفاصيل  لتغريت  آخر  زمن  يف 
رَسَده  وليد لحظة صاخبة أوحت له أن يعود إىل حضن 
األم، ويثبت مرونته يف مداراة الرياح الهوج التي اعرتضت 
سبيله، ويربز قدراته عىل التكيف مع الوضعيات الجديدة، 
املجتمع  عيوب  وإبراز  بذوقه،  والرقي  شخصيته  وتنمية 
الذايت  النقد  مبامرسة  عىل  أيضا   حفزته  كام  ونقائصه. 
األوهام  من  والتخلص  املثايل،  املناضل  أسطورة  لتحطيم 
املزيفة، والكشف عن هشاشة  الطهرانية  و  األيديولوجية 
روحه وقلقه الوجودي يف مواجهة جربوت الزمن، وتعليل 
انسحابه من املشهد العام ليختل بنفسه تطلعا إىل تحقيق 

جزء من أحالمه الهاربة.

صربه  عىل  عالوة  الفكري-  مساره  يف  االنتباه  يسرتعي  ما 
 « املقام  لسيدة  وفــاؤه  وطموحه-  وعزميته  ومكابدته 
باريس  يف  مرة  أول  إليها  تعرف  أن  منذ  التي  العالمة« 
ومتشبثا  لها  وفيا  وظل  الجنون،  حد  إىل  عشقها  يف  وقع 
البهي،  الحضور  لها:  نظري  ال  سامت  عىل  لتوافرها  بها 
املوحي، واإلقناع الرسي،  وكثة األرسار واأللغاز، والصمت 

والتعدد، والتنوع، والدميومة، والشباب املتجدد.
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عبد المالك أشهبون حفريات عميقة في 
ذاكرة مكناسة الزيتونة

 رواية »حبس قارة« 
لسعيد بنسعيد 
العلوي نموذجا

كتابات في الفكر والنقد

على سبيل التمهيد: 

طاملا وجد الكثري من الفالسفة وملفكرين يف عامل الّرواية مزايا عديدة، من بينها قدرتها الفائقة عىل تبليغ األفكار، 
وإبالغها بطرق رسدية مغايرة للقول النرثي املألوف، بل لعّلها، أي الرواية، كانت بالّنسبة إليهم مسلكا متميزا 

لتأمني اإلفهام، من بعض خطابات أخرى تصاغ يف شكل تقريرّي: كالّتاريخ واملقال الفلسفي...إلخ.

 من هذه الزاوية بالذات، انفتح سعيد بنسعيد العلوي ــــ وهو القادم من مجال العلوم اإلنسانية ــــ عىل مجال الكتابة 
الروائية الواسع واألرحب، وطرق أبوابه من زوايا نظر مختلفة ومتنوعة ومتعددة.

ولقد كانت باكورة أعامله الروائية األوىل تحمل عنوان: »مسك الليل« )2010(، وبعدها كتب »الخديعة« )2011(، ثم تتالت 
رواياته تباعا: »ثورة املريدين« )2016(، و«سبع ليال ومثانية أيام« )2017(، 

وأخريا ـــ وليس آخرا ـــ رواية »حبس قارة« )2020( )1(.

وَمن َدَأَب عىل قراءة روايات سعيد بنسعيد العلوي سيِقرُّ ـــ 
به أحداثها  ا، ملا تتسم  إليها شدًّ القارئ  َتُشدُّ  أنها  ـــ  ال محالة 
من حركية، وشخصياتها من إثارة، وأسلوب حكايتها من جذب 
وتشويق؛ فيتأثر القارئ بتطورات الرواية لحظة بلحظة، وينفعل 
مع شخصياتها سلبا وإيجابا، ويتحاور معها ويحاورها، كل ذلك 

اٍذ.  يف سياق روايئ متميز وأخَّ

وُتَعدُّ »حبس قارة« رواية تتمحور حول يوميات يرسدها الرسام 
العاملي ديالكروا الذي يسرتد أنفاسه من زمن املوىل إسامعيل يف 
مدينة مكناس الزيتونة، حيث نلفي أن هذه الرواية تلتزم مبفردات 
ل التاريخي، إىل جانب إغراءات السرية الغريية، باإلضافة إىل  التخيُّ
استثامر عوامل »الرحلة« التي يرسدها علينا من خالل يومياته، ال 
كام كانت يف الواقع الحقيقي، بل كام يتمثلها فنيا وذلك يف سياق 

رسدي بديع، ال يخلو من إمتاع ومؤانسة وفائدة.
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أوال: معضلة الكتابة الروائية من 
منظور تاريخي

يتعلق  حينام  كبرية  معضلة  أمام  أننا  اإلقــرار  من  بد  ال 

من  أمكنة  أو  أزمنة  أو  أحداث  أو  شخصيات  باستعادة 

تضييق  املعضلة يف  وتتمثل هذه  روايئ،  التاريخ يف سياق 

هامش التخييل اإلبداعي الروايئ، مقابل التوسع يف مجال 

التوثيق والوقائع التاريخية، فالشخصية التاريخية، »تكون 

سواء،  حد  عىل  واملثقفني  القراء  لدى  ومعروفة  جاهزة 

الروايئ  يكتبه  ما  عىل  رقابية  عنارص  سيشكلون  وهؤالء 

للتخيل  يكون  ولن  الجاهزة  الشخصيات  لهذه  ويضيفه 

العلوي  بنسعيد  قام سعيد  )2(. فهل  فقط«  القليل  إال  هنا 

باالتكال عىل التاريخ عموما، وعىل استحضار »حبس قارة« 

الشهري لتحقيق جامهريية ونجاح ما؟

تكمن اإلجابة عن هذا السؤال يف مدى عمق أو سطحية 

هذه  من  »فالكثري  التاريخ،  توظيف  التي  الروايات  هذه 

ً إبداعيا، بقدر ما قدمت  الروايات مل تقدم منجزا تخيليا 

سرية معروفة وأقوال معروفة« )3(. وهذا شأن ما كان يقوم 

به الروايئ جرجي زيدان يف بدايات عرص النهضة، وتاله يف 

ذلك نجيب محفوظ يف رواياته التاريخية األوىل، حيث مل 

تتخط تلك الروايات مرحلة عرض التاريخ، بغرض التعليم 

أو التسلية والرتفيه.

تسجيله  نود  ما  فإن  الــدرس،  قيد  الرواية  بخصوص  أما 

واإلسالمية،  العربية  بالثقافة  الواسعة  للمعرفة  كانت  أنه 

العلوي، وذلك  إيجابيا عىل رواية سعيد بنسعيد  انعكاسا 

لكثة مصادرها وتنوعها؛ فقد رجع الروايئ إىل أشهر الكتب 

التي كتبت يف هذا املضامر، إضافة إىل بعض كتب يوميات 

من  ينهل  كان  ففيام  واملؤرخني؛  واملفكرين  املستشقني 

معني هذه الكتب كان يؤسس رؤيته الخاصة التي تنسجم 

من منظوره التنويري، وفلسفته يف الحياة.

»حبس  يف  تندرج  التي  التاريخية  املواد  كل  أن  والظاهر 

يف  تقع  ألنها  خالص؛  نقاء  حالة  يف  توجد  ال  قــارة« 

 imagination’l التوليفي«  »الخيال  يسمى  ما  إطــار 

من  تشكيلها  ويعيد  الروايئ،  يستعيدها  combinatoire؛ 

قام  حيث  إليها،  أخرى  ومعطيات  أحداث،  إضافة  خالل 

سعيد بنسعيد العلوي بتأليف تاريخ خاص للمرحلة التي 

ارتقى بهذه األحداث والشخصيات  يتحدث عنها، وبذلك 

وأحداث  شخصيات  البتكار  بيئة  تغدو  ليك  التاريخية 

جديدة، تخدم مقصديات الكاتب، وتصب يف رؤيته للعامل، 

حتى ال تتحول الرواية إىل ما يشبه الوثيقة التاريخية.

من  هائٍل  بكمٍّ  تزودنا  أن  الرواية  استطاعت  املعنى  بهذا 

املعلومات واملعطيات عن املرحلة الزمنية التي تحيك عنها. 

سواء تعلق األمر بالفرتة الزمنية التي بني فيها السجن، أو 

الرصاعات السياسية، أو العالقات بني األمصار، وما إىل ذلك 

من املواضيع التي ترتد إىل مايض املكان. 

ولقد كان املعرفة التاريخية بسرية السجن الشهري )حبس 

قارة( أوال وقبل كل يشء من أبرز محفزات تسجيل عبد 

الجبار)الشخصية الرئيسة( بحثه الجامعي بعنوان »الحياة 

الطالب  وهو  قارة«،  حبس  يف  األوربيني  لألرسى  اليومية 

إىل  سينقله  البحث  هذا  أن  عىل  يراهن  الذي  الجامعي 

مستوى عاٍل جدا، خاللها سريتفع ذكره، األمر الذي سيفتح 

وال  هيَّاب  غري  فيه  فيميض  العلمي  البحث  طريق  أمامه 

مرتدد. 

الجبار  عبد  أن  أيضا،  املوضوع  هذا  إثارة  محفزات  ومن 

كام عكف عىل  دوالكروا  أوجني  يوميات  قرأ  أن  له  سبق 

مطالعة رحلة األسري الفرنيس مويط الذي كان مسجونا يف 

عليها،  ما  وعليها  لها  ما  لها  رحلة  »وهي  قارة«:  »حبس 

غري أنها عىل كل تصور بعضاً من األجواء التي كان موالي 

إسامعيل يحكم فيها. مويط هذا يتوقف، بالفعل، وقفات 

ال بد من اإلقرار أننا أمام معضلة كبيرة حينما يتعلق باستعادة 
شخصيات أو أحداث أو أزمنة أو أمكنة من التاريخ في سياق روائي، 

وتتمثل هذه المعضلة في تضييق هامش التخييل اإلبداعي 
الروائي، مقابل التوسع في مجال التوثيق والوقائع التاريخية،
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غري قصرية عند أقبية السجون تحت األرض. رمبا ال يذكر 

جيد،  بالصفة.  عنه  يتحدث  ولكنه  باالسم  قارة  حبس 

جيد«)4(. كل هذه املعطيات التاريخية وغريها كانت تزيد 

عبد الجبار شوقا لسامع عجائب حبس قارة الذي ُيَغلُِّف 

أذن  ال  ما  األرسار  من  ويخفي  األحياء،  ويطوي  األموات، 

سمعت وال خطر يل قلب بش.

ثانيا: حفريات في ذاكرة األمكنة 

هذه  يف  بثقلها  النازلة  الرئيسية  الشخصية  املكان  يعدُّ 
نهايتها.  إىل  وصوال  بدايتها  ثم  عنوانها  من  بدءا  الرواية، 
تفنن  مركزيا،  موضوعا  الشهري  السجن  غدا  التقدير  بهذا 
بواسطة  وذلك  معامله،  رصد  يف  وأبدع  وصفه،  يف  الروايئ 
من  به  يتصل  ما  وكل  للمكان،  الدقيق  الجغرايف  التحديد 
عرب  أيضاً،  هي  تشكلت،  وأنشطة...إلخ،  وتقاليد  عادات 
تاريخ تطور املدينة املوصوفة، وما عرفته من تغيريات يف 

بنيتها املجتمعية.

واألسئلة التي تفرض نفسها يف هذا املضامر هي: ما هي 
قام  وكيف  الروايئ؟  النص  هذا  يف  املهيمنة  األمكنة  أبرز 
الروايئ بتمثيلها روائيا؟ وهل كانت هذه األمكنة املفتوحة 
أو املغلقة، بهذا التنوع والتعدد، قادرة عىل إعطاء العمل 

الروايئ أبعاداً فنية وجاملية أكث عمقاً ورمزية؟

1 ــ طنجة: فضاء العتبة والعبور

تحرض مدينة طنجة من خالل رحلة الرسام العاملي أوجني 
دوالكروا إىل املغرب يف بعثة رسمية، ذلك الشاب الوسيم 

يوثق رحلته من  الفتان، وهو  املغرب  الذي سحره جامل 

كان  ما  خالل  من  مكناس  إىل  طنجة 
من  يكتبه  ومــا  لوحات،  من  يرسمه 
يومياته كان يرسلها إىل صديقه األبدي: 

إعجابه  دوالكروا  يخفي  ال  وهنا  بيريي. 

تذكره  فهي  البوغاز؛  مدينة  بفضاء 
بجامليات الفضاء يف كل من روما وأثينا، 

حتى أنه يشعر ـــ وهو يف ربوع طنجة 

يصحو  كيف  يعرف  ال  حلم  يف  أنه  ـــ 

من  االستفاقة  يريد  ال  اآلخر  وهو  منه، 

هذا الحلم: »لست أذكر من طنجة، منذ 
أن وطئت قدمي أرضها، سوى هذا النور 

البيضاء  الجدران  تعكسه  قوي  نور  البرص.  ُيْعيِش  القوي 

األبيض،  اللون  النفاذ.  القوي  بوهجه  األعني  فيمأل  العالية 

البياض يف كل مكان. الحايك، الكسا، الجدران، والسحب، 
، أو بعضاً«)5(. إذ تحجب زرقة السامء كالًّ

وبهذا املنظور الفني املنبهر باملكان، ارتقى أوجني بجامليات 

املكان إىل مستوى متوهج: إبداعيا وفنيا، وهذا ما حاول 

سعيد بنسعيد العلوي نقله روائيا، ولكن بطريقته الخاصة 

التي تأخذ من جامليات وصف طنجة يف يوميات أوجني، 

فيجعلها  ميتلكها؛  التي  الداخلية  املصفاة  عرب  مُيرِّرُها  ثم 

النفس:  قرارة  يف  تستقر  حيث  شعورنا،  أعامق  إىل  تنفذ 

لوحات ومشاهد ومناظر يف منتهى الروعة.

مكناسة الزيتونة أفقا روائيا رحبا:

تقدم »حبس قارة« صورة موحية ملكناسة الزيتونة عامة، 

ولحبس قارة بصفة خاصة: ماضيا وحارضا؛ إذ إن الحارضة 

بعد  تنل  مل  التي  املغربية  املدن  إحدى  ُتَعدُّ  اإلسامعيلية 

حظها عىل مستوى الكتابة الروائية، كام حصل مع طنجة 

يف  املدن  أعظم  من  كانت  أنها  رغم  ومراكش...  وفاس 

الدولة  عاصمة  أصبحت  حينام  خصوصا  العلوي،  العرص 

العلوية يف عهد املوىل إسامعيل. ومن يومها كتبت املدينة 

بدماء شهدائها  بقائها وصمودها  يومنا هذا شهادة  حتى 

عرب العصور. فكانت مبثابة املدينة الباسلة التي اال تعرف 

االستسالم، نظرا لتاريخها النضايل الكبري من خالل املقاومة 

الشعبية عرب سنوات املحن التي أملَّت بها: ماضيا وحارضا. 

كل هذه املعطيات وغريها حفزت سعيد بنسعيد العلوي 

أن ينتخبها أفقا روائيا رحبا، متعدد األبعاد والدالالت، وهو 

تقدم »حبس قارة« صورة موحية لمكناسة 
الزيتونة عامة، ولحبس قارة بصفة خاصة: 

ماضيا وحاضرا؛ إذ إن الحاضرة اإلسماعيلية 
ُتَعدُّ إحدى المدن المغربية التي لم تنل بعد 
حظها على مستوى الكتابة الروائية، كما 

حصل مع طنجة وفاس ومراكش...



364

سليل فضائها وثقافتها، والعارف بطبيعة ساكنتها، وطقوس 
عيش أهله، كام ُيعدُّ من أبرز شخصياتها يف مجال الفكر 

واألدب والثقافة عموما.  

إىل مايض حارضة  عودتها  بسبب  قارة«  رواية »حبس  إن 
أحداثه،  ومختلف  وانتصاراته،  بخيباته  الزيتونة،  مكناس 
املعطيات  تلك  مع  عالقتنا  مبراجعة  ُتغرينا  منه،  ونهلها 
التاريخية، وتزرع فينا الفضول للبحث عن جذور هزامئنا، 
إىل  االعتبار  ــادة  وإع جهة؛  من  انتصاراتنا  وإرهاصات 
من  واملتنوع  واملتعدد  الزاخر  املكنايس  املكان  جامليات 
جهة ثانية؛ إذ إن الروايئ طاملا ألفيناه واصًفا دقيقا لجزئيات 
املكان بالعني واللمس والسمع، متطلعا إىل إعادة النضارة 
املتضمنة وهي  الغاية األخرى  إليه من جديد؛ إضافة إىل 
الوصف،  عند  التجميل  البعد  واستهداف  املكان،  تزيني 
التي  التاريخية  باملعطيات  املشقة  الصورة  ثم ربط هذه 
أبرزها:  ومن  العريقة،  املدينة  صورة  تشويه  عىل  عملت 
تاريخ  يف  السمعة  يسء  السجن  ذلك  قارة،  حبس  صورة 

مكناسة الزيتونة.

3 ــ حبس قارة: سجن غريب 
وعجيب ورهيب:

قضية  اإلسامعيلية،  باملدينة  الشهري  قارة«  »حبس  ظل 
تاريخية شائكة، يلفها الكثري من الغموض، وال أحد يجرؤ 
الروايئ  التناول  عن  بعيدا  ظلت  بل  منها،  االقرتاب  عىل 
هو  السجن  ذلك  إن  يقول:  الجميع  حال  لسان  وكــأن 
عبارة عن تاريخ قد مىض وانقىض، وغدا يف ذمة التاريخ، 
بآالمه وأقراحه وعذاباته، وال يتحمل وزره املعارصون من 
تعيد  أن  إال  تأىب  قارة«،  مثل »حبس  رواية  لكن  األحفاد. 
ذاكرتنا  إنعاش  إىل  إيَّانا  داعية  املايض،  هذا  تربة  تقليب 
الجامعية، من خالل تذكري األحفاد بأنهم قد يعيدوا إنتاج 

سجون قريبة من سجون األجداد، إن هم فرطوا يف مبادئ 
الوطن،  هذا  يف  اإلنسان  بناء  مقومات  وبخسوا  املواطنة، 
ومفادها:  الروايئ  منها  ينطلق  ذهبية  قاعدة  من  انطالقا 
»طاملا هناك حكام ومحكومون.. قادرون ومقهورون فإن 
السجن يظل موجوداً. سجن الرب فوق األرض، هو سجن 
ما  أو  قارة  األرض هو حبس  تحت  البش  الحياة، وسجن 

كان مثياًل له.. أعوذ بالله«)6(. 

هكذا وبعد مرور أكث من قرن عىل بناء »سجن قارة«، ما 
الثيامت  هذه  نظري  إىل  االلتفات  إىل  ماسة  الحاجة  زالت 
املايض،  دروس  من  االستفادة  أجل  من  عنها،  املسكوت 
الذي  الحارض  يف  فيها  املرغوب  غري  تجاربه  تكرار  وعدم 
تحقق  ما  وهذا  قارة،  حبس  تجربة  مع  يقطع  أن  نريده 
بعد إغالق سجن تازمامارت السيئ الذكر عىل سبيل املثال، 
وذلك هو الدرس األهم الذي تنطوي عليه رواية »حبس 
قارة« يف جانب من جوانبها. ومن هنا أهمية اختيار ثيمة 
حبس قارة بصفته فضاء أسطوريا بامتياز، وذلك من حيث 

املواصفات اآلتية:

أ ــ مواصفات غريبة لجغرافية السجن: 

يعمد الروايئ إىل رسم اإلطار الجغرايف والتاريخي واالجتامعي 
الذي يحتاجه القارئ ليتعرف عىل املكان الذي تدور فيه 
األحداث، وتتحرك يف فضائه الشخصيات. فهو فضاء سجني 

زيارته.  وممنوع  الحصار،  عليه  ومرضوب  وقديم،  منعزل 

هذا السجن ليس كبقية السجون التي نعرفها، ولكن رِسَّ 

بحجم  هو  بل  وهائل،  وعجيٌب  غريٌب  سجٌن  أنه  متيزه 
مدينة متتد وتتشعب يف أحشاء األرض: »حبس قارة يخرتق 

املدينة من جميع الجهات، تحت األرض. حبس قارة هي 

مكناس آخر تحت األرض بدروبه وأزقته وسواقيه وسكانه، 
الطيبون واألرشار موجودون هناك أيضًا«)7(؛ من هنا أهمية 

ال يفوتني هنا أن ُأشير إلى كون نحت الهوية الشعرية الزجلية، بقدر 
ما أْسَتْلِهم رمزية القول الحكمي للمجدوب و المجنون و البوهالي 

و الٌكناوي، فإنه في اآلن ذاته يستلهم البعد الرؤيوي اإلشاري 
العرفاني لشعر التصوف ] كما هو الحال في أزجال و توشيحات 

ْشَتري شاعر مكناسة و  الشيخ محمد الحراق، و الشيخ و الشاعر الشُّ
تلميذ ابن سبعين، و الصوفي أبو مدين الغوث و آخرين
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التاريخي  الفضاء  هذا  تاريخ  رصد 

واستكناه عوامله العجيبة والغريبة، 

كام  الروايئ يف وصفه،  ينربي  حيث 

ينكب  محنك،  طوبوغرايف  أنه  لو 

املوقع،  طبوغرافية  ــم  رس عــىل 

ووضع  السجن،  مرافق  وتحديد 

املتخيلة  األحــداث  يؤطر  أرشيف 

لوحة  بذلك  راسام  سريويها،  التي 

تقريبية عن وضع السجن ومؤثثاته، 

أحوالهم  والسجانني:  والسجناء 

وصفاتهم وآالمهم.

ب ــــ كائنات غريبة 
في فضاء السجن: 

الحكايات،  من  العديد  املغلق  املكان  هذا  حول  تناسلت 

وتنوعت الروايات؛ فهو مكان يشكل مرتعا خصبا لألرواح 

مثله  رعب،  مكان  أنه  كام  والعفاريت،  والجن  الهامئة 

التوصيف  البائدة، وبهذا  الغميقة، والسجون  األقبية  مثل 

تهيم  بامتياز،  كابوسيا  فضاء  قارة  حبس  يغدو  الرهيب 

املعذبني،  أنني  أركانه  يف  ويسمع  املوىت،  أرواح  جنباته  يف 

يرتاءى  كام  الجالدين،  سياط  أصــوات  جنباته  يف  وتعلو 

تنذر  التي  القبور، والغيالن، والسحايل  العائدون من  فيها 

الرسدي يف  املسار  بناء  فإن  املعنى  بهذا  واملوت.  بالرعب 

باعتبارها  أبعاد عجائبية تحرض  الرواية ال يخلو من  هذه 

عالمة تنتج مجموعة من دوال الخطاب الروايئ. 

الــروايئ  أن  إىل  بنا  تفيض  وغريها  املعطيات  هذه  كل 

منها  تنحدر  التي  الجمعي  املتخيل  أصول  استعادة  حاول 

القداسة  هالة  إبراز  عىل  العمل  مع  قارة«،  »حبس  قصة 

الحبس  قارة«( حيث  )»حبس  املكان  تؤطر كال من  التي 

بقصوره  )املوىل إسامعيل(،  األعظم  والسلطان  األسطوري، 

خيوله،  ومرابض  وحدائقه  وجنوده،  وجواريه  وعبيده 

املفرتسة.  الحيوانات  وحــدائــق 

التي  والعجيبة  الغريبة  فاإلحاالت 

تصاحب السجن وباين رصحه، تعيد 

إنتاج املتخيل الجمعي، وهنا يحرض 

أويت  ما  أويت  بكل  إسامعيل  املوىل 

تعجز  ما  والخوارق  الكرامات  من 

الجن  ر  البش حينام سخَّ بقية  عنه 

والعفاريت يف بناء السجن الرهيب، 

يف  القداسة  من  نوعا  حاز  وبذلك 

املتخيل الجمعي التي اكتسبها قبله 

وهذا  السالم.  عليه  سليامن  سيدنا 

الروايئ من خالل حديث  أورده  ما 

السلطان  عن  الجبار  عبد  جــدة 

موالي إسامعيل: »كان السلطان يسجن من عىص األمر من 
العفاريت السليامنية فال يخرجون إاّل بأمره«)8(.

يف األخري نؤكد أنه من حسنات هذه الرواية أنها جعلت 

انتخابها  الزيتونة تتوهج روائيا، وذلك من خالل  مكناسة 

االحتفايل مبا  البعد  ليتكرس هذا  الرواية،  فضاء مركزيا يف 

جاء يف يوميات الرسام العاملي أوجني دوالكروا التي فتَّحت 

عوامل  ورسمت  كانت،  كام  املدينة  جامليات  عىل  أعيننا 

قارة  حبس  ــ  مكناس  صورة  من  خلصتنا  بديعة،  وأجواء 

النمطية. 

بنسعيد  أصبحت مكناس مع سعيد  الفني  الصنيع  وبهذا 

العلوي ما كانت عليه قاهرة املعز لدى نجيب محفوظ...، 

الخراط  إدوار  من  لكل  الروائية  األعامل  يف  واإلسكندرية 

الياس  بعيون  وعامن  ــل...،  داري ولورنس  طوبيا  ومجيد 

فركوح، وعبد الرحمن منيف، ومؤنس الرزاز...، وفاس من 

منظور عبد الكريم غالب، ومحمد برادة، وأحمد املديني، 

مبارك  ربيع  لدى  البيضاء  والدار  الــوزاين...،  العل  وعبد 

محمد  روايات  يف  وردت  كام  وطنجة  صوف...،  ومحمد 

شكري وبول بولز وغريهام...إلخ. 

تناسلت حول هذا المكان المغلق العديد من الحكايات، وتنوعت 
الروايات؛ فهو مكان يشكل مرتعا خصبا لألرواح الهائمة والجن 

والعفاريت، كما أنه مكان رعب، مثله مثل األقبية الغميقة، والسجون 
البائدة
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رشيد بنحدو
»رسائل من امرأة 

 مختفية«
لمحمد برادة

 من متعة الكتابة
إلى متعة القراءة

كتابات في الفكر والنقد

لنّتفْق مبدئيا: إما أن تكون الرواية، أي رواية، رائقة ممتعة أو ال تكون باملرة! فمن حق القارئ اليوم عىل كّتاب الروايات أن 
يتحفوه بنصوص تنسيه قليال تراجيديا الواقع العريب املعارص. ففيه من عوامل الغم والقرف ومن أسباب االكتئاب والجنون 
ما يكفي، بحيث ال داعي بعُد إىل إمعانهم يف نكء الجراح روائيا. فال بأس مطلقا يف أن يكف كل منهم، بني حني وآخر، عن 
االلتصاق بهذا الواقع الكاريث فُيخرس أصداءه يف نفسه، وينكفئ إىل ما يدعوه مارسيل بروست »الوطن الداخيل«، لُينصت 
إىل ما يعتمل فيها دمياسّيا من أشواق وهلسنات وأهواء ونزوات. وحسنا فعل الروايئ املغريب محمد برادة يف روايته األخرية 
»رسائل من امرأة مختفية« )الدار البيضاء، دار الفنك للنرش، 2019(، إذ اهتم فيها بتجربة الجسد مهووسا مبباهج العشق 

والشهوة الجنسية يف مجتمع تقليدي ال يعرتف له بهذا الحق1. 

يستند املتخيل الحكايئ يف الرواية إىل حبكة مطّرزة بإتقان، بطالها هام هيامن بن شهوان السبتي وجاذبية عبد العزيز، اللذان 
»يتشبثان بالحرية التي تعطي األسبقية للمتعة الخالصة التي ال تؤول إىل فضاء 

عوضا  ويرتبطان،   ،)116 )ص.  النسل«  وتعزيز  األطفال  لتفريخ 
عن هذا، »بعالقة تنحو صوب الحد األقىص يف معانقة الشبق 
التي تحرق األعامق،  اإليرويس والبوح يف اإلعراب عن الشهوة 

بوحا يتحدى حرَم الزوجية وسياج التقاليد«. )ص. 141(

فهل هناك ما يدعو إىل متعة القارئ –أنا مثال- أحسن من أن 
قوية  نزوية  برغبة  النخاع  حتى  منتشيني  الرواية  بطآل  يكون 
منْي  ُميمِّ يتامزجان  ينصهران،  البش،  أرض  عن  فيها  »ينفصالن 

صوب ملكوت النريفانا البعيد؟« )ص. 109(.

وال عجب يف أن هذه املتعة تبلغ ذروتها الحسية املحمومة حني 
يتوسل كل منهام بضمري املتكلم )أنا(، ُمرخيا العنان لهذيان مهتاج 
ال يتحدى فقط السلطة الدينية واألخالقية، القامعة لحق الجسد 
يف التعبري عن فورانه الجنيس، بل يتمرد أيضا عىل سلطة السارد، 
يستعمل  الذي   ،)5 )ص.  الضمني«  بـ«الكاتب  النص  يف  املدعّو 
التخييل  التباعد  فيها  يزدوج  لغاية  وهو(  )هي  الغياب  ضمريْي 
بالتمويه املخاتل. ومن اآلثار الجاملية لضمري املتكلم ذاك أن متعة 
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ومشوطة  رهينة  تكون  القارئ 

متعتهام  فمن  البطلني:  مبتعة 

معا،  يعرتفا  فأن  متعته.  يستمد 

من غري وساطة السارد، املوضوعية 

بالغبطة  افتتانهام  عن  الخارجية، 

يعرّض  أن  شأنه  ملن  اإليروسية، 

هذا  لعدوى  شعوريا  ال  القارئ 

اإلحساس املخدر الرائق، عىل نحو 

مالذا  الغبطة  هــذه  معه  تصبح 

استعاريا يتحرر فيه مؤقتا من ربقة 

الواقع.

محمد  ــة  رواي إن  اآلن  قلُت  إذا 

برادة هي َطرَْفُة عنٍي تناصيٌة لرواية 

بوفاري«،  »مدام  فلوبري  غوستاف 

فهل أكون أخطأت التأويل؟ 

قد  املطّب،  هذا  يف  وقوعي  حال  يف  حتى  بأنني،  أعرتف 

وجدُت فيه ما يسّليني بغري قليل من املتعة، السيام أنني 

مل أفعل غري االستجابة الطوعية لرواية برادة، التي دعتني 

بلطف وأريحية إىل البحث عام توحي به من تأثر برواية 

فلوبري. توحي به إيحاًء فقط، ألن أثرها يف رواية »رسائل 

من امرأة مختفية« ال ميتد إىل حد فناء هذه يف تلك لتكون 

فلوبري،  ورثة  لدن  من  عليها  مصادقا  منها،  أمينة  نسخة 

وذلك باعتبار هذا األثر ال يتعدى نوعا من الرؤية للعامل 

أو من الحالة االنفعالية املشرتكة بني بطلتي الروايتني. فام 

أغراين فعال باّدعاء عالقة تناصية، سطحية عفوية، هو ما 

توّسمُته يف شخصية جاذبية عبد العزيز من نزوع قهري إىل 

ما ُيدعى يف الرطانة الخاصة بعلم النفس والتحليل النفيس 

إىل  نسبة   ،»Bovarysme  Le« بـ 

املرء  إحساس  وهو  بوفاري،  إمّيا 

بشدة  أي  »املانخوليا«،  بـ  الرهيب 

الغم ولوعة االكتئاب نتيجة لفشله 

والعاطفية.  املجتمعية  حياته  يف 

فشخصية إمّيا ُقّدر عليها أاّل تصادف 

يف حياتها سوى اإلخفاق واإلحباط 

بيئة  يف  اليومية  حياتها  فال  وامللل: 

الذكورية  الهيمنة  تكرس  متزمتة 

بالطبيب  زواجها  وال  املــرأة،  عىل 

شارل بوفاري، وال إدمانها ملغامرات 

غارقني  عشاق  مع  خيانية  جنسية 

يشء  ال  والفسولة،  الــرتــابــة  يف 

مستوى  إىل  يرقى  كان  هذا  من 

أهوائها العاطفية وأحالمها بالبهجة 

والنشوة والحبور، تلك التي تولعت 

نهمة  قــارئــًة  مراهقتها  يف   بها 

لروايات رومانسية، وهو ما دفعها 

يف األخري إىل االنتحار. أما شخصية 

أن  يف  الرغبة  فتحدوها  جاذبية، 

ونزواتها،  إرادتها  إىل  العامل  تطّوع 

وأن تعيش بكل حواسها اندفاعات 

إمّيا  مثل  حاملًة  الجنسية،  جسدها 

السلطة  قيود  من  تحررها  بحياة 

وتعوضها  الرجولية  الدوكسولوجية 

بؤس زيجاتها الفاشلة. وألنها عجزت عن هذا، اختارت أن 

تخون أزواجها الثالثة باالرتباط الجنوين بهيامن بن شهوان 

أنستها  عنيفة  شبقية  مغامرة  معه  عاشت  الذي  السبتي، 

إحباطاتها املتكررة، قبل أن تختفي يف النهاية اختفاء ملغزا 

ضياع  يف  الويف  عشيقها  تاركة  يعرف،  أحد  ال  حيث  إىل 

معها:  املحمومة  ذكرياته  يجرت  وجــودي،  ويتم  عاطفي 

»حارصين شعور كاسح بالوحدة والحوج إىل حضورك، إىل 

املؤقت  تجعل  أن  عىل  قدرتك  وإىل  املقننة،  غري  عالقتنا 

سنتني  »طوال  وذلك   ،)27 )ص.  الدميومة«  صفة  يكتيس 

عشتهام كاملخدر املرتاح يف غيبوبته«، )ص. 187( يوّحدنا 

والجري  الجسد  تحرير  ونشدان  اإليروس  مبفاتن  »تعلقنا 

وراء أسئلة الوجود« )ص.26(.

النص«:  »متعة  لـِ  بامتياز  التنظري  يقول روالن بارث، رائد 

جملة  أو  رواية  بالتذاذ  قرأُت  »إذا 

كتبها  مؤلفها  فألن  كلمة،  حتى  أو 

كتابتها!«.  ملتعة  معاناته  غمرة  يف 

ملتذا  نفسه  القارئ  يكون  أفــال 

تنتقل  حيث  هذه،  كتابتها  مبتعة 

هذه املعاناة من جسد الكاتب إىل 

التناسخ؟  يشبه  ما  يف  هو  جسده 

تجربتي  كانت  ــذه  ه أن  أؤكــد 

»رسائل  رواية  قراءة  يف  الشخصية 

من امرأة مختفية«، حيث امتد إىل 

يقول روالن بارث، رائد 
التنظير بامتياز لـِ »متعة 

النص«: »إذا قرأُت بالتذاذ 
رواية أو جملة أو حتى 

كلمة، فألن مؤلفها 
كتبها في غمرة معاناته 

لمتعة كتابتها!«
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لكتابتها، وهذه –ال  برادة واستعذابه  كياين عذاب محمد 

عجب- خاصية التمرس الجاميل والوجودي بكتابة الذاكرة، 

برادة  أن  إيّل  يخّيل  الذاكرة!  من  انطالقا  عنها،  الكتابة  ال 

قارئه،  يتقمص  أن  راهن عىل  الضمني!-  الكاتب  – عفواً: 

»اإليروس«  مع  املمتعة  تجربته  كذلك،  وعذوبة  بعذاب 

الجسد  تحرير  أي   ،)181 )ص.  »التناتوس«  عىل  ضّدا 

املوت!  نحو  الوئيدة  لصريورته  تحّد  يف  الجنيس  بالشبق 

ولهذه الغاية، ظل يستنفر طاقته التخيلية والتخييلية من 

منطقة  داخل  لإليروس  ]الدوكسا[  »تسييج  مقاومة  أجل 

املحرمات، ما يقوي امللل والنزوع إىل البوار واملوات«. )ص. 

.)26

ليس هذا فحسب، فكم مرة ضبطُت برادة –يا ملكر زلة 

اللسان!- متلبسا بالتدخل الناعم يف النسيج النيص ملتخيله 

مصدر  لعمري  وهذا  لروايته.  فرّيا  شكال  ليبتدع  الحكايئ 

آخر، ال أخري، ملتعتي الشخصية بها. فلقد غامر بأن يجعل 

هذا املتخيل ينسلك يف قالب فني يحف به خطر التشوش.

الرسد عدة أصوات متاميزة: صوت  تناوبت عىل  بالفعل، 

تنظيمية  سلطة  هو  حيث  من  )زعام(  الضمني  الكاتب 

بقيادة  تسعفه  التي  والبالغية  الفنية  االختيارات  تدبر 

ماكينة الحيك. يليه، من حيث سعة احتكار الفضاء النيص، 

وجاذبية  السبتي  شهوان  بن  هيامن  من  كل  الورقي،  أي 

)ص.  همساتهام«  »فحيح  باألحرى  هو  أو  العزيز،  عبد 

 )44 ص.   ( الغرام«  »صعقة  بحبوحة  يف  سادرين   )29

تحريك  بوظيفة  تضطلع  ثانوية  أصــوات  ثم  الباذخة. 

