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بالرغم من اأن عامل اليوم ميوج بو�صائل التوا�صل الإلكرتونية املتعددة، 

والف�صائيات املختلفة، اإل اأن التوا�صل الثقايف ل ياأخذ ن�صيبا كبريا من ذلك. 

الأحداث  على  اإما  ال�صوء  ت�صلط  اجتاهاتها  اختالف  على  الإعالم  و�صائل 

الكبرية، اأو على الغريب ورمبا املده�ش يف �صياق ثقافات اأخرى.

التاريخ،  اأعماق  التي ت�رضب جذورها يف  الرتجمة وهي  فاإن  ولذا 

�صتبقى واحدة من اأهم ركائز التوا�صل املوؤثر بني ال�صعوب.

فالرتجمة الثقافية ل تبحث عن الإثارة اأو الت�صويق لكنها تعمل على 

نقل اأفكار وعادات وقيم ثقافية اإىل ثقافات اأخرى.

جديدة،  مبفاهيم  الأخرى  الثقافات  اإغناء  هو  الأ�صا�ش  والهدف 

وروؤى خمتلفة، واإحداث وعي جمعي عاملي مبا ينتجه اإن�صان هذه الأر�ش، 

احل�صارات  من  ال�صتفادة  حق  وميلك  الإن�صانية،  عامل  يف  يت�صاوى  الذي 

الأخرى، وي�صهم مبا لديه لتقدميه لالآخر.

عاملنا  يف  كثرية  وموؤ�ص�صات  الأدبي،  جدة  نادي  يجعل  ما  وهذا 

التوا�صل  و�صائل  اأهم  الرتجمة  اأن  قناعة  على  اأخرى،  عوامل  ويف  العربي، 

الثقايف، وهي ل تنقل املنتج املادي، لكنها تقدم املنتج الفكري وال�صلوك 

الإن�صاين.
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فاإنها حني حتقق جناحا  نوافذ حتتفي بعددها الأربعني،  واإذا كانت 

واملرتجمات،  املرتجمون  الأ�صاتذة  هم  الف�صل  اأ�صحاب  فاإن  وح�صورا، 

الذين يبذلون جهدا كبريا، ويفعلون ذلك عن قناعة واإميان بر�صالتهم، لأنهم 

ينتظرون  حني  القراء  وال�صادة  متعددة.   لثقافات  مت�صعة  روؤى  اأ�صحاب 

�صدور نوافذ، فالأنهم يرون فيها ما يحقق بع�ش طموحهم للتوا�صل املعريف 

والثقايف ل�صعوب الأر�ش املتعددة يف عامل اليوم.

مواد متنوعة من مقالت ثقافية، وق�صائد �صعرية، وق�ص�ش ق�صرية، 

متثل ثقافات متعددة من �رضق عاملنا وغربه، يحويها هذا العدد.  اأجزم اأنها 

�صت�صيف قيمة معرفية لقراء وقارئات نوافذ.

التوا�صل  عرب  وم�صاهماتكم،  بتوا�صلكم  عنايتها  نوافذ  توؤكد 

التحرير،  بجهود  و�صتعمل   ،)nawafidh@hotmail.com( الإلكرتوين 

ودعم رئي�ش واأع�صاء جمل�ش اإدارة النادي، على �صدور منتظم اإن �صاء اهلل.

عبدالعزيز ال�سبيل



مقـــــاالت
ال��رج��م��ة ي����دي  ب���ن  م���ره���ن���ات   ●
● التداولي���������������������������������ة والأدب
ال��ل��ي��ن��دي اإي���زاب���ي���ل  م���ع  ل���ق���اء   ●
ال��ن�����ص�����������������و���ص ق��������������راءة   ●
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مبـــرهــنــــــــات)1(

بيــــن يـــــــــدي 

التـرجــــــمــــــة

ما الرجمة؟

حالت  من  خا�صة  حالة  الرجمة 

متا�ص اللغات: فهي باملعنى الوا�صع كلُّ �صورة 

من �صور »الو�صاطة اللغوية«، متّكن من نقل 

فالرجمة  خمتلفة.  بلغات  متكلمن  بن  اخلر 

لغة  اإىل  اأ�صل  لغة  من  لر�صالة  نقل  هي  اإمنا 

هدف.

على  معا  اآن  يف  الرجمة  وتطلق 

اأمرين: على عملية الرجمة، اأي على ن�صاط 

وعلى  احلركي(،  معناها  )وهذا  املرجم 

حا�صل ذلك الن�صاط، اأي على الن�ص الهدف 

معناها  يت�صع  ال�صكوين(. وقد  معناها  )وهذا 

فتطلق جمازا على كل تعبري اأو متثيل اأو تاأويل 

)كاأن يقال: وكان هذا القلق منه مرجما عن 

حرج اأح�ص به...(.

1. حرفة الرجمان:
اأْمَلْته  كوين،  اإن�صاين  ن�صاط  الرجمة 

بقاع  كافة  ويف  الأزمنة  جميع  يف  ال�رضورة 

جان - روين لدمريال
ترجمة

حممد الزكراوي
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ا بني اجلماعات الناطقة بلغات خمتلفة من االت�ساالت، �سواٌء  االأر�ض، لمِ

اأم دائمة، ناجتًة عن  اأم جماعية، عَر�سيًة  اأكانت هذه االت�ساالت فرديًة 

عليها  مّتَفٍق  مواثيق  م�سّطرًة يف  اأم  اأم عن رحالت  قائمة  معامالت جتارية 

)كالعاهدات الكتوبة بلغتني بني دولتني...(. وما من ع�سرية – مهما َبُعَد 

موطُنها فانطوت عن غريها – يف غنى عن اال�ستعانة بالرتجمة. ويف اأ�سطورة 

دمها: فقبل مكاتب الرتجمة يف منظماتنا الدولية   ما ي�سري اإىل قمِ
)2(

برج بابل

 ،
)3(

مني ون عددا، من حملَّفني ومرت�سمِ بزمن �سحيق كان الرتجمون ال ُيح�سَ

هم.   عن الفراعنة وغريمِ
)4(

ومن كتبة بالالتينية، ومن مرتجمني ناطقني بالنيابة

فهذه الَو�ساطة اللغوية بني جماعات ناطقة بلغات خمتلفة جعلتها دوما يف 

ُتناط بهم الرتجمة  اأفرادا يعرفون لغتني،  اأن ت�سم بني ظهرانيها  اإىل  حاجة 

والنطق بالنيابة.

 – بالنيابة  النطق  بني  الفرق  باإقامة  الرتجمة،  معنى  ُيح�صَ  ولذلك 

اأعني هذه »الرتجمة ال�سفهية« التي تكون تارة بعدية وطورا فورية – وبني 

ولئن  الكتوبة.  الن�سو�ض  على  ال�ستغلة  اأعني  ال�سحيح،  بالعنى  الرتجمة 

كانت هاتان العمليتان – على اختالفهما – ت�سرتكان اأ�سال يف جمموعة من 

الطرائق الت�سابهة، فاإن مدار�ض الناطقني بالنيابة والرتجمون ي�صون على 

التمييز بني هذين الفرعني متييزا وا�سحا. 

ه،   عملمِ
ْ
والرتجمان )كالناطق بالنيابة( البد له من معرفة حمكمة بُلَغَتي

 – الطوىل  اليد  له  العارف، وتكوَن  وا�سع االطالع يف جميع  واأن يكون 
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متى ا�ستغل على ترجمة »فنية« – يف الجال الذي ينت�سب اإليه الن�ضُّ الراُد 

بدا  وقد  النظر...  كثرَي  الطالعة  دائب  يكون  اأن  عليه  ولذلك  ترجمُته؛ 

االإجماع قائما على اأن اللغة الهدف ينبغي اأن تكون دائما هي »اللغَة االأم«، 

؛ غري 
)5(

الأن لكل مرتجم لغتني اأ�سليتني: »فالتكلم يرتجم اإىل لغته اأي�سا!«

اأن بع�سهم تعللوا ب�سدة احلاجة اإىل الرتجمني، وب�صورة مواكبٍة »مرنة«، 

الغد  تراجمة  يف  اليوم  فا�سرتطوا  التواتر،  وجتدده  الطلب  لتنوع  ا�ستجابًة 

لغات هدف  بعدة  �سواء  الرتجمة على  متّكنهم من  اأن  �ساأنها  »مرونة« من 

)اأي بلغة اأجنبية اأو اأكرث مما لي�ض بلغة اأم(. لكن هذا الربح الطلوب حت�سيله 

مطـلبا  لي�ض  �سـيء«  لكـل  »ال�سالح  )والرتجمة(  الرتجم  لغـات  تعدد  من 

معقـوال وال ي�ستطيع اال�سطالع به جملة الرتجمني.

فيدرجان  الدار�ض  يف  العتمدان   
)6(

و»التعريب« »التعجيم«  اأما 

عمليات الرتجمة يف خطة �ساملة لتعليم اللغات، وي�ستمالن على جمموعة 

�ساذة،  حالة  �سوى  لي�ست  تعليمية  متارين  فهما  بهما؛  خا�سة  القيود  من 

فيهما َزْيٌغ عن الرتجمة بالعنى ال�سحيح. وذلك اأن الرتجمة تتوخى اإنتاج 

ن�ض جلمهور، ال ل�سحح. والرتجمة احلقة )احلقيقية( فعل توا�سل، يكون 

اقت�ساده م�صوطا بظروف اإنتاج الرتجمان.     

وما اأكرث الرتجمني الذين مل يتخرجوا من معاهد التكوين التخ�س�سة، 

ي�ستي�صون  ثانية  حرفة  الرتجمة  يتخذون  منهم  وكثري  ع�ساميني.  فن�ساأوا 

الرتجمة اخلا�سة  ُي�ستخدمون يف مكاتب  لها  النقطعون  بها. والرتجمون 

اأما  احلرة.  الهن  من  كاأنها  الطلب،  عند  حرفتهم  يزاولون  اأو  والعامة، 

فلها يف  مبثابة »ال�سّغل«(،  الن�ص )وهي  الرتجمة، وال�سيما دور  م�ستعملو 
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االأغلب »ُمراجٌع« خا�ض ُتعر�ض عليه اأعمال الرتجمني. وقد اقت�سى البعد 

القانوين للرتجمات )ويتجلي مثال يف الق�سايا الرفوعة اأمام الحاكم، ويف 

خرباُء  مرتجمون  فيها  خمتلفٍة  هيئاٍت  ا�ستحداَث  الدول(  بني  العاهدات 

معتَمدون، مكلفون بال�سهادة على �سالحيتها...

ال�سوق، ومن  َتنُفق يف  الرتجمات ال  النا�صون من كون  وي�ستكي 

رداءة بع�ض الرتجمني. ويعي�ض هوؤالء اأحواال اقت�سادية قا�سية يف االأغلب: 

فهم ُيبَخ�سون اأجوَرهم وتقهرهم اآجاُل العقود التي اأبرموها، فيكون منهم 

اإهماٌل للجودة ا�ستكثارا للربح. اأ�سف اإىل ذلك اأن حرفة الرتجمة  اأحيانا 

�سعيفة احلظوة يف الجتمع. والظاهر اأن قانون العر�ض والطلب، وهو يف 

البداأ ل�سالح الرتجمني الُجيدين، واأن �سوق الرتجمة، وهو يف ات�ساع دائم، 

غرُي كافيني الإعادة االعتبار لهذه الهنة.

والرتجمة ملكية اأدبية حممية يف القانون الفرن�سي )مبوجب قانون 11 

مار�ض 1957(. وللمرتجمني )يف فرن�سا( نقابة وطنية )هي اجلمعية الفرن�سية 

للمرتجمني(، وهي اأ�سل الفيدرالية الدولية للمرتجمني.

الفنية  الرتجمة  عن  االأدبية  الرتجمة  متييز  على  العادة  جرت  وقد 

)التقنية(. ومرد ذلك اإىل االختالف بني اأنواع الن�سو�ض الراد ترجمتها، 

واإىل الف�سل الواقع بني متعاطيهما الأ�سباب اقت�سادية. وذلك اأن »االأدبيني« 

التاأليف  حقوق  لنظام  تبعا  زهيدة،  اأجرة  عليها  يوؤجرون  كتبا  يرتجمون 

)مع ح�سولهم يف العتاد على قدر من الال مقّدٍم جزافا(؛ واأن »الفنيني« 

يوؤجرون عليها يف االأغلب االأعم رواتَب تكون اأوفر من اأجرة اأولئك. ولي�ض 

ا�ستحداث جمعية الرتجمني االأدبيني بفرن�سا، �سنة 1973، بعد انف�سالها عن 
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»الرتجمة  التمييز. وتطلق  لذلك  نتيجًة  اإال  للمرتجمني،  الفرن�سية  اجلمعية 

ها وعلى  الفنية« على ال�سواء على ترجمة الن�سو�ض القانونية والعلمية وغريمِ

االإن�سانية  العلوم  اإىل  النت�سبة  الكتب  ترجمة  اأما  الح�سة؛  الفنية  الن�سو�ض 

فت�سمى »ترجمة اأدبية«.

2. الق�صايا اللغوية يف الرجمة:
اأ�سحابه  يكون  اأكادميي  جدال  يف  الرتجمة  ق�سيُة  تعاَلج  ما  غالبا 

ال�سماةمِ ترجمًة  على طريف نقي�ض: بني الرتجمة احلرفية والرتجمة االأدبية 

وهما  القطبان،  فهذان  والعنى.  اللفظ  بني  واالأناقة،  االأمانة  بني  »حرة«، 

َط بينهما، ويعاد ت�سميُتهما باأ�سماٍء ال نهاية لها، هما اللذان  طرفان ال تَو�سُّ

يتعاوران تاريخ الرتجمة؛ فتارًة َتْرُجُح كّفُة »العادلة ال�سكلية«، وطورا كّفُة 

ان«... �سَ »العادلة احلركية«؛ فاإما ترجمٌة حرفيٌة واإما »خوائُن حمِ

ال�سيما  الدينية،  الن�سو�ُض  للرتجمة  التاريخية  االأ�سول  ومن 

وترجمة   ،
)7(

ال�سبعيني«( »النقل  )وت�سمى  القدمي  للعهد  اليونانية  الرتجمة 

جمعية  اليوم  زالت  وما  وغريهما.  اجلديد  للعهد  الالتينية   
)8(

هريونيم�ض

الكتاب االأمريكية تن�سط ن�ساطا وا�سعا مّطردا يف الرتجمة، ي�ستنه�سها اإليه 

العامل اللغوي يوجني نيدا، وكان من الربَّزين فيها. وللن�سو�ض االأدبية الوؤلفة 

يف الع�سور القدمية ن�سيب وافر يف تراث الرتجمة يف الغرب: فرتجمات 

تقا�ض  ال   – كرثتها  على   – لكنها  ذلك؛  على  �ساهدة  واالأودي�سة  االإلياذة 

برتجمات الكتاب القد�ض. وعلى الرتجمات من اليونانية والالتينية قامت 

االآداب القومية )الوطنية( االأوربية، ويتجلى ذلك يف ترجمة اأميوط لوؤلفات 
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اأعمال جمموعة  : فلها يف فرن�سا �سهرة وحظوة. وتك�سف 
)9(

افلوطرخ�ض

 عن خط مت�سل من الرتجمة بالعنى ال�سحيح اإىل االقتبا�ض الذي 
)10(

الرثيا

ال يزيد �سيئا على االقتداء بروائع القدماء. وقد و�سعت ثلة من الكتاب، مثل 

فالريي الربو، كتبا يف »فن الرتجمة«، و�سلت اإلينا.

وال يخفى اأن احلاجة اإىل الرتجمة اليوم كثريُة التنوع وا�سعُة النطاق 

الرتجمة  يف  االأبحاث  تواترت  فلذلك  العلمية؛  الرتجمة  ال�سيما  مّطردة، 

االآلية، منذ احلرب العالية الثانية.

َي عن قراءة الن�ض االأ�سلي  ولي�ست الغاية من الرتجمة �سوى اأن ُتْغنمِ

فالفرو�ض يف  ال�سحيح.  بالعنى  الرتجمة  تعريف  ينبغي  اأنه  – هكذا نرى 
ه« يف اللغة الهدف. وعدم  ّل حملَّ الن�ض االأ�سل الن�ضَّ »نف�سَ الرتجمة اأنها حُتمِ

نظرية  �سبيل و�سع  الَكوؤوُد يف  العقبة  هو  ه  وكيفيتمِ التطابق  هذا  تعنّي وجه 

لهذه  منهم  اأولية  معاجلة  يف  فقارنوا،  »معادلة«.  �سموه  فلذلك  للرتجمة؛ 

 اأ�سل 
)11(

ن الق�سية، بني الرتجمة والنقل، وهو الذي ت�سلنا الر�سالُة فيه ب�سَ

 رموزه ونعيد �سياغتها 
)12( )هو مثال ذبذبات الور�ض الكهربائية(، فَنُحلُّ

نا �َسَننًا هدفا(. لكن يف ذلك  يف �َسَن اآخر )م�ستعملني مثال �سوَر حروفمِ لغتمِ

اإزراًء باللغات الطبيعية واعتباراً لها جمرَد جمموعاٍت من األفاظ، ويف اأح�سن 

االأحوال جمرَد قوائَم معجميٍة، بحيث ال يكون على الرتجمة �سوى اإحاللمِ 

االألفاظ الهدف حملَّ االألفاظ االأ�سل، وفقا للتطابق الفرو�ض طردا وعك�سا 

ثُل هذه  . اأجل، ت�سرتك الرتجمة والقامو�ض يف اأن اأ�سَلهما معا ممِ
)13(

بينهما

اللوائح  ت�سمى  لغتني،  اأكرث من  اأو يف  لغتني،  )باألفاٍظ( يف  اللفظية  القوائم 
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االأبحاث يف  انطلقت  االأّكادي مثال(؛ وقد  ال�سومري  التطابقة )كالعجم 

الواقع  يف  الرتجمة  لكن  االآيل؛  القامو�ض  يف  درا�سات  من  الرتجمة«  »اآلة 

ال تقت�ص على القوائم العجمية وحدها، بل ت�ستمل اأي�سا على النحو )اأي 

الرتكيب(، وعلى درا�سة االأ�سلوب، وعلى كل ما يف اللغات ال�ستعَملة من 

خ�سو�سيات ذاتية. ولذلك ي�ستع�سي النقُل احلريف الجرد.

فنظرية الرتجمة كيفما كانت تواجه م�ساألة فل�سفيًة �ساربًة يف الزمن، 

ه«( واالآخر )ال«هو غرُيه«(: فعند التحقيق  هي ق�سية الذات )ال«هو نف�سُ

غرَيه جملًة  هو  اأي�سا  ولي�ض  ه،  نف�سَ االأ�سَل  الن�ضَّ  هو  الهدف  الن�ض  لي�ض 

هذا  عن  ٌم  مرتجمِ ه  نف�سُ هو  االأ�سل  للن�ض  »االأمانة«  ومفهوم  وتف�سيال... 

اللَّب�ض، بح�سب ما كان الراد االأمانَة لّلفظ اأو للمعنى.

وهذا اجلدال القدمي حول »اخلوائن احل�سان« يتمخ�ض عن تناق�ض 

قابل  �سيء  الرتجمة: هل كل  ا�ستحالة  م�ساألة  الرتجمة، هو  اأ�سيل يف  اآخر 

للرتجمة؟ هل الرتجمة م�ستحيلة؟ هل ي�سح االأمران معا اأم اأحدهما فقط؟ 

ال حل لهذه ال�سائل )يف ذواتها وال على وجه العموم(؛ اإمنا ت�ساَدف حلول 

جزئية �سيئا ف�سيئا عند كل عقبة.

ن  ال�سَّ على  باالعتماد  الرتجمة  يف  نظرية  �سوُغ  اإذن  ميكن  ال 

والر�سالة، بل با�ستعمال مفهومي اللغة والكالم، وهما مفهومان من �سميم 

عن  ال�سورية  �سياغتهما  م�ستوى  يختلف  �سو�سور،  ابتدعهما  الل�سانيات 

اجلماعة؛  يدي  بني  الل�سانية  المكنات  من  ر�سيد  هاهنا  )واللغة  االأّوَلني 

العادلة  مفهوم  قائل:  قال  ولئن  لّلغة(.  ل  ال�ستعممِ الن�ساط  واقع  والكالم 
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يف  معادلة  اأنها  فاجلواب  للرتجمة؛  الالزم  اللب�ض  عن  اأي�سا  هنا  يك�سف 

الكالم عرب اختالف اللغات.