نجاة  من  كل  عىل  وتعود  وتأجيجها،  الحكائية  الحبكة 

خالتها،  ابن  الفدايئ  الثالثة  أزواجها  وعىل  جاذبية،  أخت 

واملهندس املعامري، والكاتب الُعصايب حميد زيدان، وعىل 

هاديا صديقتها، التي انتحلت صوت جاذبية كاتبًة رسائل 

مزعومة من مكان اختفائها، وعىل الدكتورة نعمت زوجة 

هيامن الخ. فال شك عندي يف أن منملة الشخصيات هذه، 

وكذا هذا التعدد يف الرؤى واألصوات، وما ينجم عنهام من 

تنّوع يف البؤر الرسدية، ملن شأنهام، إْن أيسء تدبريهام، أن 

يشوشا الرسيان األفقي املنطقي لألحداث وأن يربكا بالتايل 

مقروئية النص.

ثم هناك التعدد املدوخ للمستويات أو السجالت اللغوية، 

الفصيح  الكالسييك،  اللساين  املعيار  لغة  بالرتتيب:  وهي 

والرصني، وتضطلع بالرسد والوصف. ولغة يف الدرجة الصفر 

الذي وحده  العامي  اللسان  والحذلقة، وهي  األسلبة  من 

الجسد  تهّوسات  عن  يعرّب  أن  وجرأته،  بنيوءته  يستطيع، 

 ،)29 )ص  بالشويا«  آْح  )»آْح  املتعية:  وفوراته  النريفانية 

»ِكيْف ِجيْتْك؟« )ص.36(، »سبحان الله، كلها وفاين تيلقى 

مرادو« )ص. 143(، »وهات يا شطيح ويا رديح، والكيسان 

دايرة شامل وميني« )ص.144(. فلغة البوح الشاعري التي 

تصوير  أجل  من  الحسية  واالستعارات  بالكنايات  تتوسل 

الجسد متهالكا عىل ملذات الجنس ومتع الحياة. ثم لغة 

يف  »املخزن«  بسياسة  تندد  التي  اإليديولوجية  املحاكمة 

القرن  وسبعينات  ستينات  إّبان  والرصاص  الجمر  سنوات 

الفارط. ولغة خطاب نسواين تحتج عىل هضم حق املرأة 

يف التعبري الحر عن لواعجها وصبواتها. 

ينضاف إىل كل هذا ما يدعوه كاتبنا الضمني ب »انعطاف 

أو  تفريع تكميل« )ص. 129(،  إىل  للرواية  املؤطر  الرسد 

من  حاسمة،  مفصلية  تفريعات  إىل  واألنسب  باألحرى 

اليسار  الحديث عن فشل  إىل  املتكررة  استطراداته  قبيل: 

وآماله  السيايس  النظام  بتغيري  أحالمه  تحقيق  يف  املغريب 

يف الدميقراطية والحرية والعدالة. ومن قبيل تخليل الرسد 

التالعب  وكذا  وهيامن.  جاذبية  بني  املتبادلة  بالرسائل 

هناك التعدد المدوخ للمستويات أو السجالت اللغوية، وهي 
بالترتيب: لغة المعيار اللساني الكالسيكي، الفصيح والرصين، 
وتضطلع بالسرد والوصف. ولغة في الدرجة الصفر من األسلبة 

والحذلقة، وهي اللسان العامي الذي وحده يستطيع، بنيوءته 
وجرأته، أن يعّبر عن تهّوسات الجسد النيرفانية وفوراته المتعية
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ترصيف  بني  املتواتر  التأرجح  ثم  النحوية.  بالضامئر 
جهة  من  وترصيفها  جهة،  من  الذاكرة  مايض  إىل  األفعال 
أخرى إىل املضارع املحيل عىل أزمنة الكتابة التي متتد إىل 
 + الرباط   + غاية »22/12/2018« وعىل أمكنتها: »الليْك 

بريوت« )ص. 200(.

يكون  أال  للدوار،  املسببة  النصية  الربيكة  هذه  ضوء  يف 
التشوش؟  خطر  إىل  نصه  بتعريض  جازف  قد  إذن  برادة 
عىل  الفنية  ذائقته  تتعود  مل  قارئ  كل  سيظنه  ما  هذا 
من  تجعل  التي  تلك  العامل،  يف  الروائية  الحداثة  نصوص 
استطاع  ولهذا،  إيجابية.  فنية  قيمة  بالذات  التشوش 
الرسد  عــوامل  يف  املديدة  تجربته  بفضل  ــرادة-  ب محمد 
من  عليه  جبل  ما  وكذا  نقده،  ومناهج  وتقنياته  الروايئ 
نزوع لهواين وسخري إىل تغليف األشياء مبسحة هريميسية 
ممتعة- أن يجعل مام دعوته »ربيكة نصية« توليفة فنية 
أجل  من  املتنافرة  واالختيارات  العنارص  تتجاذب مبوجبها 
إحداث بنية متاسك بينها. فال يشء مام أرشت إليه آنفا، من 
تعدد واستطراد وتشكل وكوالج وتنوع، قد أثر يف الرتابط 
الرسدي لنصه، حيث تفنن وتفاين يف جعل هذه السامت 

اسرتاتيجية حكائية مقصودة تجهر بوالئها التام للحساسية 
ولعل  الرواية خاصة.  فن  بينها  الفنون، ومن  الحداثية يف 
هذا ما جعلني أستشعر نوعا من اإليقاع الخفي، االنفعايل 
النص  مانحا  السطور،  بني  ما  يف  يرسي  د،  املوحِّ والشكل 
والحال  –قراءيت  القراءة  هوأن  والحاصل  ماتعة.  انسيابية 
برادة من  التحري والتيهان يف ما تعمده  عن  هذه- عوضاً 
آفاق  يف  انخرطت  قد  شكلية،  ومناورات  فنية  مداورات 
جاملية  فتنة  استوعبت  حيث  الحساسية،  تلك  ورهانات 
بل  بها  وتستأنس  تنفعل  هي  فإذا  والبوليفونية،  الكوالج 

وتتبناها عن طواعية.  

الكوجيطو  هذا  آثار  عىل  أُمِتع!«:  إذن  فأنا  أستمتع،  »أنا 
ينبض  والذي  من مخيلتي  رأساً  انبثق  الذي  إذن،  الجديد 
كتب  اللذة،  متجد  أي   ،)Hédoniste( هيدونية  بعقيدة 
محمد برادة روايته وقرأتها أنا. فكل من الكتابة والقراءة 
البحث  واألخالقي:  الوجودي  الرهان  لنفس  وجها  كانت 
عن دواعي النشوة والبهجة والحبور من أجل مداراة آالم 

الحياة وفجائعها.
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هوامـــش
مييز  ما  واملحافظة  التقليد  كان  العشين حيث  القرن  الرواية عىل ستينات  أحداث  بداية  تحيل    -  1

الشخصية  باملدونة  يتعلق  ما  يف  خاصة  تقدمه،  سريورة  يعرقل  من  اليوم  إىل  هناك  ومازال  املجتمع. 

وبحقوق اإلنسان، ومنها حقه يف الترصف يف جسده كام يشاء، السيام ما يخص رغباته وأهواءه الجنسية. 

وقد بلغ هذا املوقف من الجسد حّد اعتبار كلمة »جنس« – يا للسخف والعبث!- مثرية لهلع البعض. 

فهذه الهيئة العلمية املكلفة باإلفتاء، التابعة للمجلس العلمي األعىل باملغرب، أصدرت فتوى رسمية متنع 

استخدام كلمة Sexy يف موقع اإلنرتنيت الحامل للعالمة املميزة للمملكة املغربية )MA(، وذلك بدعوى 

أن »اللفظ مخل باألخالق املتأصلة، ويثري مكامن الغريزة الجنسية لدى الشباب، ويغريه باالنغامس يف 

شهواتها ونزواتها بطريقة غري مشوعة وال محمودة العواقب النفسية واالجتامعية.« )نقال عن جريدة 

هيسربيس الرقمية، بتاريخ 23/06/2016(.
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]1[

التَّْحديث والحداثة،  العالقة بني  التَّفكري، يف سياق  تأكيُدنا عىل 
نقصد به:

َيْنَفرُِط  َتـْحُدث بني اإلثنني، حينام  التي ميكن أن  أوالً: املسافة 
ر  الوعي بهام، أي حينام يستغرُقنا التَّحديث، كآلة، دون أن ُنَفكِّ
أو  وقلُبه،  التَّحديث  َعْقُل  هي  التي  للحداثة،  كاْنِعكاٍس  فيه 

ماهيُته وجوهرُه إذا شئنا.

ما  الحداثة.  هو  أو  حداثًة،  باعتباره  التحديث،  إىل  َنَظُرنا  ثانياً: 
ُيْرِبك  ما  املاهية،  هو  َوْعِينا،  ال  يف  يصبح  املاهية،  عن  يرتتَُّب 
لها إىل ظاِهر، أو سطح وِقْشٍَة، ما إن ُنْفِرَغها  الحداثَة نفَسها وُيَحوَّ
التي  التَّْخييلية،  وحتَّى  والفكرية،  العقلية  بشوطها  الوعي  من 
باعتبارها  املاهيِة والجوهر،  نتجاهُلها، وهي ضمن هذه  ما  كثرياً 

أساس الفكر والعقل.

ِحجاباً  أصبحت  التي  للتقنية،  الكثيف  الرتاُكم  أو  االنتشاُر،  ثالثاً: 
اآللة  بني  أو  خلَفها،  يكمن  ما  وبني  اآللة،  بني  للمسافة  ِلنا  تأمُّ يف 
واألداة، وبني العقل والخيال اللذين ترتََّبت عنهام التقنية، وترتبت 
الَفْصل  يف  االْلِتباس  أْحَدَث  ما  حديثة،  نعتربها  التي  الحياة  عنهام 
»الِفْعل  بـ  الحداثة  عن  دفاعاً  كتابه  تورين يف  أالَن  يه  ُيَسمِّ ما  بني 
األدايت والوعي التَّْفِكريِّي« بـ »اْبِتكار عالَم مواطنني يعلو عامل العقل 

فصوص الغائب

صالح بوسريف ْحديث من  َتْفكيُر التَّ
منظور َحداثّي
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وأدواته«، أي ما ُيِتيح للذوات أن تطفو عىل السطح لَِتْبَتِدع 

وَتْبَتِكر، وتكون فاِعَلًة، لها صوت، ال أن تبقى َصًدى فقط. 

ليست  َنْعَترِبَها،  أن  ميكن  ما  هي  الثالثة،  األسباب  هذه 

»صدمة الحداثة«، بل صدمة التَّْحديث، ألنَّ الحداثة بقيت 

َخْلَفنا، مل ندُخل فيها إال َعرَضاً. اْسَتْغرََقْتنا مظاهرُها، أو أنَّ 

املظاهر، هي ما رِصْنا نتمثَُّله، يف ال وعينا، كصريوة، وتقدم، 

ر، واْبِتكار. وتطوُّ

]2[

وجوهر،  كامهية  بالحداثة،  االْنِهامُم  هو  إذن،  التفكري، 

خ  ترتسَّ أن  الــشوط،  هذه  أَهــمّ  بني  بشوطها،  والوعُي 

الذي  امُلْضَمر  الوعي  هذا  يف  وحتَّى  وعينا،  يف  الحداثُة 

ر  ُيَفكِّ يفتأ  ال  وعْقاًل  صريورًة،  باعتبارها  َوْعياً،  ال  ْيناه  سمَّ

ل،  يتأمَّ ك،  ُيَفكِّ ُيدقٍّق،  ُيراِجع،  ذاته،  ِمرْآَة  يكون  ذاِته،  يف 

راِته، ال يطمنئ للرتاُكم  ص، ُيِعيُد تفكري مناهجه وتصوُّ يتَفحَّ

العقل  عىل  تأثري  من  لَُهام  ما  باعتبار  يقرُؤهام،  والَوْفرَة، 

الوجدان  نأخذ  الوجدان، حني  ُأضيُف  وقد  الخيال،  وعىل 

التي تجمع العقل بالخيال يف متّثِلنا للفكر  مبعنى العالقة 

لنخرج  واملوضوعيه،  الذاتية  اْبِتكارِنا لشوطه  أو  الحدايث، 

من إْطباق التحديث علينا. 

الصريورة،  يف  يُخوَضا  أن  قبل  املعنى،  بهذا  وخيال  عقل 

االبتكار،  مبعنى  ذاُتها،  الصريورُة  هام  كينوتهام،  يف  فُهام، 

ِفكراً وَنَظراً.

 ]3[

ْيُت الراِحل محمد سبيال مبفكر الصريورة، مل أُكْن  حينام سمَّ

قلُت شيئاً جديداً، أو غريباً عن محمد سبيال، بل استنبْطُت 

وجوَده  له  كرََّس  وما  معه،  ونقاشات  حــوارايت،  من  هذا 

لِقاِئنا،  أساس  يف  جَمَعنا،  كان  وما  والفلسفي،  الفكري 

راته  ْعر العريب امُلعارِص، يف جزء كبري من تصوُّ وهو أنَّ الشِّ

املفكرين  من  أكث  رمبا  تعنيه،  الحداثة  كانت  النظرية، 

ِرّي  ُمَنظِّ بعض  عند  حدث  ما  رغم  العرب،  والفالسفة 

ْعرية من إخفاق يف وعي  ْعر، خصوصاً يف البيانات الشِّ الشِّ

بقيا  َوْعَينْي،  بني  الفصل  خصوصاً  ماهيتمها،  يف  الحداثة، 

والوعي  فاهّي،  الشَّ الوعي  وهام  اللِّسان،  بنفس  يتكلَّامن 

الكتايب،  الوعي  إنَّ  بل  اليشء،  نفس  ليس  وهام  الكتايب، 

اللحظة األساسية يف الحداثة، وبقي الوعي الشفاهي  هو 

البيانات،  مهيمناً عىل الوعي الكتايب، جامِثاً عليه، يف هذه 

وعن  خطاباً،  باعتباره  النص،  عن  مفهومياً،  نتكلَّم،  فرِصْنا 

الخطاب، باعتباره نّصاً، وهو ما كان فوكو اْنَتَبه إله، وحاَول 

أن َيْفِصل بني املفهومنْي واستعامالِتهام يف كتابه حفريات 

اْنَتَقْدُته يف اطروحتي «حداثة الكتابة يف  املعرفة، وهو ما 

عر العريب امُلعارص»، منذ أكث من عقدين من الزمن،  الشِّ

وكان الراحل ألحَّ عىل قراءته، ضمن غريه من األعامل التي 

تسري يف نفس السياق.

]4[

سبيال،  محمد  كان  الطويلة،  نقاشاتنا  ويف  حواراتنا،  يف 

ْعر، رغم أنَّه كان ُيْدرُِك  ُيعربِّ عن تقصريه يف االهتامم بالشِّ

الذي  الرَِّحم  خيط  هو  والتحديث،  بالحداثة  انشغاله  أن 

النقاش  هذا  يف  نخوض  ونحن  وكان،  ْعر،  بالشِّ يجمعهام 

في حواراتنا، وفي نقاشاتنا 
الطويلة، كان محمد سبيال، 

ر عن تقصيره في االهتمام  ُيعبِّ
ه كان ُيْدِرُك أن  ْعر، رغم أنَّ بالشِّ
انشغاله بالحداثة والتحديث، 

ِحم الذي  هو خيط الرَّ
ْعر يجمعهما بالشِّ

التفكير، إذن، هو االْنِهماُم بالحداثة، كماهية وجوهر، والوعُي 
خ الحداثُة في وعينا،  بشروطها، بين أَهّم هذه الشروط، أن تترسَّ
ْيناه ال َوْعيًا، باعتبارها  ى في هذا الوعي الُمْضَمر الذي سمَّ وحتَّ

ر في ذاِته، يكون ِمْرآَة ذاته صيرورًة، وعْقاًل ال يفتأ ُيَفكِّ
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ث وعيُنه عىل هايدغر،  والحوار، يتحدَّ

يف  رات،  وتصوُّ مفاهيم  من  بلغه  مبا 

هولدرلني  من  كل  ألشعار  قــراءتــه 

إنَّ  قلُت،  إذا  ُأبــالــغ  لن  وريلكه. 

مراراً،  عنه  ُْت  عربَّ ما  وهذا  هايدغر، 

يف  اْفَتَقَده  ما  عزاَء  ْعر  الشِّ يف  وَجَد 

نفسه  ي  ُيَسمِّ ال  كان  من  هو  الِفْكر، 

ر. فيلسوفاً، واْكَتَفى بامُلَفكِّ

]5[

ما اْسَتَفْدُته، يف سياق انشغايل، شعرياً 

بالحداثة، منذ مثانينيات القرن املايض، 

كان  السياق  هذا  يف  يل،  كتاب  وأوَّل 

الحداثة  ذاِته،»رهانات  العنوان  بهذا 

سنة  صدر  ُمْحَتَملة«  ألشكال  أفق  ــ 

1996، هو ما أتاَحُه محمد سبيال من 

أفق  ع  أُلَوسِّ أقرؤها  ُكْنُت  له،  أعامل 

غريه  جانب  إىل  الحداثة،  إىل  نظري 

من  الحداثة  تشغلهم  كانت  ممن 

النقدي،  معناها  يف  العرب،  عراء   الشُّ

طريقاً  أو  أفقاً  باعتبارها  الحداثة  أو 

للتفكري، وطريقًة يف استنهاض العقل والخيال، ويف انشغالها 

باإلنسان، بنهضته ووعيه، ومبا تنعكس به عىل املجتمع من 

تحّوالٍت، يف البنيات واملفاهيم، ويف طبيعة الرؤية واملوقف، 

ويف التِّقاَنة، نفِسها، حني نستعمُلها يف البحث واملعرفة، ويف 

واستثامره، ويف خلق  الزمن  تدبري  واالتصال، ويف  التعليم، 

املفتوحني حول مشكالتنا، سواء  والنقاش  الحوار  من  جوٍّ 

ما  مراجعة  ويف  الحارض،  َيُهمُّ  ما  أو  املايض،  يُهمُّ  ما  منها 

َخْت ىف وعينا وال وعينا  عندنا من ُمسلَّامٍت و ُمْطَلَقات،ترسَّ

ر  ُنَذكِّ فوكو،  مبفهوم  َنُعد،  ومل  واالستعامل،  العادة  بحكم 

النِّْسَيان.

 ]6[

انَهاَر،  ما  ليوتار،  يها  ُيسمِّ كام  الكربى،  ِْديات  الرسَّ من  مثَّة 

َتَفتَّت، مل َيُعد يعمل بنفس اإلجراءات، ألن سياقاتها التي 

عىل  يفرض  أصبح  ما  األخــرى،  هي  تَفتَّت  بها،  ــَدْت  ُوِج

ّهو،  الحداثة أن تكون َيِقَظة، ال َتْنىَس، أو َيْغُلب عليها السَّ

َدُه إيهاب  وأن ُتِعيَد قراءة نفسها بنفسها، وهو ما كان أكَّ

بعد  فيام  َيــُخــض  مل  ــذي  ال حسن، 
املفهوم، وعىل  ظ عىل  الحداثة، وتحفَّ
عنده،  الحداثة  كــون  استعامالته، 
أوراقها،  وُتراجع  نفسها،  تنتقد  وهي 
ُتْخِضع  فهي  ذاِتها،  ُمساءلة  وُتِعيد 
تلقاء  من  د  وتتجدَّ للصريورة،  نفَسها 
نفسها، دون حاجة إىل التفكري يف هذا 
ُتورين يف  عليه  د  أكَّ ما  نفس  املابعد. 
الحداثة«،  عن  »دفاعاً  األخري  كتابه 
ُه بـ »الحداثة الفاِئَقة«، التي  فيام سامَّ
ُقوط الُحّر يف ما بعد  هي َتفاٍد لـ »السُّ

الحداثة«. 

ر  فكَّ هذا،  أيضاً،  وعى،  سبيال،  محمد 
اطأمنَّ  أو  النِّسياُن،  َيْخَدْعه  ومل  فيه، 
الحداثة عنده، هي  كانت  َكَسِله.  إىل 
ٌل، وُمراجعٌة، وتفكيك، وُشْغٌل عىل  تأمُّ
الفكر  عىل  وُشْغٌل  بالواقع،  الواقع 
تشغُله  كانت  حني  وحتَّى  بالفكر. 
هذا  مع  ُيَكيُِّفها  كان  فهو  الرتجمة، 
ر  لُنَفكِّ نعود  أن  علينا  الذي  املشوع 
مجتمع،  أولويات  بني  ويكوَن  فيه، 
حتَّى  الحداثة  عبارة  ظهرت  إْن  ما  الرسمية،  خطاباته  يف 
اختفت، ومل نُعد نسمع بها، أو رأيناها تدخل يف مشاريع 
إال  نفسه،  الجديد  التنمية  مشوع  يف  وحتَّى  اإلصــالح، 
تفكرَي  ُتعيُد  اإلصــالح،  جوهر  مَتَسُّ  كامهية،  ال  كعبارة، 
أساساته، كام كان يفعل اإلغريق، عندما يحدث انهيار بناء 
عات.  ُقوق والتصدُّ ما، فُهم كانوا يختربون األساسات، ال الشُّ

]7[

كان  التي  الربَّاَقة  املفاهيم  وراء  سبيال  محمد  َيْنَسق  مل 
والفني،  األديب  النقد  حقل  يف  يشتغل  من  أو  الباحث، 
لتأكيد  ُقْمصاَنه،  يستبدل  كام  يستبدلها،  الفكر،  وحتَّى 
ته، وعلمه مبا ال يعلُمه غريُه. فهو، مثلام عند  يَقظته وِجدَّ
الحداثة،  لََفَظ مفهوم ما بعد  إيهاب حسن وأالن تورين، 
الحداثة،  ألنَّ  ُمخاِدع،  مفهوم  وهو  ُمْنزَلَِقًة،  داللََته  واعترَب 
عند سبيال، تكفي لتقوم باملهمة، ولتكون املفهوم الذي به 
نخوض مواجهة التقليد، بكل اْمِتناعاته، وما يواجهنا به من 

ُمقاوماٍت، طبعاً، دون »ُخَيالء َفاُوْسِتي«.

الحداثة باعتبارها 
أفقًا أو طريقًا 

للتفكير، وطريقًة 
في استنهاض 
العقل والخيال، 
وفي انشغالها 

باإلنسان، بنهضته 
ووعيه، وبما تنعكس 

به على المجتمع 
من تحّوالٍت، في 

البنيات والمفاهيم، 
وفي طبيعة الرؤية 

والموقف، وفي 
قاَنة، نفِسها التِّ
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بها  يعود  ومن  سبيال،  عند  الصريورة  تعنيه  ما  يفهم  من 

إىل هرياقليط، فيلسوف الصريورة األوَّل، سُيْدرِك. ال محالَة، 

مشكالت  من  فيه  تخوض  ما  بفعل  َة  ُمَتَصريِّ الحداثة،  أنَّ 

وقضايا، وهي، نقٌد لآللة، ونقٌد للمظاهر والواجهات، اآللُة 

ما  هي  ال  العقل،  يستعملها  فقط،  وسيلة  هي  عندها، 

تستعمله، ألنَّ هذا ُمناقض وُمناٍف للحداثة، يخدم التقليد، 

َعُدوٌّ  الذي يستعمل اآللة، كوسيلة تخدم فكرَه، فيام هو 

الحداثة  يجعل  ما  وهذا  وراءها.  الكامن  والفكر  للعقل 

يه  ُيَعمِّ العقل،  َيْحُجُب  ما  املظهر،  التَّْحِديث  هي  اآللة، 

وُيَعتُِّمه، ويكون كمن مرآُة سيارته، وراَءه، ال أماَمه، ِعْلاًم 

أنَّ »فكرة الحداثة ال تقوُم عىل الثَِّقة بالعالَم وباآلالِت، بل 

ِرين«. ِبَنا، بصفتنا ُمْبَتِكِرين وُمحرِّ

ات بالحداثة، عند سبيال، ما ييش بالرغبة  ولعلَّ يف عالقة الذَّ

الحداثة، تفكرياً يف ذواتنا بذواتنا،  يف أن يكون تفكريُنا يف 

خارَج النظريات، أو الرسديات الكربى. ومن هذا املنظور، 

حدايث،  منظور  من  التحديث،  نقد  عىل  سبيال  حرص 

من  وخياله،  عقله  من  امُلْفَرغ  التحديث  اآللة،  التحديث 

رشط الصريورة، أي من الحداثة، وهي الِجْذع الذي َتُحفُّ 

بها األغصان، بإمْثارها، وما َتِنمُّ عنه من أزهار ونضارٍة، ألنها 

شجرٌة َتِقُف مِبُحاداِة نهٍر ظالُلها ال تسبح يف مائه أكث من 

مرَّة.

]8[

التحديث، ِغشاوٌة، ما ُيْعِمي الَعقل، ُيوِهَمه بالحداثة، باسم 

ٍة،  ِبِفضَّ ُمَغىشَّ  َتَنكاً،  اللَّْبس،  هذا  يكون يف  الِفْكُر  التقليد. 

سبيال  محمد  يعنيه  ما  ات  بالذَّ وهذا،  اْنِحراف،  املاهية 

من يفهم ما تعنيه الصيرورة 
عند سبيال، ومن يعود بها إلى 
هيراقليط، فيلسوف الصيرورة 

ل، سُيْدِرك. ال محالَة، أنَّ  األوَّ
َرة بفعل ما  الحداثة، ُمَتَصيِّ
تخوض فيه من مشكالت 

وقضايا، وهي، نقٌد لآللة، ونقٌد 
للمظاهر والواجهات
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َكة،  السِّ عن  ُخروٌج  اْنِحراف،  واالنزالق  املفهوم،  بانزالق 

وتشويش  وااللتباس،  الغموض  منعطفات  يف  ــوٌل  ودُخ

الرؤية. وهذا ما نعيُشه، يف فهمنا للحداثة، بلباسها ثوب 

التحديث، أو، باألحرى، االكتفاء بالتحديث، أعني اآللَة، يف 

ُمقاِبل  الذات،  ُضُمور  الجوهر.  هي  التي  الحداثة  ُمقابل 

ّل الذي َيُحلُّ َمحلَّ من خْلَفه. اليشء، أو الظِّ

اِمس، نكون، حقيقًة، يف  لعلَّنا، ونحن يف هذا الُغموض الدَّ

حني  مفاهيم،  تَبنِّي  أزمة  بل  مفهوم،  أزمة  ليست  أزمة، 

الجاحظ  بعبارة  الطريق،  يف  مطروحة  أو  دارَِجــًة،  ُتْصِبح 

فنحن  البيايّن،  رِه  تصوُّ من  انطالقاً  املعاين  عن  حديثه  يف 

وخارج  وتحتويه،  تحمله  ما  غري  عىل  لتُدلَّ  نستعملها 

ما  وهذا  ــرايّئ.  اإلج وضعها  ــربُِّر  ُي ما  هي  التي  سياقاتها 

لكتاب  جيمسون  فريديريك  تقديم  يف  جاء  ما  به،  ُنَفرسِّ 

»دفاعاً عن الحداثة«، من »أنَّ املشوعيَة ال ُتْصِبح مرئيًَّة 

ُتْطَرُح  التي  النقطِة  للدراسة إال عند  كمشكلٍة وكموضوع 

هذه  بشأن  تساءْلنا  هل  هنا،  ؤال،  والسُّ للتَّساؤل«.  فيها 

عنها،  تغاضينا  أو  رؤيتها،  يف  كثرياً  أْنا  تلكَّ التي  املشوعية 

يف ُمقاِبل مفهوم نستعمله بغري ما يُدلُّ عليه، أو يتناىَف مع 

الحقيقة والواقع، وُيَكرِّس الَوْهَم باعتباره حقيقًة؟

]9[

هل معنى، هذا، أنَّنا اْنَتَشْينا بالحداثة، ُبُخَيالِئها، اعتربناها 

َحاًل، ونسينا أنَّ هذا الحّل املزعوم، هو أحد أسباب هذه 

املشكلة، أو األزمة؟

وهل، استقرارُنا، عىل ما نكتُبه ونقوله، بشأن الحداثة، هو 

نعيش  أننا  ِعْلاًم  فيه،  لنا  َيَد  ال  الذي  للتَّْحِديث  اطمئنان 

ْعر، يف الرواية والقصة، ويف التشكيل،  َنْشَوَة الحداثة يف الّشِّ

عىل  أنَّنا،  يعني  ما  اللباس،  ويف  املوسيقى،  ويف  واملعامر، 

مستوى الفكر، مل نبُلغ الحّد املطلوب، رغم أنَّ التحديث، 

د محمد  العروي، وردَّ اعتربها  الحداثة، كام  َقَدر، وليست 

سبيال هذه العبارة وراَءُه؟

لنا،  التقنية  اكتساح  بل  التقنية،  زمن  يف  ونحن،  وهل، 

الذي  املطبخ  من  بداية  اليومية،  والستعامالتنا  ألفكارنا، 

هيأنا فيه فطورَنا قبل أن نلتقي يف هذا املكان، وصوالً إىل 

السيارة التي تعمل بشكل ِسْحِرّي يف كثري من استعامالتها، 

د استعامالُته، وأصبح من  نهاية بهذا الحاسوب الذي تتعدَّ

لوازم عملنا، تعلَّمناه، ُمْرَغِمني، ألنَّ كل النارشين، والجرائد، 

نتعامل معها، وما يصلنا من  التي  واملجالت، واملؤسسات 

، هل العقل الذي  بريد، يجري ُهنا، يف هذا الفضاء املِْخَمِلّ

الفضاء،  هذا  وتشاُبكات  تعقيدات،  بنفس  هو  به،  نعمل 

علاًم أنَّ بيننا، من اْسَتْعىَص عليه أن يدخل هذا العامل، وهو 

َقَدرُه؟

]10[

يف  يات  تحدِّ من  بنا  َيِحيق  مبا  واعياً،  كان  سبيال،  محمد 

إطالة  ُيقاوم، وُيساِوم، ألجل  فيه  التقليد  يزال  ما  مجتمع 

عمره، علاًم أنه يعرف جيِّداً أن النَّار اشتعلت يف الهشيم، 

وهي حارقة، ال رْيَب فيها. لكن السؤال اآلخر الذي يفرض 

رْنا الحداثة بوعِي  ياق، هو هل فكَّ نفَسه علينا، يف هذا السِّ

نقد،  ومن  انتباه،  من  تقتضيه  وما  الحداثة،  مشكالت 

وَحَذر، ووعي باملزالق واملََطبَّات، أم أنَّ ِغشاوَة التَّحديث، 

عر، كام  م، يف الشِّ هي ما ُيْطِبُق علينا، والحداثة عندنا َتوهُّ

بحث  من  نخوضه  وفيام  األديب،  النقد  يف  كام  الفكر،  يف 

وتَقصٍّ يف كل مجاالت الفنون والُعلوم واملعارف؟

]11[

الوعي  من  يكفي  ما  منلك  أن  ُبّد  ال  حداثيني،  نكون  أن 

وثقافة،  وفكر،  مجتمع،  يف  بأعطابنا،  الحداثة،  بأعطاب 

التحديث، ِغشاوٌة، ما ُيْعِمي الَعقل، ُيوِهَمه بالحداثة، باسم التقليد. 
ٍة، الماهية اْنِحراف،  ى ِبِفضَّ ْبس، َتَنكًا، ُمَغشَّ الِفْكُر يكون في هذا اللَّ

ات ما يعنيه محمد سبيال بانزالق المفهوم، واالنزالق  وهذا، بالذَّ
َكة، ودُخوٌل في منعطفات الغموض  اْنِحراف، ُخروٌج عن السِّ

وااللتباس، وتشويش الرؤية
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طبقاُتها تحتاج أن ُنْعِمل فيها َحْفراً، ِبُفرْشاة األركيولوجي 
الَحْفر، قد تكون  اللَُّقى التي ستربُز لنا أثناء  النَّاِعَمة، ألنَّ 
ُمفيدًة لنا يف إضاءة بعض هذا الغموض الذي َيْنَتاُبنا، ونحن 
نخوض يف الحداثة، وكأنها يشء ُمسلٌَّم به، فقط، يكفي أن 

ق الحداثة فيام نكتبه ونقوُله. نكون حداثيني، لتتحقَّ

 ]12[

الغرب،  أخذناه من  ليس مبا  الحداثة،  إىل أصول  فالعودة 
بل، وأيضاً، فيام كان بوادر هذه الحداثة يف الرتاث، وهذا 
، عىل األقل،  ما حاوله عدد من املفكرين العرب، لَنْسَتِشفَّ
منطلقاتها، واألسئلة التي انطوت عليها، وما خلقته من ردود 

ليس  تعّثنا،  أسباب  نتبنيَّ  حتَّى  فعل، 
األسئلة،  بل ويف طرح  الفهم فقط،  يف 
والظواهر،  النصوص،  ُمساءلة  يف 
رفقَة  ر،  أتصوَّ فيام  وهذا،  واملنجزات، 
غريي ممن يعنيهم قلق الحداثة، أحد 
املداخل التي سُتساعدنا عىل فّك بعض 
بني  العالقة  يف  االلتباسات  هذه  ألغاز 

جوهر الحداثة، وأعراضها.

وسبيال، وميكن أن أُحيل عىل غريه من 
القلق،  هذا  عاش  املغاربة،  املفكرين 
أشاَح  من  هناك  أنَّ  رغم  عنه،  وعربَّ 
بوجهه عن الرتاث، واملايض، ومل ُيناِكف 
الحداثة،  إىل  رأســاً  وذهب  األســالف، 
وال  أبقى،  ظهراً  ال  ُمْنَبّثاً،  أراه  وهذا، 

رضاً قطع.

]13[

ال أميل إىل الحداثة امُلنَبثَّة، وهي مثل 
أَبْينا، يف  أم  امُلْنَبّث، فُهام، شئنا  الرتاث 

من  بينهام  ما  رغم  بعَضُهام،  يستدعيان  العريب،  وضِعنا 
ُة اتصال، وتناٍد، اليشُء ونقيضُه،  انفصال، هو، يف أصله ِشدَّ
يلج  الذي  الليل  مثل  باآلخر،  موجود  منها  الواحد  لكن 
اآلخر،  هو  منهام  أحد  ال  الليل،  يلج  الذي  والنهار  النَّهار، 

لكنه رشط من رشوط وجوده.

أو كام قال أركون يف إحدى مدخالته يف العام 1989، وأنا 
ات،  َقْصداً أعود إىل هذا التاريخ، وإىل هذه املداخلة، بالذَّ
والحداثة«، وهذه  أو »اإلسالم  بالحداثة،  اإلسالم  يف عالقة 
الله،  عن  بوجهنا  َنِشيح  حني  الحداثة،  مشكالت  إحدى 

وننشِغل بالجاِمع أو املسجد. 

يقول محمد أركون  »ينبغي أن نسري 
لألمر  نحتاط  أن  ينبغي  وأناٍة،  ِبَحَذر 
األيديولوجي  الخطاب  فأتباع  جيداً. 
بالتبعية  َيتَِّهموَننا  سوف  حالياً  اِئع  الشَّ
وُطُرقه.  مهاويه  يف  الل  والضَّ للغرب 
والدليل  الحجة  لهم  م  ُنقدِّ ال  وليك 
نرتاجع  لن  سوف  يقولونه،  ما  عىل 
الحداثة،  يف  الدخول  أو  الحداثة  عن 
ولكننا سوف نحاول دخولَها عن وعي، 
وبعد تفكري طويل. كل ذلك من أجل 
علينا،  ُتَسْيِطر  أن  ال  عليها  نسيطر  أن 
ومن أجل أن نعرف كيف نتعامل معها 
من  الصالح  ومُنيِّز  ومتثََّلها،  وَنْهِضَمها 
الفكري  موقفنا  فيها، هذا هو  الح  الطَّ

املبديئ«.

]14[

اِهد،  الشَّ أو هذا  النّص،  يف سياق هذا 
ؤ هو  د والتَّلكُّ دُّ هل سيصبح الحذر والرتَّ

يات في مجتمع  محمد سبيال، كان واعيًا، بما َيِحيق بنا من تحدِّ
ما يزال التقليد فيه ُيقاوم، وُيساِوم، ألجل إطالة عمره، علمًا أنه 

ار اشتعلت في الهشيم، وهي حارقة، دًا أن النَّ يعرف جيِّ
 ال رْيَب فيها

ال أميل إلى الحداثة 
ة، وهي مثل  الُمنَبثَّ

التراث الُمْنَبّث، 
فُهما، شئنا أم أَبْينا، 
في وضِعنا العربي، 
يستدعيان بعَضُهما، 

رغم ما بينهما من 
انفصال، هو، في 
ُة اتصال،  أصله ِشدَّ

وتناٍد، الشيُء 
ونقيضُه، لكن الواحد 
منها موجود باآلخر، 
مثل الليل الذي يلج 

هار النَّ
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ر فيها، وهل مثَّة سوُء  رُها، أو ُنَفكِّ َقَدر الحداثة، ونحن ُنَفكِّ

شّتى  يف  واملجتمعية،  املعرفية  ولشوطها  للحداثة،  َهْضم 

الحقول واملجاالت، هل توفَّرت عندنا، حّقاً رشوط الوعي 

كَبَحْتنا،  أرْسَْعنا،  ُكلَّام  ألغاماً،  رُه  نتصوَّ ملا  ينا  بتَخطِّ الكفيلة 

س املضائق حتَّى ال تنفجر يف وجوهنا، وهل  وجعلتنا نتلمَّ

سْيَطرْنا عىل الحداثة، يف الوقت الذي نرى فيها أنها ُتَسْيِطر 

التحديث  خالل  من  أي  وأدواتها،  آالتها  خالل  من  علينا 

الذي صار عندنا هو الحداثة، وهل فرَّْقنا يف الحداثة، بني 

الغرب،  من  خرجنا  هل  وأخــرياً،  يصلح،  ال  وما  يصلح  ما 

ووقفنا يف مواجهة مرايانا، رغم ما فيها من لَْبٍس وغموض 

به  اشتعلت  وما  تجاعيد،  من  فينا  ظهر  ما  لرنى  وَغَبٍش، 

رؤسنا من شيب، ونحن مل نبلغ بعد ما ظَننَّاه حداثًة، فيام 

ما  يف  الجوهَر  َنْلَتِمُس  زلنا  وما  اْسَتْغرَقنا،  ما  هو  الَعرَض 

اللقاء  هذا  مثل  يف  بشأنه  ونتداول  فيه،  ُر   وُنَفكِّ نكتبه، 

وغريه، عند، بعض من ُيَؤرُِّقُهم سؤال الحداثة، من مثل عبد 

الله العروي، ومحمد عابد الجابري، ومحمد سبيال، وعل 

أومليل، ونورالدين أفاية، وعبد اإلله بلقزيز، وغريهم من 

إلينا، وعند  الطريق  ُهم يف  الذين  بَّان  الشُّ املفكرين  جيل 

ت الحداثة يف أقدامهم،  عراء، حتَّى من تعثَّ املفكرين من الشُّ

من  عليه  اشتغلوا  وملا  يكتبونه،  ملا  الشفاهة  استغراق  يف 

نظريات، وما دبَُّجوه من بياناٍت، تحتاج أن ُنِعيد مراجعتها، 

نا يف الصريورة، إذا  وقراءتها بنقدها، ال بالتنازل لها عن حقِّ

نحُن ُكنَّا َحّقاً نقصد ما نعينه باالْبِتكار والَخْلق واالْبِتداع، 

أو اإلْحداث الذي كانوا املاضون استعملوه، باعتباره رغبًة 

ي والتَّجاُوز .  يف التََّخطِّ

ة سوُء َهْضم للحداثة، ولشروطها المعرفية والمجتمعية، في  هل ثمَّ
رت عندنا، حّقًا شروط الوعي  شّتى الحقول والمجاالت، هل توفَّ

ما أْسَرْعنا، كَبَحْتنا، وجعلتنا  ُره ألغامًا، ُكلَّ ينا لما نتصوَّ الكفيلة بتَخطِّ
ى ال تنفجر في وجوهنا س المضائق حتَّ نتلمَّ
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لســــــــــان اآلخـــــر

س باركر
كري

 

ترجمة محمد بوعزة
مدخل إلى 

الدراسات الثقافية

إضـــاءة

يكتسب هذا املقال املرتجم أهميته من جانبني: جانب إبستيمولوجي، يتمثل يف أن الباحث يركز عىل املسألة املنهجية يف 
تناول إشكالية الدراسات الثقافية؛ من املعروف أن سؤال ما هي الدراسات الثقافية؟ ظل مالزما لهذا الحقل منذ نشأته إىل 
اآلن؛ ذلك أنه ال يوجد تعريف موحد، مجمع عليه حول هذا الحقل؛ إنه حقل متنازع حوله؛ ولكن ذلك ال يعني أن الدراسات 
الباحث باركر، ويسعى إىل توضيحه يف هذه  الثقافية متثل حقال سائبا ال ميلك محددات ومبادئ منظمة؛ وهذا ما يرفضه 
املقدمة، بصياغة املحددات الكلية لحقل الدراسات الثقافية، التي ترسم أسسه النظرية وشبكة مفاهيمه املركزية. الجانب 
الثاين من األهمية يتمثل يف أن كريس باركر هو أحد أبرز املنظرين يف حقل الدراسات الثقافية املعارصة؛ أستاذ وباحث راكم 
خربة يف التدريس والبحث تزيد عن 25 سنة، عمل يف عدد من الجامعات يف انجلرتا وأسرتاليا أستاذا للدراسات الثقافية؛ أسهم 
الثقافية:  »الدراسات  كتبه،  أهم  ومن  معرفيا؛  بوصفها حقال  الثقافية  للدراسات  املنهجية  الخريطة  رسم  مهمة يف  بأعامل  

 « الخطاب«،  وتحليل  الثقافية  »الدراسات  واملامرسة«،  النظرية 
فهم الدراسات الثقافية: اإلشكاالت األساسية واملناقشات النقدية«، 
التوجه  ذات  األعامل  هذه  كل  يف  الثقافية؛  الدراسات  »معجم  و 
التنظريي يهتم  باملسألة املنهجية يف الدراسات الثقافية، ويستدعي 
اإلشكاليات النقدية املعارصة املطروحة يف هذا الحقل التي تقدم 

معرفة نقدية عن تطوره وتحوالته النظرية واملنهجية. 

يتكون املقال من محورين؛ يف املحور األول يحاول باركر أن يجيب 
عىل سؤال ما هي الدراسات الثقافية؟ وينتهي إىل صياغة محددات 
ومبادئ أساسية تؤطر املقاربة املنهجية يف الدراسات الثقافية ؛ ويف 

املحور الثاين  يقدم بعض املفاهيم األساسية يف هذا الحقل.

وإكراهات  بتحديات  تتصل  مسألة  إىل  أشري  أن  البد  األخري  يف 
الرتجمة، وتتمثل يف صعوبة ترجمة بعض املصطلحات ؛ وقد حرصنا 
العريب.  القارئ  الفهم لدى  يفيد تحقيق  واجتهدنا يف ترجمتها مبا 
ومن أجل الغاية نفسها )الفهم( أضفنا بعض الحوايش التي تقدم 

رشوحات مخترصة.

يتكون المقال من محورين؛ 
في المحور األول يحاول 

باركر أن يجيب على سؤال 
ما هي الدراسات الثقافية؟ 

وينتهي إلى صياغة 
محددات ومبادئ أساسية 
تؤطر المقاربة المنهجية 
في الدراسات الثقافية ؛ 

وفي المحور الثاني  يقدم 
بعض المفاهيم األساسية 

في هذا الحقل
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النص المترجم:

بالنظر إىل عنوان هذا الكتاب – الدراسات الثقافية: النظرية 

واملامرسة1 سيكون من املعقول توقع أن يقدم عرضا شامال 

للدراسات الثقافية، يتضمن ملخصات ومناقشات لحججه 

الرئيسة واملرجعيات األساسية ملشوعه الفكري. مع ذلك، 

أريد أن أستهل هذا التقديم للدراسات الثقافية بنوع من 

»التحذير الصحي« يتعلق مبجال هذا الكتاب.

االنتقائية 

انتقائيا؛  بالرضورة  سيكون  الثقافية  الدراسات  عن  كتاب  أي  إن 

ومن املرجح أن يوّلد جدال ونقاشا، بل حتى رصاعا. ومن 

يكون  أن  الثقافية  للدراسات  شامل  عرض  تقديم  شأن 

إعادة إنتاج أو عىل األقل تلخيصا لكل عمل ُكِتَب يف حقل 

فإن  املهمة ضخمة،  كانت هذه  وإذا  الثقافية.  الدراسات 

ميكن  التي  األعامل  واختيار  تحديد  يف  تكمن  اإلشكالية 

ذلك،  وبسبب  الثقافية.  الدراسات  لحقل  ممثلة  اعتبارها 

إن هذا الكتاب، شأنه شأن الكتب األخرى ال ميكن إال أن 

يقدم نسخة معينة من الدراسات الثقافية.

سأعرض  الثقافية،   الدراسات  أسس  محور  يف  هكذا،  

جزءا من تاريخ )االنتقايئ( هذا الحقل املعريف؛ ويف معظم 

الفصول الالحقة أقدم تصورات الدراسات الثقافية بالرتكيز 

عىل النظريات األكث معارصة يف هذا الحقل.  ومن أجل أن 

يكون  الكتاب مفيدا قدر اإلمكان يف أكرب عدد ممكن من 

الفضاءات الجغرافية املختلفة،  أركز عىل النظرية أكث من 

)عىل  معني  بسياق  الخاص   empirical التجريبي  العمل 

الرغم من أن النظرية هي أيضا مرتبطة بالسياق ، والكتاب 

يحاول ربط النظرية بالعمل التجريبي(. 

من أجل تحقيق هذه املهمة، أقدم عددا ال بأس به من 

رين الذين ال يصنفون أعاملهم يف إطار حقل الدراسات  امُلَنظِّ

الحقل  لهذا  مفيدة  أفكارا  يقدمون  ولكنهم  الثقافية، 

 Tony املعريف. عىل سبيل املثال، إن كتابا مثل توين بينيت

Bennett، بول غيلوري Gilory Paul، لورانس غروسربغ 

 ،Hall  Stuart هال  ستيوارت   ،  Grossberg  Lawrence

 Paul  وبول ويليس Morris Meaghan ميجان موريس

الثقافية«.   »الدراسات  حقل  يف  أعاملهم  تندرج   ،Willis

باملقابل، إن كتابا آخرين  مثل ميشيل فوكو أو روالن بارط، 

عىل الرغم من تأثريهام الشديد يف الدراسات الثقافية،  ال 

متاما  الثقافية؛  الدراسات  حقل  يف  عملهام  تصنيف  ميكن 

مثلام ال يقبل   روريت  Roty وجيدنز  Giddens وديريدا 

Derrida حاليا تصنيف أعاملهم داخل هذا الحقل  .

عرض  هو  الكتاب  هذا  أن  إىل  –هنا-   أشري  أن  ينبغي   

الثقافية؛  انتقايئ، ألنه يركز عىل نوع معني من الدراسات 

من  النسخة  تلك  أستكشف  الخصوص   وجه  عىل  إنني 

الدراسات الثقافية التي تأثرت بالنظريات ما بعد البنيوية 

يف اللغة والتمثيل، و تضع اللغة يف مركز اهتاممها، وتويل 

عىل  أركز  مام  أكث   ،subjectivity للذاتية  أكرب  اهتامما 

التجربة  بإثنوغرافيا  تهتم  التي  الثقافية  الدراسات  صنف 

policy. ومع   cultural الثقافية2   بالسياسة  أو  املعيشة 

مؤيد  شخصيا  وأنا  باالهتامم،  يحظى  كليهام  فإن   ، ذلك 

لكليهام. والواقع أنني، يف هذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب 

، أركز كثريا عىل مفهوم املامرسة  practice )يف الفصلني 

الثاين والرابع(.

ويف هذه املقدمة  أريد أن أؤكد عىل تعدد نسخ الدراسات 

الثقافية وأصواتها. إن الدراسات الثقافية ال تتكلم بصوت 

أملك  تتكلم بصوت واحد، وأنا ال  أن  واحد، وال تستطيع 
صوتا واحدا يف تقدميها.3
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الكتاب يبدو مفرطا بعض اليشء  صحيح إن  عنوان هذا 

تقديم  عىل  فيه  أقترص  مل  ولذلك  وأهدافه؛  طموحه  يف 

عرض انتقايئ للدراسات الثقافية،  ألين أتناول بشكل موسع  

والواليات  بريطانيا  يف  تطويره  تم  الذي  الفكري  العمل 

وأسرتاليا؛  فرنسا(  األخص  )عىل  القارية  وأوروبا  املتحدة 

ومع ذلك ينبغي أن أعرتف بأين مل أتطرق إال بصورة قليلة 

وآسيا  أفريقيا  يف  متزايدة  بوترية  تنمو  التي  األعامل  إىل 

الدقة تصنيف هذا  الالتينية. ولذلك سيكون من  وأمريكا 

الكتاب يف إطار الدراسات الثقافية الغربية، ألين ببساطة 

ال أشعر أنني مؤهل ألن أقول إىل أي حد ما، إن الدراسات 

واالجتامعية  الثقافية  الشوط  تالئم  أفهمها،  الثقافية كام 

ألفريقيا.

 لعبة- لغة الدراسات الثقافية
game – language the

عالوة عىل ذلك، مييل هذا الكتاب إىل النظر يف االختالفات 

داخل الدراسات الثقافية الغربية، عىل الرغم من الشكوك 

التي  الثقافية(  الدراسات  النظرية )أي  إذا ما كانت  حول 
يف  للتطبيق  قابلة  )بريطانيا(  محدد  سياق  يف  نشأت  
  Stratton و سرتاتون Ang سياق آخر )مثل أسرتاليا( )أنغ
1996؛ ترينر  Turner 1992(. ومع ذلك، أريد تسويغ هذه 
بها  تتسم  التي   generalization العمومية  من  الدرجة 
الدراسات الثقافية؛ وأرى أن مصطلح »الدراسات الثقافية« 
الدراسات  ألن  عليه،  نحيل  أن  ميكن  مرجع  أي  له  ليس 
للدراسات  اللغوية«4   األلعاب   « من  تتكون   الثقافية 
حقل  يشكل  ما  إن  التصور،  هذا  أساس  وعىل  الثقافية. 
التي طورها  النظرية  املصطلحات  الثقافية هو  الدراسات 
ونشها باحثون يصنفون عملهم تحت عنوان » الدراسات 
الثقافية«، و أشدد عىل  لغة الدراسات الثقافية باعتبارها 
يف  االنتباه  ألفت  ولذلك   الحقل؛  هذا  تكوين  يف  األساس 
بداية كل فصل إىل ما  أتصور أنه ميثل مصطلحات هامة يف 
الدراسات الثقافية؛ وميكن للقارئ فيام بعد، العودة إىل كل 

مفهوم من هذه املفاهيم وغريها يف مرسد املصطلحات.

لقد انتشت هذه  املفاهيم  يف مختلف املواقع الجغرافية 
عىل   « وآخرون:  غروسربغ  قال  وكام  الثقافية.  للدراسات 
التحليل  عىل  شددت  الثقافية  الدراسات  أن  من  الرغم 
والسياقي  الوصفي  التحليل  بني  يجمع  الذي   ، املرتابط 
الثقافية  والتاريخي ، توجد  بعض املفاهيم يف الدراسات 
العابرة للعامل  تشكل » تاريخا من اإلنجازات الحقيقية؛ و 
أصبحت اآلن تنتمي إىل  تقاليد الدراسات الثقافية؛ ولذلك، 
فإن رفضها يعني » قبول العجز الحقيقي عن طيب خاطر 

» )غروسبخ وآخرون 1992: ص8(.

العامل،  يف  والترصف  للتفكري  أدوات  تشكل  املفاهيم  إن   
ويرتبط معناها باستخدامها. وإذا كان يل أن أحدد صنف 
 kit-tool أدوات  »مجموعة  أعتربه  فإين  الكتاب،  هذا 

للدراسات الثقافية.«

يميل هذا الكتاب إلى 
النظر في االختالفات داخل 
الدراسات الثقافية الغربية، 

على الرغم من الشكوك 
حول إذا ما كانت النظرية )أي 

الدراسات الثقافية( التي 
نشأت  في سياق محدد 

)بريطانيا( قابلة للتطبيق في 
سياق آخر

ينبغي أن أعترف بأني لم أتطرق إال بصورة قليلة إلى األعمال التي 
تنمو بوتيرة متزايدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. ولذلك 

سيكون من الدقة تصنيف هذا الكتاب في إطار الدراسات الثقافية 
الغربية، ألني ببساطة ال أشعر أنني مؤهل ألن أقول إلى أي حد 
ما، إن الدراسات الثقافية كما أفهمها، تالئم الشروط الثقافية 

واالجتماعية ألفريقيا.
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معنيني؛  أدوات  مجموعة  بوصفها  النظرية  مفهوم  ويفيد 
أوال  إن النظرية التي ينبغي إنشاؤها  ليست نظاما، بل 
والرصاعات  القوة  عالقات  خصوصية  مييز  ومنطقا  أداة، 
أن  ميكن  ال  االستقصايئ   البحث  هذا  إن   ، ثانيا  حولها؛ 
يتحقق إال خطوة خطوة عىل أساس التفكري  )الذي سيكون 
املعنية.   الوضعية  بعض جوانبها( يف  تاريخيا يف  بالرضورة 

)فوكو،1980:ورد لدى بيست ، 1977 :26(.

الدراسات الثقافية بوصفها سياسة

الثقافية،  للدراسات  حدود  تعيني  الصعوبة  من  يزال  ال 
ميتلك  وموحدا،  متامسكا  أكادمييا  تخصصا  باعتبارها 
من  غريه  عن  متيزه  ومحددة،  واضحة  ومناهج  مواضيع 
متعدد  حقال  تزال  وال  كانت  فالدراسات  التخصصات. 
 ،disciplinary  -post تخصيص  بعد  ما  أو  التخصصات 
ذلك،  ومع  األخرى.  املعارف  وبني  بينه  الحدود  يتخطى 
الثقافية هي أي يشء. فهي  الدراسات  إن  القول  ال ميكن 
ليست الفيزياء، وليست علم اجتامع، وليست اللسانيات، 
املعرفية. وبالتأكيد،   الحقول  وإن كانت تعتمد عىل هذه 
 Hall يجب أن يكون هناك  يشء أسايس -كام يقول هال
املعرفية  املجاالت  عن  الثقافية  الدراسات  مييز    -)1992(

األخرى.

بالنسبة لستيوارت هال ما هو أسايس يف عمل الدراسات 
الثقافية هو العالقة التي تسعى  إىل توضيحها  بني  مسائل 
السلطة والسياسة الثقافية.  ويتم هذا الربط )بني الثقافة 
االجتامعية  املجموعات  متثيل  باستنطاق   والسلطة( 
مصلحتها،  يف  التمثيالت  هذه  توظيف  بهدف  املهمشة، 
إن  الزاوية،  هذه  من  االجتامعي.  التغيري  إىل  والحاجة 
الدراسات الثقافية هي مجموعة من النظريات التي أنشأها 
مفكرون يعتربون إنتاج املعرفة النظرية مامرسة سياسية. 
أبدا ظاهرة  ليست   تصورهم ومامرستهم،  املعرفة يف  إن 
positionality؛  متوقع  مسألة  بل  موضوعية،  أو  محايدة 
وملن  املرء،  منه  يتكلم  الذي  باملوقع  تتحدد  إنها  مبعنى، 

يتوجه، وأية أغراض توّجه خطابه.

محددات الدراسات الثقافية

يوجد اختالف بني »دراسة الثقافة« و«الدراسات الثقافية« 
منحتها  ومكانية،  تاريخية  تأسيس   لحظة  متلك  التي 

الثقافية  للدراسات  برمينغهام  )مركز  مؤسسية  مشوعية 
املعارصة يف بريطانيا 1964(. لقد حازت  »دراسة الثقافة« 
األكادميية:  التخصصات  من  متنوعة  مجموعة  يف  موقعا  
وغريها،  االنجليزي  واألدب  األنثوبولوجيا،  االجتامع،  علم 
واملؤسسية  الجغرافية  املواقع  من  مختلفة  مجموعة  ويف 
مرادفة  الثقافة«  »دراسة  نعترب  أن  ميكن  ال  ذلك،  ومع   .

للدراسات الثقافية.

 ال يوجد ل«دراسة الثقافة« أصل، ولذلك فإن تحديد مكان 
األخرى.  املمكنة  االنطالق  نقاط  استبعاد  هو  لها  واحد 
الثقافية.  للدراسات  أصل  موقع  تحديد  ميكن  باملقابل 
 )Wright1996 رايت    ( القائلة  الحجة   فإن  وبالتايل، 
بأننا نستطيع أن نرى أصول الدراسات الثقافية يف أفريقيا 
بدال من أوروبا هي حجة استفزازية؛  مفيدة من الناحية 

السجالية، ولكنها خاطئة. 

 discursive ِخطايب5   تشكيل  الثقافية  الدراسات  إن 
األفكار  من  تشكيل(  )أو  مجموعة   « أي  formation؛ 
عن  للحديث  طرائق  توفر  التي  واملامرسات،  والصور 
أشكال املعرفة والسلوك املرتبطة مبوضوع معني، أو نشاط 
اجتامعي أو موقع مؤسيس يف املجتمع )هال، 1996: 6(. 
َمة  ُمَنظَّ الثقافية طريقة  الدراسات  تشكل  املعنى،    بهذا 
منظور  من خالل  تتناولها   ( املوضوعات  عن  الحديث  يف 
واألفكار  املفاهيم  من  مجموعة  حول  وتنتظم  محدد(، 
والقضايا الرئيسة التي تحقق متاسكها. باإلضافة إىل ذلك، 
متلك الدراسات الثقافية لحظة تأسيس يف التاريخ، شكلت 
نقطة ميالدها وتسميتها؛  عىل الرغم من أن هذه اللحظة 
التأسيسية تشري فقط إىل موقع معني   يف صريورة  مشوع   

فكري يتطور باستمرار .

مركز الدراسات الثقافية المعاصرة 

أي  قبول  يف  ترتدد  الثقافية  الدراسات  كانت  نشأتها  منذ 
مركز  تأسيس  يعترب   ذلك،  ورغم  مؤسسية.  مشوعية 
الدراسات الثقافية املعارصة CCCS يف جامعة برمينغهام 
لحظة    1960 سنة  املتحدة  باململكة   Birmingham
ذلك  منذ  الثقافية.  الدراسات  تاريخ  يف  حاسمة  تنظيمية 
الفكرية  قاعدتها  الثقافية  الدراسات  وسعت  الوقت، 
الدراسات  طورت  السياق،  هذا  يف  الجغرايف.  ونطاقها 
الثقافية يف كل بلد من البلدان التي انتقلت إليها )الواليات 
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املتحدة، أسرتاليا، أفريقيا، آسيا، وأمريكا الالتينية وأوروبا( 

مقاربات خاصة بها، بحيث أن كل »تشكيل« منها يعمل 

بطرائق مختلفة.

يف  الربيطانية  الثقافية  للدراسات  أتحيز  ال  كنت   وإذا 

جامعة  يف  الثقافية  الدراسات  تكوين  أعترب  فإين  ذاتها، 

عىل   « املؤسسية،  الناحية  من  هامة  لحظة  برمينغهام  

اعتبار  إىل  متيل  كانت  الثقافية  الدراسات  أن  من  الرغم 

نفسها جزءا من حركة  عصابات  فكرية تشن الحرب عىل 

التصور  هذا  لكن  الرسمية.  األكادميية  التخصصات  حدود 

الرومانيس البطويل للدراسات الثقافية اختفى اآلن بشكل 

ويف  بل  التعليم،  يف  حققته  الذي  النجاح  بسبب  قاطع، 

واجهتها«. التي  العوائق  يًَّة  ُمَتَحدِّ العلمي،  البحث  مجال 

)1 :1996 ،McCuirgan ماكغيغان(

كبريا من  الثقافية عددا  الدراسات  بلورت  اإلطار،  يف هذا 

املدرسية  والكتب  الدراسية  والدورات  املؤسسية  القواعد 

للطالب، و أصبحت موضوعا ينبغي تدريسه. وكام يعلق 

ما كغيغان، »من الصعب أن يكون األمر بخالف ذلك، عىل 

الرغم من أن عملية مأسسة institutionalized  ومهننة 

الطابع  تضفي  الثقافية  الدراسات   professionalized

يف  املتمثلة  الحاسمة   املسائل  عىل   formalize الرسمي 

والسياسة«. والتاريخ  القوة 

 .)286  :1992  ،Hall هال   (

ــرويب  ــاك ــول م ــق ــا ت ــدم ــن وع

بأن   )1992(  McRobbie

مجال  الثقافية  ــات  ــدراس ال

  ،contested عليه  متنازع 

تجاهل  تتحمل  أن  ميكن  ال 

ــخــصــص  ــت إكـــــراهـــــات ال

املرء  يشعر   ،disciplinary

كان  لقد  الرومانيس.  بالحنني 

مؤسسات  هو  دامئا  الثقافية  للدراسات  الرئيس  املوقع 

إحدى  فإن  ولذلك،  املتخصصة.  واملكتبات  العايل  التعليم 

طرق »تعريف« الدراسات الثقافية هي النظر فيام تقدمه 

بالرضورة  يستدعي  وهذا  للطالب.  الجامعية  الــدورات 

عملية »ضبط » disciplining الدراسات الثقافية.

الدراسات الثقافية بوصفها تخصصا 

فرض  الثقافية  الدراسات  يف  الباحثني  من  العديد  يعارض 

ولكن  له؛  حدود  ورسم  الحقل  هذا  عىل  التخصص  قيود 

إذا كانت  أن نرى كيف ميكن مقاومة ذلك،  الصعب  من 

من  الحياة  قيد  عىل  البقاء  يف  ترغب  الثقافية  الدراسات 

خالل اجتذاب طالب الشهادات والتمويل )بدال من كونها   

مجرد نشاط بحثي يف مرحلة الدراسات العليا(. 

يف هذا السياق، يقدم بينيت Bennett » عنارص تعريفه« 

للدراسات الثقافية:

التخصصات  متداخل  مــجــال  الثقافية  ــات  ــدراس ال

عىل  مختلفة  منظورات  عىل  يعتمد   ،interdisciplinary

نحو انتقايئ ، يف استنطاق عالقات الثقافة بالقوة )السلطة( 

.power

الثقافية  ــات  ــدراس ال تهتم 

بجميع املامرسات واملؤسسات 

التي  التصنيف  وأنــظــمــة 

القيم  غرس  يتم  خاللها  من 

و  ــدرات  ــق وال واملعتقدات 

للحياة  ــة  ــوف ــأل امل ــاط  ــ األمن

يف  املعتادة  السلوك  وأشكال 

 ،Bennett وعي الناس. )بنيت

).28 :1998

يعارض العديد من الباحثين في الدراسات الثقافية فرض قيود 
التخصص على هذا الحقل ورسم حدود له؛ ولكن من الصعب أن نرى 

كيف يمكن مقاومة ذلك، إذا كانت الدراسات الثقافية ترغب في 
البقاء على قيد الحياة من خالل اجتذاب طالب الشهادات والتمويل

الدراسات الثقافية مجال 
متداخل التخصصات 

interdisciplinary، يعتمد 
على منظورات مختلفة على 
نحو انتقائي ، في استنطاق 

عالقات الثقافة بالقوة 
.power )السلطة(
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الثقافية  الدراسات  تستكشفها  التي  القوة  أشكال  إن 

والطبقة،  والــعــرق،   ،gender الجندر6  تشمل  متنوعة؛ 

استكشاف  إىل  الثقافية  الدراسات  ...وتسعى  واالستعامر 

الروابط بني هذه األشكال من القوة وتطوير طرق للتفكري 

يف الثقافة والقوة ميكن أن يستخدمها الفاعلون يف مجال 

التغيري االجتامعي.

 املواقع املؤسسية الرئيسة للدراسات الثقافية هي الخاصة 

هي  الثقافية  الدراسات  فإن  وبالتايل،  العايل؛  بالتعليم 

مثل التخصصات األكادميية األخرى إال أنها  تحاول إقامة 

عالقات خارج املؤسسة األكادميية مع الحركات االجتامعية 

واإلدارة  الثقافية  املؤسسات  يف  والعاملني  والسياسية، 

الثقافية.

إىل  ننظر  أن  ميكن  املبادئ،  هذه  االعتبار  يف  أخذنا  إذا 

أنواع املفاهيم واملوضوعات التي تنظم الدراسات الثقافية 

كل  وإن   .« لغوية  »ألعابا  أو  خطابيا  تشكيال  بوصفها 

أكرب  باستفاضة  تطويرها  يتم  هنا،  أقدمها  التي  املفاهيم 

مرسد  يف  أيضا  عليها  أحيل  كام  الكتاب،  أجزاء  جميع  يف 

املصطلحات.

المفاهيم األساسية في الدراسات 
الثقافية

الثقافة والممارسات الدالة 
practices signifying

ال ميكن للدراسات الثقافية أن تربر وجودها دون الرتكيز 

عىل الثقافة. وكام يوضح هال: » أعني بالثقافة هنا  امليدان 

يف  والعادات  واللغات  والتمثيالت  املامرسات  من  الفعل 

من  املتناقضة  األشكال  أيضا  بها  وأقصد  معني.  مجتمع 

الحس السليم التي ترسخت وساعدت عىل تشكيل الحياة 

الشعبية.« )هال، 1996: 4439(. إن الثقافة تهتم مبسائل 

التي  املختلفة  الطرق  أي  املشرتكة؛  االجتامعية  املعاين 

نفهم بها العامل. ومع ذلك ، فإن املعاين ال توجد »هناك يف 

الخارج«؛ بل تتولد عن طريق العالمات، وأبرزها عالمات 

اللغة.

وسيطا  ليست  اللغة  أن  عىل  الثقافية  الدراسات  وتؤكد 

موضوعات  حول  واملعارف  املعاين  تشكيل  يف  محايدا 

تنتمي إىل عامل مستقل يوجد خارج اللغة، ألن اللغة تشكل 

معاين  بإنتاج  اللغة  وتقوم  ذاتها.  واملعارف  املعاين  تلك 

طريق  عن  االجتامعية،  واملامرسات  واملادية  املوضوعات 

تضفي  التي  اللغة  بواسطة  منظور  يف  )متثيلها(  تقدميها 

العمليات  وهذه  للفهم.  قابلة  وتجعلها  معقولية  عليها 

أن  دالة. ومن أجل  املعنى هي مامرسات  بإنتاج  الخاصة 

نفهم الثقافة، يتعني علينا استكشاف الكيفية التي يتم بها 

إنتاج املعنى بطريقة رمزية يف اللغة بوصفها » نظاما داال«.

Representation التمثيل 

يرتكز موضوع الدراسات الثقافية بشكل كبري عىل مسألة 

التمثيل. ويقصد بهذا املفهوم الكيفية التي نبني بها العامل 

ومنثله اجتامعيا بطرق دالة وذات مغزى. وبالفعل، ميكن 

القول بأن املوضوع املركزي للدراسات الثقافية هو دراسة 

الثقافة بوصفها مامرسات دالة للتمثيل. وهذا يتطلب منا 

أن نستكشف التوليد النيص للمعنى؛ كام يستدعي تحليل 

متنوعة.  سياقات  يف  املعنى  إنتاج  بها  يتم  التي  الطرق 

الثقافية  واملعاين  التمثيالت  تتصف  ذلك،  عىل  وعــالوة 

والنقوش  األصــوات  يف  تتجسد  إنها  مهم.  مادي  بطابع 

التلفزيونية،  والربامج  واملجالت  والكتب  والصور  واألشياء 

سياقات  يف  وفهمها  واستخدامها  َها  وَسنُّ إنتاجها  ويتم 

اجتامعية محددة.

 المادية والال اختزالية
reductionism -non

باالقتصادات  كبري  بشكل  الثقافية  الدراسات  اهتمت 

الصناعية الحديثة والثقافات اإلعالمية املنظمة عىل أسس 

إنتاج  يتم  الثقايف  اإلنتاج  من  الصنف  هذا  يف  رأساملية. 

التمثيالت من قبل الشكات التي يحكمها حافز الربح. يف 

أشكال  من  الثقافية شكال  الدراسات  السياق طورت  هذا 

املادية يهتم باستنطاق الكيفية التي تتجسد بها املعاين يف 

أن  ذلك  فيها؛  املتحكمة  العوامل  وتفسري   اإلنتاج،  لحظة 

الدالة،  املامرسات  تركز  عىل  ما  بقدر  الثقافية  الدراسات 

الذي  يهتم بتحليل  السيايس  باالقتصاد  تسعى إىل ربطها 

واالجتامعية.  االقتصادية  املوارد  وتوزيع  السلطة  موضوع 

الثقافية  الدراسات  اهتمت  العالقة  هذه  فهم  أجل  ومن 

بالجوانب التالية :
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من ميلك اإلنتاج الثقايف ويسيطر عليه؛

آليات توزيع املنتجات الثقافية؛

آثار أمناط امللكية والسيطرة عىل مالمح املشهد الثقايف.

يكشف هذا الربط بني التمثيل واالقتصاد السيايس عن أحد 
االختزالية  عدم  هو  الثقافية  للدراسات  األساسية  املبادئ 
reductionism-non . يف ضوء هذا التصور، متثل الثقافة 
نظاما يستقل نسبيا مبعانيه وقواعده ومامرساته الخاصة،  
واحدة  مقولة  من  انطالقا  تفسريه   أو  اختزاله  ميكن  ال 
شّنت  ولذلك  االجتامعي.  التشكيل  يف  واحد  مستوى  أو 
الدراسات الثقافية معركة ضد النزعة االقتصادية االختزالية 
يف  موقعه  إىل  باإلحالة  الثقايف  النص  معنى  تفرس  التي 

عملية اإلنتاج. 

السيايس  االقتصاد  يحدد  ال  الثقافية  الدراسات  منظور  يف 
ذلك،  من  وبدال  لها؛  الجامهري  تلقي  أو  النصوص  معاين 
والعالقات  السيايس  االقتصاد  فهم  يجب  أنه  عىل  تشدد 
وأشكال   الخاص  منطقها  خالل  من  والثقافة  االجتامعية 
»يتمفصل«  منها  مجال  كل  أن  ذلك  بها؛  الخاصة  التطور 
articulated  ويرتبط باملجاالت األخرى بطرق محددة يف 

سياق معني.

الدراسات  اختزالية يف  الال  النزعة  السياق تشدد   يف هذا 
والجنسانية  بالجندر  املتعلقة  القضايا  أن  عىل  الثقافية 
بخصوصيتها،   تتميز   age والعمر  واألمة  واالثنية  والعرق 
أو  السيايس  االقتصاد  يف  ســواء  اختزالها  ميكن  ال  التي 
املقوالت  تستدعي  منها  مقولة  كل  ألن  آخر،  مستوى  يف 
يستلزم  املثال،  سبيل  عىل  هكذا،  وتتضمنها.  األخــرى 
يف  تحكمت  التي  العملية  فهم  القومية  مسألة  استنطاق 
جرى  لقد  األمة.  ملفهوم   gendered الجندرية   الصياغة 
»أنثى«  بوصفها   Nations »األمــم«  عن  الحديث  دامئا 

female؛ كام أن مفهوم »العرق« اقرتن يف تشكيله بفكرة 

.Man »صعود »اإلنسان

Articulation التمفصل

أجل  من  التمفصل  مفهوم  الثقافية  الدراسات  طورت 

االجتامعي.  التشكيل  مكونات  بني  للعالقات  نظرية  بناء 

ويشري هذا املفهوم إىل وحدة مؤقتة بني عنارص مختلفة 

التعبري/  متالزمني:  فعلني  التمفصل  ويستدعي   ومتاميزة. 

 and representing /expressing التمثيل و التضفري معا

متثيالت  تكون  أن  ميكن  هكذا،   .together-putiting a

حالة  نجد يف  مثلام  العرق،  متثيالت  مع  متضافرة  الجندر 

  gendered )التمثيل الجندري للقومية ) القومية امُلَجْنَدرَة

ويحدث   . التمثيل  ملفهوم  تطرقت  عندما  وضحتها  التي 

هذا التضفري  بني هذه املكونات يف سياق محدد وبطرق 

يستخدم  كام  الواقعة.  قبل  بها   التنبؤ  ميكن  ال  عرضية 

واالقتصاد  الثقافة  بني  العالقة  تفسري  التمفصل يف  مفهوم 

»متمفصلة«  الثقافة  اعتربت  املعنى،  بهذا  السيايس. 

ال  التمفصل   هذا  ولكن  اإلنتاج،  لحظات  مع  )مرتبطة( 

والعكس  اإلنتاج،  لحظة  فيها  تتحكم  بطريقة حتمية  يتم 

بالعكس . وبالتايل، يتيح لنا مفهوم التمفصل أن نستكشف 

النصوص،  يف  اإلنتاج  لحظة  تضمني  بها  يتم  التي  الكيفية 

أي  ثقافيا،  »االقتصاد«  بها  يعمل  التي  الكيفية  وأيضا 

بوصفه مجموعة من املامرسات الدالة.

power السلطة

عىل  عام  بشكل  الثقافية  الدراسات  كتاب  معظم  يتفق 

الحقل  )القوة(  يف هذا  السلطة  املركزية ملفهوم  األهمية 

مستويات  كل  يف  السلطة  تنتش  تصورهم  ويف  ؛  املعريف 

اللحمة  ببساطة  السلطة ليست  إن  العالقات االجتامعية. 

طورت الدراسات الثقافية مفهوم التمفصل من أجل بناء نظرية 
للعالقات بين مكونات التشكيل االجتماعي. ويشير هذا المفهوم 

إلى وحدة مؤقتة بين عناصر مختلفة ومتمايزة. ويستدعي  
التمفصل فعلين متالزمين: التعبير/ التمثيل و التضفير معا
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القوة  أو  املجتمع،  أفراد  بني  تجمع  التي 

إخضاع  بها  يتم  التي   coercive القرسية 

مجموعة  قبل  من  اجتامعية  مجموعة 

أيضا  لكنها  صحيحا؛  هذا  كان  وإن  أخرى، 

متكن   أو  تنتج  التي  العملية  بأنها  ُتَعرًًف  

من  شكل  حيازة   من  والجامعات  األفراد 

أو  العالقة  أو  االجتامعي،  الفعل  أشكال 

املنطلق،  هذا  من   . جتامعيني  اال  النظام 

أداة  -بالتأكيد-  كانت  وإن  السلطة  إن 

فإنها   ،  constraining وإخضاع  إكــراه 

من  انطالقا  أيضا.   enabling متكني  أداة 

الثقافية  الدراسات  أظهرت  املفهوم،  هذا 

باملجموعات  خاصا   اهتامما  بدايتها  يف 

وقت  ويف  الطبقي،  لالستغالل  الخاضعة   

والفئات   واألمم  الجندر  و  باألعراق  الحق 

العمرية املهمشة ، وما إىل ذلك.