لغة  بال  »ُينَقَل«  باأن  اأي   – يرتَجم  باأن  جدير  هو  ما  باأن  و�سن�سّلم 

هدف – هو ما يت�سل بالكالم يف الن�ض االأ�سل، الأننا اإمنا نرتجم ما »قال« 

الوؤلف. اأما ترجمة ما هو من قبيل اللغة )اأي �سكل الدال ال�سوتي ور�سمه 

اخلطي، والقيود النحوية، والعبارات »ال�سكوكة« وغريها(، فعلى العك�ض 

الُتها يف  ُمه االختالف؛ فلذلك اإمنا ُت�ستبدل بعنا�ص اللغة االأ�سل معادمِ ي�سَ ممِ

اللغة الهدف.

غري اأن تطبيق هذا البداأ العام متعذر يف الواقع. نعم، ال يرتددون يف 

excusez- :الفرن�سية بقولهم يف   ،I am sorry باالإجنليزية:  ترجمة قولهم 

moi، الأنهما عبارتان م�سكوكتان، تنتميان اإىل الر�سيد اجلماعي، اأي اأنهما 

وحدات من اللغة يجب اعتبارهما جملًة ال تف�سيال؛ لكن يبدو اأنه ال ينبغي 

اأن يكون التعلل مبا يف اخلطاب النظري يف »اللغة« االألانية من نزوع �سديٍد 

اإىل التجريد �سببًا يف تعرية جملمِ الن�ض االألاين بانتظام – عند ترجمته اإىل 

...
)14(

الفرن�سية – من جزء من م�سمونها النظري

�سيغ  التي  االأ�سل  اللغة  يف  الوؤلف  كالم  ا�ستخال�ض  ي�سعب  قد 

ثقايف  ل�سياق  لغة  كل  )مظاهرة(  ت�سافر  بل  وح�سب،  ذلك  ولي�ض  فيها؛ 

برمته يبنّي اأنه ال بد من اأن ُيدَمج يف نظرية الرتجمة البعُد غرُي اللغوي )اأو 

بُه اللغوي«(، وُيطلب يف علم االإن�سان )االأنرثوبولوجيا(. واإاّل، فكيف  »�سمِ

ال�سبيل اإىل ترجمة حا�سوب اأو يخنة اإىل اللغة الفوالنية؟ اأو مفرداتمِ حفلمِ 
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كرة  لعبة  التداولة يف  الفنيةمِ  العباراتمِ  هذه  اأو  اليابان،  ال�ساي يف  احت�ساء 

القاعدة، اإىل الفرن�سية؟

ق�سايا  حل  اأن  فبنّي  ومالنوف�سكي،  �سابري  درب  على  نيدا  و�سار 

اإثنولوجية.  اأي�سا ذا طبيعة  لي�ض لغويا خال�سا، بل كثريا ما يكون  الرتجمة 

فلذلك تو�سعوا يف مفهوم »اللغة«، وهو مفهوم ل�ساين، حتى قالوا »اللغة 

الو�سوعات  وف�سلوا  الحيطة«،  »اللغة  مفهوم  �ساغوا  وحتى  الثقافة«، 

الثقافية والقامية وال�سلوكية الالزمة لها.

الرتجمة  اأن  فعنده  كتُفرد؛  – موافقُة  العموم  – على وجه  والراأي 

على   context االإجنليزي  اللفظ  معنى  )بحمل  القامي«  »العنى  م�ساكلة 

اأو�سع معانيه، بحيث ي�سمل على ال�سواء مقت�سى احلال والقام اخلارجي(، 

اأي العادلة اللغوية اأو القامية، وهي اأن يكون للقول االأ�سل وللقول الهدف 

االعتبار،  هذا  اأن  القام«. غري  نف�ض  »ُيطلقان يف  عندما  معناهما  »نف�ض« 

وهو اعتبار »عامل الداللة«، يقت�سي ل�سانيات يف الكالم ونظرية يف القول.

الرتجم  ون�ساط  الل�سانية  النظرية  بني  ال�سلة  اأن  يوؤكد  ذلك  وفوق 

احلياة.  لعلم  تطبيقا  لي�ض  الطب  اأن  كما  لتلك،  تطبيق  جمرد  هذه  اأن  لي�ض 

ولن يفتاأ الل�سانيون – ما مل يخو�سوا غمار الرتجمة )وما اأقل من تعاطاها 

منهم( – ينتجون خطابا نظريا لي�ض فيه البتة ما ُير�سي الرتجمني، لق�سوره 

عن الوفاء بغر�سهم. ولهذا ال�سبب يبطل احلديث عن »تقنيات الرتجمة« 

بالعنى ال�سحيح.
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3. من النظرية اإىل التطبيق:
واقع احلال اأن الرتجمة لن تكون اأبدا اإال جزئية. فهي فعل توا�سل؛ 

اأن بع�سه  اأي  – يف اخلرب،  َكرُث  اأم  – قلَّ  �َسْقٌط معنّي  ويف كل فعل توا�سل 

ي�سيع. وحرفة الرتجم هي اأن يختار اأقل ال�صرْين؛ فعليه اأن مييز اجلوهري 

من العر�سي. وخيارات الرتجمة التي يرت�سيها م�صوطة بخيار اآخر اأ�سا�سي، 

هو الغاية من الرتجمة، اأي اجلمهور الهدف، وم�ستواه الثقايف، ومعرفته اأو 

فعلى  اإليها.  ينت�سب  التي  االأ�سلية  الثقافة  وباللغة  الرتَجم،  بالوؤلِّف  جهله 

الرحلة واالغرتاب )يف  اأو متعة  اأن تراعي مثال »اللون الحلي«،  الرتجمة 

الزمان ويف الكان على ال�سواء(؛ فتكون نظارات الرتجمان تبعا لذلك اإما 

نا« اأو »زجاجا �سفافا«؛ مثال ذلك اأن ترتجم اليوناين ?????  »زجاجا ملوَّ

 l’Etat اأو  )الدينة(،   la Cité الفرن�سية:  يف  هذين  باأحد  بولي�ض(   ،polis(

)الدولة(.

االأ�سلوبية  �سمياه  كتابا   )1968 )�سنة  وداربلنت  فيناي  األف  وقد 

القارنة بني الفرن�سية واالإجنليزية، هو من اأجود الكتب التعليمية الو�سوعة 

الرتجمة،  وحدات  مفهوم  تعريف  اإىل  الوؤلفان  فيه  �سعى  الرتجمة،  يف 

واأنها لي�ست كلماٍت باأعيانها، بل جمموعاٍت تركيبيًة ذاَت )تعطي( معنًى؛ 

فاقرتحوا �سبعة اأنواع من احللول لعوائق الرتجمة.

على  يقع  )كاأن  الهدف  اللغة  يف  معجمية  ثغرة  الرتجم  وجد  فاإذا 

 ،
)15(

الكلي الدخيل  اإىل  يلجاأ  اأن  ُو�سعه  قابلة للرتجمة«(، ففي  كلمة »غري 

كما  االأجنبيَة  االأ�سَل  الكلمَة  لغته[  ]يف  ُيدخل  الأنه  اليائ�ض،  حل  وهو 
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ينقل  اإمنا  )الأنه  اأخفُّ  وهو  اجلزئي،  الدخيل  اإىل  اأو  ومدلوال(،  )داال  هي 

اللغة  من  يدخل  الذي  اأن  معا  احلالني  واالأغلب يف  الدال(.  دون  الدلول 

الثقافة االأ�سل لي�ض هو اللفظ وح�سب، بل ال�سيء نف�سه اأي�سا. وقد يكون 

ب  ل العرِّ للدخيل قيمٌة اأ�سلوبية يف الداللة على »اللون الحلي«: فقد يف�سّ

ا�ستعمال لفظ كمبيوتر على ق�سيمه حا�سوب، الأن االأول اأقدم، والأن الثاين 

حم�سور اال�ستعمال؛ ويف جامعاتنا رتبة »اأ�ساتذة م�ساعدين«، منقولة على 

االأجنبية.  نف�سها يف اجلامعات  الرتبة  )الدخيل اجلزئي( من هذه  االت�ساع 

ومبا اأن الدخيلني الكلي واجلزئي ي�ستوردان مدلوال اأ�سال، فمن ال�ستح�سن 

تو�سيح معناه، اإما يف حا�سية واإما ب�سياق يجلوه )وهو التو�سيح كذلك(. 

والرتجمة احلرفية )اأي حرفًا حرفا( اأي�سا ممكنة اأحيانا؛ وهي اأق�سى ما يلجاأ 

اإليه الرتجمان اليائ�ض، الأنها ال تكاد تختلف عن النقل احلريف يف �سيء؛ غري 

اأن هذه الرتجمة الثالية نادرة جدا.

اأربع  فيناي وداربلنت  الثالثة »البا�صة« يقرتح  وباإزاء هذه احللول 

باأحد  ُي�ستبَدَل  وهو  اال�ستبدال،  االأوىل  بة«.  الوارمِ »الرتجمة  يف  طرائق 

اأحّب )يف  الفعل  الرتجمان  ي�ستعمل  كاأْن   ،
)16(

ق�سٌم غرُيه م«  الَكلمِ »اأق�سام 

العربية  يف  ها(  واأ�سباهمِ احللوى،  واأحب  ال�سباحة،  اأحب  مثل:  عبارات 

�ض gern، وبالعك�ض.  ترجمًة للجملة االألانية التي يقع فيها الظرف الخ�سِّ

والثانية الت�صف، وهو ا�ستعمال عبارة �سارحة مرادفة، بحيث يكون العنى 

كاأْن  والهدف،  االأ�سل  اللغتني  يف  التعبري  اختالف  مع  واحدا،  عنه   َ العربَّ

 ،!n’y pensez plus :ترجمًة للفرن�سي )! يقول بالعربية ال عليك! )اأو ال تبالمِ
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االأ�سُل  القوُل  يوؤخَذ  اأن  وهي  العادلة،  والثالثة   .!forget it ولالإجنليزي: 

غري  احلالة  يف  مثَله  ُي�ستعمل  اأن  �ساأنه  من  هدف  معادل  له  فُيقرتح  برمته، 

ها، ومثاله هذه العبارات التعادلة: اأنا اأجَوُع  اللغوية )اأو �سبه اللغوية( نف�سمِ

و الفرن�سية(،  )يف   j’ai une faim de loupو ،
)17(

العربية( ُزْرعَة )يف  من 

 ho una fame da caballoيف االإ�سبانية(، و( tengo un hambre canina

)يف االإيطالية(...

الرتجمة  طرائق  من  فلي�ست  االقتبا�ض،  وهي  الرابعة،  الطريقة  اأما 

بالعنى ال�سحيح بقدر ما هي اإ�سارة اإىل حدودها، وذلك اأنها احلالة ال�ساذة، 

بهمِ عدممِ القابلية للرتجمة، حيث يكون الواقع الذي  حالة الت�سائم، حالة �سمِ

حتيل عليه الر�سالة االأ�سل منعدما يف الثقافة الهدف. وقد اأتى له نيدا باأمثلة 

كثرية م�ستمدة من ترجمة الكتاب القد�ض، منها تعذر ترجمة مثال �سجرة 

الزيتون اإىل لغة ال ُيعَرف فيها من هذه ال�سجرة اإال نوٌع م�سموم ال يوؤكل؛ 

اأما ا�سم اهلل فالعوائق احلائلة دون ترجمته حتيي فيما يبدو حمظورات �ساربة 

يف الزمن...

والواقع اأنك لو اأنعمت النظر يف هذه احللول ال�سبعة ال�سنفة لواجهة 

عوائق الرتجمة النك�سفت لك  طبيعتها ال�سكلية؛ وذلك اأن احللوَل الثالثة 

احلل  واأن  وواقعه،  حقيقته  يف  الرتجمان  ن�ساط  دون  تقع  القرتحة  االأَُوَل 

واالت�ساع  التعريب  اأن  وذلك  الن�ساط؛  ذلك  يتعدى  به  الختتم  ال�سابع 

والرتجمة احلرفية لي�ست ترجمة بعُد، واأن االقتبا�ض مل يُعْد بعُد ترجمة. اأما 

مفهوم »العادلة« فله �سالحية مفرطة يف العموم، بحيث ميكنه اأن يدل على 
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عملية الرتجمة كيفما كانت؛ ويتعذر على اخل�سو�ض فهم الراد مبا �سمي 

»اال�ستبدال« وما مييزه عن عملية الرتجمة. وعملية الرتجمة هذه هي التي 

...
)18(

ينبغي تعريفها

4. اآفاق الرجمة:
وتقوم م�ساألة اأخرى اأعم، تتجاوز هذه العوائق الثقافية احلائلة دون 

الرتجمة، الأنها تعرت�ض �سوى نظرية »�سياقية« يف الرتجمة؛ وتلك ال�ساألة هي 

ه، بل يحيل  ق�سية اللغات الوا�سفة، حيث ال يحيل الدلول على م�سّمى غريمِ

ه هو. وتتجلى ق�سية الرتجمة هذه بطولها وعر�سها يف الفل�سفة،  على نف�سمِ

اللغوي،  البعد  جتاوز  احلالة  هذه  يف  وجب  فلذلك  ال�سعر.  يف  وال�سيما 

والرقي اإىل �سعرية يف الرتجمة؛ وهذه تقت�سي نظرية يف »االأدبية«.

الأن  الدهر،  عليها  عفا  قد  ه  مثلمِ ب�سعر  ال�سعر  ترجمة  اأن  والظاهر 

يف  االأ�سلية  الق�سيدة  ل�سكل  رديئة  حماكاة  اأنها  على  يقع  يكاد  االإجماع 

هنا  للرتجمة«  القابلية  فيكون »عدم  الهدف.  اللغة  متاما يف  قالب خمتلف 

م�ساعفا بزيادة ترجمة �سكل الدال على ترجمة االأ�سكال االأدبية، البالغية 

اأن على  الثقافية. والهم هنا هو  قبيل اخل�سو�سية  العرو�سية، وهي من  اأو 

اأي، يرتجم »الوظيفة  العرو�ض، بقدر ما هي  اأو  العنى  اأال يرتجم  الرتجم 

اإال  يتم  اأن ذلك ال  الق�سيدة؛ واحلق  فينا  الذي خلفته  االأثر  اأي  ال�سعرية«، 

باإقحام ذاتيةمِ الرتجمان، في�سري عندئذ ناطقا بالنيابة، واأي�سا »موؤلفا م�ساركا« 

اأبدا؟  البعد االإن�ساين، هل خَلْت منه ترجمُة  اأو كاتبا ُمعيدا«. وبعُد، فهذا 

الأنها  الرتجمة«،  »اآلة  اإىل  االطمئنان  عدُم  االأَْوىل  اأفال  كذلك،  كان  واإذا 



مبرهنات بني يدي الترجمة
22

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

ٍر للمال، �سوى ا�ستيهاٍم يّدعي التقنيَة العالية، بقيٍة  لي�ست �سوى �صاٍب ُمهدمِ

من اأ�سطورة بابل؟

الهوام�ص

 Jean-René LADMIRAL، لدمريال:  كتاب  من  االأول  الف�سل  هو  هذا      )1(

 TRADUIRE:   Théorèmes pour la traduction، Petite
Bibliothèque Bordas، Paris، 1979، pp. 11-22. )الرتجم(.

 XI، ،2(    ال تخفى على اأحد ق�سة برج بابل الذكورة يف العهد القدمي )يف �سفر التكوين(

1-9(. ففيه اأن هذا الربج بناية عالية رفعها النا�ض تقربا من ال�سماوات. لكن الرب اأحب 
اأجنا�سهم  وتفرقت  النا�ض،  �سعي  فخاب  اأنواعا؛  وجعلها  االأل�سن  فبلبل  بعظمته  التفرد 

اأيادي �سباأ. ويف القراآن )�سورة الق�س�ض، االآية 38(: { وقال فرعون ياأيها امللأ ما علمت لكم 

من اإله غريي فاأوقد يل يا هامان على الطن فاجعل يل �رضحا لعّلي اأّطلع  اإىل اإله مو�صى واإين لأظنه من 

الكاذبن }. )الرتجم(.

باأمر )هو هنا الرتجمة(، مبوجب عقد ر�سمي  اإليه اال�سطالع  الرت�سم: �سخ�ض يوكل      )3(

ي�سمى الرباءة. )الرتجم(.

وترجمته  الفوري،  الرتجم  اليوم  وي�سمى  interprète؛  قوله  العبارة  بهذه  ترجمنا      )4(

ت�سمى الرتجمة الفورية، الأنها ترافق الكالم الراد ترجمته. لكن يف زمن الفراعنة مل يكن 

هذا الن�ساط كما هو اليوم. فلذلك اآثرنا هنا هذه العبارة؛ ومنها اأي�سا عبارة النطق بالنيابة 

االآتي ا�ستعمالها، يف مقابل interprétation. )الرتجم(.

)5(    اأي عندما ي�صح األفاظا يف لغته االأم باألفاظ منها: فعندما ال يفهم عنك اأحد لفظة اأو عبارة 

ت�ستبدل بهما غريهما لتبلغه مرادك؛ فتكون قد ترجمت لغتك بلغتك.

 .versionو thème 6(   هذان اللفظان يقابالن ما يدعى يف الدار�ض الفرن�سية على التوايل(

وقد اتخذنا فيه لغتنا قيا�سا للغات العامل اأجمع. فتكون كل ترجمة اإىل اللغة االأم كيفما 

كانت تعريبا، وكل ترجمة منها اإىل لغة اأجنبية كيفما كانت تعجيما. )الرتجم(.
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 ،2 الي�سوعي، ط.  اأنطون �ساحلاين  الدول، ن�ص االأب  العربي، تاريخ خمت�ص  ابن  )7(   راجع 

بريوت، 1958، �ض 59. )الرتجم(.

)8(  هو هريونيمو�ض Hieronymus )بالالتيني( وJérôme )بالفرن�سي(. من اآباء الكني�سة 

وفقهائها. مولده �سنة 347م؛ ووفاته �سنة 420م. تن�ّسك مدة بال�سام؛ وكان كاتب البابا 

داما�ض )385-382(. واأ�سهر ما قام به مراجعته لكتاب العهد اجلديد وترجمته اإياه اإىل 

الالتينية وو�سعه عليه �صوحا. وقد �سوره الر�سامون تارة متن�سكا وطورا معتكفا على 

العلم يف خليته وتارة اأخرى رفقة اأ�سد كان خّل�سه من �سوكة تخز رجله. )الرتجم(.

1513 وتويف  الفرن�سيني. ولد �سنة  Jacques Amyot من االإن�سيني  اأميوط  )9(   يعقوب 

لوؤلفات  برتجمته  وا�ستهر  فرن�سا.  ملك  الثاين،  هرني  اأوالد  موؤدب  كان   .1593 �سنة 

افلوطرخ�ض، وفيات االأعيان )1559( والقاالت يف االأخالق )1572(. وافلوطرخ�ض 

الثاين  اليالدي  القرن  اأهل  من  ال�سيت،  ذائع  يوناين  واعظ  موؤلف  هذا   Plutarque
)مولده �سنة 46 اأو 49؛ ووفاته �سنة 125(. و�سل اإلينا من موؤلفاته مقدار ثلثها، �سنفها 

اأهل هذا ال�ساأن يف جمموعتني: الرتاجم والقاالت االأخالقية. )الرتجم(.

اأبوهن  �سبع،  ا�سم جوار  اليونانية  االأ�ساطري  اأي�سا يف  العروفة. وهو  الكوكبة  ا�سم  الرثيا    )10(

ّنًا بهن عن العمالق  اأطل�ض، واأمهن فليونة. وقد اأحالهن زيو�ض، اأبو االآلهة، ميامات، �سَ

اأُْريون؛ ثم جعلهن يف زمرة النجوم. ويف التاريخ االأدبي اأُطلق ا�سم الرثيا على جمموعات 

من �سبعة �سعراء يتنزلون من ال�سعر منزلة الرثيا من ال�سماء. وقد اأطلق هذا اال�سم اأوال على 

�سبعة �سعراء ا�سكندرانيني )�سكندريني( على عهد حاكم م�ص القدوين بطليمو�ض الثاين 

ه )يف القرن الثالث قبل ال�سيح(. وقد اختلف الوؤرخون يف اأ�سماء هوؤالء. ويف  ّب اأختمِ حُممِ

�سنة 1323 ُدعي بهذا اال�سم �سبعُة �سعراَء و�سبُع �سواعَر كلهم من اجلنوب فرن�سي. واأ�سهر 

من ت�سمى الرثيا جمموعٌة من �سعراء اأوا�سط القرنمِ ال�ساد�َض ع�َص، تزّعمها ُرْن�سار. راجع 

لفظ Pléiades يف قوامي�ض االأعالم. )الرتجم(.

)11(  هذا هو اللفظ الذي �ساع ا�ستعماله ترجمًة للفظ code. وُترجم يف النهل باال�سطالح 

وبالرمز ومبجموعة الرموز؛ ويف العجم الوحد ل�سطلحات الل�سانيات )تون�ض، 1989( 

بالنظام الرمزي )والوا�سعة والو�سع(. )الرتجم(.
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اإىل  لغة  من  حكمية  كتبا  »وحل  قوُله:  الطربي(  ربن  ترجمة  يف   ،128( القفطي  يف    )12(

عليها.  تنطوي  التي  احلكمة  منها  وا�ستخرج  رموزها  فّك  اأراد:  فكاأنه  اأخرى«.  لغة 

)الرتجم(.

)13(  هذا هو الوهم ال�ساذج الذي توهمه وارن ويور Warren Weawer يف اأبحاثه يف 

الرتجمة االآلية: فقد عّد الرتجمة م�ساألة فك للمعمى؛ فقرر يف مقاربة اأولية اأن ن�ض مقالة 

َي« وفق جمموعة خفية من  رو�سية مثال اإمنا هو ن�ض ُكتب اأ�سال باللغة االإجنليزية، ثم »ُعمِّ

الرموز، لي�ض على الرء �سوى اكت�ساف مفتاحها. فال تعدو الرتجمة عندئذ كونها تفك 

ذلك العمى، اأو على االأ�سح تنقله.

واأدورنو  هابرما�ض  ن�سو�ض  بع�ض  ترجمنا  عندما  ذلك  مع  ا�ستهوانا  ال�سنيع  هذا  لكن    )14(

اأ�ساليب  يف  تتج�سد  اأنها  االإن�سانية  والعلوم  الفل�سفة  يف  االأغلب  اأن  وذلك  وكنط. 

كتابية �سديدة التباين الختالف اللغات التي ينطق بها الوؤلفون: الفرن�سية اأو االألانية اأو 

االإجنليزية، والختالف الرتاث الفكري الذي ينت�سبون اإليه. ولعل يف هذا مادة لف�سل يف 

اأمثال  التي و�سعها  الوؤلفات  اإىل  باأن ي�ساف  النظرية، حقيق  البالغة القارنة للخطابات 

مالبالن )1966( اأو فيناي وداربلنت )1968(. راجع مفهومي »الزيادة« و«النق�ض«، 

وهما من الفاهيم »ال�سائغة للكالم«.

)15( يف ل�سان العرب )دخل(: »وكلمة دخيل: اأُدخلت يف كالم العرب ولي�ست منه. ا�ستعملها 

ابن دريد كثريا يف اجلمهرة«. وقد قلنا الكلي متييزا له عن ق�سيمه اجلزئي. فكال الفهومني 

ل�سطلحات  الوحد  العجم  ويف  لغوية.  حماكاة  النهل:  ويف  متقابالن.  والعبارتني 

الل�سانيات: اقرتا�ض بالرتجمة )الرقم 369( واقتبا�ض بالرتجمة )الرقم 1595(. ووددنا 

لو قلنا يف االأول »التعريب«، ويف الثاين »االت�ساع«، الأن االأول »يعّرب« الكلمة على 

اللغات  �سميم  من  �سنيع  وهذا  الهدف؛  اللغة  يف  وال�صفية  ال�سوتية  القواعد  مقت�سى 

جميعا؛ وهو بعُد موافق لا قلناه عن »التعريب«، واأنه الرتجمة مطلقا من اللغة االأجنبية 

اإىل اللغة االأم؛ فيكون االأول فرعا خا�سا تطبيقيا عن الثاين، وهو اأ�سل عام نظري. اأما 

اللغة؛  قدم  قدمي  اأي�سا  وهو  اأجنبي؛  معنى  بزيادة  اللفظة  معنى  تو�سيع  هو  فاإمنا  االت�ساع 

واأبرز مثال عليه العاين االإ�سالمية التي دخلت اللغة العربية بعد ظهوره، واالألفاظ التي 

والكلية واجلامعة  والطيارة  )كال�سيارة  الع�ص  م�ستحدثات  للداللة على  اليوم  ن�ستعملها 
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وغريها(. )الرتجم(.

اأق�سام،  ع�صة  الفرن�سية  ويف  واحلرف؛  والفعل  اال�سم  ثالثة:  العربية  يف  الكالم  اأق�سام   )16(

 le pronom وال�سمري l’adjectif وال�سفة le verbe والفعل le nom هي: اال�سم

والتنكري  التعريف  واأداة   la préposition اجلر  وحرف   l’adverbe والظرف 

l’article واأداة التعجب l’interjection واأداة الو�سل la conjonction. راجع 
العجم الوحد ل�سطلحات الل�سانيات. )الرتجم(.

)17( هذا من اأمثالهم. ويقال اأي�سا يف العنى نف�سه: اأجَوع من كلبة َحوَمل، واأجوع من َلْعوٍة، 

واأجوع من ذئب، واأجوع من ُقراد. راجع اليداين، جممع االأمثال، 1/186 )ن�صة حميي 

والع�سكري،  1412/1992(؛  لبنان،  بريوت،  الع�صية،  الكتبة  احلميد،  عبد  الدين 

 .)1408/1988 لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  )دار   1/268 االأمثال،  جمهرة 

)الرتجم(.

للكم  نفي�ض،  قيود، م�ساعد منهجي  به من  قيدناه  ما  فيناي وداربلنت، مع  )18( لكن كتاب 

كتاب  اأما  فيه.  ال�ستعملة  الفاهيم(  )اأي  االأدوات  بها  يو�سح  التي  االأمثلة  من  الهائل 

 A. Malblanc، La stylistique comparée du français et de مالبالن

l’allemand )1966( فال ي�ستحق مثل هذا التنويه، الأنه ما زالت ت�سوبه اإيديولوجية 
لغوية مثالية، موروثة عن فل�سفة همبلت، تنزع اإىل تخيل »روح ال�سعوب« وراء »عبقرية 

اللغة«؛ مع اأنه ينبغي االإقرار اأن فيناي وداربلنت مل ي�سلما دائما من هذا العيب اأي�سا. 

*  *  *
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الـتــداولـــيـــــة 
والأدب)*(

احِلجاج  تدري�س  جمال  اإّن 

)argumentation( الذي ياأخذ حيز التطبيق 

نَة الثالثة  يف املهارات الكتابية انطالقا من ال�سَّ

من  ا�ستفادة  اأّيا  ا�ستفاد  قد  التعليم[  من   [
اأعمال ديكرو )O.Ducrot(. لقد ا�ستعادت 

البالغة اهتمام الذوق العاّم بها اليوم. 

الأدبّي،  الن�س  درا�سة  ميدان  ففي 

اأحدثتها  التي  املفهومية  التحّولت  كانت 

متّ  بحيث  جّدا  مهمة  )وغريها(  التداولية 

الر�سمية  الربامج  ِقبَل  اأخذها يف العتبار من 

�سنة  الفرن�سية  اللغة  لتدري�س  ُو�سعت  التي 

1985 )مقدمة للقراءة امل�سّماة »منهجية«(.

فيليب بالن�شيه
ترجمة

�شابر احلبا�شة

 Philippe Blanchet: La pragmatique:       :امل�صدر الذي اأخذ منه هذا الف�صل هو )*(

.D`Austin a Gauffman, Paris, Bertrand Lacoste, 1996
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• خ�سو�سيات الن�س الأدبي التداولية:
لإحدى  ميكن  )ل  اخليايلُّ وحتديدا  الأدبيُّ  الن�صُّ  �صّد  لقد 

بكونه  و�صمه  الذي  اأو�صتني  اهتماَم  الأخرى(  تختزل  اأن  الت�صميتني 

»ملفوظا غري جاّد«:

»هذه ال�رشور اأي�صا ـ التي ميكن اأن ن�صعها يف نظرية اأعّم ـ نوّد 

املثال  �صبيل  فعلى    ]...[ الراهنة.  اهتماماتنا  عن  ُنق�صيها  اأن  �رشاحًة 

ظ اإن�صائّي ما مليئا اأو فارغا ب�صكل خا�ّص مثال اإذا مّثله ممّثل  يكون تلفُّ

اللغة يف مثل هذه  اأّن  الوا�صح  ]...[. من  َوَرَد يف ق�صيدة  اأو  الركح  على 

الو�صعيات ل ُت�صتعَمل ب�صكل جّدي,  ]...[  ولكن يتعّلق الأمر با�صتعمال 

متى  الطفيلية,  ال�رشب من  يتعّلق هذا  العادّي,  بال�صتعمال  مقارنًة  ُطفْيلّي 

ُدِر�ص, بعمليات ذبول اللغة.« )»اأن نقوَل هو اأن نفعَل«, �ص55(.

هذا  مثل  العمومية.  واملطالعة  الرواية   )108 )�ص  اأو�صتني  ويذكر 

التعريف الذي قّدمه اأو�صتني فتح م�صلكا ل�صورل الذي اأخذه عنه وعّمقه. 

وهو تعريف يقوم على جعل حتديد املوا�صعات الالقولية العتيادية للن�ص 

�ص لهذا امل�صكل  اخليايّل حتديدا ُمعّلقا تعليقا جزئيا. والواقع اأّن �صورل يخ�صّ

ف�صال يف كتابه »املعنى والعبارة« حيث يقول:

»اإّن الكاتب ين�صئ �صخ�صياٍت واأحداثا خيالية باإخفائه الإحالَة على 

اأنا�ص و ق�ّص اأحداث جرت لهم. و يف خيال النزعة الواقعية اأو الطبيعية] 

يف ال�رشد الروائّي[ يعمد الكاتب اإىل الإحالة على اأماكن و ظواهر واقعية 

مازجا تلك الإحالت مبا هو من قبيل اخليال ]...[  . ويقيم املوؤلف جملة 
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من التعاقدات مع القارئ حتّدد اإىل اأّي مدى تقطع موا�صعاُت اخليال الأفقيُة 

مع ترابطات اخلطاب اجلاّد العمودية. ]...[  اأّما ما يتعّلق مبقبوليته, فتعود 

اأ�صا�صا اإىل ان�صجامه ]...[. اإّن ما ُيعّد ان�صجاما يعود يف جزء منه اإىل الَعقد 

احلا�صل بني الكاتب والقارئ يف ما يتعّلق باملوا�صعات الأفقية.

»ر�صائل«  اأو  »ر�صالًة«  املعتربة  اخليالية  الآثار  اأغلب  وتبّث    ]...[
التي  الأطفال  ق�ص�ص  يف  فقط  الن�ّص.  يف  توجد  ل  لكنها  الن�ّص  عرب  ر  ُترَّ

ة هي...« اأو لدى اأدباء ذوي  تنتهي بعبارات نحو »والِعربة من هذه الِق�صّ

نزعة تعليمية بارزة مثل تول�صتوي )Tolstoï(, جند تثيال �رشيحا لالأعمال 

اللغوية اجلاّدة التي ي�صتهدف الن�صُّ اخليايلُّ تبليَغها ) وقد يكون ذاك هدفه 

الأ�صا�صّي( )119-118(.

• اخلطاب اخليايل عماًل لغوياً:
يقّدم �صورل اخلطاب اخليايّل بو�صفه عمال لغويا غري مبا�رش)وهو   

ال�صتعارة  من  �رشبا   )G.Genette( جينات  جريار  اإليه  �صيعود  تعريف 

وترتكز  ذاته,  امللفوظ  تتجاوز  فدللته   .)hypermétaphore( الق�صوى 

ة وعلى َعقد )contrat( واقع بني الكاتب  على موا�صعات)ُم�صَمرة( خا�صّ

والقارئ. اإّنها طريقة خم�صو�صة يف اللعب مع العالمة, مبا اأّن التلفظ ين�صئ 

واقعا ومرجعا مكان الإحالة على واقع موجود )ما ي�صّميه �صورل »وجهة 

املعنى«(.

باإطار  التوا�صل, ومن ثمَّ  باإطار  فاإّن الكتابة الأدبية تلتحق  وباملّرة, 

ٌل ح�صب  ُمكمِّ ظ  تلفُّ فالقراءة  الواقع  امل�صرتك. ويف  بالتلفظ  التلفظ وحتى 
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التاأويلّي  التداولية للدللة, حيث يحتّل امل�صار  الر�صم النظرّي الذي ت�صعه 

مبق�صد  مدين  امل�صرتك وهو  التلفظ  ين�صوي حتت  فالكاتب  رئي�صيا.  مكانا 

لّي. وهذا الر�صم ُيلّح على ال�صتدللت نحو ال�صمنّي, حيث تلتقي  توا�صُ

ل(. جميع ظواهر التنا�ّص )intertextualité( )دائرية التوا�صُ

ي ب�صكل معّمق مبا اأّنه مل يعد مقبول البحُث  لقد جتّدد التحليل الن�صّ

فقط عّما »اأراد الكاتب قوَله« ول اإجناز حتليل م�صتفرغ لن�ّص من الن�صو�ص 

اأو اإيراُد املعنى الذي اأفاده الن�ّص. ما ميكننا القيام به بكل توا�صع هو تعليل 

اأو الدللت التي نبنيها تعليال ما وراء ل�صايّن)ا�صتدللت, قرائن(  الدللة 

بو�صفنا متقّبلني للن�ّص. وحُتّلل الوجوه البالغية )ال�صتعارة خ�صو�صا( التي 

حت�رش بكثافة يف اخلطاب الأدبّي, بو�صفها اأعمال غري مبا�رشة اأي�صا.

بالعنا�رش  ال�صياقّي  املوا�صع  علم  اإطار  يف  الأدبّي  التحليل  ويهتّم 

الإحالة  يف  والت�رّشفات  َننّي  ال�صَّ التبادل  وحالت  والروابط  الإ�صارية 

الدليّل  وامل�صرتك  الن�ّص(  واخلارجّية)خارج  الن�ّص(  الداخلية)داخل 

...)polysémie(

والذي  التداوليني  باهتمام  ا�صتاأثر  الذي  الن�ّص  اأّن منط  يبدو  اأخريا, 

الن�ّص  ويّت�صم  امل�رشحّي.  الن�ّص  هو  مفيد,  له  التداويّل  التحليل  اأّن  يظهر 

امل�رشحّي يف الواقع بتلّفظ مزدوج ومتزامن, فالكاتب يتوّجه اإىل اجلمهور 

ه, وال�صخ�صيات تتوّجه اإىل بع�صها البع�ص با�صتخدام الن�ّص. بوا�صطة ن�صّ

• امل�رسح والتداولية:
ف�صال عن ذلك, تتوّجه ال�صخ�صيات اإىل اجلمهور بطريقة غري مبا�رشة 
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)وميكن اأن يتوّجهوا اإليه ب�صكل مبا�رش( واجلمهور, كما عّرفه غوفمان, هو 

اإذن, عمٌل غري  امل�رشحّي  فالن�ّص  الأكيد.  ذلك »الال�صخ�ص« ذو احل�صور 

مبا�رش ب�صكل مزدوج اأو ب�صكل ثالثّي.

فامل�رشح مزدوج عند البّث, مزدوج عند التقّبل: واملتفّرج يتلّقى يف 

الوقت ذاته كالَم ال�صخ�صية ون�صَّ امل�رشحية الذي يتفّوه به املمّثل.

ويقوم ال�صمنّي بدور اأ�صا�صّي يف امل�رشح. ففي قاعة العر�ص ُيفرت�ص 

يف املتفرج اأّنه يعيد بناء هويات ال�صخ�صيات وعالقة بع�صها ببع�ص م�صتندا 

من  عدد  وعلى  املبثوثة  القرائن  من  قليل  عدد  على  عليها  ال�صتدلل  يف 

املعطيات اخللفّية )d’arrière–plan(. وكثريا ما تكون معرفة املتفّرج اأكرب 

من معرفة بع�ص ال�صخ�صيات: فال�صمنّي ي�صطلع بدور ُم�صاّد ملا هو معهود 

يف طبيعة الأ�صياء.

تقع اإذن كثري من الرهانات الفنية يف امل�رشح بني هذين القطبني, بني 

املتاحة  امل�صالك  من  كثري  وتوجد  التلّفظني.  بني هذين  الخرتاقنْي,  هذين 

للموؤّلفني امل�رشحيني و لكّتاب ال�صيناريو تدور كلها حول التلفظ املزدوج: 

اأْن نتحّدث كما يف املدينة ل مثل امل�رشح الكال�صيكّي, اأْن نكّلَم املتفّرجني, 

والت�رّشف  ال�صتار/ال�صتائر  يف  الت�رّشف  القاعة,  من  انطالقا  نتكّلَم  اأْن 

احلوار  �صمن  امل�رشحّي  احلوار  �صارحني  نتوا�صل  اأْن  الأركاح  الركح/  يف 

نف�صه.

الن�ّص  يف  امل�رشحيون  املوؤلّفون  ينرثها  التي  الركحية  الإ�صارات  اأّما 

امل�رشحّي, فهي ت�صّكل خطابا �صارحا )métadiscours( يتّم نقُله اأ�صا�صا اإىل 
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الركحّي  فالتوظيب  املعنى  بهذا  الركح.  على  الإ�صارات  و  احلركات  لغة 

ة«. فعمليتا  تاأويل مبعنيْيه الثنني: »�صناعة امل�صهد« و»بناء دللة خا�صّ هو 

من  خمتلفني  تاأويلني  وُتثريان  خمتلفتني  دللتني  توؤّديان  خمتلفتان,  توظيب 

جانب املتفّرج.

اأخريا اأّكد خمتلف التداوليني مثل غوفمان وغمربز وديكرو على بيان 

اأّن كل �صلوك -وحتديدا ال�صلوك الل�صايّن- وكّل تفاعل يف احلياة اليومية ويف 

اللغة العادية, كل ذلك له خ�صائ�ص م�رشحية مبعنى م�صاّد )مفهوم »الدور«, 

»التوظيب«, »العمل«, الخ.(.

لها   ]...[ الأدبّي  الن�ّص  مقاربات  من  مقاربة  هي  اليوم  »التداولية 

اأفق داخلّي ُت�صطّر �صائر املقاربات اإىل النخراط فيه. فاملهّم لي�ص اأن نكون 

مع التداولية اأو �صّدها يف التحليل الأدبّي ولكن علينا بالأحرى اأن نحّدد 

اأّي �صنف من التداولية ن�صتخدم. ولكن علينا مع ذلك اأن نحذَر من مغّبة 

الرتداد اإىل ت�صّورات للن�ّص �صابقة للبنيوية ]...[. ولكي ُت�صتثَمر التداولية 

به مزلقان  اأن حتّدد م�صلكها وقد حّف  ينبغي  الأدبّي,  يف درا�صة اخلطاب 

اأحدهما النزعة النف�صية و الآخر النزعة ال�صكلية ]...[  و�صواء تعّلق الأمر 

بالتداولية اأو باأّي ت�صّور اآخر للغة, فاإننا جند اأنف�صنا اإزاء مع�صلة: هل نعامل 

الآثار الأدبية بو�صفها جن�صا من امللفوظات ك�صائر الأجنا�ص, اأو اإننا ن�صعها 

على حدة. واحلال اأنها ملفوظات لي�صت ك�صائر امللفوظات من جهة, وهي 

من جهة اأخرى, لي�صت ملفوظات خارجًة عن قوانني اللغة.« )دومينيك 

باري�ص,  الأدبّي«,  للخطاب  »التداولية   :)D.Maingueneau(مانغنو

بوردا�ص, 1990(.
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لقـــــــاء

مع اإيزابيل 

اللينـــــدي

اإيزابيل  الت�شيلية  الكاتبة  ُولدت 

ليمابريو،  مدينة  يف  1942م  عام  الليندي 

بجامعة  التدري�س  ثم  بال�شحافة  وعملت 

فـريجينيا وت�شارلوت�شـڤيل وكلية مونت كلري 

ونيوجر�شي. ويف عام 1989م قامت بتدري�س 

الكتابة الإبداعية يف جامعة كاليفورنيا مبدينة 

بريكلي .