 الثقافة الشعبية
Culture Popular

إن التبعية )أو اإلخضاع( Subordination ليست مسألة 

إكراه Coercion فحسب بل أيضا مسألة قبول وموافقة 

أن  عام  بشكل  الثقافية  الدراسات  وتعترب   .Consent

الثقافة الشعبية هي املجال األساس الذي يتم فيه حيازة 

السلطة  التفاعل بني  أو فقدانها. ومن أجل فهم  املوافقة 

بدايتها  يف  الثقافية  الدراسات  بلورت  املوافقة،  وصناعة 

األيام؛  هذه  يف  انتشارا  أقل  كانا  وإن  مرتابطني،  مفهومني 

هام اإليديولوجية والهيمنة.

تدعي  التي    املعنى  خرائط  عادة  باإليديولوجية  يقصد 

أنها  مع   ،universal كونية(  )أو  كلية  حقائق  متثل  أنها 

السلطة  تحجب  تاريخيا،  محددة  نظر  وجهات  عن  تعرب 

وتحافظ عليها. عىل سبيل املثال، تنتج األخبار التلفزيونية 

باستمرار  وتفرسها  العامل؛  حول  تصورات 
من خالل مقولة األمم، ويتم تقدميها عىل 
أنها وقائع تحدث بشكل »طبيعي«. ويؤدي 
هذا التمثيل إىل إخفاء التقسيامت الطبقية 
التشييدي  والطابع  االجتامعية  للتشكيالت 

constructed للقومية.

 Advertising إن متثيالت الجندر يف اإلعالن
التي تصور النساء عىل أنهن »ربات بيوت« 
وتحرص  تختزل  فقط،  جنسانية  أجساد  أو 
ذلك،  وبسبب  الفئات.  هذه  يف  النساء 
تحرم النساء من مكانتهن كبش ومواطنني 
عىل  تقوم  التي  العملية  هذه  إن  كاملني. 
إخفاء املعاين واملامرسات العليا، واملحافظة 
تسميه  ما  هي  إنتاجها  وإعــادة  عليها 
  .Hegemony  الدراسات الثقافية بالهيمنة
وتشري الهيمنة إىل وضعية تفرض فيها »كتلة 
القوية  تاريخية« bloc historical تتكون من الجامعات 
التابعة  الجامعات  عىل  وسيطرتها  االجتامعية  سلطتها 

)الخاضعة( عن طريق كسب رضاها وموافقتها.

النصوص والقراء

ينطوي إنتاج املوافقة عىل متاٍه شعبي مع املعاين الثقافية 
ويف  املهيمنة.    للنصوص  الدالة  املامرسات  تنتجها  التي 
مجرد  عىل  النص  مفهوم  يحيل  ال   الثقافية  الدراسات 
أحد  هو  هذا  أن  من  الرغم  )عىل  املكتوب،  الخطاب 
هذا  ويشمل  الدالة.  املامرسات  كل  عىل  ولكن  معانيه(، 
الثقايف  توليد املعنى من خالل وسائط متعددة:  املفهوم 
 ( واألنشطة  اللباس(  مثل   ( األشياء  و  واألصــوات  الصور 
مثل الرقص والرياضة(. ومبا أن الصور واألصوات واألشياء 
باآلليات  الداللة  تنتج  عالمات  أنظمة  هي  واملامرسات 
نعتربها  أن  ميكن    ، اللغة  نظام  بها  يعمل  التي  نفسها 

نصوصا ثقافية.

يقصد باإليديولوجية عادة خرائط المعنى التي   تدعي أنها تمثل 
حقائق كلية )أو كونية( universal، مع أنها تعبر عن وجهات نظر 

محددة تاريخيا، تحجب السلطة وتحافظ عليها

إن السلطة 
ليست ببساطة 

اللحمة التي 
تجمع بين أفراد 

المجتمع، أو 
القوة القسرية 

 coercive
التي يتم بها 

إخضاع مجموعة 
اجتماعية من قبل 

مجموعة أخرى
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النصوص  يف  النقاد  يقرأها  التي  املعاين  إن  ذلك،  ومع 

الثقافية، ال تطابق بالرضورة املعاين التي ينتجها الجمهور 

النشط أو القراء. والواقع أن القراء لن يتشاركوا بالرضورة 

املعاين نفسها. وبعبارة أخرى، يشكل النقاد ببساطة ساللة 

معينة من القراء. باإلضافة إىل ذلك، إن النصوص بوصفها 

أشكاال للتمثيل ، هي نصوص متعددة املعاين، ألنها  تنطوي 

التي  املختلفة  املعاين  من  عدد  اإلحالة عىل  إمكانية  عىل 

للكلامت  الحياة  مينحون  الذين  الفعليون  القراء  ينتجها 

والصور.

بها  تعمل  التي  الطرق  نحلل  أن  مقدورنا  يف  كان  وإذا 

التحليل  نقترص عىل  أن  ببساطة  فإنه ال ميكننا  النصوص، 

النيص يف قراءة املعاين التي ينتجها   الجمهور. وعىل أقل 

بني  التفاعل  يف  يتم  املعنى  إنتاج  إن  القول  ميكن  تقدير، 

أيضا  هي  االستهالك  لحظة  إن  وبالتايل،  والقارئ.  النص 

لحظة إنتاج دالة.

الذاتية والهوية

تشكلنا  التي  العمليات  إحدى  االستهالك  لحظة  متثل 

الذاتية؟  تعني  ؟وماذا  فردا  تكون  أن  يعني  ماذا  كأفراد. 

وكيف نقدم أنفسنا لبعضنا البعض؟ لقد أصبحت الهوية 

خالل  الثقافية  الدراسات  يف  املركزي  االهتامم  موضوع 

مفهوم  الثقافية  الدراسات  تتناول  اإلطار  هذا  يف   .1990

الهوية من الجوانب التالية:

كيف نصبح ما نحن عليه؛

كيف يتم تشكيلنا كذوات؛

كيف نتمثل توصيف أنفسنا كذكر أو أنثى، أسود أو أبيض، 

شاب أو عجوز.

النزعة  عن  للهوية  تصورها  يف  الثقافية  الدراسات  تصدر 

أن  ترى  فهي   .  essentialism  -Anti للامهوية  املضادة 

الهويات ال تحيل عىل كيانات موجودة؛ وال متلك خصائص 

الهويات   متثل  ذلك،  من  النقيض  عىل  وكونية.  جوهرية 

إنشاءات ِخطابية  Discursive؛ مبعنى، إنها نتاج خطابات 

أخرى،  العامل. وبعبارة  الحديث عن  َمة يف  ُمَنظَّ أو طرائق 

سيام  وال  التمثيالت،  بواسطة  وتتكون   الهويات  تتشكل 

اللغة؛ وهي ليست ماهيات معطاة، سابقة يف الوجود .

إذا كان في مقدورنا أن 
نحلل الطرق التي تعمل 

بها النصوص، فإنه ال يمكننا 
ببساطة أن نقتصر على التحليل 

النصي في قراءة المعاني 
التي ينتجها   الجمهور
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من امللفوظات والعبارات، فإن التشكيل الخطايب يتكون من مجموعات متعددة ومختلفة 

من الخطابات. وتعريف الدراسات بأنها تشكيل خطايب، يعني أن الدراسات الثقافية ال متثل 

ن  نظرية موحدة، ألنها تتشكل من نظريات متعددة وخطابات وحقول مختلفة ومتنوعة ُتكوِّ

َمة. )املرتجم( يف مجموعها تشكيال خطابيا تحكمه قواعد ومبادئ ُمَنظِّ
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6    يشري مفهوم الجندر إىل املسلامت والصور النمطية و املامرسات الثقافية واالجتامعية 
صياغة  متت  وقد  االجتامعية.  وأدوارهام  وعالقتهام  واملرأة  للرجل  االجتامعي  البناء  تحكم  التي 
مفهوم الجندر بديال عن مفهوم الجنس.  إذا كانت مقولة الجنس تحيل عىل التكوين البيولوجي 
للفرد، فإم الجندر يحيل عىل التنظيم االجتامعي والثقايف للخصائص وأدوار كل من املرأة والرجل يف 
املجتمع. مبعنى أن صور الذكورة واألنوثة املرسخة يف املجتمع ليست حقائق بيولوجية، وإمنا هي 
إنتاجات خطابية ومتثيالت ثقافية، الغاية منها ترسيخ  الهيمنة الذكورية للثقافة األبوية. )املرتجم(



390

لســــــــــان اآلخـــــر

ترجمة: لحسن أحمامة 
 النظرية السردية

و الفضاء
 ماري-لور راين، 

 و كينيث فوت، 
و ماوز أزاريهو

تحاول هذه الدراسة النظر إىل الفضاء باعتباره مكونا هاما داخل النص الرسدي. ذلك أن العديد من النظريات و املناهج 
النقدية قد أولته اهتامما ثانويا، مركزة عىل الشخصيات و الزمن عىل سبيل الحرص، بل هناك من النظريات ما اهتمت فقط 
باللغة بوصفها األداة الوحيدة لتأويل النص. وهذه الدراسة تقدم تصورا جديدا و هاما ملشكلة الفضاء  عىل الرغم من تعقده 
و تعقيداته. و ذلك من خالل تصور نظري يف البداية ثم تطبيقه عىل نصني أدبيني: قصة »إيفلني« لجميس جويس، و»األوديسا« 

لهومريوس. 

تتم  عندما  خصوصا  الــرسد،  يف  نسبيا  مهمال  بعدا  الفضاء  يعد 
الزمن  الكانطية  الفلسفة  اعتربت  لنئ  و  بالزمن.  مقارنته 
البشية،  التجربة  تبنينان  أساسيتني  مقولتني  الفضاء  و 
فإن جل تعاريف القصة، من خالل التأكيد عىل متوالية 

الزمن عىل  الحالة، تضع يف الصدارة  األحداث و تغريات 
بها  املستشهد  النموذجية  الصيغة  لعل  الفضاء.  حساب 
غالبا  لهذه املقاربة هي صيغة بول ريكور: » أعترب الزمنية 
بنية الوجود التي تصل اللغة يف الرسدية، و الرسدية بنية 
أن  عىل  النهايئ«1.  مرجعها  بوصفها  زمنية  لها  التي  اللغة 
فورسرت  إم.  إي.  اقرتحها  التي  لألحداث  الشهرية  املتوالية 
امللك،  مات   « للحبكة،  األساسية  الشوط  منجزة  باعتبارها 
أي وضعية  إىل  تش  مل  األىس،«2  من  امللكة  ماتت  ذلك  بعد 
إطارية فضائية. و برغم ذلك، فاألحداث تغيريات يف الحالة، 
تغيريات تؤثر يف املوجودات الفردية أو ُتستهل بهذه األخرية، 
كام أن لهذه املوجودات أجسام تشغل الفضاء متموقعة فيه. 
و إذا كان الرسد »مخططا من أجل تشييد عامل ما،« كام يصفه 
ديفيد هريمان3، فالفضاء بالتايل جزء جوهري من الفعل الذهني 
يصور  أن  إال  ميكنه  ال  الخيال  مادام  العامل،  تشييد  لـــ)إعادة( 
األشياء التي تبدي امتدادا فضائيا. و رغم ذلك، فصورة ما تتطلب 

التحيز الفضايئ للخيال يشح سبب ميل  عىل األقل بعدين. هذا 
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ترجمة: لحسن أحمامة 
اللغة إىل متثيل الزمن بخصوص االستعارات الفضائية، مثل 

»[يفلني«  يف  كام  أو  وراءنا،«  »املايض  أو  رحلة«،  »الحياة 

لــــ جيمس جويس، »املساء يغزو الشارع«4.

الرمزية  لإلمكانية  مدركني  األدب  نقاد  كان  طويلة،  ملدة 

للتمثيل الفضايئ، إما أن املفهوم غائب أو فقط ضمني يف 

بارث5،  مثال،   ( املبكرة  الرسديات  الكالسيكية يف  النصوص 

و جنيت6، و رميون كنعان7، و تودوروف8 (. االستثناءات 

من  الرسديات  تتوسع  مل  و  تشامتان10.  و  بال9  هام  فقط 

البحث يف األشكال األدبية باتجاه رسود الوسائل اإلعالمية، 

الفضاء  الحياة  إىل أن لقي  و الحقول املعرفية، و أوضاع 

الفردية  النصوص  تأويل  وراء  ما  إىل  نظريا ذهب  انتباها 

للمعالجات  )مثال عند هريمان و ديرنالين من أجل مسح 

الفضائية  املفاهيم  من  العديد  أن  بيد  للفضاء(.  الرسدية 

و  استعارية  تكون  ألن  متيل  الرسد  مع  بالتزامن  املقرتحة 

تخفق يف تفسري الوجود املادي للشخصيات، و األشياء، و 

الفضاءاُت  االستعامالت  هذه  بني  من  اإلطارية.  الوضعية 

الذهنيُة عند جيل فوكونيي11، التي هي كوكبة من املعاين 

املتحدة يف الذهن؛ فقد كان تصوره لرسم الخريطة، التي 

خالل  من  معتام  للفضاء،  املريئ  التمثيل  مصدرها  كان 

»القراءة  أو  التناظري؛  التفكري  من  نوع  أي  إىل  امتداده 

الفضائية« للرسد عند سوزان ستاندفورد فريدمان12، و هي 

األفقي«  »املحور  إىل  ليس  االنتباه  كلفت  تصفها  مقاربة 

للحبكة و حسب، و إمنا أيضا إىل »املحور العمودي« الرامز 

املؤلف-  عالقات  األخرى:  األدبية  األبعاد  من  تشكيلة  إىل 

القارئ، و االعتبارات األدبية التاريخية، و اإلحاالت التناصية. 

أما عند مارك تورنر13 فمفهوم »القصص الفضائية« مفهوم 

قامئة  تعبريات  عىل  املصطلح  يدل  آخر:  لسبب  استعاري 

سوق  »غرقت  مثال،   ( الفضاء  عىل  منطوية  حركات  عىل 

األسهم«( باعتباره »قصة« بدل »فضايئ« يشتغل عىل نحو 

استعاري. 

يف  سنبدأ  للفضاء،  الرسدية  املقاربات  ملناقشة  كمدخل 

لجيمس  »إيفلني«  لقصة  بتحليل  القصة،  خط  وسط 

جويس، و هي قصة قصرية من مجموعته القصصية أهايل 

و  استحضارا  األربع  صفحاتها  داخل  ُتراكم  التي  دبلن 

استعامال رمزيا للفضاء. ستصلح البنية الفضائية املكتشفة 

يف مجري قراءتنا كأساس ملعاينة ستغطي كال من القصة و 

الخطاب، مبا هام العنرصان اللذان يعترب علامء الرسديات 

بواسطة  الخطاب  متثيل  سيتم  للرسد.14  مكونا  اقرتانهام 

الفضاء يف  م  ُيقدَّ التي عربها  النصية  تحليل االسرتاتيجيات 

الرسد، و القصة عرب مناقشة املقوالت الفضائية التي تشكل 

أساس داللتها. 

الفضاء السردي: دراسة حالة

وجوٍد  رشك  يف  تقع  إيفلني،  شابة،  بامرأة  القصة  تتعلق 

يعنف  سكري(  رمبا   ( عنيف  رجل  أبوها  كئيب.  محتجز 

ملؤها  حياة  بعد  مجنونة  ماتت  أمها  و  جسديا.  أبناءه 

املعاناة و الخضوع. قبل وفاة أمها، وعدتها إيفلني بالحفاظ 

عىل شمل األرسة. و هذا ما تقوم به، مشتغلة يف معرض 

يقوم  مثلام   ( أبيها  إىل  أجرتها  شيك  تعطي  و  املبيعات، 

بذلك أخوها(، كام أنها تعتني بالبيت و األطفال الصغار. 

تلتقي  اململة.  حياتها  من  الهرب  فرصة  اآلن  أمامها  لكن 

إىل  معه  أخذها  و  بها  االقرتان  يف  يرغب  فرانك،  ببحار، 

بوينس إيريس، حيث يعيش اآلن. يف مستهل القصة، تظهر 

إيفلني جالسة إىل النافذة، تتأمل قرارها يف الرحيل. أفكارها 

ارتباطها و مهمتها تجاه أرستها  إيابا بني  تتأرجح ذهابا و 

و حقها يف السعادة التي تتوقعها من حياتها الجديدة مع 

فرانك، رغم عدم يقينها من كونها تحبه. تسمع األرغن يف 

الشارع الذي يذكرها بالليلة التي فارقت فيها أمها الحياة، 

و تقرر: ال بد لها من الهرب، بأي مثن، من وضعها الراهن. 

ركوب  وقت  يحني  عندما  لكن  امليناء،  يف  بفرانك  تلتقي 

السفينة، تتمسك بقوة بالدرابزين عوض أن تلحق فرانك، 

جرس  رفع  يتم  عندما  و  املسعورة.  نداءاته  تتجاهل  و 

السفينة، ال متنحه عيناها » أي عالمة عن الحب أو الوداع 

أو التعرف عليه« )الفقرة 26(.   

لمدة طويلة، كان نقاد األدب 
مدركين لإلمكانية الرمزية 
للتمثيل الفضائي، إما أن 

المفهوم غائب أو فقط ضمني 
في النصوص الكالسيكية في 

السرديات المبكرة
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مع  للتعامل  البشي  الخيال  محاولة  يف  استعارتان  تربز 

التصور التجريدي للفضاء: الفضاء باعتباره حاويا، و الفضاء 

بوصفه شبكة.15 فكام يالحظ اليكوف و جونسن16، تقدم 

ينطوي  مقيدا  محيطا  بوصفه  الفضاء  الحاوية  االستعارة 

و  أمان  إىل  إما  يرمز  أن  بوسعه  مثة  من  و  الــذات؛  عىل 

فيام  و  االحتبال.  و  السلبية  إىل  أو  مبحيطه،  املرء  ارتباط 

يكون الفضاء بوصفه حاويا معينا بواسطة حدود غالبا ما 

تكون مفروضة عىل الذات، فالفضاء بوصفه شبكة إمنا هو 

تخلقه  ما  غالبا  و  بالحركة،  يسمح  دينامي  عالقات  نسق 

الذات بشكل فاعل. بسبب هذه الدينامية املالزمة، و أيضا 

ألنها قادرة بشكل أفضل عىل التعامل مع مشاكل التمدن 

) ألن ما هي املدينة، إن مل تكن نسق عالقات بني مختلف 

ساحات  العمل،  أماكن  و  العمومية،  األماكن  و  األحياء، 

ما  النظريات  لدى  األثرية  الشبكة هي  فاستعارة  الرتفيه(، 

من  املستلهمة  النظريات  خصوصا  للفضاء،  البنيوية  بعد 

املاركسية. عىل أن االستعارة الحاوية طريقة قوية للتعبري 

و  جامدة  بوصفها  رفضها  ميكن  ال  و  املكان،  معنى  عن 

مادمنا  الباحثني،  بعض  بذلك  قام  كام  نظريا،  منِتجة  غري 

العمل  التنظيم  بدل  الخيال،  اشتغال  مع  هنا  نتعامل 

للفضاء الحقيقي. و فعال بوسع توتر حبكة إيفلني  الدرامي 

املسيطر أن يعزى إىل التبادل بني تصوري الحاوي و الشبكة 

للفضاء، كام يعزى إىل الغموض املالزم لالستعارة الحاوية: 
املحرم  السجن  مقابل  للفضاء  وجدانيا  املنجز  املعنى 

للحرية. 

يف »إيفلني« كام يف جل النصوص األدبية بالفعل، تشتغل 
التضمني  عملية  عرب  إذ  اتجاهني.  يف  الحاوية  املخططات 
الكنايئ، تدعو بعض املوضوعات الفضائية املسامة رصاحة 
التي  األوسع  الفضائية  الوحدة  لتخيل  القارَئ  النص  يف 
املشار  النافذة  مثال،  منها:  جزءا  املوضوعات  هذه  تشكل 
إليها يف الجملة األوىل، » جلست إىل النافذة تراقب املساء 
هي  توحي  غرفة،  إىل  تلمح   )1 الفقرة   ( الشارع«  يغزو 
نفسها مبنزل أو بشقة. و بالعكس، فالغرفة التي تلمح إليها 
التي متلؤها:  املوضوعات  يتم توصيفها من خالل  النافذة 

أرغن مكرس و صور مصفرة عىل الجدران.

عىل العكس من اإلشارة إىل النامذج العامة للموقع، تعني 
العامل-  املستعارة من جغرافية  األمكنة  أسامء  استعامالت 
الحقيقي للقصة ضمن وضعية إطارية فضائية دقيقة. لعل 
أهم هذه األمكنة الفعلية هي دبلن، رغم أن االسم ال يتم 
التلميح له إال من قبل عنوان املجموعة القصصية التي تظهر 
فيها » إيفلني« ) أهايل دبلن(. من بني أسامء األمكنة املشار 
إليها رصاحة يف القصة نجد بلفاست، و ميلبورن، و إنجلرتا، 
و إيطاليا، و بوينس إيريس. و عرب ما تسميه راين مببدأ 
الرحيل األدىن- مبا هو مبدأ يحث القراء عىل بناء متثالتهم 
الحياة  التخييلية عىل أساس تجربتهم يف  للعوامل  الذهنية 
و معرفتهم للعامل، مادامت هذه املعرفة غري متناقضة من 
تدخل  الفعلية  األمكنة  أسامء  إحاالت  فإن  النص-17  قبل 
عامل القصة بجل خصائص عاملها الحقيقي: سيتخيل القراء 
إيطاليا مشمسة، و إنجلرتا ضبابية و صناعية، و بلفاست 
إيريس  الكاثوليكية، و بوينس  كخصم بروتستانتي لدبلن 
كمنطقة بعيدة جدا. ) الخاصية الحقيقية الوحيدة لهذه 
األمكنة املعدلة من قبل النص هي أنها موضوعات تفكري 

على العكس من اإلشارة إلى النماذج العامة للموقع، تعين 
استعماالت أسماء األمكنة المستعارة من جغرافية العالم- 

الحقيقي للقصة ضمن وضعية إطارية فضائية دقيقة

تبرز استعارتان في محاولة 
الخيال البشري للتعامل مع 
التصور التجريدي للفضاء: 
الفضاء باعتباره حاويا، و 

الفضاء بوصفه شبكة.
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موجودة  ليست  التي  إليفلني،  بالنسبة 

عىل  ــالوة  ع الحقيقي.(  العامل  يف 

ــك، و رغــم ذكــر عــدد صغري  ذل

الحقيقي،  العامل  مواقع  من 

افــرتاض  من  للمرء  بد  ال 

يشمل  القصة  عامل  أن 

العامل  جغرافيا  كــل 

املــوجــود.  الحقيقي 

املعياري  اإلجـــراء  و 

النصوص  عامل  لتخيل 

تجمع  التي  التخييلية 

العامل الحقيقي و املواقع املتخيلة 

العامل  مناطق جغرافيا  األخرية يف  موقع هذه  تحديد  هو 

الحقيقي غري املحددة. عىل سبيل املثال، نتخيل أن منزل 

تظل  دبلن  خريطة  أن  و  دبلن،  داخل  مضغوط  إيفلني 

بخالف ذلك غري متغرية بطريقة. 

فيام يخول الرحيل األدىن للقارئ بأن يتخيل أن عامل القصة 

منفصلة  مواقع  إىل  االنتباه  النصُّ  يويل  متواصل،  فضاء 

داخله. الطريقة الوحيدة بالنسبة للنص النتقاء ما هو مبني 

و ما هو غري مبني هي التبئري، مبا هي أداة رسدية يعرفها 

جريار جنيت18 كجواب عىل سؤال » من يرى« ) أو بشكل 

سؤال  مع  تقابل  يف  يالحظ«(  »من  عام 

االختالف  تحدد  »من«  إن   . يتكلم«  »من 

وجهة  متثل  التبئري:  و  النظر  وجهة  بني 

النظر موقعا فضائيا بشكل خالص منه تتم 

مالحظة مشهد ما ) مثال، من األعىل أو من 

األسفل، أو من بعيد أو من قريب(، سواء 

كان هذا املوقع يشغله شخص ما أم ال، يف 

يف  مطبوع  املشهد  بأن  التبئري  يوحي  حني 

وعي شخص ما. فطوال جل القصة، تشتغل 

إيفلني كمبرئ؛ ما يراه القارئ من عامل القصة 

إيفلني  نشاط  موضوعات  يَكون  ما  هو 

الذهني. و إنه لفي الجملة األخرية يتخىل 

النص عن ذهن إيفلني و يقدمها كموضوع، 

بدل مصدر للمالحظة: » ، مل متنحه عيناها 

أي عالمة عن الحب أو الوداع أو التعرف 

أو  فرانك،  إما  هنا  املبرئ  يكون  قد  عليه.« 

الراوي بضمري الغائب املجهول. 

خلق  هو  التبئري  تقنية  أثر  إن 

تقع  التي  األحــداث  بني  متييز 

عىل الخشبة ) يف الرسد هنا و 

يف  تقع  التي  األحداث  و  اآلن( 

يف  متوقع  فضاء  يف   ( الكواليس 

مكان ما، يتوسطه وعُي الشخصية 

مشهدان  فقط  مثــة  ــرئة(.  ــب امل

يحدثان يف » الرسد اآلن«: املشهد 

الذي تجلس فيه إيفلني إىل النافذة 

األخرى  األشياء  امليناء؛  مشهد  و 

م إما عىل نحو اسرتجاعي أو عىل  ُتقدَّ

نحو استباقي من خالل نشاط إيفلني 

عىل  ما  حدث  وقع  سواء  و  الذهني. 

الخشبة أو يف الكواليس إال أنه ال يعكس بالرضورة أهميته 

حاسمة  نتائج  امليناء  يف  للمشهد  تكون  بينام  و  للحبكة. 

بالنسبة إليفلني، فاملشهد عند النافذة يهم عىل نحو رسدي 

لألحداث  بالنسبة  لكن  و  هناك  يحدث  ملا  بالنسبة  ليس 

األساسية التي تظهر عىل شاشة ذهن إيفلني: وفاة أمها، و 

لقاؤها بفرانك ، و خطتها ملغادرة بيتها. 

من السهل متاما تشييد الشكل الطوبوغرايف لعامل إيفلني، إذ 

العالقات الفضائية الوحيدة التي تلعب دورا اسرتاتيجيا يف 

القصة هي العالقات التي تربط معا املواقع 

ما  الحقيقي.  العامل  من جغرافيا  املستعارة 

بحرية  رحلة  إيريس  بوينس  أن  هو  يهم 

بلفاست  أن  و  دبلن،  عن  بعيدة  طويلة 

يوجد  أين  حقا  يهم  ال  لكن  نسبيا؛  قريبة 

أو  امليناء  بخصوص  إيفلني  منزل  بالضبط 

املعرض الذي تشتغل فيه. و فيام ميكن أن 

تتموقع مواقع العامل الحقيقي يف الخريطة 

معرفتهم  ــاس  أس عىل  للقراء  الذهنية 

بالجغرافيا، بوسع مواقع النص الدقيقة أن 
تتموقع يف أي مكان يف دبلن.19

إذا كانت مثة ظاهرة تسهل مفهمة الرتابط 

فهي  الــزمــن،  و  الفضاء  بني  الحميمي 

الحركة، مادامت تستغرق زمنا للتنقل من 

باعتباره  نقطة إىل أخرى. هذا يفرس ملاذا، 

للكرونوتب-  باختني  تصور  من  مستلهام 

إذا كانت ثمة 
ظاهرة تسهل 
مفهمة الترابط 
الحميمي بين 

الفضاء و الزمن، 
فهي الحركة، 

مادامت تستغرق 
زمنا للتنقل من 

نقطة إلى أخرى.
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البعد  للزمن بوصفه  آينشتاين  املستلهم نفسه من تصور 
-  يسمي غربييل  الفضاء«  »الزمن  بـــــ  ُينعت  ملا  الرابع 
زوران20 تحبيك الفضاء الرسدي عرب حركة الشخصية بـــــ 
»املستوى الكرونوتبي.« و فيام ُيَعد الفضاء، عىل املستوى 
الطوبوغرايف، حاويا بالنسبة لجميع املواقع املشار إليها يف 
الحركات  إذ  شبكة.  داخل  مرتابطة  املواقع  فهذه  القصة، 
التي تربط مواقع شبكة رسدية ما ليست مادية و حسب 
و لكنها ذهنية؛ إن شخصية »تفكر« يف مكان بوسعها أن 
تجعل هذا املكان جزءا هاما يف القصة، حتى و إن مل يكن 
منفتحا ماديا عىل الشخصيات. لذلك من املمكن أن يكون 

لدينا قصة بدون حركة فعلية.  

  يف »إيفلني« كام يف جل الرسود، بوسع حركة الشخصية 
إما أن تكون فريدة أو متكررة. عىل سبيل املثال، يشكل 
التجاري حيث تشتغل جزءا من  ذهاب إيفلني إىل املحل 
إىل  )املشوع(  رحلتها  تكون  قد  حني  يف  اليومي،  روتينها 
قطعا  سيغري  عكيس  غري  و  مفردا  حدثا  إيريس  بوينس 
فعلية،  و  مادية  الحركات  بعض  تكون  بينام  و  حياتها. 
إما إىل املايض  تعد أخرى مضمون متثالت ذهنية موجهة 
التذكر( أو إىل املستقبل ) مخطط/ خوف/ مشوع(. )   (
باملقابل، تظل املالحظة معلقة يف الهنا و اآلن؛ لكن بوسع 
املالحظة أن تؤدي إما إىل التذكر أو إىل املشوع.( و فيام 
التي  الزمنية  الفرتة  يف  أدىن  دورا  الفعلية  الحركة  تلعب 
تؤطرها القصة ) تذهب إيفلني فقط من بيتها إىل امليناء؛ 
لكن هذه الرحلة غري ممثلة و إمنا ضمنية(، تكمن القوة 
الدرامية للقصة يف توتر بني الحركة الفعلية و االفرتاضية. 
فرانك عن  مع  الهرب  ينفصل  عندما  التوتر  يتخفف هذا 
شجرة اإلمكانيات املفتوحة و مير إىل حالة مغاَيرة نهائية. 
تضيع الفرصة ببطء عندما تتمسك إيفلني بالساحل فيام 
يتابع فرانك نداءاته يك تلحق به عىل منت السفينة، مانحا 

املشهد األخري حدة تقريبا غري محتملة. 

عامل  مواقع  مختلف  الكرونوتبي  املستوى  يربط  فيام    

القصة عرب الحركة، يبنني املستوى الرمزي الفضاء الرسدي 
مع  املناطق  هذه  بإرشاك  منفصلة،  مناطق  إىل  بتقسيمه 
غالبا  »إيفلني«  يف  القيم  هذه  للقيم.  املختلفة  األنــواع 
وجدانية. ) بوسعها أن تكون أيضا اسرتاتيجية، كام سرنى 
الحقا.( تؤسس النافذة املشار إليها يف الجملة األوىل تعارضا 
املغلق  إىل  يرمز  بدوره  هو  الذي  الخارج،  و  الداخل  بني 
مقابل املفتوح، و االحتواء مقابل الحرية، و السلبية مقابل 
أقامه  سكنيا  مشوعا  إيفلني  ترى  الخارج،  يف  الفاعلية. 
مؤخرا رجل من بلفاست ) مبعنى، رجل غريب عن الحي(. 
فصف البيوت الجديدة التي نادرا ما ُيشاَهد فيها الناس، 
ُيذكر إيفلني مبا كانت عليه املنطقة يف شبابها: حقل مفتوح 
حيث جامعة األطفال اعتادت عىل االجتامع و اللعب قبل 

أن يكربوا و تتفرق بهم السبل. 

الفضاءات  مع  اللعب  لساحة  العام   الفضاء  يتعارض  ال 
الخاصة للتطور الحرضي الراهن و حسب، و إمنا أيضا مع 
كنائية  ممثِّلة  أنها  مبا  و  الشقة.  وحشة  و  املغلق  الفضاء 
كتمظهرات   مثة  من  و  يحتويها،  الذي  املغلق  للفضاء 
توحي  الغرفة  تزين  التي  األشياء  فإن  الحاوي،  للمخطط 
بأحاسيس غامضة عند إيفلني: إحساس باألمان الوجداين، 
و الدفء اإلنساين، و بالتعلق بأرستها، من جهة، و إحساس 
لقد صارت  لكأمنا يف نسيج عنكبوت.  الشك،  بوقوعها يف 
تحلم  »أنها مل  لدرجة  إيفلني  كبريا من  األشياء جزءا  هذه 
قط بأن تفرتق« عنها. يرمز الغبار الذي يغطي كل يشء- و 
الذي تزيله كل أسبوع، فقط لرتاه يعود ثانية- إىل تراكم 
ببساطة  يتخيل  أن  املرء  بوسع  حياتها.  تكرار  و  الزمن 
مع  الهرب  فرصة  رفضت  ما  إذا  مستقبلها  سيكون  كيف 
لقدر  تكرار  و  الخنوع،  و  بالسلبية  ممهورة  حياة  فرانك: 
الجدران، صور مصفرة لقديس و قس  الحزين. عىل  أمها 
خالل  من  و  الكاثوليكية،  الكنيسة  هيمنة  عن  يتحدثان 
الكنيسة عن قانون األب: ليس القس صديقا ألب إيفلني 
و حسب، و لكن القساوسة ُيتوجه إليهم بلفظة » األب«. 

ال يتعارض الفضاء العام  لساحة اللعب مع الفضاءات الخاصة 
للتطور الحضري الراهن و حسب، و إنما أيضا مع الفضاء المغلق 

ووحشة الشقة.
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هل  ميلبورن؛  يف  اآلن  هو  الصورة  يف  القس  إن  لنا  يقال 
تظنه إيفلني شخصا انفصل عن جذوره ضدا عىل إرادته، 
أو شخصا متكن من التحرر من حياته السابقة؟ إن عدم 

قرارها يرتك كال التأويلني مفتوحني. 

التي ترمز إىل  النقيضة لجو الشقة الخانق،  إن األطروحة 
دبلن بشكل عام، متثلها األمكنة النائية، تقريبا أسطورية، 
و  ماجالن،  خلجان  باتاغونيا،  فرانك-  عنها  يتحدث  التي 
خاصة بوينس إيريس، مدينة يوحي اسمها بنَفس هوائها 
حياة  عن  الغبار  لنفض  رضوريا  يكون  قد  الذي  املنعش 

أهــداف  أنها  مبــا  و  إيفلني. 
لحركة  بينها  مــا  يف  متصلة 
متثل  األمكنة  فهذه  متخيلة، 
لكن  للفضاء.  شبكيا  تصورا 
هل  أو  راو،  مجرد  فرانك  هل 
ما  يصدق  أن  ما  أحد  بوسع 
أخذ  عن  يتكلم  عندما  يقوله 
الجديد؟  الــعــامل  إىل  إيفلني 
املَخلص  هو  مبا  فرانك،  يظل 
الذي باستطاعته تحرير إيفلني 
شخصية  الراهن،  وضعها  من 
غامضة يف النص؛ يف الواقع، من 
الغموض إىل حني مشهد امليناء، 
إذا  املرء ما  يتساءل  بحيث قد 
كان موجودا فعال، أو أنه تلفيق 
هو  أليس  إيفلني:  خيال  يف 
حكاية  ساحر يف  أمري  من  أكث 
لكن  حقيقيا؟  ليكون  الجنيات 
ديني،  شبه  تأويال  القصة  ملنح 
قد يقول املرء بأن حتى عندما 

تصبح حياٌة جديدة ممكنًة عىل نحو خارق، و حتى عندما 
ينفتح مسار متفرع يف قدر إيفلني املحتوم عىل ما يبدو، 

فإنها تفتقد إىل اإلميان النتهاز الفرصة. 