العامل:  من موؤلفاتها الأكرث رواجاً يف 

 The House )1981م(  الأرواح  بيت 

)1991م(  متناهية  ل  خطة   ،of Spirits

والظالل  احلب  The Infinite Plan، عن 

 ،Of love And Shadow )1984م( 

وق�ش�س   ،Eva Luna )1987م(  اإيـڤالونا 

 The Stories Of Eva )1990م(  اإيـڤالونا 

باول  هو  لها  كتاب  اآخر  وكان   ،Luna

مذكرات   عن  عبارة  وهو   Paula )1994م( 

عن جتربتها احلزينة وهي ترقب ابنتها ت�شارع 

املوت لفرتة طويلة.

اأجرى احلوار

فرحات افتخار الدين
ترجمة

عفت جميل خوقري
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)�أفالم( �سينمائية،وُترجمت  �أعمال  �إىل  ُحولت بع�ض رو�ياتها 

�أمريكا  يف  مبيعًا  �لأكرث  كانت  حيث  لغة  وع�رشين  �سبٍع  �إىل  �أعمالها 

�لالتينية و�أ�سرت�ليا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية .

ح�سلت �لليندي  على جو�ئز �أدبية عديدة وتعي�ض حاليًا مع زوجها 

يف ولية كاليفورنيا .

- افتخار الدين: �أجرى �لنقاد مقارنات بني �أعمالك و �أعمال كتاب �آخرين 

من  عام  مائة  رو�ية  بني  �لو��سح  �لت�سابه  ووجدو�  �لالتينية  �أمريكا  من 

العزلة One Hundred Years Of Solitude للكاتب جربيل جار�سيا 

�إعادة �سياغة  �أنها  بيت الأ�شباح، �لتي يعتقد بع�سهم  ماركيز و رو�يتك 

لرو�ية ماركيز مع ��ستبد�ل �ل�سلطة �لأبوية بح�سور قوي ل�سلطة �لأم، فما 

ردك على ذلك ؟

- الليندي: �إنني �أنتمي �إىل �لرعيل �لأول من كتاب �لقارة، �لذين ن�ساأو� على 

�لذي  ــ  �لأول  �جليل  ي�سم  �لالتينية.  �أمريكا  من  �آخرين  لكتاب  �لقر�ءة 

نطلق عليه لقب »�جليل �لز�هر« ــ كتاب مثل جار�سيا ماركيز وخو�سيه 

دونو�سو وكارلو�ض فونتيه. بد�أت ظاهرة »�جليل �لز�هر« يف بر�سلونة، 

ولقد ت�رشفت باأن �أكون �إحدى �لقارئات لأولئك �لكتّاب، ون�ساأت على 

�لكلمات  تلك  كل  كانت  �لكتابة  مرحلة  بد�أت  وعندما  لهم،  �لقر�ءة 

يف  بجذورها  �رشبت  قد  لقارتنا  �لق�س�سي  و�لطابع  و�ل�سور  �لر�ئعة 

�أعماقي، فنبعت مني ب�سكل طبيعي، مل �أق�سد �أبد�ً �أن �أخلق �سورة هزلية 

�لرو�ية  بتلك   
َ
�لعزلة، لأنني جَد معجبة  مائة عام من  لرو�ية  )تهكمية( 
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ً
�أذكرها جيد�ً، ولكن لي�ض عدل  �أعد  �لتي قر�أتها منذ زمن طويل، ومل 

مقارنتها برو�ية بيت �لأ�سباح بتلك �لطريقة.

»ق�س�ض  جمموعة  كتابة  �إىل  دعتك  �لتي  �لأ�سباب  ماهي  الدين:  افتخار   -

�إيـڤالونا« بعد رو�ية �إيـڤالونا ؟

�لكتاب  تاأليف  �نتهائي من  �أنني عند  �أولها  �أ�سباب  الليندي: هناك عدة   -

ت�ساءل كثري من �لنا�ض: �إذ� كانت �إيـڤالونا  هي �لرو�ية، وهذه هي ق�ستها، 

�لق�سرية  �لق�سة  كتابة  �أفكر يف  �أكن  مل  ترويها؟  �لتي  �لق�س�ض  �إذن  فاأين 

كجن�ض �أدبي، لأين �أعترب ذلك �أمر� �سعبًا جد�ً. ويف ذلك �لوقت كنت 

ـُلقت من زوجي يف فنزويال ، وقمت برحلة مفعمة باحلما�ض لإلقاء  قد ط

�ملحا�رش�ت، حتى و�سلت �إىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، و�نتهى بي 

به وهذ�  تعلقت  �لتقيت ب�سخ�ض  �ملطاف يف �سمال كاليفورنيا، حيث 

وقتا  وكان  بعو�طفي  مدفوعة  �لبالد  يف  �أتنقل  كنت  فلقد  �آخر،  �سبب 

تكتب  �أن  باإمكانك  �أنه  هي  �لق�سرية  للق�سة  �لوحيدة  و�مليزة   . ع�سيبا 

ينبغي  �لعمل  ��ستمر يف  �أنني لكي  مقطوعات �سغرية، ولذلك وجدت 

علي �أن �أكتب �سيئًا خمت�رش�ً، فكانت فكرة جيدة �أن �أكتب �لق�س�ض �لتي 

مل حتكها �إيـڤالونا  يف ذلك �لكتاب.

مفاجاأة  ب�سحوة  تنتهي  »�إيـڤالونا«  ق�س�ض  معظم  الدين:  افتخار   -

ر�سالة  على  تنطوي  �خلامتة  �أن  �أم  �سحوة  جمرد  هذه  هل  لل�سخ�سيات، 

�جتماعية �سيا�سية؟

- الليندي: �أنا ل �أحاول �أن �أبث �أية ر�سائل يف كتاباتي، بل كنت �أحيانا �أفاجاأ 
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باأدو�ر رغما عني  �لنهايات، وتقوم  تاأتي بهذه  باأن �ل�سخ�سيات كانت 

. ويف بع�ض �لق�س�ض كنت �أعرف بالبد�هة - ولي�ض ب�سكل عقالين- 

كتابتها،  قبل  �لق�سة  لك  �أحكي  �أن  �أ�ستطيع  �خلامتة، ول  �ستكون  كيف 

طبيعية  ب�سورة  تتابع  �لأحد�ث  �أن  �أجد  �لكتابة،  يف  �لبدء  حال  ولكن 

وعنو�نها  �لق�س�ض  �إحدى  ماعد�  �سخ�سيا،  �أنا  يل  مبفاجاأة  تنتهي  حتى 

كتابتها،  من  �لنتهاء  بعد  و�لدتي  قر�أتها  �لتي  �ل�سغرية«  »هايدلبريج 

�أنها حمقة  و�أعتقد  نهايتها ه�سة«.  �أن  �لق�سة غري  »�أعجبتني  وقالت يل: 

يف ذلك،فلقد كان هناك خلل ما يف هذه �خلامتة، مل ت�ستطع و�لدتي �أن 

تخربين ماهو �إل �أنني �أدركت باأنني بدًل من �أن �أُتتبع �لرغبات �لطبيعية 

لل�سخ�سيات،حاولت �أن �أفر�ض نهاية �سعيدة، ولكن ذلك مل يجد، لذ� 

كنت �أف�سح �ملجال لل�سخ�سيات للتعبري عن نف�سها، فح�سلت على نهاية 

غريبة جد�ً ي�سعب �رشحها، ولكنها رغبة �ل�سخ�سيات �لرو�ئية.

- افتخار الدين: هل كانت تلك �لق�سة �لوحيدة �لتي فر�ست فيها ح�سورك 

ككاتبة؟

خلقنا«، وهي �آخر ق�سة يف 
ُ
- الليندي: نعم بالإ�سافة �إىل ق�سة » ومن �لطني 

ثار  . ففي عام1985م  �إتقانًا،و�أحد�ثها و�قعية  �ملجموعة و�أكرثها  هذه 

بركان يف كولومبيا �أدى �إىل �حتجاز فتاة يف �لطني،ثم وفاتها بعد �أربعة 

�أيام من �لأمل �لرهيب،�ساهدتها يف تلفاز فنزويال،فكتبت �لق�سة، وعند 

نظر عقالنية،  قدمتها من وجهة  قد  �أنني  كتابتها، وجدت  �لنتهاء من 

فقد جاءت  ذلك  من  �لرغم  كتابتها، وعلى  �لعقل يف  ��ستخدمت  لأين 
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�أنها مل تكن ق�سة تلك �لفتاة بل  تزخر بالعو�طف،وبعد ذلك �كت�سفت 

�لق�سة  كتابة  �أعيد  وجدتني  �لفتاة،لذ�  يحمل  كان  �لذي  �لرجل  ق�سة 

�لرجل  ق�سة  تكن  مل  �أنها  وجدت  منها،  �نتهيت  وعندما   ، �أخرى  مرة 

�لتي كانت ترقب �مل�سهد عرب  �ل�سيدة  �لفتاة بل ق�سة  �لذي كان يحمل 

�ل�سديد  �لقرب  من  �مل�سطنعة،  �مل�سافة  بع�ض  يخلق  �لذي  �ل�ستار،�لأمر 

لأنك ت�ستطيع �أن ترى مال ميكنك �أن تر�ه لو كنت هناك فعال، وعليه 

مر�قبتها  يف  �ل�سيدة  على  طر�أ  �لذي  �لتغيري  ت�سور  �لق�سة  جاءت  فقد 

للرجل �لذي كان يحمل �لفتاة وهي حتت�رش!

- افتخار الدين: هل تعتقدين باأنه ينبغي على كتاب �لق�سة �لق�سرية �لو�عدين 

�أن يخلقو� مثل ذلك �ل�ستار، لي�ض فقط ليناأو� باأنف�سهم بعيد� عن �أحد�ث 

�أن  دون  �أفكارهم  ميح�سو�  �أن  على  �ملقدرة  يكت�سبو�  لكي  �لق�سة،بل 

يفر�سو� ح�سورهم على �لق�سة �أي�سا؟

- الليندي: �أعتقد �أن لكل كاتب طريقة خمتلفة، ولي�ض بالإمكان �أن تعطي 

ينجح  �لذي  فالأ�سلوب  ذلك،  جدوى  لعدم  حمددة  �سيغة  �أو  و�سفة 

��ستخد�مه يف �إحدى �لق�س�ض لي�ض بال�رشورة �أن ينجح يف ق�س�ض �أخرى، 

و�أرى �سخ�سيا �أن �أهم نقطة يف �لق�سة �لق�سرية هي �أن تتحكم يف �لنغمة 

يف �أول �ستة �أ�سطر من �لق�سة، فالنغمة هي �لتي حتدد �ل�سخ�سيات، بينما 

يف �لرو�ية يكون �لهتمام باحلبكة و�ل�سخ�سيات و�لعمل و�ملبد�أ)�لنظام(، 

وهناك �أ�سياء كثرية تتم فيها، �أما يف �لق�سة �لق�سرية فقد جتد �لنربة و�للغة 

و�لإيحاء�ت و�لإلهام )�لد�مغ(، من دون و�سفة معينة، ولذلك جتدين ل 
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�أمقتها.�أحب قر�ءتها ولكني ل �أحب  �أحبذ كتابة �لق�س�ض �لق�سرية بل 

كتابتها، و�أف�سل �أن �أكتب �ألف �سفحة من رو�ية طويلة على �أن �أكتب 

ق�سة و�حدة، كلما ق�رشت كانت �أ�سعب.

- افتخار الدين: هل باإمكانك �لتو�سع يف �حلديث عما يجعل كتابة �لق�سة 

�لق�سرية �أمر ع�سري؟

�لكثري  �لرو�ية  �سيء يرى بو�سوح، فقد جتد يف  الليندي: هو كون كل   -

بتاأثري جمال  �إغفالها  من �لعقد و�خليوط �له�سة،�لتي حل�سن �حلظ ميكن 

ماتكون  �أ�سبه  �لأحد�ث-  زخم  فخ  يف  �لقاريء  يقع  حيث  �حلكاية، 

�لق�سرية حمدود جد�، و�حلبكة  �لق�سة  �لوقت يف  بينما  بحفلة �ساخبة، 

خمت�رشة ومكثفة كذلك- هذ� �إن كانت هناك حبكة- فاإن حدة �لذهن 

وو�سيلتك  �لقارئ،  خيال  تخاطب  لأنك  هامة،  �أمور  و�لإيحاء�ت 

�لوحيدة هي �للغة، ولي�ض هناك مكان �أو وقت لأي �سيء �آخر، كل �سيء 

يظهر للعيان، ومبقارنة هذين �جلن�سني �لأدبيني جتد �لرو�ية �أ�سبه ما تكون 

تطريزها  مت  وقد  بالتفا�سيل،  حافلة  مزرك�ض  ن�سيج  من  كبرية  بقطعة 

عليه  �سيكون  عما  ت�سور  �أدنى  لديك  ولي�ض  �لألو�ن،  خمتلفة  بخيوط 

�ل�سكل �لنهائي لها، �أما �لق�سة �لق�سرية فهي مثل �ل�سهم، لك فيه رمية 

و�حدة فقط، وهذ� يتطلب منك �لدقة و�ل�رشعة ومع�سم ثابت للر�مي، 

حتى يح�سن �لت�سويب )�إ�سابة �لهدف( ولذلك فعليك �إما �أن تبد�أ بد�ية 

�سحيحة، �أو ترتك �لأمر باأكمله، �إذ يجب �أن حت�سن �لأد�ء من �أول مرة، 

دور  ياأتي   - �أعتقد  ما  على  هنا-  ذلك؟  يفعل  �أن  للمرء  ميكن  فكيف 
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�أرتاح لكتابة �لق�سة، بل �أعمل  �إن�سانة غري ملهمة، فال  �لإلهام، ولأنني 

بدون كلل، ول �أمانع يف �أن �أق�سي �إثنتي ع�رشة �ساعة يوميا وملدة �سنة يف 

كتابة �لرو�ية، و�أ�سعر بالأ�سى لأنني �أفتقد �لإلهام �لذي �أحتاجه.

- افتخار الدين: هل ت�سعرين باأنه قد �آن �لأو�ن لكتابة ق�سة �أخرى؟

- الليندي: مل �أ�سعر بالرغبة يف كتابة ق�سة �أخرى منذ عام 1987م، رمبا لأنني 

قد �أجد �حلافز للكتابة يوما ما وح�سب �لظروف، و�لقر�ء يطالبونني دوما 

بق�س�ض ق�سرية ل�سبب �أو لآخر، �أما �لنا�رشون فال يحبذونها لعتقادهم 

منهم  �أتلقى  ما  وكثري�  ب�سدة،  يف�سلونها  و�لطالب  ت�سويقها،  ب�سعوبة 

ر�سائل بهذ� �خل�سو�ض. هل تعلم �أن �سناع �ل�سينما يرغبون فيها ل�سهولة 

حتويلها �إىل فيلم �سينمائي �إذ� ما قورنت بالرو�ية؟

افتخار الدين: لقد كتبت يف ق�ستك »حياة ل متناهية« �لآتي: » هناك   -

مادتها  وتكون  �حلكي،  يولد حلظة  بع�سها  �لق�س�ض،  من  خمتلفة  �أنو�ع 

�للغة ، وقبل �أن نعرب عنها بالكلمات تكون قد �أ�سبحت جمرد �أثر )�إ�سارة( 

و�لبع�ض  ملمو�سة،  غري  ذكرى  �سورة،  عقلية،  نزوة  جمرد  للعو�طف، 

مر�ر�  �إعادته  وميكن  �لتفاحة،  مثل  ملمو�ض  جلي  كل  عن  �لآخرعبارة 

وتكر�ر� دون �خلوف من تغيري معناه. بع�ض �لق�س�ض تقتب�ض من �لو�قع 

وت�ساعد قوة �لإبد�ع على تطويرها ، بينما تنبثق ق�س�ض �أخرى من جمرد 

فكرة ملهمة، ثم ت�سبح حقيقية، بعد �أن تتم رو�يتها)حكيها(. ثم هناك 

�لعقل- مثلها كمثل  �لتي تختبئ يف ظالل  �لغام�سة )�ملبهمة(  �لق�س�ض 

�لكائنات �حلية �لتي تنمو لها جذور و�أطر�ف منو� غري طبيعي وتغطيها 
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�لطفيليات، ومع �لوقت تتحول �إىل كو�بي�ض ، ولكي تطرد �ل�سيطان من 

�لذ�كرة ينبغي عليك �أن ترويها على �سكل ق�سة«.

كتابتها  يف  )منهجك(  و�أ�سلوبك  �لق�سرية  للق�سة  تعريفك  هو  هذ�  فهل 

�أي�سا؟

- الليندي: هذ� ما �أ�سعر به نحو كتابة �لق�س�ض، فلقد ع�ست حياة طويلة 

تع�سة، وكثري من �لأمور يختبئ يف زو�يا �رشية من قلبي و عقلي، ول �أعلم 

بوجودها هناك، ولكني �أح�ض بالأمل و بثقل تلك �لق�س�ض �لتي �أحملها 

مما يف  �سيئًا  �أعطيت  �أين  �أدرك  ق�سة  �أكتب  عندما  ذهبت،ثم  �أينما  معي 

د�خلي،و�أن ذلك �ل�سيطان قد �أطلق من خمباأه، يحدث هذ� دون وعي تام 

مني – �سوى يف بع�ض �لأحيان – وعندما �أ�سعر بالرتياح . وما �أح�ض 

به نحو �لفن �لرو�ئي هو ما يفعله بع�ض �لنا�ض يف �جلل�سات �لعالجية،�أو 

�إن طريقتي يف �لتخل�ض  �لثمالة .بل  �أو يف حالت  �لتاأمل،  يف حلظات 

من �لأمل وتطهري ذهني وفهمي للعامل هي كتابة �لق�س�ض، وهذ� ماقد يعنيه 

ذلك �ملقطع �لذي ��ست�سهدت به يف �سوؤ�لك، حيث �ل�سياطني و �ملالئكة 

بد�خلي ــ و�للذين ل �أدرك �أنهم بد�خلي ــ يجب علّي �أن �أخرجهم �إىل 

�لنور و�أحتدث عنهم و�أر�هم يف �لنور .

يف  ت�سعينها  �لتي  �خلرب�ت  ت�ستقني  �مل�سادر  �أي  من  الدين:  افتخار   -

ق�س�سك؟

، فال�سحف و �لتلفاز)�لر�ئي( 
ً
- الليندي: معظمها من �أحد�ث قد وقعت فعال 

 ق�سة »ومن �لطني خلقنا« 
ً
و�ملذياع هي من �أعظم م�سادر �إلهامي، فمثال 
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�ساهدتها  �أحد�ث  من  فكرتها  ��ستوحيت   - �سابقًا  عنها  حتدثنا  �لتي   -

ن�رشة  يف  �أ�ساهدها  �لتي  �ملقت�سبة  �لأحد�ث  بع�ض  و�أحيانًا  �لر�ئي.  يف 

»�إيـڤالونا«  ق�س�ض  �إحدى   . عنها  كثرية  ت�ساوؤلت  يّف  تثري  �لأخبار، 

�سيدة �ختطفها رجل و�سجنها يف  – حتكي عن  �أذكر عنو�نها جيد�ً  ل 

زنز�نة ملدة خم�سني عامًا، مل تتحدث خاللها مع �أي �سخ�ض و�أ�سبحت 

كاحليو�ن يف �لظالم، وعندما �أنقذت �أخري�ً، حتولت �إىل ما ي�سبه �لوح�ض 

�ملخيف. ح�سلُت على معلومة من ن�رشة �لأخبار يف فنزويال مفادها �أن 

رجاًل غيور�ً �ختطف �سابة، وو�سعها يف زنز�نة ملدة خم�سني عامًا، ر�أيتها 

عندما �أح�رشوها مدثرة ببطانية، وهذ� كل ما ر�أيته، حيث مل يذكرو� عنها 

ملاذ�   : نف�سي  �أ�سائل  فبد�أت  ذلك،  بعد  �لأخبار  �أخرى يف  تفا�سيل  �أية 

حدث ذلك؟ ملاذ� مل ت�رشخ؟ ملاذ� مل حتاول �لفر�ر؟ كيف بقيت على قيد 

�حلياة؟ وبتكر�ر هذه �لأ�سئلة على نف�سي وجدت �حلافز لدي للكتابة، 

�أفكاري مما يحكيه يل  �أ�ستوحي  �أخرى  �أحيانٍ  �لق�سة. ويف  �كتملت  و 

�أنه  �أدرك  مليًا  يقولونه  فيما  �أفكر  �أنه حكاية، وعندما  بع�سهم معتقدين 

لي�ض �لق�سة، فالق�سة يف �لو�قع هي ما ور�ء ذلك، بل �أبعد منه، �إنها ما 

�أقوم بتخمينه .

- افتخار الدين: كيف �إذن تغلفني �لأدب �لق�س�سي باحلقيقة و �لعك�ض ؟

- الليندي: ل ميكنني ر�سم �حلدود بينهما بل �أين �أعتقد �أن كل �سيء حقيقة، 

�لبد�ية،  �إل و�سيلة للقول ب�سدق �لأمور منذ  و�أن �لأدب �لرو�ئي ماهو 

وما �لأدب �لق�س�سي �إل جمموعة �أكاذيب،ولكنه لن ينجح �إن تنبع تلك 
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�لأكاذيب من م�سدر �سادق �أمني بد�خلك . ملاذ� تريد �أن تكتب تلك 

�ل�سخ�سيات دون غريها ؟ لأنك ت�رشب على  تريد تلك  �لق�سة ؟ ملاذ� 

�سريتك  ما�سيك،  �نفعالتك،  م�ساعرك،  �ل�سخ�سية،  خربتك  �أوتار 

�لذ�تية )حياتك �ل�سخ�سية( �أو روحك مبجملها، ولأنك تعمل من هذ� 

فاإنك تكون قد خلقت  و�إل  ف�ست�سبح ق�ستك حقيقة وتنجح،  �ملنطلق 

 رو�ئيًا ز�ئفًا )متكلفًا( ولكنه مقنع ــ مثل �لرو�يات �لرومانتيكية 
ً
عمال 

وق�س�ض �ملغامر�ت �ملثرية و�خلر�فية ــ وجميعها �أجنا�ض �أدبية ل تتعامل 

�أدب  �أنها تقع حتت م�سّنف �لأدب �لرو�ئي -  مع �حلقيقة، بالرغم من 

�أعمق منه  �لت�سلية �لذي ل�سنا ب�سدد �لتحدث عنه �لآن، بل لدينا ماهو 

بكثري .

)�لأ�سطورية(  �خليالية  مدينتك  هي  �آجو��سانتا  مدينة  هل  الدين:  افتخار   -

�أوهايو   – و�ين�سربج  �أو  فولكرن،  وليم  مدينة  يوكناباتوفا  كانت  مثلما 

مدينة �سريوود �أندر�سون ؟

يعجبني  وزمان غري حمددين،  مكان  �أكرث يف  �أرتاح  فاأنا  الليندي: كال،   -

�لغمو�ض عندما تدور �أحد�ث �لق�سة يف م�سهد يقوم �لقارئ بابتد�عه، 

و�إن �أمعنت �لنظر ف�ستجد �أن كل ما تعرفه عن مدينة �أجو��سانتا هو �أنها 

�أين تقع، ول كيف تبدو، ول عدد  �سديدة �حلر�رة، ولكنك ل تعرف 

�أنا  يل  ولي�ض  للقارئ  خياليًا  مكانًا  �أجعلها  �أن  ق�سدت  لأنني  �سكانها، 

�أتعامل مع �ل�سخ�سيات يف ق�س�سي ؛ نادر�ً ما �أعطي  .وبنف�ض �لطريقة 

�ل�سخ�سيات  بخلق  �لقارئ  يقوم  �أن  �أريد  لأنني  لهم،  ج�سديًا  و�سفًا 
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بنف�سه، ولذلك �أ�سف فقط ما �أعتقد �أنه جوهري جد�ً للق�سة، ول �أذكر 

�أو طويل  �أرنبية  �سفة  ذ�  �أو  عقليًا  متخلف  �ل�سخ�ض  مثل كون  تفا�سيل 

جد�ً، �إل �إذ� كان ذلك مهمًا للق�سة، و�إل فلن �أذكره، كما �أنني ل �أحدد 

عمر �ل�سخ�سيات فال ت�ستطيع �أن جتزم �إن كانو� �سبابًا �أم �سيوخًا .

- افتخار الدين: ميتزج يف ق�س�سك �لو�قع مع �خليال مما يجعلك من �سمن 

�لأنثوي  ح�سك  كتاباتك  من  ُي�ست�سف  كما  �ل�سحرية،  �لو�قعية  كّتاب 

ميكن  هل   – وماركيزدو�ساد  بابلونريود�  من  لكل  وحماكاتك  �ملرهف 

ت�سنيفك على �أنك كاتبة �أنثوية؟

 – »�أنثوي  م�سطلح  مفهوم  على  نتفق  �أن  ينبغي  ولكن  نعم  الليندي:   -

Feminist »، ففي �لوقت �حلا�رش يعني هذ� �مل�سطلح لعدد كبري من �لنا�ض 

معانٍ  �سلبية كثرية . لأنني �مر�أة ولأنني �مر�أة ذكية ــ عذر�ً لغطر�ستي ــ 

فينبغي علّي �أن �أكون من �ملنادين بامل�ساو�ة بني �جلن�سني، �أعي متامًا كوين 

�مر�أة، و�أعي كذلك �أن �أكون �مر�أة ُولدت �مر�أة، فذلك يعترب معوقًا لها 

يف معظم �أنحاء �لعامل ماعد� يف �ملجتمعات �ملتميزة جد�ً، ويف �لنخبة من 

�ملجموعات، حيث ح�سلت �ملر�أة على �حلرية و�لوعي �لكايف للمطالبة 

�أن تبذل �سعف �جلهد  بحقوقها. ولكن يف جميع �لأحو�ل على �ملر�أة 

�لذي يبذله �لرجل لكي حت�سل على ن�سف �لتقدير �ملمنوح له، �أمتنى �أن 

تعي�ض �بنتي وحفيد�تي و بنات حفيد�تي يف عامل معقول، و�أن يعي�ض �بني 

ورفاق،  �رشكاء  فيه  يكونون  �أف�سل،  عامل  يف  �أحفادي  و�أبناء  و�أحفادي 
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حيث ي�سود حبنا لأنف�سنا ولالآخرين ولكوكبنا، لذ� �أعتقد �أن هذ� ماتعنيه 

كلمة »�أنثوي«: �لوعي و�لقوة و �لكفاح من �أجل ما نوؤمن به .

- افتخار الدين: �ملقدمة �لتي ت�سدرت رو�يتك بيت �لأ�سباح وكانت �أبياتًا 

�لزمن  من  �لإن�سان  ي�ستغرق  »كم  �ل�ساعر:  يت�ساءل  حيث  لبابلونريود� 

 : قائاًل  �حت�رش  بينما  فولكز  رو�ية  �إيدي يف  و�لد  يجيبه  قد  ليموت؟«  

»�ل�سبب يف �حلياة هو لال�ستعد�د للبقاء ميتًا لفرتة طويلة .« كيف ميكن 

�أن يكون جو�ب �آلبا �أو �إيـڤالونا �أو جو�بك �أنت ؟

�إجابتي،  �أعرف  ولكني  �إيـڤالونا  �أو  �آلبا  �إجابة  عن  �أعرف  ل  الليندي:   -

مال  �جل�سد  طريق  عن  لنتعلم  �لدنيا  �إىل  ناأتي  لنتعلم،  نعي�ض  �أننا  �عتقد 

ت�ستطيع �لروح �كت�سابه بطريقة �أخرى، لذ� نحن بحاجة �إىل هذ� �جل�سد 

لنحوله �إىل معقل )�رشح( للمعرفة، وهذ� ع�سريلأن بيئتنا ل ت�سجع على 

و  وعقلي  وج�سدي  وخيايل  حو��سي  ��ستخد�م  �أحاول  ولكني  ذلك، 

جميع ما �أملك يف هذه �حلياة لأمني �لروح، ولهذ� �أتينا، و�إن فكرت مليًا 

يف �لأمر ف�ستجد �سمتًا قبل ميالدنا و�سمتًا بعد وفاتنا، �أما �حلياة فهي 

�ساخبة جد�ً .

 : قائلة  �إيڤا  �سديقتها  �ألڤر�  تخاطب  �إيڤالونا  رو�ية  يف  الدين:  افتخار   -

»�أجزم باأن لرحم و�لدتك �أكرب �لأثر ملنحك �لقدرة �لبتد�عية �لتي تروين 

بها �حلكايات ياع�سفورتي �ل�سغرية«. هل هذ� هو مفتاح كتابة �لق�سة 

�لق�سرية ؟

كيف  مذهل  ل�سيء  �إنه   . بها  ن�ستعني  �لتي  �حليل  �إحدى  هو  الليندي:   -
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حتدث بع�ض �لأمور �أحيانًا و�أدونها غري معتقدة باأن يلحظها �أحد، فمثاًل 

�ختلق و�سفة لطهي طبق معني ب�سكل ع�سو�ئي، فيت�سل بي �أحدهم و 

يخربين �أن �لو�سفة مل تنجح، و�إذ� ما قدمت و�سفة للتجميل بقويل: )و�إن 

فعلت كذ� ف�ستح�سل على �سعر �أ�سقر(، وهذ� غري �سحيح، �أجد �لنا�ض 

ي�سدقونني، وتلك هي �إحدى �خلدع.

- افتخار الدين: عودة �إىل مو�سوع �لتاأكيد على �أنك كاتبة �أنثوية، ما �لأمر 

�لذي ل ترغبني يف �أن ي�سيء �لقر�ء فهمه يف �أعمالك؟ �أرجو �أن ل يكون 

�سلبيًا، كاأن ليرغبون يف قر�ءة �أعمالك ب�سفتها �أدب ن�سائي ــ مما يق�سي 

على روح �لأدب.

- الليندي: ل �أدري فلكل قارئ �أ�سلوب خمتلف، �أرغب يف ت�سلية قر�ئي 

�ملكان  �إىل هذ�  للدخول  �إىل دعوتهم  و�أ�سعى  �لقر�ءة،  و�جتذ�بهم نحو 

�لر�ئع، حيث ن�سرتك يف ق�سة �أعطيهم ن�سفها، بينما يعيد �لقارئ خلق 

 ت�ستمل هذه 
ً
نتقا�سمه، و�أحيانا  �لذي  �لف�ساء  ن�سفها �لآخر، وهذ� هو 

�أو  �أنثوية(   ( ن�سائية  �أمور  �أو  �أو �جتماعية  �سيا�سية  �لق�س�ض على عنا�رش 

بيئية، و�أنا �أف�سح عن جميع �مل�سائل �لتي �أوؤمن بها، ولكني ل �أ�سعى �إىل 

�أ�سئلة  �أو حلول، كل ما لدي هو  �إجابات  �أية ر�سائل، ولي�ض لدي  بث 

�أود �إ�رش�ك �لآخرين معي فيها، ومن ناحية �أخرى فاإن �إطالق م�سميات 

معينة �أمر ل ميكن تالفيه مع وجود �لنقاد، فالنقاد خميفون، لأنهم يطلقون 

عليك �ألقابا وي�سنفونك كما يحلو لهم. ل �أريد �أن �أ�سنف على �أين كاتبة 
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�أنثوية �أو �سيا�سية �أو �جتماعية �أو كاتبة رو�ية �لو�قعية �ل�سحرية �أو كاتبة 

من �أمريكا �لالتينية. �أنا كاتبة وكاتبة رو�ئية فقط.

�لتي  �لق�س�ض  طريق  عن  فقط  حياتها  �سهرز�د  ـُنقذ  ت مل  الدين:  افتخار   -

�أنها  �لأمر  خال�سة  كذلك،  �ل�سلطان  تقدير  على  ح�سلت  بل  روتها، 

قد بعثت نف�سها �إىل �لوجود بقوة �لكلمة، هل بطلتك �إيـڤالونا هي من 

بعثت »�لأنثى« �إىل �لوجود بفعل �لكلمة ؟

و�أنا  �أنا،  هي  �إيڤالونا  �أن  �أرى  �لغر�بة  من  وب�سيء  كما  نعم،  الليندي:   -

يعلم  ول  نف�سها،  خلقت  من  وهي  �لق�سة،  رو�ية  هي  �إنها  �إيڤالونا، 

�لقارئ �أو �لقارئة �إن كانا يقر�آن ق�سة حياة �إيڤالونا ول ما �لذي �بتدعته 

عن نف�سها، ول عن �مل�سل�سل �لتلفزيوين �لذي تكتبه، وعليه فهناك ثالثة 

م�ستويات لقر�ءة وفهم هذه �لرو�ية، وهذ� على ما �عتقد - ماكانت عليه 

حياتي �خلا�سة، فاإن طلبت مني �أن �أروي لك ق�سة حياتي ف�ساأفعل، ورمبا 

تكون ق�ستي جمموعة من �لأكاذيب لأنني �بتدع نف�سي با�ستمر�ر، ويف 

�لوقت نف�سه �بتدع �لرو�ية، وعن طريق هذ� �لق�س�ض �أظهر نف�سي، لذ� 

فحياتي جتري على ثالثة م�ستويات، ول �أ�ستطيع �أن �أحدد من �أنا، فكما 

�أ�سلفت - �حلدود بني �لو�قع و �خليال غري و��سحة .

- افتخار الدين: هل هذه �مل�ستويات �لثالثة هي �لتي ينبغي على �لقر�ء �أن 

ي�سعوها يف �لعتبار عند قر�ءتهم ملجموعة ق�س�ض �إيـڤالونا .

- الليندي: ل ت�سع يف �لعتبار �أي �سيء، فقط ��ستمتع مبا تقر�أ .

- افتخار الدين: �أعتقد �أنك تلمحني �إىل �لناقد هنا .
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- الليندي: �أيها �لناقد ��ستمتع فقط مبا تقر�أ .

- افتخار الدين: يف نظرك ما �لذي تفقده ق�س�سك عندما ُترتجم ؟

- الليندي: لقد ُترجمت كتبي �إىل �سبع وع�رشين لغة، وهذ� ما منا �إىل علمي 

ولكن هناك ترجمات �أخرى مل �عتمدها، مثل �لرتجمة �إىل �للغة �لڤيتنامية 

باب  �ملرخ�سة، فمن  �لرتجمات  �لتحكم يف  �أ�ستطيع  و�أنا ل  و�ل�سينية، 

�أوىل �أل يكون يل �سلطة على تلك �لتي مل ُترخ�ض. �لرتجمات �لإجنليزية 

�لإجنليزية  �لرتجمة  �أقر�أ  كلما  وحاليًا  جد�ً،  جيدة  و�لأملانية  و�لفرن�سية 

ب�سوت عال �أ�سعر بعدم �لرتياح . �أعتقد �أن �لرتجمة ر�ئعة، بل و �أف�سل 

ق�سة  �أ�سبحت  ولكنها  �لأ�سل،  وهي  �لإ�سبانية  باللغة  كتبت  �لتي  من 

خمتلفة، لأين ل �أ�سعر بكينونتي �سوى يف رحاب لغتي، �لتي �أحتاج لأن 

�أعرّب عن نف�سي بها . عندما �أد�عب �أحفادي فيكون ذلك بالإ�سبانية ملا 

ب�سكل فطري وعفوي ل ميكن  تنبع  و�لعذوبة، ولأنها  �لهزل  فيها من 

حدوثه �إل يف �للغة �لأم، مثلها كمثل �لأحالم .

�أحد   « ــ  �أق�سد  ــ  عنه  �لكتابة  ميكنك  ل  �أمر  هناك  هل  الدين:  افتخار   -

�سياطني �لذ�كرة« �لتي ل ميكنك »طردها«؟

- الليندي: ل �أعرف، لأنني �أحاول �أن �أطردها جميعًا وعلى مدى �لزمن 

من  �لكثري  لدي  �أطول،  مدة  �أعي�ض  �أن  يل  ُقّدر  �إن  ذلك  يف  �أفلح  رمبا 

�لأرو�ح �ل�رشيرة، وبع�ض �لأ�سياء �لتي تظهر مر�ر�ً و تكر�ر�ً يف كتاباتي 

على  قوي  تاأثري  من  لهما  ملا  و�لعنف  �حلب  مثل  تالفيها،  ميكنني  ول 

حياتي .
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- افتخار الدين: لقد كتبت �أربع رو�يات وجمموعة ق�س�سية بلغت بها قمة 

�ل�سهرة ــ هل تعتقدين �أنه حان وقت جمموعة ق�س�سية �أخرى ؟

�لآن، وهو  ترجمته  وتتم  قريبًا  �سين�رش  كتاب  تو�ً  �أكملت  لقد  الليندي:   -

وبعد   . قر�ءته كرو�ية  ولكن ميكن  رو�ية،  ولي�ض  عبارة عن مذكر�ت، 

�نتهائي من �لكتاب خارت قو�ي و�سعرت بالإرهاق �ل�سديد، فقررت 

�أن ل �أقوم باأي عمل ملدة �ستة �أ�سهر، ولرن ما �سيحدث، ولكني ما �ألبث 

؟«  ق�س�ض  بكتابة  تفكرين  ل  »مل  قائاًل:  بد�خلي  ما  �سوت  ي�رشخ  �أن 

و�إن مل يحدث  للكتابة،  �حلافز  �إىل  �أحتاج  ــ  �سابقًا  �أخربتك  ولكن كما 

هذ� ....

- افتخار الدين: ماعنو�ن �لكتاب �جلديد ؟

.Paula  الليندي: پاول -

- افتخار الدين: هل لنا بكلمة توجهينها �إىل ُكتَّاب �لق�سة �لو�عدين حول 

كتابة �لق�سة �لق�سرية ؟

ــ كلما  �أ�سهل بكثري  الليندي: ل تكتبو� �لق�سة بل �كتبو� �لرو�ية، لأنها   -

طالت كانت �أف�سل، �ستجدون نا�رش�ً وعمالء، ومن �ل�سهل جد�ً كتابتها، 

�إىل  منها  �لأحالم  و�إىل  �ل�سعر  �إىل  �أقرب  فهي  �لق�سرية  �لق�س�ض  �أما 

�أن  �إىل �ملهارة يف �لكتابة، كم من �لق�س�ض ت�ستطيع  �لرو�يات، وحتتاج 

تتذكر ؟ كم منها جدير باأن يبقى يف �لذ�كرة ؟ كم منها ق�س�ض عظيمة؟ 

كم من كّتاب �لق�سة �كت�سبو� �أهميتهم ملجرد �أنهم ُكّتاب ق�س�ض فقط؟ 

ذلك لأن �لق�سة فن �أدبي �سديد �ل�سعوبة، لذ� فاإين �أن�سحهم باأن يبد�أو� 
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بكتابة �لرو�ية، ومن ثم �لق�سة، بعد �أن يكت�سبو� �ملهارة �لكافية بكتابتها 

. بينما يعتقد بع�سهم بعك�ض ذلك، و�أنهم �إن ��ستطاعو� �أن يكتبو� ق�سة 

�لعك�ض  �إن  �لو�قع  ويف  رو�ية،  كتابة  من  �سيتمكنون  �لأمر  �آخر  ففي 

�سحيح؛ فاإن ��ستطعت كتابة رو�ية يومًا ما ــ وبكثري من �جلهد وح�سن 

�حلظ ــ �سيكون باإمكانهم �أن يكتبو� ق�سة جيدة .