من وجهة النظر الوظيفية للحبكة، يشكل امليناء الوضعية 
الذي  الوحيد  للحدث  الواقع،  يف  حدث-  ألهم  اإلطارية 
يرويه النص مبارشة- لكن من وجهة النظر الوجدانية، فهو 
مكان أقل بكثري من الشقة، و من ساحة اللعب، أو حتى 
بوينس إيريس ألن ليس إليفلني و فرانك النية يف اإلقامة 

هناك. إنه واحد من تلك املواقع التي ال تحىص للعبور و 
التي يصفها األنثبولوجي مارك أوجي21 كــــ » ال أمكنة«. 
فال  بالغ،  بشكل  موقع حدث وجداين  امليناء  يعد  فيام  و 
يربز  إذ  عاطفية.  تجربة  موضوع  نفسه  يكون  أن  ميكن 
قويني  رمزيني  موقفني  بوصفهام  موضوعان  امليناء،  داخل 
متعارضني تجاه الحياة. أحدهام هو الدرابزين الذي ميثل 
الصالبة، و االستقرار، و الرسو يف تربة دبلن؛ و اآلخر هو 
بتمسكها  إيفلني  املجهول. و  اندفاع  يرمز إىل  الذي  البحر 
مفتوح  الغرق يف مستقبل  نفسها من  تحمي  بالدرابزين، 
يرغب فرانك يف حملها باتجاهه، 
املتوقع  للقدر  تستسلم  و 
الذي تقدمه لها دبلن. و بينام 
ترفض اضطراب البحر، و صورة 
املستقبل، تئد ذاتها الوجدانية، 
واعــي،  كائن  من  تتحول  و 
إىل  ــإلدراك،  لـ حيوي  مصدر 
إليه  نظرت   « سلبي:  موضوع 
حيوان  مثل  الشاحب  بوجهها 
أمره. و مل متنحه  مغلوب عىل 
عيناها أي عالمة عن الحب أو 
الوداع أو التعرف عليه.« بهذه 
إيفلني  تتشيأ  األخرية،  الجملة 
مثل قطعة من املنظر الطبيعي 
و من النظام االجتامعي الذي 

ال تتجرأ عىل االنفكاك منه. 

طبقات الفضاء 
السردي 

جعلت  التي  األســبــاب  أحــد 
الفضاء مهمال نسبيا يف الرسديات هو اعتبار سلسلة عريضة 
املوضوع  من  الرسدي  الفضاء  ميتد  فضائية:  الظواهر  من 
الفردي املوصوف يف رسد ما إىل النظام الكوين الذي تحدث 
للفضاء  أساسية  مستويات  خمسة  سنقرتح  القصة.  فيه 

الرسدي، و سنوضحها مبعطيات من »إيفلني«22: 

األطر الفضائية: الحدود اآلنية للشخصيات ] أنظر زوران 
»حقول الرؤية«[. إن األطر الفضائية مشاهد فعل متنقلة، 
و قد يتدفق الواحد داخل اآلخر: بوسع إطار »الصالون« 
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الشخصيات  تتنقل  عندما  »غرفة«  إطار  إىل  يتحول  أن 
داخل البيت. و كام يوحي مصطلح »إطار«، متتلئ األطر 
من  مجموعة  بواسطة  تتحدد  و  فردية،  بأشياء  الفضائية 
الشخصيات  تنتقل  بينام  مثال،  تحتويها.  التي  املوضوعات 
سيصف  أو   – القارئ  سيتخيل  الغرفة،  إىل  الصالون  من 
الفضائية  األطر  م  تنظَّ و  األثــاث.  قطع  مختلف  النص- 
الغرفة  تعد   ( االحتواء  عالقات  خالل  من  تراتبي  بشكل 
فرعا فضائيا من البيت(، و قد تكون حدودها إما واضحة 
عندما  ببطء  طبيعي  منظر  يتغري  قد  )مثال،  غامضة  أو 
األطر  متتزج  ال  »إيفلني«  يف  الشخصيات(.  عربه  تتنقل 
الفضائية الواحد داخل اآلخر، ألن إيفلني ال تشاَهد قط و 
هي تتحرك طوال الطريق. فاالنتقال بني املشهد إىل جانب 
النافذة و املشهد يف امليناء إمنا هو نوع من القطع املفاجئ 
رحلة  استنتاج  للقارئ  ُيرتك  و  مألوفا،  الفيلم  الذي جعله 

إيفلني من مكان إىل مكان الحق.

خالل  الفضائية  األطر  تتنوع  فيام  اإلطارية:  الوضعية   
مقولة  لهو  اإلطارية  بالوضعية  نسميه  ما  فإن  الحبكة، 
مقولة  هي  و  نسبيا،  مستقرة  جغرافية  سوسيوتاريخية 
الوضعية  تعد  الرؤية،  هذه  بحسب  كلية.  النص  تحتضن 
دبلن  يف  األدىن  املتوسطة  الطبقة  »إيفلني«  لــــ  اإلطارية 

إبان بواكري القرن العشين.

 فضاء القصة: و هو الفضاء املتصل بالحبكة، كام تم رسم 
الفضاء   ( الشخصيات  أفكار  و  أفعال  قبل  من  خريطته 
األطر  جميع  من  يتألف  و  زوران(.  عند  الكرونوتبي 
الفضائية إضافة إىل كل املواقع املشار إليها من قبل النص و 
التي ليست مشهد األحداث الواقعة فعليا. يف »إيفلني« ال 
يشمل فضاء القصة بيت إيفلني و ميناء دبلن و حسب، و 
إمنا كذلك كل مواقع العامل الحقيقي املحال عليها باألسامء. 

 عامل القصة: و هو فضاء القصة التي يتممها خيال القارئ 

عىل أساس مبدأ الرحيل األدىن. ففيام يتألف فضاء القصة 
من أمكنة منتقاة تفصلها الفراغات، فعامل قصة النصوص 
الواقعية يتصوره الخيال بوصفه منسجام، و موحدا، و تاما 
يف  ماديا.  موجودا  جغرافيا  كيانا  و  أنطولوجي،  نحو  عىل 
عامل إيفلني، نفرتض أن دبلن و جنوب أمريكا يفصل بينهام 
األطلنطي، حتى و إن مل تتم اإلشارة إىل املحيط األطليس 
باالسم. يف القصة التي تحيل عىل كل من املواقع الحقيقية 
و املتخيلة، يراكب عامل القصة املواقع الخاصة بالنص فوق 
جغرافيا العامل الفعل. و يف القصة التي تحدث يف مناظر 
طبيعية متخيلة بالكل ) مثال، سيد الخواتم لـــــ ج. ر. ر. 
وراء  ما  يف  ميتد  القصة  عامل  أن  القراء  يفرتض   ،) تولكيان 
املواقع املسامة يف النص و مثة فضاء متواصل بينها، حتى و 
إن مل يكن باستطاعتهم ملء هذا الفضاء مبالمح جغرافية 

خاصة. 

غري أننا ال نريد إبعاد إمكانية رسود تربز فضاءات مستحيلة 
املثال عىل  أو أطر منفصلة ال تنسجم داخل عامل كامل.  
رواية بفضاء مستحيل هي بيت من أوراق لـــــ مارك ز. 
يف  مام  الخارج  يف  أصغر  ببيت  تتعلق  التي  دانياليوسيك، 
محتواة  متناهية  ال  متاهة  نحو  كبوابة  يصلح  و  الداخل 
فضاءها  يقدم  رواية  عىل  املثال  محدودة.  منطقة  داخل 
فجوات ال ميكن سدها فهي املحاكمة لـــــ كافكا. يستحيل 
عىل القارئ فهم قانون املحكمة، التي تحكم عىل جوزيف 
اليومية،  الحياة  بعامل  املحكمة  عامل  ربط  و  باملوت،  ك. 
من  خاليا  املحتمل  من  و  عاديا  وجودا  يعيش  ك.  حيث 
الجرمية، هذه االستحالة ليست مسألة معلومات مفتقدة 

و إمنا مسألة اختالف  أنطولوجي جذري. 

باعتباره  النص  يقدمه  الذي  العامل  هو  و  الرسدي:  الكون 
تشيدها  التي  املغايرة  العوامل  جميع  عىل  زيادة  حقيقيا، 
و  املخاوف،  و  اآلمــال،  و  االعتقادات،  مثل  الشخصيات 
و  األوهام،  و  األحالم،  و  االفرتايض،  التفكري  و  التخمينات، 
اإلبداع الخيايل23. يحتوي الكون الرسدي يف »إيفلني« عىل 
عاملني: واحد تتخيله إيفلني، حيث تركب عىل منت السفينة 
للذهاب إىل جنوب أمريكا و تعيش يف سعادة برفقة فرانك؛ 
و عامل أخر، مامثل للحقائق، حيث تكون عاجزة وجدانيا 
عن مغادرة دبلن. ليك يكون العامل املمكن جزءا من الكون 
الرسدي، عليه أن يكون مفعال نصيا و ذا صلة بالقصة. عىل 
املعاييري، مثال، بوسعنا أن نقيص من كون »إيفلني«  هذه 

غير أننا ال نريد إبعاد إمكانية 
سرود تبرز فضاءات مستحيلة 

أو أطر منفصلة ال تنسجم داخل 
عالم كامل
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العامل الذي تصبح فيه إيفلني ملكة 
إنجلرتا.

تنويع  يف  تساهم  أخــرى  ظاهرة 
الكون الرسدي  هي التعدد املحتمل 
للمستويات الحكائية، أو مستويات 
الرسدية  األنطولوجيا  يف  التخييلية. 
باعتبارها  القصة  تروى  املعيارية، 
تطرح  و  ما،  لعامل  بالنسبة  حقيقة 
متى  و  الحقيقي.  عاملها  بذلك 
تضمنت قصة تخييلية تخييال آخر، 
فهذا املستوى الجديد من التخييلية 
الكون  يف  جــديــدا  كوكبا  يــقــدم 
الحقيقي  العامل  مطابقا  الــرسدي، 
أنطولوجيا  يف  و  املتضمنة.  للقصة 
االحتفاظ  يتم  معيارية،  واقعية 
رسدي  كــون  مستويات  مبختلف 

منفصلة بدقة، لكن يف النصوص الفانتستيكية، تهاجر أحيانا 
آخر  مستوى  إىل  املستويات  أحد  يف  األصلية  الشخصيات 
 .)metalepsis( »عرب تقنية رسدية تعرف بـــــ » التداخل
املثال  الحكائية.  املستويات  تشابك  هي  النتيجة  و 
خوليو  لــــ  الحدائق  دوام  قصة  هو  للتداخل  الكالسييك 
كورتزار، حيث يتم قتل قارئ من طرف شخصية يف القصة 
التي يقرأها. بناء عىل ذلك، قد تكون األكوان الرسدية أو 
ال تكون منسجمة عىل نحو أنطولوجي و ممكنة منطقيا24

تنصيص الفضاء السردي: المستوى 
الصغير 

أول  شتانزل،  ك.  ف.  النمساوي،  الرسديات  عامل  كان   
الرسد.  يف  الفضاء  عرض  إىل  انتبه  الذي  األدبيني  الباحثني 

للرسد25،  نظرية  كتابه  يف  يقرتح  إذ 
الفضايئ:  للتوصيف  اسرتاتيجيتني 
األوىل  منظورية.   الال  و  املنظورية 
هي متثيل غامر بشكل بالغ للفضاء 
الذي » يشجع إيهام القارئ ليكون 
الواقع  مقدما مبارشة و حيوية مع 
املنظوري،  الوصف  يف  التخييل ». 
الشخصية  أو   ( ــراوي  الـ يشغل 
و  الفضاء،  يف  ما  موقعا  املبرئة( 
نظر  وجهة  من  املشهد  يتم وصف 
االسرتاتيجية  هذه  تسمح  خاصة. 
فيام  األشياء  مواقع  بإدراك  للقارئ 
شتانزل  ميثل  البعض.  بعضها  يخص 
الفنان  صورة  من  مبقتطف  لذلك 
جويس،  جيمس  لـــــ  شبابه  يف 
مع  يسوعي  أب  يتناقش  فيه  الذي 
إمكانية  البطل،  ديدالوس،  ستيفن 
بضمري  القصة  تروى  بينام  و  الرهبنة.  إىل  ستيفن  ولوج 
اليسوعي  األب  مقدمة  كمبرئ،  ستيفن  تستخدم  الغائب، 
تحجب  التي  النافذة  أمام  قامتة  هيئة  ستيفن:  يراه  كام 
ذهنيا  يرسم  أن  القارئ  بوسع  عليه،  بناء  الشمس.  ضوء 
خريطة  العالقات الفضائية بني ستيفن، و األب اليسوعي، 
و النافذة. يف الوصف الال منظوري، بعكس ذلك، »ال يتم 
أبدا وصف داخل الغرفة بطريقة ميكن من خاللها وضع 
رسم تخطيطي، حتى و إن ُمِنح القارئ جردا كامال إىل حد 
ما لألشياء يف الغرفة«. املثال الجيد لال منظورية هو هذا 

الوصف من رواية سحابة األطلس لـــــ ديفيد ميتشل26:

غرفتي الجديدة واسعة مبا يكفي للعب لعبة البادمينتون 
املزدوج؛ فيها رسير ذو أربعة أعمدة كان عيل  أن أنفض 
عث السنة املاضية ؛ قرطبة عمرها قرن من الزمان تقرش 

كان عالم السرديات النمساوي، ف. ك. شتانزل، أول الباحثين 
األدبيين الذي انتبه إلى عرض الفضاء في السرد. إذ يقترح في 

كتابه نظرية للسرد، استراتيجيتين للتوصيف الفضائي: المنظورية 
والال منظورية.
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الجدران مثل حراشف التنني، لكنها جذابة بطريقتها؛ كرة 
الساحرة النيلية؛ دوالب مطعم بغالف الجوز؛ ستة مقاعد 
هذه  عليه  أكتب  الجميز  شجر  من  مكتب  و  ــة،  وزاري

الرسالة. )ص. 66( 

منظوري  الال  الوصف  لتصور  األخرى  الطريقة  تعزى  قد 
إىل وضع يطفو بحرية يف الفضاء27. مثال، إذا بدأ الوصف 
ثم  الخلفية،  الواجهة  ثم  للبيت،  األمامية  الواجهة  بعرض 
الحديقة، بعد ذلك الداخل، و يراوح بني نظرة عامة و نظرة 
أفقية، فال ميكن للمنظور أن ينسب إىل كائن بشي مجسد 
متموقع يف موقع، بل ينتمي إىل وعي بال جسد غري مقيد 
بالزمن و الفضاء، وعي يشتغل من الذاكرة أو من الخيال. 
إىل كل عنرص فردي  ُيرى  قد  الوصف،  النوع من  يف هذا 
من منظور خاص، لكن الكل المنظوري. يقرتح شتانزل أن 
الوصف املنظوري منوذجي للرسد بضمري الغائب مع تبئري 
الشخصية )» رسد الشخصية- املتأملة«، باصطالحه(، فيام 
بضمري  الرسد  يف  تواترا  أكث  منظوري  الال  الوصف  يكون 
املخاطب، غري أن هذه املالحظة قامئة عىل عينة محدودة 
جدا. و نفضل أن نقرتح بأن االختيار بني الوصف املنظوري 
و الوصف الالمنظوري ميليه التعارض بني تصور اسرتاتيجي 
عند  التعارض  هذا  إىل  )سنعود  للفضاء.  رمزي  تصور  و 
وجدانية  قيمة  للموضوعات  تكون  عندما  الفصل.(  نهاية 
هو  الوصف  يكون هدف  حينام  أو  أو جاملية،  جوهرية 
استحضار بعض األجواء ) كام يف مثال ميتشل أعاله(، من 
الرضوري تعيني كيف أنها ترتبط بعضها ببعض، لكن عندما 
يحدد تشكيُل الفضاِء مجموعة من اإلجراءات التي ميكن 
اتخاذها، و من مثة يؤثر يف كشف الحبكة ) كام قد يحدث 

يف لغز القتل( عندئذ يصبح الوصف املنظوري مفضال.   

مثة متييز هام داخل الوصف املنظوري ميكن أن يوضع عىل 
أساس ما إذا كان الراوي/ املالحظ يشغل وجهة نظر ثابتة 

أو متحركة28. يف دراسة عن كيفية وصف الناس لشققهم، 
حددت ليندي و البوف29 )أنظر هريمان من أجل تطبيقات 
بـــــ  نعتاهام  أساسيتني،  معرفيتني  اسرتاتيجيتني  رسدية( 
يتنقل  الجولة،  اسرتاتيجية  يف  »الخريطة«.  و  »الجولة« 
للشقق  أن  )رغم  متاهة  أنها  لو  كام  الشقة  عرب  املتكلم 
املتاهات(، يلجها عىل نحو  بنية فضائية أبسط بكثري من 
املمرات و هو يصف  الباب األمامي، متابعا  منوذجي من 
يدخل  أحيانا  اليسار.  عىل  أو  اليمني  عىل  الواقعة  الغرف 
يلقون  أحيانا  و  الحركة،  فعل  بواسطة  الغرفة  املتكلمون 
الجولة،  املثال السرتاتيجية  املمر. يف هذا  من  نظرة  عليها 
كام تالحظ ليندي و البوف، » يتحول التمثيل الفضايئ إىل 

متوالية زمنية- رسد زائف«:

عندما تعرب الباب األمامي

 هناك ممر ضيق

إىل اليسار، الباب األول تصل إىل غرفة نوم صغرية.

ثم هناك املطبخ،

بعد ذلك الحامم،

ثمة تمييز هام داخل الوصف 
المنظوري يمكن أن يوضع 

على أساس ما إذا كان الراوي/ 
المالحظ يشغل وجهة نظر 

ثابتة أو متحركة
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بعد ذلك الغرفة الرئيسية يف الخلف، و غرفة الجلوس، عىل 
ما أظن.  )ليندي و البوف، ص. 927(

يف اسرتاتيجية الجولة و بينام يشاهد املتكلمون الشقة من 
منظورا  يحتلون  الخريطة  اسرتاتيجية  يف  فإنهم  الداخل، 

خارجيا، مرتفعا سكونيا:  

أود أن أو أقول إنها مرتبة بنمط مربع ضخم، منقسم إىل 
أربع وحدات. 

إذا كنت تنظر إىل هذه الشقة من األعىل، فسيظهر عندك 

  مثل- مثل ما قلُت من قبل، مربع ضخم بخطني مرسومني 
عرب

 املركز لتشكيل أربعة مربعات صغرية.

الشارع  املواجهتني  املقصورتني  يف  آم-  النهايتني-  يف  اآلن، 
لديك

 غرفة الجلوس و غرفة النوم. 

بني هاتني املقصورتني لديك الحامم. 

اآلن، بني املقصورتني الالحقتني، املواجهتني الفناء، لديك

إحداهام هي غرفة  املقصورتني،  ذلك  بعد   ردهة صغرية 
النوم

 و األخرى هي املطبخ ثم ردهة صغرية- آه- بعيدة بقليل 
عن املطبخ. ) ليندي و البوف، ص. 929( 

»آه«،  و  آم«   « بـــــ  املوسوم  الرتدد  من خالل  قدرنا  إذا 
فهذا الوصف ينطوي عىل جهد معريف أكرب من الجوالت. 
إنه، بالفعل، املثال الوحيد السرتاتيجية الخريطة يف قاعدة 
متعددة.  الجوالت  تكون  فيام  البوف،  و  ليندي  بيانات 
بفضل  ليس  املفضلة،  االسرتاتيجية  هي  بالتأكيد  فالجولة 
رسديتها املالزمة، التي تجعلها أكث حيوية و حسب، و إمنا 
أيضا من السهولة أكث للمتكلم ليتذكر جميع الغرف. تتخذ 
التقنيات الذاكرية الرومانية للمكان  )  loci( ، أو أمكنة 
الذاكرة، منوذجيا شكَل ميش ذهني عرب بناية ما. فقد كان 
من  بواحدة  مرتبطا  التفقد  أثناء  مصادفته  تتم  يشء  كل 
أن وصف  القصة.  عىل  تذكرها عرب خلق  ليتم  املفردات 

الشقة ال يربط الغرف بالئحة املفردات ليك يتم تذكرها؛ 
استعادتها  يتم  التي  هي  نفسها  الغرف  إنها  األصح،  عىل 

أثناء امليش. 

اإليجابيات  أهمية  تقل  املكتوبة،  النصوص  يف  لكن،   
تذكر  إىل  يحتاج  ال  املؤلف  ألن  بكثري،  للجولة  التذكرية 
مفردات يف وقت قصري؛ أما يف التخييل الرسدي، فاملؤلف 
ينبغي  مثة  من  تذكره.  من  بدال  الفضايئ  التشكيل  يخلق 
التواصل  يف  شائعا  يكون  أن  بالخريطة  الشبيه  للوصف 
املكتوب أكث من الشفهي، و يف التخييل أكث من وصف 

الفضاءات العامل الحقيقي. 

موقع  يفصل  فوكرن،  وليم  ]رواية[  من  التايل  املثال  يف     
الشخصية[  ]أي  يفصلها  عالية  نقطة  يف  املبرئة  الشخصية 
عامة   نظر  لوجهة  بديال  يوفر  و  الطبيعي  املنظر  من 
خالل  من  يتقوى  بالخريطة  الشبيه  فاملنظور  للخرائط30. 
و  الجنوب.  الغرب،  الشق،  املطلقة،  هة  املوجِّ املفردات 
الطبيعي  املنظر  عنارص  موقع  يحدد  أن  للقارئ  ميكن  ال 
بخصوص بعضه البعض و حسب، و إمنا أيضا يعينها داخل 

جغرافيا العامل الحقيقي:

ملقاطعة  الشقية  الحافة  عىل  املتميزة  النقطة  ]من 
بالكامل،  األصيل  موطنه  مليسن[  تشارلز  رأى  يوكنابتوفا، 
انفجار  يف  خريطة  مثل  نظره  تحت  يتكشف  وطنه... 
التالل  عىل  الرشقية  التل  حافة  باتجاه  بطيء:  صامت 
و  الغرب  إىل  و  أالباما  نحو  بعيدا  املتدحرجة  الخرضاء 
الجنوب تتدفق الحقول و الغابات املتقاربة داخل األفق 
مثل  األخري  يف  يرتامى  عنه  بعيدا  الذي  الضبايب  األزرق 
ليس  العظيم  النهر  يتدفق  و  الطويل  السد  سحابة سوُر 

فقط من الشامل و لكن ينبع من بالد الشامل.31

الرسدي  التخييل  يف  الخريطة  اسرتاتيجية  عن  آخر  مثال   
يرد عند الروايئ الفرنيس آلن روب غرييه. لقد كان هدفه 
بشي،  عنرص  أي  من  الوصف  تطهري  هو  املعلن  األديب 
تعزو  التي  اإلنسان  حول  املتمركزة  االستعارات  خصوصا 
»عمقا« و قصدا ذهنيني إىل األشياء الجامدة. فبدل كتابة 
يحاجج  كام  ال،  ملاذا  الوادي«  أسفل  عند  مخفية  »القرية 
روب غرييه، نقول ببساطة » القرية متموقعة«؟32 يذكرنا 
باملشوع  الخارجي  األشياء يف مظهرها  إرصاره عىل عرض 
مع  الجذرية؛  آخريته  يف  بالعامل  لإلمساك  الفينومنولوجي 
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ذلك فحتى هذه اآلخرية ال يسعها أن ُتدرَك بدون توسط 
وعي متأمل. يف الوصف املقتبس أدناه، تتجول عني مالحظ 
للمنظر  بانورامية  نظرة  لتقدم  عال  موقع  من  مجهول 

الطبيعي: 

من الجانب البعيد من غرفة النوم تحمل العني الدرابزين 
و تالمس األرضية فقط بعيدا جدا، عىل املنحدر املقابل 
ال  بحيث  املزرعة،  يف  املوز  أشجار  بني  الصغري،  للوادي 
ميكن رؤية الشمس بني مجموعاتها الكثيفة من األوراق 
الخرضاء العريضة. لكن، مبا أن هذا القطاع مل يكن تحت 
املنتظم  التقاطع  متابعة  ميكن  فال  مؤخرا،  إال  الزراعة 
لصفوف األشجار بشكل واضح، و نفس اليشء ينطبق عىل 
القطاعات  تقريبا، ألن  هنا  من  املرئية  املمتلكات  جميع 
القدمية- حيث االرتباك قد حاز الصدارة- تقع عىل أعىل 
مستوى يف هذا الجانب من الوادي، أي من الجانب اآلخر 

للبيت. 

   عىل الجانب اآلخر، أيضا، مير الطريق الرسيع، بالضبط 
أسفل حافة الهضبة. و الطريق الرسيع، الطريق الوحيد 
الحدود  يعني  املمتلكات،  إىل  بالولوج  يسمح  الــذي 
الشاملية. مثة طريق مرتب يقود من الطريق الرسيع إىل 
واسعة  منطقة  أمامه  البيت،  إىل  األسفل،  يف  و،  األكواخ 
باستدارة  يسمح  للغاية  طفيف  منحدر  ذات  صافية 

السيارات.33

نقطة  إىل  يصل  مسافر  ابتهاج  فوكرن  وصف  يبلِّغ  فيام 
عالية و يكتشف العامل من جديد- تجربة مألوفة ملتسلقي 
الجبال- فإن التفصيل األطول و األكث لوصف روب غرييه، 
للقارئ(   ( و  مجموعة،  يوفر  نصف،  و  ميأل صفحة  الذي 
تعليامت دقيقة و إىل حد ما مملة من أجل بناء خريطة 
إن  و  فحتى  تنجح؟  هل  لكن  اإلطارية.  للوضعية  ذهنية 
كان النص يويل اهتامما كبريا للعالقات الفضائية )»يف هذا 

اآلخر«؛  الجانب  » عىل  أعىل مستوى«،  » عىل  الجانب«، 
بعضها  تالحق  بأشياء  القارئ  ذهن  يغمر  فإنه   ، »أمام«( 
البعض يف الذاكرة، مانعة الخيال من تشكيل رؤية شاملة 
تشمل عىل نحو آين كل عنرص موصوف. و قد يحتاج قارئ 
للمنظر  بانورامية  مسلح بقلم و ورقة إىل رؤية شاملة و 
القارئ  كان قصد روب غرييه هو حث  رمبا  و  الطبيعي. 
عىل رسم خريطة. عىل أن املنظور ليس خرائطيا عىل نحو 
إخفاء  من  األشياء  ملنع  يكفي  مبا  يرتفع  ال  أنه  مبا  حريف، 

بعضها البعض. 

تكمن  لكتابة قصوى  تجريبا  غرييه  يعد نص روب  فيام   
قيمته يف أصالته و ليس يف قدرته عىل تحفيز الخيال، فإن 
تكمن يف  نصيا  الفضاء  بكثري يف جعل  أكث  غامرة  طريقة 
ضم اسرتاتيجية الخريطة و اسرتاتيجية الجولة. يف أوجيني 
غراندي34 لــــ بلزاك، يجذب النص القارَئ إىل عامل القصة 
املراقب  دور  يف  يضعها  املخاَطب   بضمري  عنوان  عرب 
صومور  ملدينة  صفحات  أربع  املغطي  الوصف  املتجول: 
املدينة،  عرب  جولة  يف  القارئ  يأخذ  الرواية  تستهل  التي 
يف  املتاجر  و  األفنية  عىل  خاطفة  نظرة  بإلقاء  لها  سامحا 
طريقها، إىل أن تصل إىل املرحلة الفعلية للرواية: »عندما 
الذي  املثري لإلعجاب  الشارع  التواءات هذا  تتبعت  تكون 
يف كل منعطف منه يوقظ فيك ذكريات املايض، و يغرقك 
خلوة  تالحظ  الحلم،  من  رضب  يف  يقاوم  ال  بشكل  جوه 
السيد  بيت  باب  خافت  بشكل  متيز  قد  وسطها  قامتة يف 
للوصف  العامة  الحركة  فيام متثل  و  غراندي« )ص. 37(. 
جولًة، فاالستحضار الطويل للنظرات يواجه طوال الطريق 

اسرتاتيجية شبيهة بالخريطة  بشكل أكرب. 

أكرب هو وصف  بشكل  بالجولة  الشبيه  الوصف  إن  بل    
بهذا  املسامة  مان  توماس  رواية  بودنربوك يف  عائلة  بيت 

االسم. هنا ال تنَجز الجولة بشكل ادعايئ من قبل القارئ

فيما يعد نص روب غرييه تجريبا لكتابة قصوى تكمن قيمته في 
أصالته و ليس في قدرته على تحفيز الخيال، فإن طريقة غامرة أكثر 
بكثير في جعل الفضاء نصيا تكمن في ضم استراتيجية الخريطة و 

استراتيجية الجولة
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اليمني  عىل  بودنبورغ؟«  يا  هناك،  تقيم  فأنت  »إذن،    
إىل  يفيض  منقوشة  درابزين  ذو  عريض  أبيض  سلم  كان 
غرف نوم عائلة القنصل يف الطابق الثاين؛ إىل اليسار صف 
آخر من الغرف. نزلت الجامعة، و هم يدخنون، و توقف 

القنصل يف األسفل. 

قائال، » غرفة  الطابق األوسط ثالث غرف،« أوضح  » يف 
ما  نــادرا  ثالثة  غرفة  و  ــدي،  وال نوم  غرفة  و  الفطور، 
الثالث...  الغرف  ممر ميتد عىل طول  و هناك  تستخدم. 

من هنا، من فضلكم.«35

رغم أن القنصل ميثل دور مرشد للجولة عرب املنزل، فوصفه 
ال  أنه  ذلك  بالخريطة،  شبيه  و  موجز  األوسط  للطابق 
يريد أن يأخذ ضيوفه إىل األجزاء الخصوصية يف البيت. و 
تستأنف الجولة مع وصف رسدي مفصل للممر إىل الفناء، 

و للفناء نفسه، الفضاء األكث عمومية يف املنزل. 

قد يكون  األسايس يف املنظور الدينامي هو وصف املنظر 
بــــــ   نعته  ميكن  ما  من  سيبالد   ج.  و.  عند  الطبيعي 

وجهة نظر متأرجحة: 

خالل  من  شتاينخ  إىل  كيسينغن  باد  من  الطريق  متر 
غروسنرباخ، و كالينرباخ، و أشاش بقلعتها و مصنع الجعة 
بغرافت لوكسبورغ. من هناك تصعد أشارش اليت الوعرة، 
حيث ينزل الزاروس ) تكتب لويزا( دامئا من عربته كيال 
تحمل الخيول عمال شاقا. من القمة، متتد الطريق هبوطا، 
عىل طول حافة الغابات إىل هولن، حيث تنفتح الحقول و 
ميكن رؤية تالل رون من بعيد. أمامك تنترش مروج صال، 
و  تقع غابات ويندهايم يف منحنى لطيف، و هناك رأس 
الطريق  اآلن  شتاينخ !  القدمية-  القلعة  و  الكنيسة  برج 
القرية، حتى املساحة املجاورة  النهر صعودا و تلج  تعرب 
للنزل، ثم هبوطا عىل اليمني إىل الجزء األدىن للقرية، التي 

تسميها لويزا موطنها الحقيقي.36

إبدال  يتم  الجولة،  السرتاتيجية  الخالص  املثال  هذا  يف 
املالحظ املتجول، عىل نحو كنايئ، بالطريق التي تبدو أنها 
األودية،  إىل  نازلة  و  التالل،  صاعدة  الفضاء-  عرب  تتحرك 
لقد  دامئا.  متغرية  رؤية  عن  الطريق  كاشفة عىل طول  و 
جعلنا اخرتاع النقل الفائق الرسعة نألف كيف أن املنظر 
فالتجارب  املالحظ.  مبوقع  يتعلق  ما  يف  يتطور  الطبيعي 
الفيلمية، مثل استخدام دزيغا فريتوف لكامريا مثبتة عىل 
سيارة، أو ألعاب الفيديو، التي ُيحني فيها الكمبيوتر العرض 
القبض عىل  قادرة عىل  كانت  قد  الالعب،  موقع  بحسب 
إذ  للقيام بذلك،  اللغة غري مناسبة  أن  التجربة. غري  هذه 
حني تورد حركة، فإنها ال تظهر تقدما من لحظة إىل أخرى، 
بل تبلغ عن إزاحة شبه فورية من مكان أصل إىل مكان 
الوصول، كام لو أن العامل قد تم نقله عن بعد: » ذهبت 
ماري من باريس إىل لندن.« فعرب وصفه الدينامي للفضاء، 
ميدد مثاُل سيبالد اللغة بقدر استطاعته ألن تضاهي قدرة 
الفيلم و ألعاب الكمبيوتر إلبالغ الحس بالسفر عرب منظر 
يرسم  أن  القارئ  من  يطلب  ال  أنه  كام  متغري.  طبيعي 

خريطة العامل، بل ليعيش تجربة السفر. 

تنصيص الفضاء السردي: المستوى 
الكبير

ال تظهر الجولة و الخريطة و هجناتها املتنوعة عىل املستوى 
أن  أيضا  ميكن  إمنا  و  حسب،  و  الفردي  للوصف  الصغري 
ُتستخدم كمبادئ مبنِينة شاملة للفضاء الرسدي. هنا مرة 
أخرى تعد الجولة إىل حد بعيد اسرتاتيجية أكث شيوعا. و 
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من  بكثري  أكث  تكون  الكبري،  املستوى  عىل  متارَس  عندما 
طريقة لعرض الفضاء- تصبح األساس الثياميت لنموذج من 
الحبكة. نجد بنية جولة ما متى اتبعت قصة ما أسفار بطل 
وحيد ) يف تقابل مع الرسد الدرامي، الذي يركز عىل شبكة 
الرواية  يف  و  القروسطي،  الرومانس  يف  بشية(؛  عالقات 
يف  و  Bildungsroman(؛   ( التكوين  رواية  و  الشطارية؛ 
جل ألعاب الكمبيوتر؛ و بطبيعة الحال، يف الكتابة الرحلية. 
كان   ( الرسد  أشكال  أقدم  من  واحدة  الجولة  كانت  لنئ 
حيك الغرباء عن رحالتهم، بحسب األوديسا، شكال مفضال 
للتسلية يف الثقافات الشفهية(، فإنها مل تفقد شعبيتها. إذ 
من األوديسا إىل دون كيشوت و من عىل الطريق لجاك 
كريواك ) رواية تقوم مبسح للواليات املتحدة بالسيارة( إىل 
األعامل املختارة لــــ يت. إس. سبيفيت لـــ رايف الرسن 
بعد  الثانية عش،  عبقري يف سن  عامل خرائطي  )  حيث 
و  بيته  من  يهرب  جائزة،   غوغنهايم  مؤسسة  منحته  أن 
يقوم برحلة رسيعة عىل منت ناقالت ليسافر من مونتانا إىل 
واشنطن دي. يس. (، أثبتت الجولة مرة بعد أخرى قدرتها 
عىل التعبري عن تنوع التجربة البشية. فبينام يتنقل البطل 
من مكان إىل آخر، خالقا لقاءات بالصدفة، و ملتقيا بأناس 
جدد، و عابرا مناظر طبيعية متنوعة، و مكتشفا ثقافات 
و عادات جديدة، و مختربا مغامرات مختلفة قابلة للحيك 
الجولة تصوغ  فإن  الطريق،  بالغ، و متعلام طوال  بشكل 
حرفيا االستعارة الزمكانية الشعبية » الحياة رحلة«37. إن 
القراء  عند  الشيوع  و  االنتشار  من  الرسدية  البنية  هذه 

بحيث بإمكاننا االستغناء عن مناقشة أمثلة خاصة. 

بشكل  تجريبيا  شكال  الخريطة  بنية  تعد  ذلك،  بعكس    
بالغ و يف األعم شكال ما بعد حدايث للتنظيم. إذ بدل زيارة 
الفضاء من خالل مسار خطي للمسافر، تقسم هذه البنية 
من  واحد  كل  تستحرض  و  متميزين  قسمني  إىل  املسار 
هذين القسمني ضمن نظام تحدده خوارزمية شكلية. و يف 
حني تتعامل الجولة مع الفضاء بوصفه مدى واسعا يجب 
األحداث  تقع  حيث  مختلفة  نقط  عند  بالتوقف  عبوره، 
اللغة  تغطيها  أن  يجب  مساحة  الخريطة  تعتربه  الهامة، 
بشكل تام. املثال عىل هذا الشكل الفضايئ هو أرض املروج 
)PrairyErth( ] آثرنا ترجمتها عىل هذا النحو[ لـــ وليم 

ليست هيت –مون، و هو نص ال تخييل إبداعي. 

  صنع وليم ليست هيت-مون ) و هو االسم املستعار لوليم 

تروغدن( اسمه يف األوساط األدبية من خالل كتابه الشبيه 
بجولة بشكل عال، طرق رسيعة زرقاء، و فيه يصف رحلة 
عىل منت السيارة عرب الطرق الثانوية يف الواليات املتحدة. 
يف أرض املروج، ينتقل إىل االسرتاتيجية املقابلة، اسرتاتيجية 
التمثيل الفضايئ. الكتاب يراود املستحيل يف محاولة رسم 
لــــ تشيز كوتني، كانسس، حيث ال يرتك  خريطة لفظية 
أي جزء أو مظهر لإلقليم بدون تغطية. انطالقا من خريطة 
بيانية38، و تقسيمها، بشكل اعتباطي إىل حدٍّ ) لكن وفق 
مامرسة خرائطية معيارية( إىل اثنا عش ربعا ) منسوخة يف 
مستهل كل فصل(، يكتشف املؤلف الجغرافيا، و حيوانات 
املامرسات  االقتصاد، و  التاريخ، و  و  النباتات،  و  املنطقة، 
الفالحية، و الحياة االجتامعية لكل ربع داخل نظام صارم 
مستلهم من الكتابة اليابانية: من األعىل إىل األسفل و من 
مفروض  لسبب  وجود  ال  ذلك،  مع  و  اليسار.  إىل  اليمني 
يفتح  أن  القارئ  بوسع  النظام.  هذا  داخل  النص  لقراءة 
الكتاب عىل أي مكان الكتشاف واحد من هذه األرباع؛ و 
بدل إتباع الطريق النيص عرب ربع معطى، بوسعه أن يقفز 
تنبثق  التنقل  الحرية يف  بكامله. هذه  اإلقليم  بحرية عرب 

من اعتباطية تقسيامت الخريطة. 

األرض  هذه  ألن  كانسس؟  ملاذا  و  كونتي  تشيز  ملاذا     
املعشوشبة و املأهولة بشكل متناثر يف والية مييل أغلب 
من  الشفقة  يثري  بشكل  محرومني  اعتبارهم  إىل  سكانها 
متيط  األرض  هذه  الطبيعي،  االنجذاب  و  املثرية  امليزات 
يبدو.  ما  عىل  منتظم  تنوع  عن  دقيق،  فحص  يف  اللثام، 
فكام يعلق قارئ ما يف أمازون. كوم: قد ال تصدق كم ميكن 
لكتاب عن كانسس كونتي تافهة أن يكون  مؤملا للغاية.«  
كونتي  تيشز  فليست  كانسس،  تذهب  كام  و  ذلك،  مع 
عموما؛  والية مسطحة  تلية يف  مقاطعة  عادية حقا: هي 
البقايا  عىل  الحتوائها  اإليكولوجيا  يف  الباحثني  تجتذب 
األخرية من األعشاب الطويلة التي غطت ذات يوم السهول 
الشاسعة؛ و هي أحد مواقع األحداث األكث جدارة بالذكر، 
أحداث تاريخ الرياضة األمريكية، و حدث تحطم طائرة عام 
1931، التي ذهب ضحيتها نات روكني، مدرب فريق كرة 
قدم نوتر دام األسطوري. هذه امليزات توضح يف جزء ما 
سبب اختيار هيت-مون  لتشيز كونتي من أجل »خريطة 
عميقة« – خريطة ال تفرس الحارض و حسب، و إمنا أيضا 
تكوينات  كان  سواء  األرض،  سطح  تحت  املدفون  املايض 
تصري  البالد.  أم مقربة  أركيولوجية،  مواقع   أم  جيولوجية، 
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تشيز كونتي عرب فعل الكتابة أكث من مكان خاص بكثري يف 
والية ترمز إىل العادي، و تصبح مركز العامل، مثلام هي عىل 
نحو طبيعي بالنسبة لسكانها. إن هذا املركز مطلق كام أنه 
نسبي: مطلق يف ما يخص جغرافيا الواليات املتحدة، ألن 
إىل  يجري من سياتل  تقاطع خط  عند  تقع  كونتي  تشيز 
ميامي و خط يجري من بوسطن إىل سان دييغو، نسبي، 
إذ أينام يتنقل الراوي، يجد نفسه واقعا عند تقاطع خط 
إىل  إيابا  و  العامل  تتبعه حول  الطول و خط موازي ميكن 
أينام  بأنه  املتخيلة  الرحلة  هذه  توحي  االنطالق.  موقع 
يف  آخر  مكان  بكل  متصل  مكان  يف  أنفسنا  نلفي  نكون، 
العامل، مكان حيث تلتقي جميع الطرق. و مبا أنها واحدة 
من األمكنة التي ال تحىص و تعمل بالنسبة لسكانها كمركز 

للعامل، فإن تشيز كونتي فريدة كام أنها عادية. 

لتسجيل  محاولته  هيت-مون  فيه  يصف  مقتطف  مثة    
واحدة،  دقيقة  تبلغ  زمنية  فرتة  يف  ذهنه  تعرب  فكرة  كل 
هذا املقتطف مييط اللثام عن الحلم املستحيل الذي يلهم 
النص ككل- حلم توفري صورة شاملة لإلقليم، نوع خريطة 
الدقيقة،  الحديث عىل الشيط عن تلك  1:1: » استغرق 
بطبيعة الحال، ستني ثانية، لكن عند االستامع إليه، أدركت 
املعلومات  كل  كانت  سواي  ليس  لجمهور  بالنسبة  أن 
الهامة ضائعة... أخذت قلام و ورقة و رشعت يف محاولة 
و  عندما  و  روايئ،  مثل  ثانية  الستني  لتلك  وصف  لكتابة 
و  انتهيت  ألنني  ليس  توقفت-  إىل ست صفحات  صلت 
هنا،  اللغة  تعجز  االنتهاء.«39  عن  بعيدا  كنت  ألنني  لكن 
هو  حيث  من  الفكر،  تعقب  عن  زمني،  وسيط  هي  مبا 
ظاهرة زمنية. بل أعظم من ذلك هي الفجوة بني اللغة و 
الزمان-الفضاء الرباعي األبعاد لألرباع، ألن وسيط التمثيل 
غري قابل للقياس مع املمثَّل. ال ميكن للنص إال أن يكشف 
عن القشور و الشظايا- صورة متواترة يف أرض املروج، كام 
بني راسل-40 قشور وشظايا واقع تشيز كونتي. إذ يف رسم 
خريطة لها، يكون أرض املروج كامال و انتقائيا: كامل ألن 
ة نصيا، و انتقايئ يف ما يختاره  كل منطقة من اإلقليم مفرسَّ

للتمثيل.  

أن  كونتي  لتشيز  البيانية  الخريطة  أرباع  بإمكان  كيف   
بطريقة  القارَئ  الخريطة  فكرُة  تزود  لغة؟  إىل  تتحول 
من  األرض  من  عنها  أخرجها  التي  املواد  قشور  لتنظيم 
قبل. يف الفصل األول من الكتاب، يصف كيف يتسلق التل 

األعىل يف تشيز كونتي، رونيغر هيل، و يرى األرض ترتامى 
تحته مثل خريطة. و تذكره شبكة طرقها ) املرئية( بشبكة 
الخرائط غري املرئية، »األرباع االعتباطية التي بطبيعتها ال 
عالقة لها باألرض، و قليال بالتاريخ، و ال أكث بتفاصيل. ... 
هل من شأن اإلحداثيات أن تؤدي إىل اتصاالت؟ هل كانت 
نفسها فقط روابط بوسعنا أن نفهمها حقا؟ و هل تقود 
ذلك  مع  هنا؟«41.  إىل  تجذبني  التي  املظلمة  األنوال  إىل 
للكلامت«42  طوبوغرافية  »خريطة  إنتاج  مشوع  فليس 
األرباع  بعض  ألن  مشاكله،  بدون  األربــاع   تقوده  الذي 
فارغا  اآلخر  البعض  يكون  حني  يف  باملقومات،  ممتلئة 
الخريطة  عىل  البيضاء  الفضاءات  تكون  قد  عامة.  صورة 
هي املغناطيس الذي يجذب هيت- مون إىل تشيز كونتي 
الظالم إىل  قلب  ) مثلام جذبت بطل جوزيف كونراد يف 
أفريقيا(، لكن يصعب عليها أن تتحول إىل قصص- تتطلب 
أنشطتهم،  البش  ميارس  حيثام  و  بشية،  عوامل  القصص 
يخلفون آثارهم عىل األرض، بحيث ال تعود الخريطة ثانية 
املدينة  يحوي  الذي  الربع  أخرى، ميتلك  بيضاء. من جهة 
الحقيقية الوحيدة يف مقاطعة كوتنوود فولز، العديَد من 
نفس  يف  معه  التعامل  ميكن  ال  بحيث  لحكيها  القصص 
اإلطار- مبعنى فصل- مثل األرباع األخرى. و املؤلف يجد 
حال لهذا املشكل بإلحاق قسم عن املدينة و تاريخها الغني 
بكل فصل، مكرسا إىل حد ما النمط الشامل. أما بالنسبة 
بقصص  ممتلئة  أحيانا  فهي  فراغا،  األكث  الخريطة  ألرباع 
سبيل  عىل  هاكم،  املناطق.  من  العديد  تجمع  مستوردة 
الذي  هومستيد،  ُربع  هيت-مون  يستحرض  كيف  املثال، 

ثمة مقتطف يصف فيه هيت-
مون محاولته لتسجيل كل 
فكرة تعبر ذهنه في فترة 

زمنية تبلغ دقيقة واحدة، هذا 
المقتطف يميط اللثام عن 

الحلم المستحيل الذي يلهم 
النص ككل- حلم توفير صورة 

شاملة لإلقليم



404

يشكل مقومه الوحيد املسجل عىل الخريطة البيانية شبكة 
مادية غري جذابة، شبكة طرق البالد: » )1( يتخيل كيف 
هو الريف من خالل دراسة الخريطة و يخلص، من هيمنة 
شبكة الطرق، إىل أنه لن يحبها؛ )2( يروي سريه يف هذه 
الطرق ) ليال، لتاليف رؤية األسيجة التي تحدها(، و لقائه 
بالشطة، و عودته إىل فندق عىل الطريق العام يف مقاطعة 
طائر  الرباري،  دجاج  عادات  يصف   )3( بكانسس؛  أخرى 
يوجد يف املنطقة؛ )4( يورد حوارا مع مزارع يعيش خارج 
الربع لكن حقوله تقع داخله ) يحيك املزارع عن تجاربه 
و  الثانية(؛  العاملية  الحرب  يف  كجندي  أملانيا  و  فرنسا  يف 
)5( يروي حادثة تحطم الطائرة التي قتلت نات روكني، 
الطائرة  تحطم  إىل  يشري  الذي  التذكاري  النصب  أن  رغم 
يقع يف الربع املتاخم. هذه االنحرافات الطفيفة عن تنظيم 
يحرتم اعتباطية خطوط الشبكة متكن من تحقيق ما ينبغي 
ألي خريطة طوبوغرافية أو خريطة طريق أن متثله: مُتثل 
مناطق بحجم مامثل يف اإلقليم بواسطة نص بطول مامثل. 
فضال عن ذلك، و حيث ترسل القصص حوالق نحو أرباع 
فإنها تكشف  بلدان أخرى،  أخرى، و مقاطعات أخرى، و 
خالل  من  اكتشافها  يف  املؤلف  يرغب  التي  الروابط  عن 
ترك الشبكة االعتباطية تنظم نصه، و تحول تشيز كونتي، 
حدود  أي  عن  جدا  بعيدا  متتد  شبكة  مركز  إىل  كانسس، 

اعتباطية، أكانت سياسية، أم إدارية، أم خرائطية. 

الفضاء بوصفه مقوما عالميا 
للحبكة 

ُتكون  التي  املعنى  طبقة  يف  الفضاء،  دور  تصور  ميكن 
املضمون الرسدي للنصوص كام ينبغي، عىل مستويني: العام 
و الخاص. عىل املستوى العام، بالوسع اعتبار الفضاء عنرصا 
الوسيطة  املعرفية  البنية  سنسمي  مثلام  للحبكة،  رضوريا 
املستقلة التي تحدد الرسدية. فقد كان يوري لومتان األول 

و  الفضائية.  باملقوالت  يتعلق  فيام  للحبكة  ر  نظَّ الذي 
التفصيل لكونه يستبق  التلخيص ببعض  حجاجه يستحق 
اليكوف،  مثل  الراهن  املعريف  الحقل  يف  الباحثني  أعامل 
و جونسن، و فوكونيي، و تورنر حول أهمية االستعارات 
الفضائية بالنسبة للفكر البشي. يبدأ لومتان مبالحظة أن 
»يسار- »أعىل-أدىن«،  مثل   ( للغة«  الفضائية  »العالقات 
ميني«، »قريب- بعيد«، »مفتوح-مغلق«( »وسيلة أساسية 
لفهم الواقع«43. ذلك أن الذهن البشي يعمل من خالل 
ربط هذه األزواج املفاهيمية بأفكار ال فضائية، مستعمال 
إياها كدوال فارغة قادرة عىل أن تكون مملوءة بتشكيلة 
أدىن«  »أعىل-  التعارض  بوسع  مثال،  املعاين.  من  عريضة 
القريب،  البعيد مقابل  و  الش،  الخري مقابل  إىل  يرمز  أن 
و  العبودية،  مقابل  الحرية  و  الجمود،  مقابل  الحركة  و 
هذه  النزاع.  مقابل  التوافق  و  الطبيعة،  مقابل  الثقافة 
الصورة املجازية الفضائية تعمل يف األدب بطرائق منوذجية 
أصلية و متعالية ثقافية كام بأمناط فريدة خاصة بالكتاب 

الفرديني44.

   أصبحت األزواج املفاهيمية التي تقوم عليها النصوص 
خالل  من  ممكنة  الغنائية(  النصوص  كذا  و   ( الرسدية 
الحدود  مفهوم  السيام  فضائيا-  مفهوما  لومتان  يعتربه  ما 
الطوبوغرايف، الذي يبنني عوامل القصة ضمن مناطق مميزة 
لكنها  العبور،  تحرم  فالحدود  مختلفة.  لقوانني  خاضعة 
الغموض  هذا  االنتهاك.  ملنع  يكفي  مبا  نافذة  غري  عموما 
أساس لحدوث األحداث، حجر األساس للرسدية. و لومتان 
يعارض النصوص »بدون حبكة« التي تحدد و تحرتم نسقا 
بشكل  الوصفية  النصوص  مثال،   ( للحدود  طوبوغرافيا 
خالص(، و النصوص »املحَبكة« )أو الرسدية(، التي ُتنَتَهك 
تفرتض  املحبكة  النصوص  حتى  بل  الحدود.  هذه  فيها 
»إن  حبكة:  بدون  لومتان  يعتربها  التي  السكونية  البنية 
حركة الحبكة، الحدث، هي عبور ذاك الحد املحرَّم الذي 

أصبحت األزواج المفاهيمية التي تقوم عليها النصوص السردية ) 
و كذا النصوص الغنائية( ممكنة من خالل ما يعتبره لوتمان مفهوما 
فضائيا- السيما مفهوم الحدود الطوبوغرافي، الذي يبنين عوالم 

القصة ضمن مناطق مميزة خاضعة لقوانين مختلفة
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تؤسسه البنية التي بدون حبكة. و هي ليست حدثا عندما 
يتنقل البطل داخل فضاء مخصص له. إذ بوسع حبكة ما 
أن تختزل دامئا إىل حلقة أساسية- عبور الحد الطوبولوجي 
حدوث  يعتمد  للحبكة«45.  الفضائية  البنية  يف  األسايس 
برجل  تقرتن  فقرية  فتاة  إن  الحدود:  قوة  عىل  األحداث 
ثري حدث قادر عىل توليد فائدة رسدية داخل مجتمعات 
ذات طبقات اجتامعية شديدة التقسيم، لكن تقل بكثري يف 
مجتمعات املساواة. و مع ذلك، ال ميكن للحلقات الحافلة 
باألحداث بشكل خاص أن تبدأ بسلسلة سببية تؤدي إىل 
التي  الحدود  عبور  أن  ذلك  نحو رسدي.  حدث هام عىل 
من  عدد  بأي  تحدث  أن  بوسعها  األحداث  حدوث  متيز 
املرات خالل مسار القصة، و غالبا َتقِلب نتائج عبور سابق 
و تستعيد نظاما سابقا: »إذا قمنا بتأويل الحبكة بوصفها 
حدثا ممتدا، عبور الحد الداليل، عندئذ يصبح قلب الحبكة 
جليا: ميكن للتغلب عىل نفس الحاجز داخل حدود نفس 
الحقل الداليل أن ميتد داخل سلسلتي الحبكة العاملتني يف 

اتجاهني متقابلني«46.

   ال يحرص هذا التصور الفضايئ للحبكة الرسَد يف القصص 
لعامل منقسم طبيعيا  البطل عرب مناطق  فيها  التي يسافر 
فضائية  تكون  أن  الحدود  بوسع  كان  لنئ  و  سياسيا؛  أو 
مقابل  )غنية  اجتامعية  أيضا  تكون  أن  فيمكن  حرفيا، 
بيولوجية  أو  بش(،  مقابل  آلهة   ( انطولوجية  أو  فقرية(، 
)حيوانات مقابل بش؛ حية مقابل ميتة(. و مادام مبقدور 
نفسها فضائية  ليست  الفضائية صياغة مفاهيم  املقوالت 
نحو  عىل  بيانيا  ُترَسم  أن  بإمكانها  حبكة  فأي  بالطبيعة، 
مريئ مبجموعة مصطلحات نظرية – عىل سبيل املثال، عرب 
باألسهم. مع ذلك، حتى  املعزز  البياين   )Venn( رسم فني
جوهريا،  أنطولوجية  أو  اجتامعية  الحدود  تكون  عندما 
يعيش  مثال،  الطبيعية:  باملناطق  ترتبط  أن  إىل  فإنها متيل 
البش عىل األرض، و اآللهة يف السامء؛ و يعيش األغنياء يف 

هامبتنز و الفقراء يف األحياء الفقرية؛ و يقيم األحياء عىل 
سطح األرض و يرقد األموات يف العامل السفل. هكذا، تقدم 
يبدو  أسود  ]شخص  أوريو-كويك«   « بنية  الحبكة  فضائية 
للجامعة أنه يجسد املقومات االجتامعية و الثقافية للرجل 
الحبكة  تفرتض  للتجريد،  األعىل  املستوى  عىل  األبيض[: 
عاملا يبنينه املفهوم الفضايئ للحد؛ و املناطق التي تحددها 
هذه الحدود ميكنها أن ترتابط مع أي مفهوم مادامت هذه 
تكون  ما  غالبا  و  ثنائية،  تقابالت  ضمن  تدخل  املفاهيم 
كثريا  السطح،  عىل  إمنا  استعارية.  املفاهيم  هذه  فضائية 
ما تتسع هذه املفاهيم ملا يسميه لومتان بـــــــ »التحقق 
الفضايئ«، و إنه بواسطة السفر املادي يعرب البطل الحدود 

املحرَّمة. 

  مثل جميع النامذج الشكلية للرسد، ال يعد تصور لومتان 
الكعك،  قطاعة  مثل  نصوص  عىل  تطبيقه  ميكن  مخططا 
كاشفا عىل نحو آيل و ال لبس فيه عن بنياتها الداللية؛ بل 
إنه إىل حد ما أداة تحليلية مرنة يعتمد تطبيقها عىل نص 
للتغيري.  قابلة  نتائج  تقدم  و  تأويلية  قرارات  معطى عىل 
عىل سبيل املثال، ميكن لقصة »إيفلني« أن تصاغ عىل األقل 
من  إيفلني  تنتشل  فعل،  قريب  لعبور  كقصة  بطريقتني: 
مبستقبل  متبوعة  امليناء(،   ( الحدود  عند  تقف  و  منزلها 
متوقع يعيدها عبورا إىل منزلها و كل يشء ترمز إليه؛ أو 
من  إيفلني  فيها  تهرب  قصة  ق،  متحقَّ غري  لعبور  كقصة 
الحياة يف دبلن و تنتقل إىل بوينس إيرس. يف التحليل األول، 
مثة عبوران، لكن واحدا يكمن يف مستقبل غري مروي؛ و 
يف التحليل الثاين، يكون النص عديم الحبكة عىل املستوى 
الفعل، مبا أن ليس هناك تغيري يحدث حقا، و لكنه يطمر 
حبكة محتملة. مع ذلك، ففائدة منوذج لومتان تعتمد عىل 
للنص  املتصلة  الداللية  املقومات  تكن  مل  أو  كانت  إذا  ما 
املتميزة.  الفضائية  املناطق  مع  مرتابطة  الثيامت(  أو   (
حني يحدث التجسيد الفضايئ، ميكن تطبيق مفهوم عبور 

مثل جميع النماذج الشكلية للسرد، ال يعد تصور لوتمان مخططا 
يمكن تطبيقه على نصوص مثل قطاعة الكعك، كاشفا على نحو 

آلي و ال لبس فيه عن بنياتها الداللية؛ بل إنه إلى حد ما أداة تحليلية 
مرنة يعتمد تطبيقها على نص معطى على قرارات تأويلية و تقدم 

نتائج قابلة للتغيير. 
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الحدود حرفيا عىل نحو تام؛ لكن عندما ال يحدث، تصبح 
فكرة العبور استعارة ضئيلة بحيث قد يستبدلها املرء بـــــ 

»حالة تغيري« أو »تحويل قيمة مقوم داليل.«  

الفضاء بوصفه مقوما خاصا للحبكة 

فضائية  مفاهيم  أعاله  طة  املخطَّ املقاربة  تستعمل  فيام 
لبناء منوذج عاملي للحبكة، سرتكز مقاربة مهتمة بالخاص 
عىل تلك النصوص التي  تحول تجربة الشخصيات للفضاء 
داخل ثيمة رسدية بارزة، و كذا عىل نسب املعنى الرمزي 

لعامل  املتنوعة  املعامل  أو  املناطق  إىل 
القصة. 

 يف كوسمولوجيا املجتمعات التقليدية، 
 ( مدنس  عــامل  إىل  الفضاء  ينقسم 
مقدس  عامل  و  اليومية(  الحياة  مجال 
طبيعية(  فــوق  كائنات  فيه  )تقيم 
بني  كبوابات  تعمل  مقدسة  مبواقع 
لهذه  الرسدية  االستجابة  و  االثنني. 
إمنا  النمذجات  و  الكوسمولجيات 
داخل  متنوعة  رمزية  جغرافيا  هي 
مناطق تحدث فيها مختلف األحداث 
بتعبري  الحياة،  حيث  التجارب-  و 
أو  طبيعية،  بقوانني  محكومة  آخــر، 
ثقافية  أو  اجتامعية،  أو  سيكولوجية، 
مختلفة. يف حكايات الجنيات أو ألعاب 
الكمبيوتر، عىل سبيل املثال، قد تربط 
الخريطة الرمزية للعامل الرسدي القلعة 
بالتواصل  الجبال  قمم  و  بالسلطة، 
املفتوحة  األمــاكــن  و  املــقــدس،  مع 

الرمزي  التنظيم  هذا  ينحرص  ال  ذلك.  إىل  ما  و  بالخطر، 
رسدية  لعوامل  ميكن  الفانتستيكية:  النصوص  يف  للفضاء 
و  املستعِمرة  البلدان  بني  تقابالت  طريق  عن  تتبنني  أن 
املناطق املستعَمرة؛ أو بني الحياة يف العاصمة و الحياة يف 
املقاطعة )الكوميديا اإلنسانية لبلزاك (؛ أو بني الوطن و 
بعيدا عن الوطن )األوديسا(؛ أو بني املعروف و املجهول 
بني  أو  لكافكا(؛  القلعة  رواية  يف  القلعة  مقابل  املدينة   (
املناظر الطبيعية التي تتحدث بشكل مختلف إىل الخيال ) 
طريقة سوان مقابل طريقة غريمانت يف يف إثر زمن مىض 

لربوست(. 

 ميكن للفضاء الرسدي،  هندسيا، و كذا كحبكة عىل نحو 
كام  الطبيعية  التقسيامت،  بخصوص  يوصف  أن  وظيفي، 
الثقافية، التي تنظمه داخل فضاءات فرعية وثيقة الصلة 
و  السياسية،  الحدود  و  الردهات،  و  الجدران،  ثيامتيا: 
املعابر  و  باملداخل  يتعلق  فيام  كذا  و  الجبال،  و  األنهار، 
األبواب،  بالتواصل:  الفرعية  الفضاءات  لهذه  تسمح  التي 
و  األنفاق،  و  الرسيعة،  الطرق  و  الجسور،  و  النوافذ،  و 
للرسد  ميكن  األفقية،  التقسيامت  إىل  باإلضافة  املمرات. 
عمودية،  تقسيامت  أيــضــا  يــقــدم 
متطابقة مع ما يسميه توماس بافل47 
هذه  و  البارزة.«  األنطولوجيا   « بـــ 
عامل  تقابل  أن  بوسعها  األنطولوجيات 
الحياة اليومية بعامل السحر، و األحالم 
يف  أو  باملوجودات،  الصور  و  بالواقع، 
و  املطمورة،  القصص  ذات  ــرسود  ال
األعىل مبستويات  التخييلية  مستويات 
تقسم  فيام  و  األدىن.  التخييلية 
عامل  جغرافيا  األفقية  التقسيامت 
العمودية  التقسيامت  تخلق  القصة، 
الكون  ــل  داخ أنطولوجية  طبقات 

الرسدي. 

مصدرا  املعيشة  الفضاء  تجربة  تقدم   
الثياميت  للخلق  خاص  نحو  عىل  غنيا 
القصص  بعض   .)Thematization(
تقدم الفضاء بوصفه مغلقا و محبوسا 
) رسود االعتقال؛ يوميات آن فرانك(، 
 ( و محرِّرة  مفتوحة  بوصفها  أخرى  و 
رسود االستكشاف؛ و العديد من الرسود الرحلية(، و أخرى 
بة ) رسود التجوال دومنا  مع ذلك بوصفها مفتوحة و مغرِّ
هدف يف محيط عدايئ؛ التمثيالت الحديثة للمدينة(. أحيانا 
يتحول الفضاء املحبوس إىل حقل اكتشافات ال حرص لها، 
كام يف جزيرة روبنسن كروزو. إذ عرب شساعته، قد يكون 
الفضاء مدَركا بوصفه منفصال )رسود املنفى؛ األوديسا( أو 
الرحلة  التواصل عن بعد؛  التكنولوجيا وجوده )  قد تنِكر 
من خالل النقل عن بعد(. و قد يسلط الرسد أيضا الضوء 
الفضاء  لتجربة  بالنسبة  بالتجسيد  إحساسنا  أهمية  عىل 

 يمكن للفضاء 
السردي،  هندسيا، 

وكذا كحبكة على نحو 
وظيفي، أن يوصف 

بخصوص التقسيمات، 
الطبيعية كما 

الثقافية، التي تنظمه 
داخل فضاءات فرعية 
وثيقة الصلة ثيماتيا: 
الجدران، و الردهات، 
والحدود السياسية، 

واألنهار، و الجبال،
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بواسطة إبراز بطل ينمو جسمه أو يتقلص خارج النسب 
يف  أليس  أو  غالفر  رحالت  قبيل  من  فروايات  البشية. 
بالفضاء من  اآللية عن عالقتنا  تنزع صفة  العجائب  بالد 
مع  التعامل  و  املالحة،  و  الحركة،  أن  كيف  إظهار  خالل 
األشياء، و العالقات البينشخصية، مثل هذه الروايات يؤثر 
فيها تغيري الحجم. و لعل الخلق الثياميت للفضاء هو تلك 
التي تنطوي عىل العوامل البديلة أو العوامل املتنافرة جذريا. 
كمثال عىل تجريبية مع ُبعدية الفضاء هو الرواية القصرية 
التي هي رسد  لـــــ إدوين آبوت 1884،   أرض منبسطة 
يرصد حياة يومية و قضايا معرفية داخل عوامل من بعدين، 
ثم من بعد واحد. لكن عندما يتم نقل الراوي يف النهاية 
إىل عامل ثاليث األبعاد، يطلب من سكاَنه أن يأخذوه إىل عامل 
بأن مثل  الثالث  البعد  األبعاد، و تخربه مخلوقات  رباعي 
أن يسحب  للخيال  اليشء غري موجود. هكذا، ميكن  هذا 
يضيفها  ال  لكنه  للواقع،  األبعاد  ثاليث  إدراكنا  من  األبعاد 

إليه. 

الفضاء الوجداني مقابل الفضاء 
االستراتيجي

لعالقتني  مخططا  نرسم  أن  نــود  الفصل،  هــذا  إلنهاء 
أساسيا  دورا  تلعبان  عالقتان  هام  مبا  للفضاء،  متضادتني 
يف تشكيل املضمون الرسدي: الوجداين و االسرتاتيجي. يف 
ألية  بالنسبة  مهمة  الفضائية  األشياء  الوجدانية،  العالقة 
تجارب تقدمها، و ألية أحاسيس جاملية تستلهمها، و ألية 
خاصة  قرابة  الوجداين  فللفضاء  الذهن.  يعيدها  ذكريات 
مع القصص و الذكريات-لكونها مرتبطة بالقصص، فاألشياء 
الفضائية تلهم مشاعر خاصة سواء إيجابية أم سلبية. عىل 
سبيل املثال، تخلق األساطرُي املتصلة مبنظر طبيعي ما تعلقا 
بالنسبة لغري املؤمنني بهذه  املنظر، و حتى  وجدانيا بهذا 
األساطري. و مبا أن الفضاء الوجداين يتضمن تجربة معيشة 
منظور  من  مأخوذة  ميثله هي صور  ما  فأفضل  مجسدة، 

أفقي، ألن هذا األخري ميثل منظور الجسد البشي. 

  فيام يتخذ الفضاء الوجداين منوذجيا شكل منظر طبيعي 
جذاب أو مروع، فأفضل ما يرمز إليه   الفضاء االسرتاتيجي 
رقعة  عىل  للمربعات  ليس  أن  ذلك  الشطرنج.  رقعة  هو 
شطرنج قيمة وجدانية جوهرية بالنسبة لالعب؛ إنها مهمة 
املربعات  هذه  لها  تسمح  التي  اإلجــراءات  بسبب  فقط 
ما  مربع  إىل  الشطرنج  رخ  نقل  يف  ترغبون  مثال،  باألداء. 
ألنكم بالقيام بذلك ميكنكم االستيالء عىل بيدق من بيادق 
خصمكم. يف الفضاء االسرتاتيجي، من املهم جدا رؤية كيف 
االسرتاتيجي  الفضاء  إن  باآلخر.  الواحد  ترتبط  األشياء  أن 
ال  عمودي  كربوز  الخريطة  نظرة  يف  أفضل  بشكل  ممثَّل 

يخفي فيه أيُّ يشء شيئا آخر. 

 بالنسبة لغالبيتنا، التصور الوجداين األشد عمقا للفضاء هو 
التعارض بني الوطن و البعد عن الوطن. هذا هو السبب يف 
كون األوديسا مل تتوقف أبدا يف إثارة مشاعر القراء. فبعيدا 
عن االستمتاع برحلة دامت تسع سنني عرب عوامل معروفة و 
أخرى مجهولة كسائح متلهف الستكشاف بلدان جديدة، 
ليس ألوديسيوس سوى هدف واحد: العودة إىل إيثاكا، ألن 
الرجوع إىل وطنه األصل و استعادة النظام الذي تم إتالفه 
يعتقد  عندما  مصريه.  تحقيق  مسألة  هو  إمنا  غيابه  إبان 
مصريه  لهم  يبدو  قىض،  أوديسيوس  أن  إيثاكا  يف  الشعب 
بائسا بشكل خاص ألن رفاته لن يدفن يف أرضه األصلية، 
حيث ووريت رفات أجداده. و ملا يطلب منه ملك شرييا 
بنفسه،  يعرِّف  أن  إىل وطنه(  قبل عودته  األخري  توقفه   (
يحدد هويته بخصوص االسم، و األصل، و مكانه األصل: » 
إنني أوديسيوس، ابن لريتيز، مشهور يف العامل/ بكل أنواع 
هي  املشمسة  إيثاكا    / اآلفاق.  طبقت  شهريت  الحرف- 
وطني«48. غري أنها ليست بقعة مشمسة بشكل خاص توفر 
لو  إيثاكا.  إىل  أوديسيوس  إليها  يتوق  التي  السهلة  الحياة 
كان االستقرار يف منظر طبيعي جميل و خصب هو هدفه 

  في األوديسا، كما في عدة سرود أخرى، العالقات الوجدانية 
بالفضاء إبراز للعالقات العاطفية بالناس؛50 في حالة أوديسيوس، 
ال يمكن لتعلقه بإيثاكا أن ينفصل عن عشقه لزوجته، بنيلوب، و ابنه، 

تيليماخوس، و أبيه الطاعن في السن، ليرتيز
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األول، لكان قد بقي يف جزيرة كاليبسو، مبا هي جنة خصبة 
حيث تعرض عليه ربة الجامل الخلود. و فيام يجد يف الليل 
نهاره عىل صخرة جرداء  الربة، يقيض  ملذات غرامية مع 
مراقبا البحر، و مشتاقا إىل إيثاكا، و مستسلام متاما بسبب 
طبيعيا  منظرا  يلفي  الجرداء،  الصخرة  هذه  فعىل  أرسه. 
يذكره بإيثاكا، و هو منظر يصفه  مللك شرييا كـــــ« أرض 
وعرة لكنها صالحة لرتبية األبناء/ - و أنا نفيس، ال أعرف 
األصل«49.  اإلنسان  موطن  من  األرض/  عىل  أحىل  منظرا 
باقرتاحها فرصا جديدة للفالحة، و مناِسبة لرتبية املاعز و 
ليس األبقار، فإن إيثاكا تبني الشخصية من خالل صعوبة 

كسب العيش من منظرها الطبيعي الصخري القايس. 

  يف األوديسا، كام يف عدة رسود أخرى، العالقات الوجدانية 
حالة  يف  بالناس؛50  العاطفية  للعالقات  إبــراز  بالفضاء 
أوديسيوس، ال ميكن لتعلقه بإيثاكا أن ينفصل عن عشقه 
يف  الطاعن  أبيه  و  تيليامخوس،  ابنه،  و  بنيلوب،  لزوجته، 
بنيلوب  تشبِّه  كيف  كاليبسو  تسأله  ملا  و  لريتيز.  السن، 
نفسها بنفسها، أي الربة، و ملاذا يرفض اقرتاحها للخلود، ال 
يجد أوديسيوس أي رشح آخر أكث من الرغبة يف العودة: 
»أنظري إىل بنيلويب الحكيمة. إنها تقرص كثريا عنك،/ عن 
أنت،  أما  كل يشء/  رغم  هالكة  فهي  قوامك.  و  جاملك، 
كل  أشتاق،  أتوق-  ذلك  مع  و   ... متويت.  أو  تشيخي  فلن 
يتم  عــوديت«51.  فجر  رؤية  و  وطني  إىل  للسفر   / أيامي- 
الرتميز إىل االرتباط بني الحب و التعلق بإيثاكا من خالل 
الرسير الزوجي الذي يصنعه أوديسيوس لنفسه و لزوجته 
قبل رحيله إىل طروادة. و بعد أن يقتل أوديسيوس جميع 

ترفض  إيثاكا،  الكربى بقرصه يف  القاعة  بنيلوب يف  عشاق 
بعالمة  إليها  يشري  أن  إىل  كزوجها  عليه  التعرف  بنيلوب 
ينقل  أن  منه  تطلب  الختباره،  و  الزوجان.  إال  يعرفها  ال 
رسيرها إىل غرفة أخرى. هذا مستحيل، يجيب أوديسيوس: 
فقد صنعه من جذع شجرة زيتون عتيقة، و قوامئه جذور 
يف  تتمدد  التي  الجذور  إن  برسوخ.  إيثاكا  برتبة  ملتصقة 
حقا.  الناس  إليه  ينتمي  الذي  املكان  أيضا  تعني  األرض 
الحب، و العائلة، و الساللة، و الهوية، و الذاكرة: كل ذلك 
إمنا هي قيم تربط أوديسيوس بإيثاكا و تجعل عودته إىل 

وطنه رضورية  يك يكون حقا ما هو عليه. 