لالأدب  كتابتك  �سهولة  �إىل  ك�سحفية  بد�يتك  �أدت  هل  الدين:  افتخار   -

�لرو�ئي وخا�سة �لق�سة �لق�سرية ؟

�لتي  �لأ�ساليب  ��ستخدم  �أنني ل زلت  نعم و�لدليل على ذلك  الليندي:   -

��ستخدمتها ك�سحفية، مثل �إجر�ء �حلو�ر�ت مع �لنا�ض . وككاتبة رو�ئية 

خا�سو�  حقيقيني  �أ�سخا�ض  مع  �للقاء�ت  طريق  عن  �لبحث  �أن  �أوؤمن 

�إىل �ملكتبة  �أجدى من �لذهاب  ــ هو  ــ مهما كان نوعه  جتربة �حلدث، 

لن جتدها يف  �أمور  لك عن  تك�سف  �للقاء�ت  . هذه  �لكتب  وتفح�ض 

كتاب، ترى �ل�سحفيني يف �ل�سو�رع جنبًا �إىل جنب مع �لنا�ض، يتحدثون 

و ي�ساهمون وي�ساركون. �أما �لأدباء فقوم منعزلون حتتمي حياتهم عادة 

�حلياة  مف�سولون عن  �إنهم  كانت،  موؤ�س�سة  �أية  �أو  �جلامعة،  مظلة  حتت 

�حلقيقية )�لو�قع( يف هذ� �لعامل، وينتهي بهم �ملطاف �إىل �لكتابة لالأ�ساتذة 

و �لطالب و�لنقاد،فين�سون �أن �لعامل هناك، لذ� جتد �أن خلفيتي �ل�سحفية 

قد �ساعدتني بهذ� �ل�سكل، ثم �إن �لأمر �لآخر �لذي ي�ساعد كثري�ً هو �أنك 

 قليلة جتتذب بها قر�ءك، و�أنك تتناف�ض مع و�سائل 
ُ
ك�سحفي لديك جمُلُ 

�لإعالم �لأخرى، ومع مقالت �أخرى يف نف�ض �ل�سحيفة، �أو �أية و�سيلة 
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�إعالم تعمل بها، لذلك ينبغي عليك �أن تكون متقنًا للغة،و�أن تتذكر �أن �أهم 

مايف �لأمر �أن يكون لك قر�ء. وبدون قارئ لن يكون هناك ن�ض،ولكن 

�لأدباء ين�سون ذلك، ويكتبون لأنف�سهم . �أما �أنا فاأجدين �سحفية �أكرث 

لنف�سي فقط �سوى ذلك �لكتاب �لذي  �أكتب  �إنني مل  �أديبة، حيث  مني 

ـ كتاب نبع من �أمل بالغ، ومل ميكنني كتابة �سو�ه، عندما كتبته  كتبته موؤخر�ـً 

مل �أكن �أفكر بن�رشه . لقد توفيت �بنتي منذ فرتة وجيزة، وقد كانت يف 

غيبوبة ملدة عام، وكنت �أ�سهر على ر�حتها . خالل تلك �ل�سنة توقف كل 

�سيء يف حياتي فكان لدي عام كامل �أر�جع فيه �أ�سلوب حياتي، و�أطرح 

على نف�سي �أ�سئلة كنت دومًا �أجتنبها، و�أعاين من �أمل مفرط . و�أعتقد �أنني 

لزلت يف ذلك �لنفق من �لأمل، وحقيقة �أنني �إذ �أجنزت تاأليف �لكتاب 

فقد كان يل مبثابة �لتنفي�ض من عدة �أوجه، لذلك عندما بد�أت كتابة باول 

Paula كان هديف �لوحيد �أن �أبقى �سامدة، وهذه هي �ملرة �لوحيدة �لتي 

كتبت فيها دون و�سع �لقارئ يف �لعتبار .

*  *  *
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 ،codes ال�سفرات  اأو  اأو الأعراف، والقواعد  التقاليد  الأكادميي على 

القدر  اأو  امل�سري  اإن  وقتنا.  يف  متزايدة  بطريقة  املتنازعة  واملمار�سات 

destiny  غري املحدد اأو املبهم لـ »القراءة«، اأي ذلك امل�سطلح متعدد 

القوي املخ�س�ش هنا اإىل مهمات متعددة للنقد، يخلق �رشوًطا مر�سية 

اأو اإيجابية لإعادة النظر يف النظريات النقدية ال�سابقة، وتطوير منظورات 

جديدة علي الربوتوكولت اأوالأنظمة اخلا�سة بالقراءة.

 conceptualizations مفهوميات  اأقيم  �سوف  الدرا�سة،  هذه  يف 

التي مت تقدميها من قبل  املوؤثرة  املتنوعة  ال�سيغ  بنوع خا�ش  للقراءة،  معينة 

القارئ،  ا�ستجابة  ومنظري  والبنيويني،  والهرمنيوطيقيني،  اجلدد،  النقاد 

والفينومينولوجيني اأو الظاهراتيني، واملاديني، وما بعد البنيويني.

اإن املمار�سات ال�سائدة للقراءة الأكادميية ت�ستمر يف تاأكيد اخل�سوع 

والإخال�ش   ،impersonality واملو�سوعية/احليادية  النقدي،  الإذعان  اأو 

اأو  نقدي  تقييم   اأي  عن  املعلمون  ي�سفح  ما  فنادًرا  بدقة.  املف�رش  للن�ش 

�رشيح للقيم والإيديولوجيات واملوؤ�س�سات، ول ي�سجعون م�ساءلة عمليات 

اختيار الن�ش وتقييمه، فاإذا اأراد املرء اأن يلتزم باملعايري التدري�سية اأو التعليمية 

pedagogical املتداولة للقراءة، فاإنه يجب اأن يتعلم اأن يقلل ال�ستغراق اأو 

النهماك »ال�سخ�سي«، واأن يحرتم عبقرية الكّتاب، واأن ين�سق الت�سمينات 

ين�سغل  واأن  املو�سوعاتية،  والتعار�سات  املجازية  والنحرافات  الن�سية 

الفح�ش  يالئم  حتى   )re( read القراءة  )يعيد(  واأن  الن�سية،  بامل�سكوتات 

ناحية  اأحياًنا،  يومئ،  واأن  الن�ش،  واأيقونية  كلها  الروؤية  النقدي  والتدقيق 
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»ال�سياقات« الجتماعية التاريخية، واأن ي�سيد طرًحا وثائقًيا مرتابًطا، اأي 

مقالت نقدية مقنعة، واأن يطلق علي هذا الن�ساط جمعيه »قراءة نقدية«. 

رمبا ما يكون مفتقًدا يف ت�سكيل القراءة هذا اإىل حد بعيد هو اأي �سيء كان 

»نقديًا« علي وجه اخل�سو�ش يف معاين ال�سك واملقاومة واملعار�سة. وت�سجع 

�سورة القارئ النموذجي/ املثايل علي اإنكار الذات والإعجاب بالكّتاب 

والعناية  حمكمة،  بطريقة  امل�سيدة  املعقدة  للن�سو�ش  والإخال�ش  املتباينني، 

regimes of reason. ورمبا  القليلة باملوؤ�س�سات الجتماعية واأنظمة العقل 

املعابثة  هذه  علي   criticism »النقد«  نطلق  اأن  عن  نتوقف  اأن  علينا  ينبغي 

tinkering  الن�سية اخلانعة واملهذبة.

ا�سطرابات القراءة:

يف  كبرية  بدرجة  البارزة  القراءة  اأنظمة  اأو  بروتوكولت  بني  من 

 ،New Critics اجلدد  النقاد  قبل  من  لها  التنظري  مت  التي  ال�سديد،  تزمتها 

املقاربات  من  املوجهة �سد كل    strictures القا�سية  النتقادات  تلك  هي 

التاريخية genetic  وال�ستقبالية receptionist، مف�سية اإىل املبادئ احلاكمة 

للمغالطات الق�سدية والتاأثريية. فالن�ش الأدبي يتم عزله ذهنًيا عن املجموع 

اإن  والقارئ.  للكاتب  ال�سخ�سية  واحليوات  الجتماعية،  للحياة  العام 

و�سف  اأو  �رشح  اإىل  ت�سعى  املتعددة   retrospective ال�ستعادية  القراءات 

يف  املتفردة  امل�ستقلة  للمنتجات  واملركب  املعقد    spatial املكاين  ال�سكل 

تكون  ومت�سعبة  مت�ساربة  وتعار�سات  قوى  لديها  التي  اجليدة  �سناعتها 

ال�ستعارية  اأو  املجازية  الأ�ساليب  طريق  عن  ومتوازنة  عالقتها  يف  متبادلة 
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اإن   .irony وال�سخرية    ambiguity والغمو�ش    paradoxاملفارقة مثل: 

»املعنى« يف الن�ش ل يكمن يف م�سمون اأو حمتوى ميكن اإعادة �سياغته ول 

يف فرو�ش ميكن ا�ستخراجها، ولكن يف ت�سمينات connotations واأ�ساليب 

tones و�سور ورموز متنا�سقة اأو متوافقة، ومالمح دللية اأخرى جوهرية 

اجلدد،  النقديني  لل�سكليني  بالن�سبة  القراءة،  اإن  للن�ش.    intrinsic داخلية 

 depersonalized العامة  ال�سعرية  للن�سو�ش  ودقيًقا  جمرًدا  �رشًحا  ت�ستلزم 

واملو�سوعية، التي يظهر، من خاللها، اجلهُد النقدي التوازَن الدليل املعقد 

والق�سدية purposiveness الداخلية. فالقيمة الرفيعة املفرت�سة خم�س�سة اأو 

منت�سبة للتعقيد ال�سعري، والتعار�سات الكثرية من�سجمة مع العملية النقدية 

اجلديرة بالتقدير اإىل حد كبري.

ما يكون جديًرا باملالحظة حول نظرية القراءة هذه هو اأنها ت�سقط 

تاأمالت  اأ�سياء كثرية جًدا، �ساملة   programmatically اأو تتجاهل منهجًيا 

التاريخي، والتحليل املوؤ�س�سي  ال�ستجابة ال�سخ�سية، والتلقي الجتماعي 

»املغزى«  لـ  والتاأويل   ،ethicopolitical ال�سيا�سي  الأخالقي  والنتقاد 

و«املعنى«. وت�سبح املو�سوعية/ احليادية impersonality، يف هذه العملية 

املختزلة، منبثة اأو منت�رشة يف جميع الأماكن وتطبيًقا نظريًا جمرًدا. فالكّتاب 

واملجموع  املخلد.  والن�ش  النف�سال  لتمجيد  بهم  الت�سحية  يتم  والقراء 

الجتماعي يتم التخل�ش منه يف طريقة مماثلة لنظرية لهوتية تق�سفية زهدية 

التغلب  يتم  للقراءة  الزمانية  التجربة  اإىل  بالإ�سافة  الدنيوي.  العامل  حمتقرة 

عليها من خالل اإعادة القراءات التكرارية بالنتيجة التي ترى اأن الن�سو�ش 
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ل تبدو فقط اأيقونية ومكانية ولكن اأي�سا متعددة املعاين ومعقدة يف مباغتتها 

all-at-onceness. هذه القراءة الب�رشية العامة panoptical تبدو كلية العلم 

اأو ذات معرفة غري حمدودة omniscient، وكاأنها معنية اأو قا�سدة لذلك.

اأن تتناف�ش متاًما  اإن الأنواع الأدبية املنت�رشة منذ عهد بعيد ل ميكن 

 premium مع الأعمال املكتنزة اأو املكثفة ق�سرية الأمد. فاأي معدل للقيمة

يتم و�سعه على اأ�سا�ش التوازن والتناغم والوحدة املتحققة، ويتم تقديره عن 

طريق التفككات discontinuities والتناق�سات والفجوات خالل )اإعادة( 

اأو  �ساخرة وغام�سة  re( coding(  بو�سفها مفارقات وتعبريات  ت�سفريها 

اأن  خمافة  واهًيا  ي�سبح  واملزيف،  والأجوف  املتكلف  و»املعنى«،  ملتب�سة. 

والقانون  والفل�سفة  والأخالق  الدين  مع  ذلك،  لول  يتناف�ش،  قد  الأدب 

والعلم وال�سيا�سة، الذي يجب )على الأدب( اأن يتعاىل عليها جميًعا.

اإن النتيجة لهذا الختزال هي اأن النقد يوظف على الأخ�ش بو�سفه 

متلًقا اأو تزلًفا، واملعار�سة واملقاومة تلقى مو�سًعا �سغرًيا. عالوة علي ذلك، 

فاإن املرء ل ميكن اأن يتالعب بطريقة �رشعية بالعنا�رش املنبوذة يف الن�ش ول 

اأن يغو�ش فيها من اأجل املتعة/اللذة اأو املعرفة. اإن »القراءة« النقدية اجلديدة 

تبدو مقموعة ودفاعية وا�ستبدادية اأو ا�ستحواذية obsessional. ومع ذلك 

اأن ت�سهم به هذه القراءة للنقد الثقايف املابعد بنيوي هو ميل  فاإن ما ميكن 

هذا  يف  تف�سريها  املعاد  الن�سية  والتعار�سات  للتعقيدات  الدقة  بالغ  ل�رشح 

اأجل  من  لي�ست  مادية  ومعار�سات  تعقيدات  بو�سفها  اجلديد  امل�رشوع 

التناغم البالغي ولكن من اأجل التفكيك والتقييم الت�سخي�سى.      
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حترميات  ملواجهة   ،Hirsch »هري�ش«  لـ  الفيلولوجي  امل�سعى  اإن 

taboos النقاد اجلدد لق�سد املوؤلف auctorial intention وا�ستجابة القارئ 

والنقد التاريخي، هو مفيد واإ�سكايل يف وقت واحد. ففي نظرية »هري�ش« 

الهرمنيوطيقية، تنطوي الن�سو�ش على معنى بو�سفه نتيجة ملقا�سد الكّتاب، 

التي تكون مع ذلك عامة ولي�ست خا�سة، ويجب اأن تكون مثبتة اأو موؤيدة 

املق�سد،  فاإن  ذلك،  على  عالوة  الحتمالية.  معايري  با�ستخدام   validated

الرئي�سية  فاملهمة  الأبد.  اإىل  املعنى  ير�سخ  الن�ش،  يف  املتج�سد  اأو  املدمج 

للتاأويل هي اإعادة الت�سييد الأثرى antiquarian لق�سد الكاتب، مبا يتوافق 

 horizons الآفاق  ومعايري  منها،  التحقق  ميكن  التي  الن�سية  التفا�سيل  مع 

التاريخية. بالإ�سافة اإىل هذه التنا�سقات regularities التاريخية، فاإن تقاليد 

التداعيات  اإن  التاأويل.  عمل  يف  تقييدات  بو�سفها  تخدم  الأدبي  النوع 

الفكرية والهتمامات والقيم، التي قد متتلكها الن�سو�ش للقراء املعا�رشين 

ي�ستغل  الذي  »املعنى«(،  )ولي�ش  بها  اخلا�ش  »املغزى«  ت�سيد  وامل�ستقلني، 

»النقد« )ولي�ش »التاأويل« الالئق( على تف�سيله اأو تعيينه. فاملغزى متنوع، 

مو�سوعًيا.  يكون  والتاأويل  ذاتًيا،  يكون  والنقد  را�سخ  اأو  ثابت  واملعنى 

اأو  يعرتف  والأول  احلقائق.  مع  يتعامل  واملتاأخر  القيم،  مع  يتعامل  املتقدم 

يقبل ا�ستجابات القراء، والآخر يثق مبقا�سد الكّتاب. اإن امل�سعى الأ�سا�سي 

للتحليل الأدبي، بالن�سبة لـ »هري�ش«، هو التاأويل الذي ل يقبل اجلدل ولي�ش 

النقد.

على  تعتمد  »هري�ش«  قبل  من  امل�سيدة  للقراءة  الكاملة  النظرية  اإن 
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»العام/  بني  املنق�سم  فيه  امل�سكوك  بالثنائى  املن�سغلة  ال�ساملة  التف�سيالت 

اخلا�ش«، من حيث اإن امل�سطلح الأول يلقى منزلة رفيعة �سائدة ت�سنيفًيا. 

وتكون املهمة الرئي�سية للتحليل الأدبي هي التاأويل ولي�ش بالأحرى النقد، 

فالآفاق  الثقايف.  والنتقاد  التقييم  علي  ي�سيطر  اأو  يهيمن  التف�سري  اأن  اأي 

والأنواع الأدبية، اأي الت�سييدات العامة املنظمة، تطوق اأو حتدد التحقيق/ 

البحث ال�سريي والبحث التنا�سي. وخال�سة القول اإن ما يكون عاًما هو 

كل من الرا�سخ/ الثابت واملحدد، وما يكون �سخ�سًيا/ ذاتًيا هو كل من املائع 

والرا�سخ،  العام  هواج�ش »هري�ش« حول  من  الرغم  وعلي  املحدد.  وغري 

فاإنه ي�سف التاأويل باأنه مرحلتني اأو طورين للعملية تتحرك من ال�ستعراف 

identification التكهني احلد�سي اإىل التاأويل الفكري الالئق.

 reenactment اإن وظيفة الناقد هي اأن تخ�سع اإعادة القوننة اأو التقنني

التاأملية ال�سابقة prereflective  للن�ش اإىل »قاعدة قا�سية« )x(، لإعادة 

وتختزل  الحتمالية.  ومعايري  التحقق  اختبارات  موظفة  التاأملي  الت�سييد 

اأي  املرغوبة:  القلقة  الآراء  من  جمموعة  اإىل  هنا  الأفكار  �سل�سلة  تنق�ش  اأو 

تقمع الذاتي، وتتغلب على املناطق العمياء blind spots والأحكام امل�سبقة، 

وتقلل من اأهمية القيم، وتقيد اأو حتدد املتميع، وتوؤمن ال�سبط اأو ال�سحة، 

وتروج الن�سباط. اإنه لي�ش غريًبا على �سوء هذه الأفكار اأن ينتهي الأمر بـ 

»هري�ش« اإىل منا�رشة الكّتاب البارزين والآفاق املهيمنة، متجاهال املختلف 

والهام�سي واملعار�ش. ولكن تدر�ش تف�سيال اأية نقطة مهمة معرو�سة يف هذا 
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املقام.... فاإن القراءة لأي ن�ش، من البداية، تت�سمن اأو ت�ستمل عادة، يف 

الوقت ذاته تقريبًا، على الإدراك، والنتقاد، والتف�سري، والتقييم، وال�رشح، 

الن�ساطات  هذه  من  اأحد  فال  وال�ستجابة.  والتلقي،  املوؤ�س�سي،  والتحليل 

يحتاج اإىل اأن يقوم بخدمة الإكمال للن�ساطات الأخرى اأو الن�ش.

مراًرا  يواجهون  اجلامعة  يف  الأدب  طالب  اأن  �سحيًحا  يكون  اإنه 

درو�ًسا مفرو�سة اأو واجباٍت حمددة متتابعة، منطلقني، ولنفرت�ش ذلك، من 

ال�رشح الن�سي اإىل ال�ستجابة ال�سخ�سية ومن ثم اإىل التقييم، الذي يفرت�ش 

اإن  والتقييم.  ال�ستجابة  ومنطقًيا  حتمًيا  ي�سبق  ال�رشح  ن�ساط  اأو  فاعلية  اأن 

اأمناًطا  اأو  انطباعات خاطئة  يخلق  واملعياري،  املاألوف  التدري�سي،  التنظيم 

من  معار�ش  قارئ  ما،  لقارئ  غريًبا  يكون  قد ل  م�ساءلتها.  للقراءة ميكن 

الأقلية minority علي �سبيل املثال، اأن يبداأ بانتقاد ما اأو حتليل موؤ�س�سي بعد 

القارئ كال  اإىل �سفحات معدودة فقط من رواية ما. فقد يجد  ا�ستجابته 

من احلبكة plot  والتخيالت م�سورة ل�سخ�سية ن�سائية مهانة بطريقة عنيفة. 