   ال يرتبط الفضاء الوجداين بالرضورة بالذكريات السعيدة، 
أو اإلحساس باألمان أو االكتشافات املمتعة- نوع االنفعاالت 
كتابه األسايس  باشالر يف  اكتشفها غاستون  التي  اإليجابية 
شعرية الفضاء، و التي ربطها باألمكنة الحميمية، من قبيل 
الدواليب، و األعشاش،  الصناديق، و  البيت، و األدراج، و 
توان  فاي  ييي-  كتاب  يتمم  و  املنمنامت.  و  القواقع،  و 
باشالر  السعادة عند  52 جغرافيا  الطبيعية  الخوف  مناظر 
الطبيعية  باملناظر  دراية  أوديسيوس عىل  إن  مقابلها.  مع 
قبل العودة إىل إيثاكا يلزمه أن ينجح يف اختبار شاريبديس 
و سكيال، و يهبط إىل أرض األموات. غري أن الخوف الذي 
الستة و دوامة  الروؤس  يبعثه فيه مسخ شاريبديس ذي 
الذين  ألولئك  بالنسبة  األقل  عىل  مؤقتا،  إال  ليس  سكيال 
ينجحون يف االختبار و يبقون عىل قيد الحياة؛ لكن أرض 
األموات ترسخ خوفا أكث عمقا، مبا أنها تكشف عن قدر ال 

  ال يرتبط الفضاء الوجداني 
بالضرورة بالذكريات السعيدة، 

أو اإلحساس باألمان أو 
االكتشافات الممتعة- نوع 
االنفعاالت اإليجابية التي 
اكتشفها غاستون باشالر 

في كتابه األساسي شعرية 
الفضاء،

ليس أوديسيوس رجال وجدانيا 
يتوق و كثيرا ما يذرف الدمع 

من أجل وطنه و عائلته و 
حسب، إنه أيضا »تكتيكي 

رائع« )كما تصفه إحدى 
الكنيات الهوميرية الشهيرة( 
يعرف كيف يصمم مخططات 

تستفيد من التشكيالت 
المعينة للبيئة
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ينجو منه أي كائن هالك. إذ أن االكتشاف املروع للصيغة 
العدمية  الشبحية،  الكائنات   – األمــوات  لوجود  الدامئة 
عامل  يف  الساكنة  و  أِحبتها،  أخبار  إىل  الظامئة  األجساد، 
البتة هنا- هذا  يحدث  القصص، ألن ال يشء  محروم من 
االكتشاف املروع يضع بشكل استعادي يف املنظور املناسب  
رفَض أوديسيوس للخلود الذي تقرتحه عليه كاليبسو بعد 
كاليبسو  اقرتاح  أن  ذلك  للقارئ،  بالنسبة  )استعاديا  ذلك 
الحلقات  هذه  أن  رغم  األموات،  أرض  زيارة  قبل  مروٌي 

تحدث داخل الرتتيب املقابل.( 

ما يذرف  يتوق و كثريا  أوديسيوس رجال وجدانيا  ليس    
الدمع من أجل وطنه و عائلته و حسب، إنه أيضا »تكتييك 
الشهرية(  الهومريية  الكنيات  إحدى  تصفه  )كام  رائع« 
التشكيالت  من  تستفيد  مخططات  يصمم  كيف  يعرف 
اسرتاتيجية  بعالقة  يتسىل  آخر،  بتعبري  للبيئة.  املعينة 
عشاق  أوديسيوس  فيها  يقتل  التي  الحلقة  يف  بالفضاء. 
شديد  انتباه  شكل  االسرتاتيجي  مخططه  يأخذ  بنيلوب، 
الوضعية.  نراجع  دعونا  املمرات.  و  الغرف،  و  باألبواب، 
علم  عىل  تكون  ال  أو  تكون  قد  التي   ( بنيلوب  وافقت 
بعودة أوديسيوس إىل إيثاكا( عىل االقرتان بالعاشق القادر 
عاشق  مثانني  حوايل  يجتمع  زوجها.  قوس  وتر  شد  عىل 
و من  مأدبة عشاء  املليك عىل  بالقرص  الكربى  الردهة  يف 
أجل االختبار. قبيل بدء املنافسة، يخرج أوديسيوس الذي 
يتخفى يف زي متسول، خلسة إىل الفناء مع رعاة الخنازير 
و األبقار، الرجال الوحيدون املخلصون له يف إيثاكا ) إضافة 
إىل ابنه(، و يكشف عن هويته. ينفجرون ضاحكني، لكن 
إىل  بالعودة  يأمرهم  و  إلرسافهم  حدا  يضع  أوديسيوس 
الخارج.  يف  هم  بينام  أحد  يسمعهم  أن  مخافة  الردهة، 
التي ستحدث يجب أن تظل رسا، لكون  عىل أن املجزرة 
املجتمع تهيمن عليه العائالت اإلقطاعية، و ميكن ألقارب 
العشاق إن يهرعوا ملساعدتهم إذا ما علموا مبا يقع. عندئذ 
يغلق أوديسيوس أبواب الفناء لصد إمكانيات الهرب. كام 

يأمر جميع خدم بإغالق أبواب الغرف، يك ال يخرجوا عند 
األلعاب«،   « تبدأ  أخريا،  املحترضين.  الرجال  سامع رصاخ 
القوس، و  وتر  يأخذ دوره يف شد  العشاق  كل واحد من 
للمتسول  بنيلوب  و  تيليامخوس  يسمح  الجميع.  يخفق 
)أوديسيوس( باملحاولة، رغم املعارضة الصاخبة للخطاب، 
لتجنيبها  إىل مخدعها  ال  أمه  يعيد  أوال  تيليامخوس  لكن 
القوس  وتر  أوديسيوس  يشد  القادمة.  املجزرة  مشهد 
يقعون  الذين  العشاق،  نحو  سهامه  يصوب  ثم  بسهولة 
تنفذ  ما  الردهة. و رسعان  أسلحة داخل  الشك بدون  يف 
األسلحة  نفسه مضطرا لجلب  تيليامخوس  سهامه و يجد 
بالقفل.  الباب  العلوي، و ينىس إغالق  الطابق  من مخزن 
لكن  راعي املاعز ) الخائن( ينجح يف االنسالل إىل املخزن 
عرب عمود يف العوارض الخشبية و يزود العشاق باألسلحة. 
و من خالل تحول يف الزخم جدير بهوليوود، تبدو النتيجة 
غري مؤكدة لبعض الوقت؛ لكن أثينا ُتزيغ رضبات العشاق 
عن أهدافها، و يتم قتل الجميع؛ فقط الشاعر و الرسول 
ينجوان من أوديسيوس. و النساء اللوايت عملن محظيات 
املراق  الدم  من  الردهة  بتنظيف  تكليفهن  يتم  للعشاق 
قبل أن يشنقن يف الفناء. للعقوبة القاسية ما يربرها داخل 
»السفلة«  من  إيثاكا  يطهر  تطهري  باعتبارها طقس  النص 
الذين تراكموا أثناء غياب أوديسيوس. عىل أنه لحساسيتنا 
املعارصة، فالوحشية التي يقرتفها أوديسيوس بهدف تطهري 
إيثاكا ترمز إىل التحذير من التعلق الوجداين املفرط للمرء 

بساللته و موطنه األصل. 

للفضاء الرسدي نشاطا تنخرط  التآمر االسرتاتيجي  ال يعد 
فيه الشخصيات و حسب، و إمنا هو أيضا جزء ال يتجزأ من 
لقرص  تخطيطا  هومريوس  صمم  فقد  اإلبداعية.  العملية 
أيضا  منحهم  لكنه  الخطاب،  بهزمية  ليسمح  أوديسيوس 
أخرى،  أمثلة  يف  رسدي.  تشويق  لخلق  املخزن  إىل  منفذا 
للنشاطات  مارسيل  اكتشاف  مؤامرة  بروست  دبر  عندما 
نحو  عىل  قام  صديقتها،  و  فانتوي  اآلنسة  بني  السحاقية 

ففيما يرتبط الوجدان نموذجيا بمواقع معينة داخل الفضاء، عوض 
احتضان الفضاء في كليته، فالتخطيط االستراتيجي يهم حركة 

ممكنة، و الحركة تتطلب امتدادا فضائيا.
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للمالحظة؛  خفي  موقع  و  مفتوحة  نافذة  برتتيب  مالئم 
الرقطاء«  الفرقة   « قضية  مؤامرة  دويل  كونان  دبر  ملا  و 
)حيث يقتل الثعبان الضحية(، قام بتشكيل مرسح الجرمية  

كغرفة مغلقة يستحيل عىل القاتل الولوج إليها. 

الفضاء  و  االسرتاتيجي  الفضاء  بني  التعارض  يحمل    
املكان.  و  الفضاء  بني  التعارض  مع  قوية  الوجداين صالت 
ففيام يرتبط الوجدان منوذجيا مبواقع معينة داخل الفضاء، 
االسرتاتيجي  فالتخطيط  كليته،  يف  الفضاء  احتضان  عوض 
يهم حركة ممكنة، و الحركة تتطلب امتدادا فضائيا. بيد أن 
الثنائيتني غري متساويتني متاما، و بالوسع تصنيفهام بشكل 
تقاطعي. و قد أوضحت مناقشتنا لــــ األوديسا من قبل 
جمع الوجدان + املكان و االسرتاتيجية +الفضاء. لكن رغم 
كثة ندرتهام، فاإلمكانيتان األخريان ليستا غري موجودتني. 
ذلك أن املكان يتطلب أهمية اسرتاتيجية عند وجود موقع 
بحاجة إىل أن تتم مراقبته بهدف الفوز يف معركة ما، مثل 
البوسفور يف الحرب العاملية األوىل أو داخل هدف  يف لعبة 
الوجدان  فإنه ُيجمع مع  للفضاء،  بالنسبة  أما  القدم.  كرة 
أحاسيس  تثري  الحركة  هذه  و  بالحركة،  يسمح  عندما 
وجدانيا  اإليجابية  العالقة  عىل  املثال  سلبية.  أو  إيجابية 
أبطال  عليها  يحرز  التي  بالحرية  اإلحساس  هي  بالفضاء 
جاك كريواك يف عىل الطريق عندما يسافرون عرب الواليات 

املتحدة أو تجربة الرُّحل يف كتاب دولوز و غاتري التي إىل 
حد ما تصور مصاغ رومانسيا للوجود الرُّحل. النوع اآلخر 
من الفضاء امللء بالوجدان هو املتاهة، فضاء تتيهون فيه. 
إذ توضح ثيمة التيه، التي تلعب دورا رئيسيا يف أدب القرن 

العشين، عالقة سلبية وجدانيا بالفضاء53.

مع  البشي  الذهن  يتعامل  كيف  هو  هذا  سد:  فرق     
شساعة الفضاء  و تجريديته محوال إياه إىل أداة اكتشاف- 
سواء يف الجغرافيا أم يف الرسديات. فالعديد من املفكرين 
غاتري، و  و  ) دولوز  الفضاء  اهتاممهم عىل  ركزوا  الذين 
ثالثيات.  أو  ثنائيات  ابتكروا  قد   ) توان  لوفيرب،  و  هاريف، 
لكن متييزنا بني العالقات الوجدانية و االسرتاتيجية بالفضاء 
إمنا هي مع ذلك مثال آخر لهذا التقليد. قد يسهل توفري 
توضيحات متعددة للثنائية يف األدب و يف وسائط رسدية 
أخرى، لكن متشيا مع روح هذا الكتاب، فنحن أقل اهتامما 
بتأويل نصوص فردية من تطوير أدوات تحليلية ميكنها أن 
متيط اللثام عن انتظامات يف دور الفضاء و املكان عرب عدة 
رسود مختلفة. و ميكن اعتبار املسح الذي أجريناه مبثابة 
خريطة مبقياس كبري جدا؛ نأمل أن يلهم  علامء الرسديات 
و علامء الجغرافيا لتكبري و اكتشاف مقومات اإلقليم الذي 

ال ميكن مالحظته من املسافة التي نختار. 
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لســــــــــان اآلخـــــر

جاكلين دي رومييل

 
ترجمة: محمود عبد الغني التراجيديا 

اإلغريقية

الفرنسية  للباحثة  اإلغريقية«،  »الرتاجيديا  الكتاب  عنوان 
البارزة »جاكلني دي رومييل« )1913 - 2010(، الذي صدر 

األخرية  طبعته  صدرت  وقد  عّدة.  فرنسية  طبعات  يف 
الكتاب  هذا  حاز  »بيف«.  الجامعية  املنشورات  عن 
عموماً،  الفرنسية  الجامعية  األوساط  بني  خاصة  شهرة 
وبني داريس الرتاجيديات واآلداب وأشكال اإلنتاج الفني 
يف  اإلغريقية  الرتاجيديا  تناول  إن  اإلغريقية.  والشعري 
رديف  هو  غريها،  عديدة  دراســات  ويف  الكتاب،  هذا 
العودة  هذه  برمتها.  األوروبية  اآلداب  نبع  إىل  للرجوع 
هي أمر شبيه بتأمل النرص األول الذي حققه اإلغريق يف 
مجال الخلق األديب. تعود »ج. د. رومييّل« لتحي، تصّنف 
اللبوس  ذات  والشعريات  والنصوص  الشعراء  وترّتب 
الفلسفي والسحري يف آن. كل مرسحية هي نرص للمخيلة، 
ومصريه.  ماضيه  ليتأمل  لإلنسان  استدعاء  هو  عرض  كل 
وذلك ال ينتمي لشعب آخر غري اإلغريق. وال أدل عىل ذلك 
سوى أننا ما زلنا نؤّلف الرتاجيديات، بعد خمسة وعرشين 
استدعاء شخصياتها  من  كفايتنا  نصل  ومل  فجرها،  من  قرناً 
األصلية. يحدث هذا يف كل مسارح العامل. ال يوجد مثل هذا 
الوفاء ملاٍض المع تركنا نستذكره ونستدعيه. ملاذا هذا الوفاء؟ 
سعة  سببه  الوفاء  هذا  وتجيب:  رومييّل  دي  جاكلني  تطرح 
لإلطاللة عىل  اإلغريقية  الرتاجيديا«  نقدم هنا »بنية  الداللة. 

السحر األول للنص املرسحي الرتاجيدي.

   

Jacqueline de Romilly, La tragedie grecque, 
éd. PUF, Paris, 2018.
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التراجيديا واإلغريق

إن اخرتاع الرتاجيديا هو عنوان جّيد للّنرص؛ وعنوان الّنرص 
هذا ينتمي إىل اإلغريق.   

هناك، يف الواقع، يشء آرٌس يف النجاح الذي عرفه هذا النوع. 
ألننا ما زلنا، اليوم، نؤّلف تراجيديات، بعد خمسة وعشين 
قرناً، ونؤّلفها إىل حّد ما يف كل مكان من العامل؛ ونستمّر، 
والشخصيات  املوضوعات  استعارة  يف  آخر،  إىل  وقت  من 

اإلغريقية: نكتب تراجيديات إلكرتا وأنتيغوين. 

ال يوجد أبداً هنا وفاء ملاٍض المع فقط. إنه ملن البديهي، 
سعة  إىل  يعود  اإلغريقية  الرتاجيديا  شيوع  أن  الواقع،  يف 
الداللة، وإىل ِغنى الفكر الذي عرف املؤلفون االرتباط به: 
لقد قّدمت الرتاجيديا اإلغريقية تأماًل يف اإلنسان، يف لغة 
عاطفية مبارشة يسهل الوصول إليها. ولهذا السبب بدون 
شك، يف مرحلة األزمة والتجّدد، التي هي مرحلتنا، نشعر 
الدراسات  نهاجم  النوع.  لهذا  األويل  الشكل  إىل  بالحاجة 
تقريباً،  العامل  من  مكان  كل  يف  نؤّدي،  لكننا  اإلغريقية، 
يف  ألن  ويوربيديس،  وسوفوكليس  إسخيلوس  تراجيديات 
بكّل  اإلنسان  يف  التأمالت  هذه  تلمع  الرتاجيديات  هذه 

قوتها األولية. 

إذا كان اإلغريق قد أبدعوا الرتاجيديا، فإن االختالفات بني 
إن  عميقة.  تبقى  لراسني  وتراجيديا  إلسخيلوس  تراجيديا 
إطار التمثيل مل يعد هو نفسه، وال بنية املرسحيات بقيت 
والروح  الجمهور.  مقارنة  ممكناً  يعد  مل  كام  نفسها.  هي 
تصميم  ومن  آخر.  يشء  أي  من  أكث  تغرّيت  الداخلية 
الرتاجيديا األصلية، فإن كل مرحلة وكل بلد يعطي تأوياًل 
مختلفاً. لكنه داخل األعامل اإلغريقية يجد ترجمته بقوة 

أكرب، ألنه يظهر يف ُعريه األول. 

الكربى،  أعاملها  بحصاد  اإلغريقية،  الرتاجيديا  دامــت 
تكن  مل  عالقة  وبفضل  سنة.  وعشين  أربعاً  املجمل  يف 

عشوائية، صادفت هذه السنوات األربع والعشون ازدهار 
أثينا السيايس. 

إن أول تقديم تراجيدي ُمنح لديونيزوس األثيني كان، كام 
بيزسرتات.  لنا، يف حوايل سنة 534 ق.م تحت حكم  قيل 
اعتربها  التي  )أي  بها  االحتفاظ  تّم  تراجيديا  أول  لكن 
الكبري الذي  القدماء جديرة بالدراسة( كانت غداة النرص 
فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  الفرس.  الغزاة  عىل  أثينا  حّققته 
خّلدت الذكرى: إن نرص ساالميس، الذي أّسس لقّوة أثينا، 
بها كانت  تّم االحتفاظ  كان يف سنة 480، وأول تراجيديا 
يف سنة 472؛ واألمر يتعلق مبرسحية »الُفرس« إلسخيلوس. 
ثم تتالت األعامل العظيمة. وبدأ املرسح يعرف كّل سنة 
إسخيلوس  طرف  من  للمسابقة  ُتقّدم  جديدة  مرسحيات 
املؤلفني  هؤالء  ميالد  تواريخ  ويوربيديس.  وسوفوكليس 
إسخيلوس  ُولد  مشرتكة.  قواسم  فيها  وحيواتهم  متقاربة؛ 
حوايل  ويوربيديس   ،495 سنة  وسوفوكليس   ،525 سنة 
سنة 485 أو 480. العديد من أعامل سوفوكليس وتقريباً 
جّل أعامل يوربيديس ُقّدمت بعد استشهاد برييقليس، يف 

إن اختراع التراجيديا هو 
عنوان جّيد للّنصر؛ وعنوان 

الّنصر هذا ينتمي إلى 
اإلغريق.   

هناك، في الواقع، شيء 
آسٌر في النجاح الذي عرفه 

هذا النوع. ألننا ما زلنا، اليوم، 
نؤّلف تراجيديات، بعد 

خمسة وعشرين قرنًا

إذا كان اإلغريق قد أبدعوا التراجيديا، فإن االختالفات بين تراجيديا 
إلسخيلوس وتراجيديا لراسين تبقى عميقة. إن إطار التمثيل لم 

يعد هو نفسه، وال بنية المسرحيات بقيت هي نفسها.
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معركة »بيلوبونيس«، حيث رضخت 
أثينا، التي كانت سجينة إمرباطورية 
يف  عليها  الحفاظ  تستطيع  تعد  مل 
األخري، تحت رضبات إسبارطة. بعد 
الحرب،  من  سنة  وعشين  خمس 
يف سنة 404، فقدت أثينا كل القوة 
الفرس.  حروب  بعد  اكتسبتها  التي 
يوربيديس  كان  التاريخ،  ذلك  يف 
ــوات،  ــد مـــات مــنــذ ثـــالث ســن ق
كان  كام  سنتني،  منذ  وسوفوكليس 
غري  مرسحياتهم  بعض  تقديم  يتم 
املكتملة أو التي مل ُتقّدم بعد. وبعد 

ذلك تّم كل يشء. 

وإذا ما استثنينا مرسحية »ريزوس«، 
أنها  أســـاس  عــىل  وصلتنا  الــتــي 
ذلك  صــّحــة  لكن  ليوربيديس 
أبداً،  نعرف  ال  فإننا  فيها،  مشكوك 

وأجزاء،  أسامء مؤلفني ومرسحيات،  بعد سنة 404، سوى 
الصارمة. ومنذ سنة 405، مل يجد  الكتابات  بعض  وأحياناً 
أرسطوفان، يف مرسحية »الضفادع«، وسائل أخرى للحفاظ 
عىل النوع الرتاجيدي سوى إعادة البحث يف الجحيم عن 

ُشّيد  وحني  املّيتني.  الشعراء  بعض 
بالحجارة،  »ديــونــيــزوس«  مــرسح 
الرابع،  القرن  من  الثاين  النصف  يف 
إسخيلوس  بتامثيل  تزيينه  ــّم  ت
ومنذ  ويوربيديس.  وسوفوكليس 
هي  هــذه  األقــل  )عــىل   386 سنة 
تسجيل  يف  ع  رُشِ املحتملة(،  السنة 
ضمن برنامج »ديونيزيس« استعادة 
الرتاجيديا القدمية. وحياة الرتاجيديا 
نفسه  الوقت  يف  توقفت  نفسها 

الذي توّقفت فيه عظمة أثينا. 

اليوم  نتحدث  حني  آخــر،  مبعنى 
فإننا  اإلغريقية،  الرتاجيديا  عن 
كّل  بشكل  وتقريباً  أساساً  نرتكز 
من  بها  املحتفظ  ــامل  األعـ عــىل 
العظمى  ــثــالث  ال الــرتاجــيــديــات 

تراجيديات إلسخيلوس،  وهي: سبع 
عشة  ومثاين  لسوفوكليس،  وسبع 
ليوربيديس )إذا ما أحصينا مرسحية 
هذه  اختيار  ويعود  »ريـــزوس«(. 
والثالثون،  الثالث  الرتاجيديات 

عموماً، إىل مملكة هادريان .1  

يف  نفّكر  حني  بسيط  أمر  إنه      
إال  نعرفهم  ال  الــذي  املؤّلفني  كل 
نكّون  والذي  مبارشة،  غري  بطريقة 
عنهم فكرة بصعوبة- خصوصاً كبار 
وال  براتيناس،  ثيسبيس،  األســالف، 
سيام فرينيكوس. إنه أمر بسيط إذا 
فّكرنا يف تنافس الثالثة الكبار- مثل 
إيون  وفرينيكوس،  براتيناس  أبناء 
نيكومارك  نايفرون،  كيوس،  دي 
ابنا  ضمنهم  مــن  ــث،  ك ــن  وآخــري
وإيفايون،  أوفوريون  إسخيلوس، 
وابن أخته فيلوكليس القديم. وأخرياً، إنه أمر بسيط حني 
نفكر يف مكّمل مشوع يوربيديس، ومن ضمنهم إيوفون 
آخرين  مؤلفني  يف  وخصوصاً  سوفوكليس،  ابنا  وأرسطون، 
وأخرياً،  ذلك.  بعد  كارسينوس  أو  وأغاثون،  كريتياس  مثل 
يف  نفّكر  حني  أيضاً  بسيط  أمر  إنه 
إنتاج الثالثة الكبار أنفسهم، ما دام 
أّلف  إسخيلوس كان، كام يبدو، قد 
تسعني تراجيديا، وسوفوكليس كتب 
مئة  عن  يزيد  ما  النوع  نفس  يف 
)يعرف أرسطوفان مئة وثالثني، سبع 
ويوربيديس،  زائفة(  اعُترِبت  منها 
سبع  وتسعني،  اثنتني  أّلف  أخــرياً، 
يف  معروفة  كانت  منها  وستون 
سريته.  فيها  ُكتبت  التي  الفرتة  تلك 
وحني  كبرية؛  إذاً  كانت  الخسارة 
نتحّدث عن الرتاجيديات اإلغريقية، 
يف  نضع  أن  األســـف،  مــع  يجب، 
حوايل  عن  نتحدث  أننا  أذهاننا 
يناهز  ما  بني  من  تراجيديا  ثالثني 
أيضاً، دون  لنا  األلف. بعضها تظهر 
بني  التي  من  أكث جامالً  شّك،  أدىن 

وإذا ما استثنينا 
مسرحية »ريزوس«، 
التي وصلتنا على 

أساس أنها ليوربيديس 
لكن صّحة ذلك 

مشكوك فيها، فإننا 
ال نعرف أبدًا، بعد سنة 

404، سوى أسماء 
مؤلفين ومسرحيات، 
وأجزاء، وأحيانًا بعض 

الكتابات الصارمة

إنه أمر بسيط إذا فّكرنا 
في تنافس الثالثة 

الكبار- مثل أبناء 
براتيناس وفرينيكوس، 

إيون دي كيوس، 
نايفرون، نيكومارك 

وآخرين كثر، من 
ضمنهم ابنا إسخيلوس، 

أوفوريون وإيفايون، 
وابن أخته فيلوكليس 

القديم.
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أيدينا. ومن جهة أخرى، منذ البدايات مل يكن إسخيلوس 
املباريات  يف  الفائزين  من  يوربيديس  أو  وسوفوكليس 

السنوية. 

الثالثني  هذه  فإن  األمــر،  هذا  غرابة  كانت  مهام  لكن، 
ليس  تشهد  سنة  مثانني  من  أقّل  عىل  املوزعة  مرسحية 
تاريخها  بل عىل  اإلغريقية  الرتاجيديا  كانته  ما  فقط عىل 
هذا  يف  الظالل،  من  حاشية  هناك  ستبقى  وتطورها. 
الجانب أو ذاك من الحّدين وبينهام تبقى حياة هذا النوع 
سجينة يف أقىص الدرجات: تشّكل حدودها ما يشبه عتبة 
أو  بعد،  ليس  ما  يف  السقوط  دون  تجاوزها  نستطيع  ال 
االثنني،  بني  االسم.  بهذا  جديرة  تراجيديا  أبداً،  يكون  لن 
أبداً« و«متاماً«، توجد فورة  بني »ليس بعد« و«لن يكون 
بعد  سنة  سيتحّدد  تجديد  نحو  بالرتاجيديا  تذهب  قوية 
وُعمقاً  اتساعاً  أكث  االختالف  اعتبارات،  عّدة  أخرى. ومن 
يوربيديس  بني  هو  مام  أكث  ويوربيديس،  إسخيلوس  بني 

وراسني. 

»املغامرة التي يعكسها تاريخ الرتاجيديا يف أثينا هي نفسها 
الدالالت  أو  األدبية  البنيات  مستوى  عىل  نالحظها  التي 
الداخل مظهران  التجّدد  الفلسفي«يقّدم هذا  واالستلهام 
اغتنت  النوع،  هذا  تطّور  كلام  الواقع،  ويف  متكامالن. 
كتابة  املمكن  إنه من  التعبريية.  أشكاله  وتنّوعت  أدواته، 
وبدت  كاستمرار  نفسها  قّدمت  كلام  للرتاجيديا  تاريخ 
مستقّلة عن حياة املدينة وأمزجة املؤّلفني. لكن، من جهة 
أخرى، حدث أن هذه الثامنني سنة، التي بدأت من النرص 
يف  سّجلت   ،404 هزمية  إىل  »ساالميس«)2(  حّققته  الذي 
كل املجاالت انطالقة ثقافية وتقّدماً عقلياً ال شبيه له عىل 

اإلطالق.

 لقد تحّقق نرص »ساالميس« بواسطة دميقراطية جديدة، 
ومن طرف رجال نافذين يف مجال التعليم الديني الفاضل 
من أتباع »سولون«3. بعد ذلك تطّورت الدميقراطية برسعة. 

الفكر  معلمو  وهم  الصوفيني،  بعض  قدوم  أثينا  وشهدت 
الذين كانوا قبل كل يشء يعّلمون البالغة، وكانوا يخضعون 
القدمية،  املذاهب  مكان  فأطلقوا،  للسؤال،  يشء  كّل 
بعد فخرها  أثينا،  األخري حفظت  ألف فكرة جديدة. ويف 
وقعت  طويلة  حرب  آلالم  بطولتها،  عن  باعتزاز  وإعالنها 
بني اإلغريق. املناخ الثقايف واألخالقي للسنوات األخرية من 
باألعامل والتأمالت كام يف بداية القرن،  القرن كان خصباً 
هذا  الرتاجيديا  وقد عكست  متاماً.  عليه  مختلف  غري  بل 
التحول، سنة بعد سنة. عاشت فيه. تغّذت منه. فتفّتح يف 

أعامل خالدة كثرية. 

لآلداب  املطلق  الخارجي  التطور  بني  تأكيد،  بكل  توجد، 
ليونة  إن  وطيدة.  عالقة  واملشاعر  األفكار  تجديد  وبني 
مختلف؛  يشء  قول  يف  بالرغبة  ُتفرّس  التعبري  وسائل 
أيضاً  مستمر  تطور  إىل  قاد  املصالح  يف  املستمّر  والتحّول 
يف إجراءات العبارة. مبعنى آخر، إن املغامرة التي يعكسها 
عىل  نالحظها  التي  نفسها  هي  أثينا  يف  الرتاجيديا  تاريخ 

مستوى البنيات األدبية أو الدالالت واالستلهام الفلسفي.

 وفقط عرب تتّبع هذا التطور املزدوج، يف اندفاعه الداخل، 
واإلحاطة  املشرتك  املبدأ  ماهية  فهم  إىل  نطمح  أن  ميكن 
وعن  الرتاجيدي  النوع  عن  النظر  بغض   - الشكل  بهذا 
أي  نفسه،  أعاملهم  فكر  يشّكل  مبا  الرتاجيديات-  مؤلفي 
حسب وجهة نظرهم ما مل نكّف عن تسميته الرتاجيدي.  

2

النوع التراجيدي

الرتاجيديا اإلغريقية هي نوع خاص، ال ميكن تشبيهه بأي 
من األشكال التي يتخذها املرسح الحديث. 

إننا نريد أن نصف والدتها، حتى نتمّكن من فهم بطريقة 
أفضل ما كان وراء هذا النجاح املثري. ويف ذلك ال تنقصنا 

 المناخ الثقافي واألخالقي للسنوات األخيرة من القرن كان خصبًا 
باألعمال والتأمالت كما في بداية هذا القرن، بل غير مختلف عليه 
تمامًا. وقد عكست التراجيديا هذا التحول، سنة بعد سنة. عاشت 

فيه. تغّذت منه. فتفّتح في أعمال خالدة كثيرة.
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الكتب وال املقاالت، التي حاولت وصف والدتها. لكن عدد 
الحقيقة،  ويف  اليقينيات.  بغياب  تحديداً  ُيفرّس  الدراسات 

إن الكثري من الظالل تحوم حول أصولها. 

لكن عىل األقل نحن منلك مؤرّشين مؤّكدين، تتّم ترجمتهام 
والتي،  الرتاجيديا،  تقديم  بها  تّم  التي  نفسها  بالطريقة 
بعيداً عن هذه العروض، تفرّس املستوى الذي تندرج فيه 

الرتاجيديا.

اإلغريقية  الرتاجيديا  متتلك  قوله،  وأعدنا  ذلك  قلنا  أوالً، 
عروض  يف   جّداً  هّشاً  األصل  ذلك  كان  وقد  دينياً.  أصاًل 
أثينا الكالسيكية. وهذه العروض تنحدر رصاحة من عبادة 

ديونيزوس. 

مل يكن يتّم عرض الرتاجيديات إال أثناء االحتفال بهذا اإلله. 
وقد كانت الفرصة الكبرية، يف املرحلة   الكالسيكية، هي 
االحتفال بديونيزوس يف املدن، التي كانت تتّم يف الربيع. 
لكن كان هناك أيضاً مباريات الرتاجيديا مبناسبة االحتفاالت 
بأعياد ال«النيني«4، التي تجري يف نهاية دجنرب. والعرض يف 
درجة  من  دينية  مجموعة  ضمن  إذن،  يندرج،  ذاته  حّد 
جهة  ومن  والقرابني.  باملواكب  مصاحباً  يكون  كام  عليا، 
أخرى، فإن املرسح الذي ُتقّدم فيه، والذي ما زلنا إىل اليوم 
نزور بقاياه، كان يتّم تشييده يف عدة مناسبات، لكنه ظل 
البديع  الحجري  مبقعده  ديونيزوس«،  »مرسح  هو  دوماً 
املخّصص لكاهن ديونيزوس وهيكل اإلله يف الوسط، هنا 
بنفسها،  الجوقة  هذه  كانت  وقد  الجوقة.  تتقّدم  كانت 
التي  واألقنعة  الدينية.  الغنائية  تبعث  فقط،  وبحضورها 
كانت يضعها أعضاء الجوقة واملمثلون يدفعنا إىل التفكري 

يف الحفالت الشعائرية ذات الطابع القديم. 

كل ذلك يخون األصل املرتبط بالدين، وميكن أن يّتفق مع 
ما قاله أرسطو )الشعرية، 1449أ(، فهو يرى أن الرتاجيديا 
من  منحدرة  تكون  أن  ميكن  فهي  االرتجال؛  من  ُولدت 
األشكال الغنائية مثل الديثريامب5 )وهو ترتيل ديني ُيقّدم 
الكوميديا،  مثل  إذن،  أنها،  كام  ديونيزوس(؛  رشف  عىل 

تطويراً لشعرية ما. 

من  القوي  الديني  االستلهام  فإن  كذلك،  فعاًل  كانت  إذا 
لدافعية  تطوير  ضمن  سيقع  الرتاجيديات  مؤّلفي  طرف 
أصلية. إننا، بكل تأكيد، ال نعث عىل يشء يف أعاملهم يذّكر 
بديونيزوس، إله الخمر ومواكب الرغبة، وال حتى  تحديداً 

باإلله الذي ميوت وينبعث مع النباتات؛ لكننا نجد فيها

   ومع ذلك، حني نتحدث عن حفل ديني، يف أثينا، يجب 
دولنا  يف  موجود  هو  كام  االنفصال  تصور  من  نحتاط  أن 
عيد  أيضاً  هو  بديونيزوس  االحتفال  هذا  ألن  الحديثة. 

وطني«.«

مل يكن اإلغريق يذهبون إىل املرسح، كام نفعل نحن اليوم، 
فنختار اليوم املرسحية، والحضور إىل عروض تتكّرر كل يوم 
فيهام  تقّدم  سنويان  عيدان  هناك  كان  السنة.  طول  عىل 
الرتاجيديات. كل عيد يضّم مباراة، تستمر ثالثة أيام؛ ويف 
كل يوم، يقوم مؤلِّف، تّم اختياره قبال بزمن، بتقديم ثالث 
تراجيديات، فيام بعد. ويكون العرض مرتَقباً ومنّظاًم بعناية 
من الدولة، مادام كان أحد أكرب قضاة املدينة هو من يختار 
ويف  بالتمويل.  املكّلفون  األثرياء  املواطنني  وأيضاً  الشعراء 
النهاية، ُتوّجه الدعوة، يوم العرض، لكل املواطنني ملشاهدة 
املواطنني  بإمكان  أصبح  برييقليس6،  مرحلة  منذ  العرض؛ 

الفقراء االستفادة من إحدى الحصص بهذه املناسبة. 

نحن نملك مؤّشرين مؤّكدين، 
تتّم ترجمتهما بالطريقة 

نفسها التي تّم بها تقديم 
التراجيديا، والتي، بعيدًا 
عن هذه العروض، تفّسر 

المستوى الذي تندرج فيه 
التراجيديا.

تمتلك التراجيديا اإلغريقية 
أصاًل دينيًا. وقد كان ذلك 

األصل هّشًا جّدًا في  عروض 
أثينا الكالسيكية. وهذه 
العروض تنحدر صراحة من 

عبادة ديونيزوس.
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الوطنية.  التظاهرة  صبغة  العرض  هذا  اتخذ  ذلك،  بعد 
وهذا األمر يفرس بكل تأكيد بعض مالمح استلهام مؤّلفي 
الرتاجيديات. فقد كان هؤالء يتوجهون إىل جمهور واسع 
جّداً، يجتمع من أجل مناسبة مهيبة، فكان من الطبيعي 
أن يبحث، هؤالء املؤلفون، عن الوصول إليه واالهتامم به. 
لقد كانوا، إذن، يكتبون، باعتبارهم مواطنون يتوّجهون إىل 

مواطنني. 

أصول  إىل  بدورها،  تحيل،  هذه  العرض  طبيعة  لكن 
ما  الرتاجيديا  أن  الواقع،  يف  جيداً،  يبدو  إذ  الرتاجيديا؛ 

تلك  ُوجدت  حني  إال  تولد  أن  لها  كان 
من  التي  املرتجلة،  الدينية  األلحان 
املفرتض أن تكون خرجت منها، والتي 
سلطة  تنظيم  ومن  قبضة  يف  كانت 
والدة  إن  الشعب.  عىل  ترتكز  سياسية 
الرتاجيديا، من خالل ملمح متميز جّداً، 
بوجود  مكان،  كل  يف  وتقريباَ  مرتبطة، 
قوي  نظام  من  أي  املطلق،  الحكم 
األرستقراطية.  ضّد  الشعب  عىل  يرتكز 
وإن النصوص القليلة التي ارتكزنا عليها 
الرتاجيديا  من  أبعد  العودة  أجل  من 
الحكم  مراحل  كلها  قادتنا  اليونانية 
تعود  شائعة  حكاية  هناك  املطلق. 
لسولون7، تقول إن أول عرض تراجيدي 
يعود للشاعر »أريون«8.  لكن »أريون« 
كان يعيش ب«كورينث«9  تحت حكم 
السابع،  القرن  )نهاية  »بريياندر«10. 
الحالة  ق.م(.  السادس  القرن  بداية 
األوىل التي ذكر فيها هريودوت تراتيل 
التي  الرتاتيل  هي  كانت  »تراجيدية«، 

كانت  والتي  »أدراست«12  آالم  سيسيو11،  يف  تنشد،  كانت 
ديونيزوس  إىل  نسبها  كان  والذي  لديونيزوس«13.  »تعود 
القرن  بداية  )يف  املدينة  هذه  حاكم  »كليسثان«14،  هو 
يف  سوى  آنذاك  الرتاجيديا  تكن  مل  شك  وبدون  السادس(. 
تلك  بعد  منها.  ُولدت  الحقيقية  الرتاجيديا  لكن  بدايتها. 
املحاوالت املرتّددة يف زوايا كثرية من البيلوبونيز 15، وذات 
يوم جميل ظهرت الرتاجيديا يف »إتاكا«، كانت هناك قبلها 
مبثابة  كان  الذي  الرسمي،  االنطالق  لكن  محاوالت،  عدة 
مرة  ألول  حيث  و533،   536 بني  الرتاجيديا،   والدة  عقد 

أنتج »ثيسبيس«16 تراجيديا يف االحتفال الكبري بديونيزوس 
الطاغية  أثينا  يحكم  كــان  الفرتة  تلك  يف  بحيث   .17

»بيسيسرتات«، الذي مل تعرف له نظرياً أبداً. 