الن�رش،  وتاريخ  ومكان  للنا�رش،  اأولية  تاأمالت  يالحق  اأو  يتابع  قد  عندئذ 

للكتاب،  الورقي  الغالف  وتاأ�سي�ش  الكاتب،  و�سمعة  الكتاب،  واإهداء 

تلتم�ش  التاأمالت  هذه  فجميع  الكتاب،  جللدة  الواقي  الغالف  وت�سميم 

و�سع العمل يف تداخل اأو ت�سابك ما ل�سبكات املوؤ�س�سات واأنظمة العقل. 

 ،selfless اإن النقطة املهمة اأو املفتاح هي اأن املبداأ الأول للقراءة لي�ش غرييا

ال�سخ�سية  ال�ستجابة  متبًعا  منعزل  تف�سرًيا  اأو  �رشًحا  ولي�ش  نزيها،  ولي�ش 

واملهتمة والنا�سطة،اأو الإدراك، اأو التقييم، اأو النتقاد. فالقراءة ل تتقدم من 
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 neutral اإىل اخلا�ش، ومن احليادي  العام  ال�سخ�سي، ومن  اإىل  املو�سوعي 

ذاتًيا،  اأخري،  ناحية  من  للقراءة  الأول  املبداأ  ولي�ش  الإيديولوجي.  اإىل 

تاأويال  اأو  تف�سرًيا  اأو  �رشًحا  متبًعا  تلقًيا  اأو  اإدراكا،  اأو  ا�ستجابة حد�سية،  اأو 

مو�سوعًيا فكريًا.

ال�ستعراف  من  تتقدم  عملية  بو�سفها  القراءة  ت�سوير  خالل  فمن 

املو�سوعي  التف�سري  منزلة  »هري�ش«  يعلي  النقد،  اإىل  ثم  ومن  التاأويل  اإىل 

اإن ما ينتج  على ال�ستجابة )التي ل ميكن جتنبها( والنتقاد )الختياري(. 

عن هذا الطرح املفرت�ش اأو اخليايل للقراءة هو الحتفاء بالن�ش والت�سحية 

»هري�ش«  هرمنيوطيقا  يف  الطرح(  )اأي  توظيفه  يتم  ومثلما  الناقد.  بذات 

و»التاأويل«/  »املعنى«/»املغزى«،  بـ  اخلا�سة  املفاهيم  فاإن  الفيلولوجية، 

»النقد«، و»املق�سد«/ »الأفق« توظف بطريقة ارتداتية اأو نكو�سية، معززة 

ممار�سات تبجيل اأو متجيد ال�ساعر، وتوثني idolatry الن�ش، وذرائعية النوع 

الأدبي واملونولوجي، وو�سع القارئ يف مرتبة اأدنى اأو تابعيته، والإخال�ش 

اإىل التما�سك الن�سي.

 Booth »بوث«  قبل  من  تطويرها  مت  التي  القراءة  نظريات  اإن 

و»�سولز« Scholes و»ميلر« Miller... ُتظهر اأو ُتبدي م�سكالت مت�سابهة 

على  »بوث«  ويطري  القراءة.  ظاهراتية  اأو  فينومينولوجيا  تف�رش  عندما 

اأن يكون  overstanding( �رشيطة  بـ  ethical )املعروف  النتقاد الأخالقي 

م�سبوقا بـ«الفهم« وكاأنه تتابع يكاد اأن يكون حتمًيا. ولكن عندما يقراأ املرء 

ا ما، فاإن النتقاد قد ينبثق لي�سكل »الأ�سا�ش« للفهم. اإن »بوث« يف�رش  ن�سً



قراءة النصوص
60

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

ولكن   ،overstandingللفهم/النتقاد �رشحه  يف  فقط  لي�ش  القراءة  خطاأ 

التاأويلية  فاجلماعات  كلًيا.  اأو  �سامال  معياًرا  بو�سفه  لـ«الفهم«  يف معاجلته 

املنا�سلة تقو�ش هذه القيمة.

 – »القراءة«، و»التاأويل«، و»النقد«  بـ  اخلا�سة  »�سولز«  اإن �سيغة 

على وجه التقريب: ال�رشح، والتف�سري، والنتقاد الثقايف– تت�سمن بطريقة 

خادعة اأو م�سللة اأن تلك الفاعليات الثالث حتدث تباًعا يف نطاقات اأو دوائر 

منف�سلة م�ستملة علي عمليات متميزة. فتاأمالته، يف كتابيه: »بروتوكولت 

القراءة« Protocols of Reading و»القوة الن�سية« Textual Power، تر�سخ 

النهاية للم�سعى  باأن النتقاد ي�سكل الذروة ونقطة   impression النطباع 

اأو وجهة  انطالق  نقطة  تقول ذلك،  اأن  بالأحرى، وميكن  ولي�ش  النقدي 

عامة للقراءة. ويعر�ش اأو يقدم »�سولز«، مثل »هري�ش« و«بوث«، النتقاد 

بو�سفه اختياريًا optional، على الرغم من اأن كال من »بوث« و«�سولز« 

التمهيدي  الطور  اإن  والأ�ساتذة.  الطالب  بني  ا�ستخدامه  يزداد  اأن  يريدان 

ال�رشح  على  و�سابق  »�سولز«،  لـ  بالن�سبة  معروف  غري   – النقدي  للن�ساط 

اأن  القارئ  على  يجب   bewilderment »ارتباًكا«  يحدث   – يبدو  فيما 

يتحرر منه لكي ينقل القراءة نحو النقد. وما مييز الأطوار املتنوعة للقراءة 

هو انف�سال متواٍل اأو ت�ساعدي، متقدًما من النغمار immersion املفتون 

التقييم  اإىل  التف�سريية،  والأحجيات  والألغاز  الن�سية  للتفا�سيل  واملطيع 

ويقت�سي  ما.  جماعة  مل�سلحة  املكفول  وال�سفرات  للمو�سوعات  املتباين 

النتقاد بطريقة مهمة بذل اجلهد لالهتمامات والقيم اجلمعية والطبقية �سد 
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القارئ  قبل  من  املكت�سف  الرتباك  و�سد  الن�ش،  يف  والقيم  الهتمامات 

الفذ.

واحد.  وقت  يف  ومتفردة   socialized م�سرتكة  القارئ  ذاتية  اإن 

باأنها تقدًما من »اخلا�ش«  القراءة  النهاية،  اأو ي�سور »�سولز«، يف  وي�سف 

للتمييز  »ميلر«،  يطرح   اخل�سو�ش.  »ميلر« يف هذا  م�سابًها  »العام«،  اإىل 

)مد�سًنا(،  وافتتاحًيا  ا«   »خا�سً بو�سفه  الأول  و«النقد«،  »القراءة«  بني 

وظاهرة لغوية تقود، بطريقة ل مفر منها، اإىل الآخر: الن�ساط العام، متجلًيا 

يف الكتب املطبوعة وحوار حجرة الدرا�سة، ومن�سغال بال�سيا�سة والتاريخ 

واليب�ستيمولوجيا اأو نظرية املعرفة واملوؤ�س�سات الجتماعية. فالقراءة تكون 

بطريقة  اإن »اخلا�ش«،  العام.  ي�سبق  اخلا�ش  النقد،  اأول وبعد ذلك يكون 

 ،  prepsychological نف�سًيا  و�سابًقا  اأ�سا�سًيا  يكون  املقام  هذا  يف  غريبة، 

فاإن  errancy الذي ل مفر منه. وهكذا  اللغوية و�ساللها  مت�سال باحلتمية 

»القراءة« )اأو بالأحرى »القراءة اخلاطئة«(، بطريقة بعيدة الحتمال، حتدث 

اأو جتري غري ملوثة بالهتمامات )ال�سخ�سية( اأو الأحكام امل�سبقة اأو القيم 

اأو املناطق العمياء. اإن ثمة �سوؤال عن امل�سري اأو القدر اللغوي الذي ي�سكل 

الذاتية يف �سبيلها اإىل ولوج الف�ساء الجتماعي. اإن هذه ال�سيغة املتالحقة 

من  للعديد  �سائعة  ا�سطرابات  تكرر  النقدي  بالن�ساط  اخلا�سة  املتتابعة  اأو 

النظريات املعا�رشة للقراءة، بنوع خا�ش يف جتنبها لالنتقاد.

تقاليد  على  بعيد  حد  اإىل  تعتمد  اأرى،  فيما  الن�سو�ش،  قراءة  اإن 

ن�ساط  هي  الن�سو�ش  فقراءة  مكت�سبة.  واأدبية  وثقافية  لغوية  وممار�سات 
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 tropology والنحو واملجاز syntax متعلق بطريقة يتعذر اجتنابها بالرتكيب

والتاريخ  النف�ش  وعلم  والأخالق  املعرفة  نظرية  اأو  واليب�ستيمولوجيا 

بال طريقة  الجتماعية  واملوؤ�س�سات  الأدبي  والتاريخ  وال�سيا�سة  والقت�ساد 

موؤكدة لتحديد الأولويات priorities الرا�سخة اأو الثابتة. اإن اأي بعد اأ�سا�سي 

للقراءة هو ذاتية القارئ، اأي عملية متقدمة با�ستمرار يتم ت�سكيلها مبداخل 

اإىل اللغة والنظام الجتماعي وارتباطات بهما، اللذين ي�ستمالن نف�سيهما 

على اأو�ساع متغرية للمجموع، وت�سكالت متغرية للوعي، وا�ستجوابات 

interpellations متغرية يف اأنظمة العقل. فالقارئ، فيما اأت�سور، ميتلك كال 

من حقائق »الوجود« being  العامة واخلا�سة بال اإجراءات �سامنة اأو كافلة 

لهذه الأبعاد املنف�سلة بطريقة حمكمة. وهكذا لكي تدرك القراءة بو�سفها 

الق�سايا  من  تتقدم  منف�سلة  اأطوار  اأو  مراحل  من  موؤلفة  مت�سل�سلة  عملية 

وال�سوؤون اخلا�سة اإىل العامة اأو العك�ش، فيمكن اأن تخلق منوذجا تدري�سيا 

بتو�سع  القراءة،  اإن  امللفقة.  التحليلية  ب�ساطته  يف  م�سلال  مفتقرا  تخطيطيا 

جدير بالتقدير، ن�ساط منظم regimented. اإن الربوتوكولت اأو الأنظمة 

تكون  اأن  ميكن  ال�سائدة،  الأنظمة  جميع  يف  تبدو  كما  بالقراءة،  اخلا�سة 

تقريًبا،   life-enhancing حياتًيا  تعزيًزا  اأو  وقيمة  تقريًبا،  قا�سية  اأو  متزمتة 

اإىل القارئ بطريقة  اأو املعزوة  وتقييدية تقريًبا. فاأو�ساع الذات املخ�س�سة 

مت�سقة ت�سدمني اأو ت�ستوقفني بو�سفها اأو�ساًعا مغلوطة وخطرية يف املقام 

الأول، لأن اأية قيمة اأو فائدة تكون مرتهنة باخل�سوع اأو الإذعان والطاعة 

يقلقني  ما  اإن  امل�سري.  وتقرير  باملقاومة  بالأحرى  ولي�ش  املحلول،  واللغز 

حول ارحتال القراءة بو�سفها عملية ت�سري من الرتباطات اخلا�سة اإىل العامة 
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 )status( non و�سع  )الال(  هو  اخلا�سة  اإىل  العامة  الرتباطات  من  اأو 

الناجت لالنتقاد فيما يتعلق مبهمات اأخرى للقراءة. اإنه يكون »اإيديولوجيا«، 

اأو  حمله،  غري  يف  باأنه  الثقايف  النتقاد  ت�سف  اأن  للكلمة  ال�سيئ  باملعني 

اختياري، اأو تكميلي supplementary، اأو هام�سي tertiary، اأو م�ساحبة 

خدمة  واقتدار  بدهاء  توؤدي  اأن  كافًيا  فلي�ش   .epiphenomenal ظاهرية 

مطيعة لوظائف النقد الأدبي. واأن تقمع النتقاد الثقايف كثرًيا جًدا.

ق�سية التقييم:

بني  للنقد  طويال  مهم�ًسا  �سكال   evaluation التقييم  ممار�سة  تعد 

املفكرين الأكادمييني. اإنه يتم، ولنبداأ بذلك، التغا�سي مراًرا عن اأن الكتابة 

وت�سكيل  اختيار  يف  للحكم  مت�سلة  اأو  م�ستمرة  اأفعال  تت�سمن  نف�سها 

الكلمات، واجلمل، وال�سور، واملجازات، الخ... فالأفعال املتعددة الناجتة 

ب�سيطة،  بطريقة  �سخ�سية  لي�ست  ال�ستح�سان  عدم  اأو  ال�ستح�سان  من 

مفرت�سة اأو م�سلمة باأن اجلماهري audiences واملوؤ�س�سات املتنوعة ت�سع 

�سغوًطا على الكاتب وتخلق نتائج اأو تاأثريات اإرجاعية feedback. عالوة 

تتخلل  اأو  تخرتق  العمليات  هذه  يف  الالواعية  العنا�رش  فاإن  ذلك،  على 

تدفقات الأحكام. اإن عملية القراءة لن�ش ما، بطريقة مت�سابهة، حتر�ش على 

ا�ستجابات تقييمية متاأثرة، بطريقة واعية اأو ل واعية، باجلماهري واملوؤ�س�سات 

املتنوعة. اإن التقييم، بو�سفه نتيجة ما، يكون متعدًدا، مت�سال اأو م�ستمًرا، 

عاًما communal/ �سخ�سًيا، موؤ�س�سًيا، م�رشوًطا. وت�ستمل القوى/العوامل 

املحررين،  على  التقييمية  الن�ساطات  �رشك  يف  الواقعة  املوؤ�س�سية   agents
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والنا�رشين، والقراء، واملراجعني reviewers، واملوزعني، واأ�سحاب حمالت 

املتخريين  واجلامعيني  والطالب،  واملعلمني،  واملكتبات،  الكتب،  بيع 

يعيدون  anthologists، واملرتجمني، وحمكمي اجلوائز، والباحثني، والذين 

وهكذا   ،imitators واملقلدين   ،reprinters تعديل  غري  من  الأ�سياء  طباعة 

دواليك. دعني اأبالغ اأو اأ�سخم كي اأ�سنع نقاط متعددة: زمن التقييم يكون 

مرتبة  غفري،  ح�سد  هي  والأ�سكال  مكان،  اأي  يف  يكون  واملكان  دائًما، 

يف  امل�سيدة   clusters اجلماعات  و�سورة  امل�سفرة    grins التك�سريات  من 

وامل�سادرات   impartial »املجردة«  الدرا�سات  اإىل  ال�سغرى،  امل�ستويات 

condemnations الأخالقية الوح�سية يف امل�ستويات الكربى. اإنه لي�ش ثمة 

تقييم متمل�ش اأو اآبق، على الرغم من اأ�سكال معينة يتم تف�سيلها على اأ�سكال 

اأخرى.      

الأكادميية  التقييم  لأ�سكال  وا�سح  اأ�سا�سي  متطلب  اأو  �رشط  اأي  اإن 

هو الوجود لقراء »موؤهلني« و«م�سقولني« ثقافًيا متموقعني بني املوؤ�س�سات 

واأنظمة العقل. اإن الذين يقومون بعملية التقييم evaluators، يف اأي زمان 

ومكان وحتت اأي �رشوط معينة، يحتلون مواقع خا�سة، التي ميكن اأن تقول 

اإنها لي�ست فقط معرفة ومهارة ثقافية ولكن اهتمامات �سخ�سية واأحكام 

»بربرا  اإن  الأكادميي.  التقييم  اأجل  من  لالإمكانية  �رشوًطا  ت�سيد  م�سبقة 

بطريقة م�رشحية  ت�سور    Barbra Herrnstiein Smith �سميث«  هرن�ستني 

هذا الحتمال للقيمة عن طريق مالحظة اأنه »باأي كيفية يتم ت�سليمه بطريقة 

جازمة ومهما كانت الدعاءات املالزمة اأو القناعات ال�سمولية، اأو املطلقية 



فينسينت ب. ليتش - مصطفى بيومي عبدالسالم
65

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

unconditionality، اأو احليادية، اأو املو�سوعية، فاإن اأي تاأكيد لـ«القيمة« 

املمكنة  لقيمته  حكًما  بو�سفه  مفرًغا  دائًما  يكون  اأن  ميكن  ما  ملو�سوع 

ويتم تخ�سي�سه وفقا لذلك« )97(. اإن هدف هذه املالحظة هو علم القيم 

 validity ال�رشعية  لل�سحة/  الراغب  ادعائه  اأو  بزعمه  التقليدي   axiology

املو�سوعية وال�سمولية من اأجل معايريه واأحكامه التقييمية. فالذين ميار�سون 

�رشعية  اأو  ل�سحة  ما  نطاًقا  تقدم  التي  العقل،  اأنظمة  يف  متورطون  التقييم 

 communities الع�سوية يف اجلماعات  الثقافية. واأي�سا  ور�سوخ الأحكام 

الأ�ساليب  وتنتج  والتنازعات.  التفاقات  تعليل  علي  ت�ساعد  التاأويلية 

ثوابت ومتغريات يف   investment للتطويق  ال�سخ�سية   libidinal الليبيدية 

القيمة،  اإمكانية  اإن  لواعية.  بطريقة  ال�ستغال  خالل  من  التقييم  عملية 

التقييمية  الأحكام  اأن  حد  اإىل  حتمية  القيمة(  )اأي  جتعلها  نهائية،  بطريقة 

املوؤ�س�سي  والتحليل  والتف�سري  ال�ستجابة  يف  املت�سمنة  اجلوانب  املتعددة 

والنتقاد تكون متميزة ومت�ساربة اأو متعار�سة confictual. اأن تقراأ ميكن 

 positionings اأن تتخذ مواقف اأو مواقع، ومع ذلك فاإن هذه املوا�سعات

الكثرية قد تكون عرفية اأو لوعية اأو اآلية.

م�سكالت يف نظريات ا�ستجابة القارئ:

ي�رشح البنيويون املهتمون با�ستقبال اأو تلقي القارئ، بطريقة مفيدة، 

الأدبي،  للتاأويل  املتعددة  والتقاليد  ال�سفرات/ال�سنن  تعني  خالل  ومن 

القراءة. فمن  اأنظمة وممار�سات  ت�سيد  التي  ال�سمنية  العامة/اخلا�سة  املعرفة 

علي   ،Culler »كولر«  يف�سل  اأو  يفرد  املتعددة،  والتقاليد  ال�سفرات  بني 
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املغزى  مقيا�ش  اأو  تقر »قاعدة   :)116-115( تالية  نقاط  املثال، �ست  �سبيل 

اأو الدللة« باأن اأي عمل اأدبي يعرب عن موقف دال على الإن�سان اأو العامل. 

وين�ش »تقليد اأو عرف التما�سك ال�ستعارى« علي اأن امل�سامني والأدوات 

ال�ستعارية متما�سكة اأومتناغمة دائًما. ومتد »�سفرة التقاليد ال�سعري« اأي 

م�سدر للرمز والأنواع باملعاين املتوافقة معه. ويقدم »تقليد اأو عرف النوع 

الأدبي« جمموعات ثابتة للمعايري التي يتم تقييم الن�سو�ش طبقا لها. ويعلن 

»تقليد اأو عرف الوحدة املو�سوعاتية thematic » اأن التعار�سات الدللية 

واملجازية تتوافق يف القوالب اأو الأ�سكال الثنائية الن�سقية. واأخرًيا، تتطلب 

اأعمال تكون من�سجمة   »totality اأو الكلية  اأو مقيا�ش املجموعية  »قاعدة 

اأو  املنك�رش  بالتقليد  الكّتاب  ان�سغل  فاإذا  ممكنة.  متعددة  م�ستويات  على 

الإجراءات  يفهم هذه  القارئ  فاإن   ،convention-breaking التقليد  ك�رش 

اأو الفراغات  الثابتة. وعالوة على ذلك، فاإن الفجوات  التقاليد  يف �سياق 

الن�سية تنبثق بالتحديد يف عالقة بتوقعات املجموع اأو املجموعية. فقواعد 

النحو ت�رشح الظواهر الالنحوية. اإن الدفع الرئي�ش للقراءة النقدية، من هذا 

املنظور املوؤثر، ميكن اأن جتعل الن�سو�ش الأدبية ات�سالية بطريقة كاملة: اأي 

اأن »الغريب وال�سكلي واخليايل يجب اأن يتم ا�ستعادته اأو تطبيعه« )134(، 

كما ين�ش »كولر« يف تو�سيف الطرح البنيوي ل�ستجابة القارئ.