      يحتوي هذا التاريخ عىل يشء مؤثر؛ كل أجناس األدب 
شكل  أي  نعرف  وال  محّدد؛  ازدياد  عقد  عىل  تحتوي  ال 
تعبري آخر كان يسمح بإقامة احتفال مثل ذلك الذي كان 
األلفني  الرتاجيديا  ميالد  عيد  من  سنوات  بعد  اليونان،  يف 

وخمسمئة. 

    لكن يف اآلن نفسه، بغض النظر عن التدقيق يف هذه 
ال  ذاته  حّد  يف  التاريخ  فإن  البدايات، 

أهمية له.  

بتأثري  أثينا  حياة  إىل  الدخول  إن       
سياسة  إىل  والولوج  رسمي،  قرار  من 
الرتاجيديا  أن  سيبنّي  الشعبي،  االمتداد 
بالنشاط  بداياتها،  منذ  مرتبطة،  كانت 
أن  إال  ميكن  ال  االرتباط  وهذا  املدين. 
يف  الشعب  هذا  يجتمع  حني  يتقّوى 
املرسح، ويصبح حكاًم ملصائره الخاصة. 
وذلك يفرس أن النوع الرتاجيدي شديد 
يفرس  كام  السيايس.  بالتفتح  االرتباط 
الرتاجيديا  يف  تحتلها،  التي  املكانة 
الكربى  الوطنية  القضايا  اإلغريقية، 
العدل  والسلم،  بالحرب  املتعلقة 
التي  املكانة  إىل  وبالنظر  واملواطَنة. 
الكبار  الشعراء  فإن  إليها،  مينحونها 
يقعون بقوة، هنا أيضاً، يف عمق امتداد 

الدافعية األوىل. 

     إذن، هناك عالقة باألصل، بني هذين املظهرين للرتاجيديا. 
ألن »بيزيسرتات«، مبعنى من املعاين، هو ديونيزوس. وقد 
حاكم أثينا قام بتطوير عبادة ديونيزوس. فقد شّيد، عند 
أنشأ  رشفه  وعىل  لديونيزوس،  معبداً   ،18 األكروبول  أقدام 
باسمه هذا االحتفال بآلهة ديونيزوس يف املدن، والتي كان 
يجب أن تكون احتفاال بالرتاجيديا. وبدخول الرتاجيديا، يف 
الرمزي،  اإلله  هذا  لعبادة  الرسمي  اإلطار  يف  حكمه،  فرتة 
حدثت إذن الوحدة بني أكرب كفالتني وقعت تحتهام هذه 

الوالدة؛ والدة ديونيزوس ووالدة أثينا. 

طبيعة العرض هذه 
تحيل، بدورها، إلى 
أصول التراجيديا؛ 
إذ يبدو جيدًا، في 

الواقع، أن التراجيديا 
ما كان لها أن تولد 
إال حين ُوجدت تلك 

األلحان الدينية 
المرتجلة، التي من 
المفترض أن تكون 

خرجت منها
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هكذا، نحن منتلك نقطتي انطالق متامثلتني، يبدو الجمع 
بينهام جوهرياً يف والدة الرتاجيديا. دون أن يعني ذلك، مع 
األسف، أن حصة هذه النقطة أو تلك يف هذا الجمع، وال 
الطريقة التي يتّم بها، تظهر لنا بوضوح. وبني االرتجاالت 
نعرف  ال  الذي  الرسمي  العرض  وبني  البدايات  يف  الدينية 
أطروحات  إىل  فتتحّول  االنتقالية،  األطوار  تنقصنا  غريه، 

وصيغ يغّلفها الغموض. 

3

الفصل الثالث

تظهر خصائص الرتاجيديا األصلية واضحة من النظرة األوىل: 
تبني الرتاجيديا اليونانية يف عمل واحد فريد عنرصين لهام 

طبيعة مختلفة، هام الجوقة والشخصيات.

الحامسية  القصيدة  من  سواء  نشأت،  الرتاجيديا  وألن 
فإن  الحامسية،  القصيدة  أساليب  محاكاة  من  أو  نفسها، 
كانت  لقد   : مفاجأة  أي  عىل  تتوفر  ال  االزدواجية  هذه 
القصيدة الحامسية، يف الواقع، حواراً بني شخصية وجوقة.

فهو  اإلغريقية؛  الرتاجيديا  يف  أساسياً  االقتسام  هذا  يبقى 
األبيات  داخل  األدبية،  األعامل  لكل  األدبية  البنية  يطبع 

املستعملة، كام أنه يناسب أيضاً اقتسام الفضاء.

     إن الرتاجيديا اإلغريقية، يف الواقع، ُتلَعًب يف مكانني يف 
اآلن ذاته؛ ويكفي، من أجل فهمها، رؤية بقايا أي مرسح 
دائرة  نصف  تشكل  مدرجات  يشغل  الجمهور  إغريقي. 
تطل  عالية  جدران  املدرجات  هذه  أمام  وتوجد  واسعة. 
عىل الخشبة، التي ميكن أن نقارنها بخشبة مسارحنا. كانت 

هذه الخشبة مكاناً مخصصاً للشخصيات. وكان يعلوها ما 
يكن  مل  تظهر.  أن  لآللهة  ميكن  كان  حيث  الشفة،  يشبه 
وبعض  األبــواب  بعض  فقط  بل  حقيقي،  ديكور  هناك 
الرموز التي تحيل عىل إطار الفعل؛ عادة، كان الفعل يتم 
يف الخارج، أمام بوابة قرص، عند الرضورة، وآلة من آالت 
املرسح20 ميكن أن ُتظهر عىل الخشبة لوحة أو حلقة قصرية 
تكشف عن فعل َتم يف الداخل. كل ذلك كان بسيطاً ويرتك 
يشء،  كل  رغم  لكن،  الجمهور؛  لخيال  جداً  كبرية  حصة 
مارسها  بأساليب  مقارنتها  ميكن  بأساليب  يتعلق  فاألمر 

املرسح الفرنيس التقليدي.

  يف مقابل ذلك، كانت يوجد اختالف كبري؛ ألن، باإلضافة 
ما  عىل  يحتوي  القديم  املرسح  كان  الخشبة،  تلك  إىل 
نقول:  حني  نقصده  الذي  باملعنى  األوركسرتا،  نسميه 
ساحة  عن  عبارة  األوركسرتا  كانت  األوركسرتا«.  »مقاعد 
دائري  هيكل  مركزها  يف  يوجد  دائري،  شكل  يف  شاسعة 
مخصصة  الساحة  هذه  وكانت  ديونيزوس؛  إىل  مهدى 
ُكلياً لتحركات الكورال. كانت الخشبة، بكل تأكيد، تشكل 
عمق األوركسرتا؛ وكانت بعض األدراج تؤدي الواحدة إىل 
األخرى. ورغم ذلك، يبقي املكانان جد مختلفني؛ املمثلون، 
وهؤالء  الجوقة؛  يف  بامُلرَتلني  يختلطون  ال  الخشبة،  عىل 

املرتلون ال يصعدون أبداً إىل الخشبة.

الذي  املكان  عن  النظر  بغض  أخرى،  بعبارة  الكورال،  إن 
تجري  التي  الحركة  عن  مستقال  ما  بشكل  يبقى  يشغله، 
يشجعهم،  أن  املمثلني،  مع  يتحاور  أن  ميكنه  أمامه؛ 
يبقى  لكنه  ويهددهم.  بل  منهم،  ويتهيب  وينصحهم، 

مبتعداً.

نحن نمتلك نقطتي انطالق 
متماثلتين، يبدو الجمع بينهما 
جوهريًا في والدة التراجيديا. 

دون أن يعني ذلك، مع 
األسف، أن حصة هذه النقطة 

أو تلك في هذا الجمع، وال 
الطريقة التي يتّم بها.

وألن التراجيديا نشأت، سواء 
من القصيدة الحماسية 
نفسها، أو من محاكاة 

أساليب القصيدة الحماسية، 
فإن هذه االزدواجية ال تتوفر 

على أي مفاجأة
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شغلت  فإذا  بدقة.  محددة  وظيفته  فإن  تبقى،  فيام  أما 
غنائياً  كان  الذي  دوره،  يناسب  ذلك  فإن  األوركسرتا، 
الديني  اإلمياء  من  تبدأ  الحركات،  من  مجموعة  ويشمل 
ويرقص.  يغني  كان  وباملجمل،  الحقيقي.  الرقص  حتى 
إىل  الكورال  برئيس  األمر  يصل  أن  طبعاً،  باإلمكان،  وكان 
كان  )كام  الشخصيات  إحدى  مع  شفهياً  حواراً  يجرَي  أن 
ميكن ملمثل معني، وقلياًل ما يحدث ذلك، أن يكلم نفسه(؛ 
بالغناء أو بالرتتيل عىل  الكورال يف كليته ال يعرب إال  لكن 
األقل. وذلك ُيرتجم يف بيت واحد: فحني يكون املمثلون، يف 
الرتاجيديا اإلغريقية، يعربون يف بيت خاميس التفعيلة )ال 
يستعمل الشكل الغنايئ إال تحت إحساس عاطفي قوي(، 
ما تشكل  وغالباً  بالغنائية؛  أبيات خاصة  الكورال يف  ُيعرب 
ودامئاً  متعاقبة،  مقرتنة،  املقاطع  من  مجموعات  األبياُت 
إن  كوريغرافية.  بتطورات  مصاحَبة  ودامئاً  بذكاء،  مَنَسَقة 
املائلة  األحرف  االختالف:  لهذا  تنتبه  لدينا  النش  طبيعة 
تعني فيها للنظر األجزاء املرتلة، التي تظهر من بينها وعىل 

رأس القامئة املجموعات الكورالية.

دوماً  تجري  كانت  اإلغريقية  الرتاجيديا  أن  هي  والنتيجة 
عىل تصميمني، وأن بنيتها متَحَكٌم فيها مببدأ هذا التناوب. 

اإلغريقية  الرتاجيديا  فإن  ستار،  بدون  ُتقدم  كانت  وألنها 
الفعل  متييز  يتم  ذلك،  مقابل  ويف  الفصول؛  إىل  تفتقد 
فيها بعدد معني من األجزاء، ُتسمى حلقات، تفصل بينها 

مقطوعات غنائية تؤديها الجوقة داخل األوركسرتا.

الوقت  يتطلب بعض  األمر  أن  إىل ذلك، ومبا  باإلضافة     
فإن  فيها،  ويشارك  األوركسرتا  إىل  الكورال  يدخل هذا  يك 
)يسبق  مدخاًل  عادة  تتضمن  للرتاجيديا  االعتيادية  البنية 
البارادوس21  أو  الكورال(  دخول  ثم  الكورال(،  دخول 
)املكتوب غالباً عىل إيقاع السري(، ثم الحلقات املقطوعة 
بأغاين الجوقة )stasima(22، ميكن أن يتغري عددها، حسب 

الوضعية،، من انثنني إىل خمسة، ويف األخري يخرج الكورال، 
ويسمى اإليكسودوس23.

مل يكن ذلك مينع من أن ينخرط املمثلون وأعضاء الجوقة 
تيار عاطفي واحد. كام كان يوجد شكل واحد محدد  يف 
حواري  نشيد  عن  عبارة  كان  العالقة:  هذه  فيه  ُترتجم 
يجري بني املمثلني والكورال كان ُيسمى الكوموس24. وكام 
كتب أرسطو )كتاب الشعر(25، » الكوموس هو نشيد ديني 
يصدر يف آن واحد عن الكورال والخشبة«، ويرتجم االتفاق 
بينهام؛ ويلحم يف كل واحد الخشبة واألوركسرتا. ومحسوبة 
عىل  ليست  التي  الرتاجيديات  الواحدة  اليد  أصابع  عىل 

األقل حلقة تتحول فيام بعد إىل كوموس.

مجمل  يف  يوجد  جداً،  واضحاً  تصمياًم  يشكل  ذلك  كل 
الرتاجيديات اإلغريقية ومييزها عن باقي األعامل املرسحية. 
لكن سيكون من الخطأ الحديث فقط عن القواعد. وحني 
كانت الرتاجيديا الفرنسية يف القرن السابع عش منشغلة 
الرتاجيديا  كانت  ثابتة،  الستعامالت  باالمتثال  باستمرار 
اإلغريقية ال تتوقف عن الخلق، واإلبداع؛ ووحدها حيويتها 
الداخلية تيضء داللة بنية تبدو مشوشة من الوهلة األوىل.

كان  نفسه  فالنوع  يشء.  كل  رغم  طبيعي،  أمر  وذلك    
وإذن  منوذج.  أو  سابق  أي  عىل  يتوفر  ال  حديثاً،  اخرتاعاً 
تكييفه  وجَب إطالقه، تحريره وتحسينه. كام َوَجَب أيضاً 
ملنافع متغرية، لتطلعات جديدة كانت تولد باستمرار. فبني 
472 و405، تلقى تأثري عدة طفرات، انتظمت داخل تطور 

شبه مستمر.

املؤسسني  بالعنرصين  خصوصاً،  املتعلقة،  األهمية  إن 
طرأت  الغنايئ-  والكورال  الدرامية  الحركة  للرتاجيديا- 
أنها أصبحت عكسية.  إىل درجة  تغيريات طفيفة،  عليهام 
تجدد  إىل  انتهى  نتائج،  عدة  إىل  أدى  الذي  التغري،  وهذا 
كامل: مرسحيات قدمية يف البداية، وهكذا وصلنا، يف طرف 

أقل من قرن، إىل مرسح قريب من مرسحنا.

كان الكورال، يف األصل، العنرص األكث أهمية يف الرتاجيديا. 
كان يسهر يف  الرتاجيديا،  مباراة  األمر مبتهيئ  يتعلق  حني 
أعضاء  اختيار  عىل  املدينة  ُقضاة  أكرب  من  اثنان  البداية 
يتحملون  أغنياء،  يتعلق مبواطنني  األمر  أن  أي   – الكورال 
الخمسة  واستجواب  اختيار  رشف  لهم  وكان  املصاريف، 

التراجيديا اإلغريقية كانت 
تجري دومًا على تصميمين، 

وأن بنيتها متَحَكٌم فيها بمبدأ 
هذا التناوب
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عشة عضواً يف الكورال، يسمون املرمنون26. نفس القاضيني 

مبعنى  الكورال«،  »يطلبون  الذين  الشعراء  أيضاً  يختاران 

يطلبون التباري. والشاعر الذي حصل عىل كورال، هكذا، 

بنفسه،  به  يتكلف  مبدئياً،  إنه،  تكوينها.  مهمته  تكون 

مادام ميتلك موهبة »رئيس الكورال«. مبعنى آخر، لقد كان 

الكورال ُيعترَبُ نقطة انطالق العرض.

 العديد من العناوين، باإلضافة إىل ذلك، تشهد عىل هذه 

العثور  نادراً  ليس  الواقع،  يف  الكوميديا،  ومثل  األهمية. 

الكورال.  لفرق  امُلسَندة  لألدوار  إشارة  فيها  تراجيديا  عىل 

»املهذبون«،  القرابني«،  »حاملو  »املترضعات«،  »الُفرس«، 

بالنسبة  وأيضاً  الحالة.  هــذه  متثل  تراجيديات  كلها 

ل«أوريبيد«27، يف »الطرواديون« أو »الفاجرات«. ويحدث 

طبيعة  تسمح  أن  دون  هكذا  العنوان  ُيطلق  أن  أيضاً 

الحال مع  الرتاجيديا؛ مثلام هو  الكورال بتحديد مضمون 

»الرتاكينيات« لسوفوكل، أو  »الفينيسيات« ألوريبيد. 

كانت هذه العادة تتوافق مع حقيقة أن يف األصل كانت 

متثل  كانت  لقد  املأساة.  سياق  يف  رئيسية  للكورال حصة 

أمامهم.  يجري  الذي  بالفعل  كثرياً  مهتمني  غري  أشخاصاً 

وكانت أغانيهم تحتوي عىل عدد مهم من األبيات.

يف  الكورال  ُيكونون  الذين  الشيوخ  فخروج  هكذا،       

انهيار  أو  بصعود  مبارشة  يتعلق  إليشيل28  »الُفرس« 

ملكهم. فمن أجلهم يخافون، عىل مستقبلهم الخاص الذي 

يتساءلون عنه؛ ألن نجاة بلدهم رهنٌي بنجاة جيشه. ونفس 

يتكون  حيث  تيبس«29،  ضد  ل«سبعة  بالنسبة  اليشء، 

الكورال من نساء املدينة، اللوايت كن يخفن يف كل لحظة 

من نكبة وطنهن، وال يكففن عن نش مناخ مدينة منهوبة 

ومسلوبة. ُكن خائفات وُهن يفكرن يف ما ينتظرهن، »نساء 

– أرامل املحاربني، يا لألسف، شابات وعجائز يف نفس اآلن- 

تجرهن الخيول، وأيضاً هاربات...« )329-326(. »إيتيول«، 

لكنهن ال  بالهدوء؛  االلتزام  ويُحثهن عىل  ُيؤنبهن  ملكهن، 

أريد أن أطيعك، لكن  أنفسهن:«  السيطرة عىل  يستطعن 

يف  املستقر  والذعر،  اليقظة،  يف  قلبي  عىل  يسيطر  الفزع 

من  أخاف  »أنا  الهلع:  ُيشعل  داخل،  يف  روحي،  بوابة 

الجيش الذي يحارص جدران مدينتنا، مثلام ترتعد، الحاممة 

287-( املــوت...«  درجة  إىل  األفعى  من  خوفاً  الحاضنة، 

كورال  وبني  نفسه  سيُد  رجل  بني  املفارقة  نفس   .)294

»املترضعات«؛  تراجيديا  يف  مفزوعات  نساء  من  يتكون 

ألن الكورال، هنا أيضاً، يتكون من نفس النساء امُلَهددات. 

وهنا، أيضاً، بقنَي خائفات باستمرار، رغم توبيخ والدهن: 

يخفق.  أسود،  اآلن  قلبي  الرعشات عىل روحي؛  »ستجثم 

أنا ميتة من الرعب.«  ما رآه أيب من مرصده سيطر عَل: 

.)784-786(

  هذه األمثلة الثالثة، رصخات الرعب هذه املختارة بصدفة 

هذا  من  مرسحيات  يف  الكورال  أن  كثرياً  ُتبني  النص،  من 

إنه األهم إطالقاً.  الفعل.   عن  خارجاً  النوع، ليس عنرصاً 

فمن أجله، وبواسطته، ميكن التأثري يف الجمهور. فندرك يف 

األخري أنه موجود من أجل أن يتدخل، ويترضع، ويأمل، و 

يف األخري تقوم مشاعرهم، بني فينة وأخرى، بقطع مختلف 

مراحل الفعل.  

تراجيديات مثل هذه، يجب  أنه يف  الواضح جداً،     من 

بنسيج  اآلخرين  من  أكث  مهتاًم  يكون  أن  الكورال  عىل 

فيها.  دور  أي  لعب  عن  عاجز  هو  ذلك  ورغم  األحداث، 

من  أو  نساء،  من  ُمَكَوناً  أيضاً  األحيان  غالب  يف  ويكون 

شيوخ، بحيث ال يستطيعون الذهاب إىل الحرب، أو حتى 

الدفاع عن النفس: يقدم الشيوخ يف مرسحية »الفرس« ويف 

»أغاميمنون«30 أمثلة واضحة جداً؛ والذين يف »أغاميمنون« 

يشتكون من ذلك يف بداية املرسحية.  
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هوامش 

وعرشاً  لسوفوكليس،  وسبعاً  إلسخيلوس،  مرسحيات  سبع  يضم  هادريان  مرحلة  اختيار   -  1
ليوربيديس. املرسحيات األخرى ليوربيديس أحُتفظ بها فيام بعد 

2 - معركة وقعت بني اليونانيني والفرس سنة 480 قبل امليالد. )م(

3 - رجل دولة ومرّشع وشاعر إغريقي ولد حوايل سنة 640 ق.م، وتويف سنة 558.

.Lénéenne -4 - هي أعياد إغريقية يتم االحتفال بها يف أثينا عىل رشف اإلله ديونيزوس

5 - Dithyrambe.

6 - Périclès.)495-429 av.J.c(.

Solon  - 7 شاعر ورجل دولة ولد بأثينا حوايل 640 ق.م.

8 - Arion.

9 - Cf, Jean Diacre, texte cité dans Rheinisches Museum, 1908, p.150, et la 
Souda.

10 - Corinthe.

11 - Périandre.

Sicyone - 12, مدينة يونانية قدمية )القرن الثالث ق. م(.

Adraste - 13, ملك سيسيون، يف األساطري اإلغريقية.

14 - Cf, Hérodote, V, 67.

15 - Clisthène.

Péloponnèse - 16 : موقع سياحي يوناين مرت منه العديد من الحضارات.

Thespis- 17 : )القرن السادس ق.م(، وُيعترب مخرتع الرتاجيديا واملمثل.

18 -Cf. Marbre de Paros : I G XII , 5, I, 444 et Charon de Lampsaque, dans 
Jean Diacre.

Acropole - 19 : كلمة يونانية معناها املدينة العالية أو الحصن.

20 - Ekkuklèma.

Parodos - 21النشيد الذي تبدأ به الرتاجيديا اإلغريقية: 
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22 - غناء يؤدى يف لحظة من الرتاجيديا اإلغريقية، تقوم فيه الجوقة بالتعليق عىل الوضعية 
الرتاجيدية وتحليلها

Exodos -  23 الجزء األخري من الرتاجيديا اإلغريقية. تغادر فيه الجوقة األوركسرتا. ويعتربها 
أرسطو الجزء الثالث الذي: يحتوي عىل الكالم، بعد املدخل والحلقات.

24  - Commos. 

25 -  Poétique, 1452 b.

26 - : كانوا يف البداية يتكونون من خمسني فرداً؛ ثم أصبحوا اثنا عرشة، ومع سوفوكل أصبحوا 
  -Choreutes.خمسة عرشة

27 - مؤلف مرسحي إغريقي، بدأ تأليف الرتاجيديات مند سنة 455 ق.م. 

مؤلفي  أكرب  من  واحداً  ُيعترب   .456 سنة  وتويف  ق.م.   525 حوايل  ولد  مرسحي  مؤلف   -  28
الرتاجيديات اإلغريق. 

  -Thèbes.29 : مدينة إغريقية، كانت من أهم املدن يف دلك الزمن

 - Agamemnon.»30 : بطل إغريقي وملك »ميسينيس
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النبوغ المغربي

وظيفة األدب المغربي

ى سعيد ِحجِّ

ج العقل ويوِقظ الخيال، التَّساؤل بشأن ما نكتبه وننرشه من كتابات، وما  ر الفكر، وُيؤجِّ بني أهّم ما ُيَطوِّ
ميكن أن َتتَِّسم به من ُجْرأة يف التغيري، ويف َحْفز األدباء والُكتَّاب واملفكرين والعلامء، عىل تجديد األفكار، 
عوبات التي تقف يف طريقه. وتجديد الُعقول وَتْحييِنها، وتوسيع الخيال، بل تحريره من كل العوائق والصُّ

سعيد حجي ]1912 ـ 1942[، هو واِحد من ُرواد التحديث 
والتجديد. وهو رائد من رواد الصحافة الوطنية، كان له أثر 
واضح يف »النهضة« املغربية، أو يف طرح سؤال هذه النهضة، 
طليعة  اعتربه  الذي  املغريب  األدب  عليه  يصري  أن  ميكن  مبا 
ْنا أفقه وطريَقه، ألنَّ وظيفة  ُكل تجديد وتغيري، إذا نحن غريَّ
األدب، من وجهة نظر سعيد حجي، أن ُيغريِّ الحارض، ليذهب 
بنا نحو املستقبل. تأخري هذا العمل، أو هذه النهضة، والتََّلُكؤ 
يف االنخراط فيها، هو تأخري وتعطيل للمجتمع، ولكل يشء يف 
ْيحَة«، ومن ينتظرهم  يه حجي »الصَّ هذا املجتمع. فام ُيَسمِّ
وع يف النهوض،  ُ ممن سيجرؤون عليها، ليست سوى هذا الرشُّ
ويف تجاوز الصعوبات والعراقيل، ويف وضع األدب، الذي هو 
القاطرة التي ستُجّر خلفها غريها من مجاالت الثقافة والفكر، 
عىل السكة، ألنه خارجها، منحرف عنها، مل ينطلق بعد، مبا 

ميكن أن يكون عليه.

يبدأ  ما  وهو  واملقدمة،  الطليعة  هو  حجي،  عند  فاألدب، 
الفاِتَح، رمبا ألنَّ  ليكون  التحديث،  فيه  بالتغيري، وما يجري 
حجي يعرف أنَّ األدب، كان دامئاً مجال إبداالت يف الثقافة 
أنَّ الزمن الذي يتحدث فيه  بغريه، خصوصاً  العربية، قياساً 
من  عليه  يالحظه  ما  رغم  بامتياز،  األدب  زمن  هو  ي،  ِحجِّ

ات. كبواٍت أو تعرثُّ
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وكأنَّنا بحجي يتكلَّم معنا نحن اليوم، فاألدب، يحتاج، دامئاً 
اٍت، إىل ُجْرأة يف النقد ويف التفكيك والتغيري، ما مل  إىل رجَّ
يحدث هذا، َسنظنُّ أن ما نكتبه، هو آخر ما بلغناه، وأنه 
ُدون. ليس يف اإلمكان أْبَدع مام كان، كام كان الُقدماء ُيردِّ

النبوغ املغريب، هو وليد مثل هذه العُقول التي علينا أن 
نعود لقراءة ما تركته لنا من مرياث، لنقرأها، ونفهم من 
الكتابة  إليه، وما كانت هواجسها، يف  خاللها ما َطَمَحت 

ؤال، ويف مواجهة كل أشكال التخلَّف والجمود.  والسُّ

ه  ه الصحايف، وِحسِّ ه النضايل، وحسِّ سعيد حجي، كان، بحسِّ
الثقايف واألديب، رائداً من رواد التحديث، رغم قسوة زمن 
االحتالل التي عاش فيها، لكن عينه كانت عىل املستقبل، 

وهذا جوهر النبوغ وحقيقُته. 

ى وظيفة األدب المغربي - سعيـــد ِحجِّ
أو  تطور  نحو  تسري  حياتنا  أن  ريب  من  هناك  »ليس 
باألحرى نحو انقالب يعم بصورة تدريجية جميع مظاهرنا 
وليس هناك أي ريب يف أننا بعد سنوات معدودة سنقرب 
عن  نتساءل  حينئذ  فنصبح  مجهول  مستقبل  يف  حارضنا 
كثري من صور حارضنا هذا فال نجد لها من أثر. ليس يف 
نقطة  يف  جميعه  هو  الريب  ولكن  ريب  من  كله  ذلك 
واحدة: أفرتانا نتجه يف تطوراتنا املقبلة وانقالباتنا املنتظرة 
ونحن عىل بصرية من األمر يضع مفكرونا الخطط فتتبع 
النفس  أعامق  يف  ما  يردد  صدى  تطورنا  أو  انقالبنا  فإذا 

املغربية من حيوية برهنت عليها يف تاريخنا املايض؟

يظهر جليا ملن يلقي نظرة واحدة عىل مجتمعنا أنه سائر 
وال  الزلل  مواقع  له  يكشف  مصلح  فال  يجرفه  تيار  يف 
نري يدفعه خطوة صحيحة نحو تطور منشود فكل  عقل 
ما هنالك أن الوسط املغريب يسري عىل غري هدى ويتتبع 

خطوات الغري دون أن يعلم من أمرها شيئا.

ولعل الوقت آن لنفكر يف هذا املستقبل ولنضع لتطوراته 
شخصيتنا  عن  بها  ونبني  مصرينا  بها  ندعم  متينة  أسسا 

وبذلك نتلمس قوة وجودنا.

ولكن قبل أن نتطلب هذا الحيز من التفكري يف مستقبلنا 
يجب أن تدوي صيحة عالية تعلن يف غري وجل أن حياتنا 
ينقصها كثري من عنارص القوة وأنها محفوفة مبظاهر يجب 
أن تحارب وأن الجمود يحول بينها وبني النور فتظل بذلك 

يف ظالم دامس وتجد مكروبات التأخر معفنة تعشش يف 
خالياها وتحبس الدم فال يرسي يف عروق األمة لتنتعش 

ولتتقدم خطوة واحدة.

يف  نطمح  ال  فنحن  الصيحة  تلك  عىل  يتوقف  يشء  كل 
مرحلتنا الحارضة أن تصبح أمتنا قادرة يف أي ميدان من 
ميادين الحياة ولكننا نرغب يف يشء واحد هو أن تقدر 
األمة حالتها من التأخر والجمود وهناك يتناوب املفكرون 
املأمون  طريقها  األمة  وتأخذ  الناجعة  األدوية  ليرشحوا 

نحو التطور الصحيح واليقظة الحقة.

فمن يجرؤ عىل تلك الصيحة؟

وال  املفكرون  وال  العلامء  الصيحة  تلك  عىل  يجرؤ  ال 
املصلحون وال الفنانون إمنا يجرؤ عليها األدباء.

أصوات  تردد  صيحة  عىل  يجرؤون  الذين  هم  األدبــاء 
التي  املنتعشة  اآلالم  عن  وتفصح  أجدادنا  من  الغابرين 
التي  للمجهودات  وترمز  اليوم  املصلحني  خلد  يف  تدور 

سيبنى عليها مصرينا يف املستقبل.

األدباء هم دعائم التطورات االجتامعية الصحيحة وعىل 
والعلامء  واملفكرون  املصلحون  يرسم  األوىل  مجهوداتهم 
وكل العقول النرية خططهم. ذلك ألن األديب يتكلم من 
أعامق نفسه فال يخاطب األشباح ولكن يخاطب النفوس 
يف أعامق أغوارها فينتزعها من خمولها املميت وينتشلها 
من حياتها اآلسنة ليجعلها تعيش لحظة وقد تجردت من 
من  جو  أي  تجد  وهناك  الجمود  وشوائب  التأخر  أدران 
بالحياة  نفسها  تلزم  جو  وأي  العامل  فيه  يعيش  الحرية 
فيه وهناك ال غري نجد يف األمة من يردد دعوة املصلحني 

ويستمع ملوعظة املفكرين.

تلك الصيحة هي مهمة األديب املغريب، فال يطمع األدباء 
املغاربة أن يعيشوا لخيالهم وإنتاجهم كام يعيش األدباء 
مجهودات  فكل  الرقي  من  حظها  أخذت  أخرى  أمم  يف 
املغاربة يجب أن تتجه نحو األمة فاستقالل الفرد ال وزن 
الفرد  وتذوق  لجمودها،  مستعبدة  األمة  دامت  ما  له 
الحياة ال يستطاب وهو يرى الجهالة  ملظاهر الجامل يف 

تحتل كل جزء من أمته حله أو ارتحل عنه.

تلك الصيحة هي مهمة األديب املغريب فهل قدرها وهل 
استعد لها؟ ...«.
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مـن غـرفـة الـتحـريـر

هلل شريق
عبد  الثقافة الشعبية 

ينطلق بعض الكتاب والباحثني يف تعاملهم مع اإلنتاج الثقايف واألديب من نظرة ثنائية متيز بشكل تفاضل بني الثقافة العاملة 
اللغات  عىل  موقوفا  والثقايف  األديب  اإلبداع  ويجعلون  العامي،  أو  الشعبي  واألدب  الرسمي  األدب  وبني  الشعبية،  والثقافة 
الرسمية أو الفصيحة. أما اللغات العامية واللهجات الشعبية فهي، يف نظرهم  دون مستوى الثقافة والوعي واإلبداع. بل واعترب 
بعضهم األدب الشعبي، والرتاث الشعبي عامة،رجعيا ومتخلفا يف كثري من مظاهره، يستخدم لتكريس التخلف والعودة إىل 

عهد الخرافة واألسطورة،ولذلك ال ميكن، يف نظرهم،إدخاله يف بناء الثقافة الوطنية .

األحكام ال  فإن هذه  الخرايف،  والفكر  التخلف  بعض جوانبه من مظاهر  الشعبي، يف  الرتاث  عليه  ينطوي  قد  وبالرغم مام 
تنسحب عىل جميع أشكاله ومظاهره ومتخيالته، ألن  الدراسات واألبحاث العلمية املعارصة التي أنجزت يف مجال الثقافة 
الشعبية واألسطورة، وما سمي بـ «الفكر الربي «، وعن العادات والتقاليد واملعارف البدائية لبعض الشعوب والقبائل القدمية 
والحديثة ) أبحاث كلود ليفي شرتاوس مثال (، أثبتت أن الفكر الشعبي يقوم يف كثري من مظاهره عىل منطق خاص وعىل بنى 
معرفية وفلسفية خاصة، وأن جميع ثقافات الشعوب، بدائية أو متحرضة، تنطوي عىل بنيات عقلية خاصة لها منطقها املتميز 
وانسجامها الداخل الخاص، وأن التصور األحادي السابق ال يعدو أن يكون ضحية مركزية ثقافية مستهجنة ال تسلم بواقع 

الخصوصيات والفروق بني الثقافات وال تحرتم املختلف منها. )1( 

اللغة، يف حد ذاتها،عربية فصيحة أو عامية، فرنسية أو  اللغة واإلبداع، فيبدو أن  اللغة، أو إشكالية العالقة بني  أما مسألة 
فارسية أو أمازيغية، ال دخل لها يف تحديد مستوى إبداعية أو أدبية النصوص،ألن هذه املسألة تخضع ملقاييس أدبية ونقدية 
عامة تكاد تخضع لها اإلبداعات األدبية والفنية، نسبيا، يف مختلف اللغات، وهي تندرج ضمن ما ميكن تسميته بـ”الشعرية 
كالخلق  اللغات،  كل  يف  اإلبداعية  األدبية  الكتابة  بني  مشرتكة  عامة   وخصائص  هناك رشوطا  أن  إذ  األدبية”،  أو”  العامة” 
الخيايل، والتشكيل الفني واللغوي، والتعبري بالصورة والرمز، أو بالحيك والرسد والحوار. ثم إن اإلبداع فعالية إنسانية مشرتكة 
بني جميع الناس والشعوب، وليست حكرا عىل فئة أو طبقة أو رشيحة دون أخرى، من غري أن يعني هذا نفي الخصوصيات 
التاريخية  السياقات   نتيجة  الشعوب،  ببعض  الخاصة  املحلية  والثقافية  األدبية  واألنواع  الخاصة،واألشكال  املقاييس  وبعض 

والخصوصيات الثقافية واالجتامعية.

والثقافة الشعبية املغربية تتميز بالثاء والتنوع يف كل مجاالتها، وبتعدد مكوناتها وروافدها القدمية والحديثة بفعل التفاعالت 
الثقافية والحضارية التي تعرض لها املغرب يف العصور القدمية والحديثة، وبحكم موقعه الجغرايف املرتبط بإفريقيا واملطل 
الدراسة والبحث واالهتامم، يف  أوربا واملحيط األطليس. وهي يف حاجة إىل مزيد من  املتوسط وجنوب  األبيض  البحر  عىل 
تعدد أشكالها وأمناطها، يف امليدان األديب والفني واملعريف، يف مجال الحيك والشعر واملرسح والقصص واألحاجي واألمثال، ويف 
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هلل شريق
عبد 

مجال الغناء والرقص واأللعاب والنكت واأللغاز، وأيضا يف ميدان الطب الشعبي والفالحة واملعامر واللباس والطبخ والصناعة 
التقليدية، ومجال القيم وعادات املعيشة وأمناط  الحياة. وبسبب اإلهامل والتهميش ضاع الكثري من تراثنا يف هذه املجاالت 

ضمن ما ضاع من الرتاث املغريب املتنوع القديم والحديث.

 ومن أجل تقديم صورة موضوعية وشمولية عن الثقافة املغربية ومميزاتها اإلبداعية واملعرفية، البد من النظر إليها، مبنظور 
تجلياتها ومكوناتها  الوطنية، يف مختلف  الوحدة  إطار  والخصوصية يف  والتنوع  التعدد  يراعي  واقعي ودميوقراطي  تاريخي 
وتعددها اللغوي واألديب والفني واملعريف، عىل املستوى الوطني والجهوي، بروافدها اإلفريقية واملتوسطية واألندلسية، العربية  
الفصيحة والعامية، واألمازيغية والحسانية الصحراوية واليهودية. وميكن أن نقرتح يف هذا اإلطار توسيع مجال االهتامم باألدب 
الشعبي والثقافة الشعبية عامة يف الجامعات املغربية، وتأسيس مجلس وطني تسند إليه مهام جمع وتدوين وإبراز أشكال 
الفنون واآلداب واملعارف والعادات والطقوس الشعبية املنسية واملهمشة، وتنظيم لقاءات ومهرجانات وطنية وجهوية إلبراز 
التي  الدراسات واألبحاث  الغنى والتنوع.و  أبعاد إنسانية ومعرفية وتاريخية، وما تتميز به من مظاهر  ماتنطوي عليه من 
يتضمنها هذا العدد من مجلة “الثقافة املغربية” تكشف  كثريا  من هذه املكونات والتجليات والخصوصيات املميزة لألدب 

الشعبي والثقافة الشعبية املغربية عامة.

1 ـ محمد بن حمودة : األنثوبولوجيا البنيوية  أو الحق يف االختالف ـ مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ـ ط 2/1990 
ـ ص : 65 /...