اأمتنع  �سوف  ذلك  ومع  البنيوي،  امل�رشوع  يف  م�سكالت  ثمة 

اأتخري  دعني  للبنيوية.  املت�سع  العري�ش  بنيوي  املابعد  النتقاد  تكرار  عن 

اإن  القارئ.  ا�ستجابة  بنظرية  مرتبطة  قليلة  مفتاح  اأو  رئي�سة  مو�سوعات 
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التاأويل  تي�رش  البنيويون،  يطرحه  ملا  طبًقا  القراءة،  اأنظمة  اأو  بروتوكولت 

تامة  )اأو متكًنا(  �سيطرة  اأف�سل احلالت، قد ميتلكون  فالقراء، يف  ال�سامل. 

عليه  يطلق  فيما  �سبًبا  تكون  التي  واملمار�سات،  والتقاليد  ال�سفرات  على 

و»ريفاتري«   ideal readers املثاليني«  اأو  النموذجيني  »القراء  »كولر«: 

يكون  ما  اإن   .superreaders املثاليني«   اأو  ال�سوبر  »القراء    :Riffaterre

ذاتية  لي�ش  القراء  حول  يدور  الذي  البنيوي  التنظري  يف  للبحث  مو�سوًعا 

ول جتربة اأو خربة ول مهارة القراء »الفعليني« real، ولكن القدرة/الكفاءة  

competence الن�سقية الكاملة لنموذج القراء املفرت�سني. فال �سئ يغيب اأو 

الكاملة  الكفاءة  اأو  بالقدرة  املت�سلح  الأمثل  القارئ  عن  ا،  افرتا�سً ينفلت، 

مغزى  ن�سية   ungrammaticality فو�سى  اأية  منح  من  املتمكنة  القوية  اأو 

 naturalization اأو هدف. واملهمة هي الت�سال الكلي من خالل التاأقلم

»اإ�ساءة  اأو  اخلاطئة«  »القراءة  لـ  بنيوية  املابعد  النظرية  اإن  التام.  اأو  الكامل 

علي  تتجه  موجزة،  بطريقة  مناق�ستها  يتم  التي   ،misreading القراءة« 

بنوع  القراءة هذه،  تقريًبا يف �سيغة  اإيل كل عن�رش  اأو معاك�ش  نحو م�ساد 

الهرمنيوطيقية  ال�سيطرة  اأو  للتمكن  امل�ستحيلة  لاللتزامات  عر�سها  خا�ش 

املفرطة heper-hermeneutic، والقدرة، والت�سال، والتاأقلم، والحتاد، 

والتنظيم grammatization، والكلية اأو الإجمالية totalization. فالعديد 

مناق�ستها  البنيويني متت  قبل  من  واملبجلة  املهملة  التقاليد  اأو  الأعراف  من 

املو�سوعاتية،  الوحدة  تقاليد  املثال:  �سبيل  على  البنيويني،  بعد  ما  قبل  من 

 mastery والتما�سك ال�ستعاري، واملعايري ال�ساملة. اإن ال�سطوة اأو ال�سيطرة
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مبثابة  هي  والتقييمية  التاأويلية  الو�سائل  هذه  ت�ستخدم  التي  الن�سو�ش  على 

الختالق اأو الفتعال storytelling، التي كانت �سبًبا يف اأن ي�سخ�ش »كولر« 

 ،on Deconstruction  »موؤخًرا هذه القراءة كذلك يف كتابه »يف التفكيك

حيث يبعد نف�سه عن البنيوية.

ثمة وجوه متعددة للنظرية الذاتية املبكرة ل�ستجابة القارئ اخلا�سة 

ال�سياق احلايل.  الهتمام يف  ت�ستحق  اأو  ت�ستاأهل  التي   Bleich »بليت�ش«  بـ 

ففي اجلانب ال�سلبي، ي�سكل اأو ي�سوغ »بليت�ش«، بطريقة حا�سمة، القراءة 

بالقيا�ش على الأ�سباب البيداغوغية اأو التدري�سية الوا�سحة بو�سفها عملية 

تنطلق من ا�ستجابة خا�سة �سادقة اأو معتمدة اإىل التاأويل العام املزيف. ويف 

كال  القراءة،  من  جزًءا  بو�سفها  العتبار،  بعني  ياأخذ  الإيجابي،  اجلانب 

واملتطلبات  اجتنابها  يتعذر  التي  النف�سية   distortions »النحرافات«  من 

ال�سطالح  يف  »النحراف«  اإن   .discipline للمعرفة  املتعينة  املوؤ�س�سية 

العمليات  اأن  اأي  التقييم:  اأو  الت�سحيح  اإمكانية  بالطبع  يت�سمن  النف�سي ل 

 ،symbolization وال�ستبدال، والرتميز ،condensation الالواعية للتكثيف

واملراجعة الثانوية اأو اخلافية secondary، والدفاع، ت�سكل املواد من خالل 

طرق معينة، التي ل تكون الذوات حرة يف ال�سيطرة عليها اأو �سبطها. اإن 

القراءة لأي ن�ش، يف نظر »بليت�ش«، حتمل عالمات الك�سف والنحرافات 

 exaggerations واملبالغات   associations التداعيات  اأي  القيمة،  ذات 

 .errors insertions و»الأخطاء«  omissions والإقحامات  والإ�سقاطات 

فهذه الأ�سياء تعني اأو تقدم الدليل على الرتباط القوي اأو الوثيق بالن�ش. 
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»اخل�سو�سيات«  جتاهل  اأو  ملحو  حماولة  اأية  هو  »بليت�ش«  له  ياأ�سى  ما  اإن 

اأو  الكمال  اأو  املو�سوعية  با�سم  �سلًفا  املفرت�سة  الن�سية   idiosyncrasies

يتم  التي  ال�رشوط  اأو  املتطلبات  ينتقد  »بليت�ش«  اأن  اإىل  بالإ�سافة  التنظيم. 

packaged القراءات يف بحوث نقدية )طبًقا لها( عار�سة جدالت  حتزمي 

اأو اأطروحات مفرت�سة – مثبتة، تلك ال�رشوط اأو املتطلبات توظف لإبطال 

املختلفات eccentricities و»النحرافات«. يقارب »بليت�ش« هنا ق�سية مت 

تطويرها بطريقة بارزة من قبل »هارمتان« Hartman الذي يربهن بطريقة 

جازمة على اأن الأ�سكال الإبداعية للكتابة النقدية متجاوزة البحث/املقال 

»النحرافات«  تنظري  يف  مفيًدا  »بليت�ش«  اأجد  اإنني  املعياري.  الأكادميي 

م�رشوع  يف  بالقارئ  اخلا�سة  »الذاتية«  اأعتمد  لأنني  بالقارئ،  اخلا�سة 

الأداء  اأخطاء  من  اأخري  اأنواًعا  الأ�سياء  هذه  اإىل  واأ�سيف  الثقايف.  النقد 

misprisions، كما �سوف نرى لحًقا. فالقراءة بالن�سبة اإىل »بليت�ش« تبدو 

وكاأنها »قراءة خاطئة« بال �سبيل غري ق�رشي لكي تعالج املوقف من حيث 

املعرفة  اأنظمة  اأو  بروتوكولت  اإن  ال�ستجابة.  ت�ساكل  اأو  ات�ساق  تاأمني 

ال�سائدة تنمذج normalize )اأي جتعلها طبق قاعدة( وتدح�ش القراءة يف 

الهتمام باأي ت�ساكل اأو ات�ساق بديل ersatz. ما اأريد اأن اأناق�سه يف طرحي 

اأو  واملذعنني   bodiless والالماديني  املرتبكني  القراء  تعيني  هو  القراءة  عن 

اخلا�سعني والغفل الذين يبحثون عن تاأدية ما يتكلم به الكّتاب والأ�سخا�ش. 

اإن ذلك يكون �سبًبا يف اأن عمل قراء الأقلية املعار�سني وظاهرة النحراف 

الذين  املعار�سة  الذوات  اأو  الأ�سخا�ش  يظهران  لأنهما  مهمني،  يكونان 

ميتلكون رغبات واهتمامات وقيم ت�سكل القراءة
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ت�ستوجب  للقراءة   temporality الدنيوية  لل�سفة  املهمة  الق�سية  اإن 

 retrospective ال�ستعادية  القراءات  مع  باملغايرة  املناق�سة.  هذه  يف  النظر 

احلوارية  املواجهات  عن  دافعت  التي   spatialized واملكانية  واملو�سوعية 

كما  للقراءة   unfolding الكا�سفة  العمليات  على  مركزة  الن�سو�ش،  مع 

حتدث، والتي مت بحثها من قبل ال�سكالنيني والبنيويني والفينومينولوجيني/

القراءة  اإن  القارئ.  ا�ستجابة  والهرمنيوطيقيني ونقاد  املتنوعني  الظاهرتيني 

باملخاطر،  اأداًء حمفوًفا  بطيئة احلركة، وت�سبح حدًثا، فعال،  لعملية  تخ�سع 

التاأثريية والتعليمية. هذا  اأو الإمكانيات  اإىل الحتمالت  اأن ينظر  م�ستعًدا 

الهتمام بال�ستجابة والتلقى ينظم »التاأويل« interpretation لي�ش بو�سفه 

ولكن  املنهجي،  بال�ستجواب  اأو  الن�سي   verification للتحقق  جهًدا 

لكت�ساف قدرة القراء املتحولني. فال�سكل الن�سي، من خالل هذه النظرة 

ا بالقوة،  اجلزئية للقراءة، يظهر بو�سفه ت�سييًدا ا�ستعاديًا، انغالًقا كلًيا مفرت�سً

متعاقًبا،  مت�سل�سال،  يكون  اأن  يجب  فاإنه   ،form »�سكل«  ثمة  كان  واإذا 

زمنًيا.

املقرتحة  الظاهرتية  الفينومنيولوجية/   للنظرية  العامة  امل�سكلة  اإن 

متعددة  العمليات  تعتمد  اأن  يف  اإخفاقها  اأو  ف�سلها  هي  القارئ  ل�ستجابة 

ارتباط  بو�سفها  القراءة  تدرك  ولكي  للقراءة.  املتعددة  والأبعاد  القوى 

conjuncture الوعي وال�سفة الدنيوية بطريقة جوهرية فاإنه يعني اأن تتغا�سى 

 scenario ال�سيناريو  للقراءة يف هذا  الأ�سا�سي  امل�سهد  اإن  اأ�سياء كثرية.  عن 

املثال،  �سبيل  علي   ،excluding الباعدة  بالتاأمالت  يجازف  اأو  يخاطر 



فينسينت ب. ليتش - مصطفى بيومي عبدالسالم
71

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

الكتابة والقراءة«  الدال( وتقاليد »القدرة على  لل�سفرات املحددة )بك�رش 

literacy، وانحرافات الالوعي، والطرق املتعددة التي ت�سكل اأنظمة العقل 

اأ�سياء   adhx ; edvm بالقراءة  اخلا�سة  واملمار�سات  والقراء،  الكّتاب  عند 

ا  كثيي�ش العدائية املعار�سة. اإن القارئ يبدو بطريقة غريبة وكاأنه وعًيا خا�سً

وظائف  موؤديًا   disembodied اجل�سد  من  متحرًرا  اأو  ومنف�سال  حمدد  غري 

اأنطولوجية عامة. ولي�ش ثمة جمال اأو نطاق عام نتحدث عنه. فال�ستغراق 

اتخاذ  يقمع  اأن  اإىل  مييل  الكا�سف  الن�ش  مع  والتماثل   preoccupation

اإذا مل يلغها اأو ي�سقطها. اإن املوؤ�س�سات، مثل املدار�ش  مواقف �سد الن�ش، 

فالإجراءات  موجودة.  غري  تبدو  العمل،  ومواقع  والكنائ�ش  والعائالت 

بالأمر  تنتهي  الختزال  اأو  والإنقا�ش  للح�رش  الفينومنيولوجية/الظاهراتية 

لنوع  به«  املوثوق  اأو  احلقيقي  لـ»الكالم  �سكال  الأدبي  اخلطاب  اإىل جعل 

بريء اأو مطهر بطريقة متفردة، ول يتم تعقيده، بطريقة وا�سحة، من قبل 

والت�سمينات  العاجزة  اللغوية   aberrations ال�سطرابات  اأو  النحرافات 

خالل  من  مًعا،  ال�سيغ  ربط  فعل  اإن   .labyrinthine املتاهية  التنا�سية 

الن�سال  ولي�ش  والتب�رش  اأو احلرية  العجب  يولد  اأو  ينتج  القراءة هذا،  عمل 

اإن  مقنعة.  بطريقة   Lyotard »ليوتار«  ي�سوره  وال�سيا�سي كما  الجتماعي 

ما ميكن اأن ت�سيفه، مع ذلك، اأية نظرية فينومينولوجية/ ظاهراتية للقراءة، 

اأداًء  بو�سفها  للقراءة  فهًما  هو  البنيوية  بعد  ما  نقد  اإىل  عملية،  بو�سفها 

الأوىل  الر�سالة  اإن  للقارئ.  معقًدا من�سغال بطريقة احتمالية مبخاطر كبرية 

ال�سفة  ظواهر  اأن  هو  الآخر  والدر�ش  احليوات  ت�سكل  الن�سو�ش  اأن  هي 
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النقطة  هذه  عن  الكثري  اإن   .spatializing املكانية  املمار�سة  متزق  الدنيوية 

ياأتي لحًقا.

اإن نظرية ا�ستجابة القارئ ت�ستمر يف اأن تكون متجددة اأو من�سطة 

عن طريق مفهوم »في�ش« Fish لـ »اجلماعات التاأويلية«، وهي فكرة مفيدة 

وناق�سة اأو �سعيفة wanting يف الوقت نف�سه. فطبًقا لـ »في�ش«، »اجلماعات 

اأو  ا�سرتاتيجيات  يف  ي�سرتكون  الذين  هوؤلء  من  م�سكلة  تكون  التاأويلية 

طرائق تاأويلية لي�ش من اأجل القراءة )يف املعني التقليدي( ولكن من اأجل 

كتابة الن�سو�ش، من اأجل تاأ�سي�ش خ�سو�سياتهم اأو اآداب جمتمعهم وحتديد 

الطرائق  اأو  ال�سرتاتيجيات  هذه  وتوجد  اأخري،  كلمات  يف  مقا�سدهم. 

�سابقة على فعل القراءة وبناء عليه حتدد القالب shape ملا تتم قراءته ولي�ش 

فكل   .)171( عادة«  ا  مفرت�سً يكون  كما  حوله،  اآخر  طريًقا  بالأحرى 

جماعة من املوؤولني يف�رشون الن�سو�ش من خالل طريقة يتم توجيهها من 

اإىل  ينتمون  اأن  القراء ميكن  التاأويلية. ولأن  اأو طرائقهم  ا�سرتاتيجياتها  قبل 

لنا  يعني  »في�ش«  اإن  تختلف.  اأن  ميكن  تاأويالتهم  فاإن  متنوعة،  جماعات 

القراء امل�سرتكني اأو الطائفيني Communal امليالني اإىل خلق معاٍن خا�سة، 

حول  تدور  التي  الأ�سئلة  فى  للنظر  الفعل،  هذا  خالل  من  ويوؤ�س�ش، 

بروتوكولت اأو اأنظمة اإعادة الكتابة، واملجموعات املوؤ�س�سية، و�سيا�سات 

وينهى   .professionalism الحرتافية  اآليات  اأو  وميكانيزمات  التاأويل، 

لتقاليد  اجلامع  البنيوى  للطرح  نف�سه،  الوقت  فى  حًدا،  ي�سع  اأو  »في�ش« 

القراءة. اإنه يكون وا�سُحا اأن »في�ش« ينظر اإىل العقالنية بو�سفها م�رشوطة 
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community- اأو متوقفة على اأ�سياء كثرية مثلما ينظر اإىل اجلماعة املوؤ�س�سة

based والبحث النقدي. اإن القراء ل يتجاوزون املعتقدات والهتمامات 

متموقعون  اإنهم  allegiances؛  والولءات  النظر  ووجهات  والفرتا�سات 

فى طرق خا�سة اإىل حد بعيد.

اإن الأدب الثانوي العدائي املنتج اأو املتولد عن طريق نظرية »في�ش« 

فى القراءة يكون اأي�سا �سامال لكي يفح�ش هنا. فمن بني هوؤلء املرتبطني 

بالأ�سكال املتنوعة للنقد املادي materialist criticism، اأجد نفًعا اأو فائدة 

  Eagleton »و»اإيجلتون Cain »لالعرتا�سات التى مت اإقرارها من قبل »كاين

  Pratt و»برات«   Mailloux و»مايلوك�ش«    Lentriccia و»لينرتيت�سا« 

و»�سعيد« Said، الذين ي�سفون جميًعا نظرية »في�ش« باأنها ناق�سة اأو �سعيفة 

البارزة  العرتا�سات  من  ا  بع�سً اأجمل  دعني  مت�سابهة.  طرق  خالل  من 

قليال يف  »في�ش«  يتوقف  اخلا�سة.  تاأمالتي  »في�ش« ومن  نقاد  من  املنتزعة 

التاأويلية؛ والقراء  sociopolitics للجماعات  ال�سيا�سات الجتماعية  حتليل 

الأدبيون عند »في�ش« ي�سورون ذاتيات غري حمددة عن طريق القوى العرقية 

والجتماعية وال�سيا�سية املت�سعة. اإنه يعزل اجلماعات املحرتفة من العمليات 

باأنواعه  الإيديولوجى  التحليل  ويتجنب  الجتماعية؛  والبنيات  التاريخية 

متحررة  باأنها  مثالية  بطريقة  ا  اأي�سً التاأويلية  اجلماعات  وي�سور  جميعها؛ 

القوة؛ ويوظف  ونزاعات  وال�رشاعات،  التعار�سات،  اأو  الختالفات  من 

»الإجماع«consensus بو�سفه النتيجة للجهد امل�سرتك اأو الطائفى؛ وي�سل 

 cheerful العالقات بني املجموعات با�سم م�ساواة واأخوية وحرية تهليلية
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اإىل حد بالغ الإفراط؛ ويروج لنظرة ا�ستهالكية consumerist لالأدب غافلة 

الإبداع؛  اأو  الكتابة  �سناعة  وم�سكالت  الثقايف  الإنتاج  م�سكالت  عن 

املعرفة الحرتافية؛  املوؤ�س�سي بطريقة �سخمة على م�سائل  التحليل  ويق�رش 

ول ي�سع يف ح�سبانه بطريقة كافية ظواهر مثل النحراف، والتناق�ش، وعدم 

القدرة القرائية؛ ويقلل العملية اخلا�سة بالإ�سرتاتيجيات املهيمنة العرب طائفية 

بروتوكولت/  واقعية  غري  بطريقة  ويعالج  للقراءة؛   cross-communal

  willing القراءة بو�سفها مو�سوًعا لالختيار احلر وخ�سوع طوعي  اأنظمة 

يف الوقت نف�سه. اإن القوة الدافعة thrust لهذا النقد تعطي مزيًدا من القوة 

والتاأكيد على مناطق ال�سعف العامة واملتعددة. و»في�ش« ينق�ش التعقيدات 

الأدب،  على  واملحافظة    ،distribution والتوزيع  الإنتاج،  يف  املت�سمنة 

intricacies اخلا�سة بالذات وجمموع اجلماعة، بنوع  الت�سابكات  ويب�سط 

اأو ي�رشف النظر عن  agonistic. ويتغافل »في�ش«  خا�ش املالمح املتنازعة 

العديد من فاعليات اأنظمة العقل. اإن ما توؤول اإليه نظرته فى تب�سيطها هو: 

اأية جمموعة متجان�سة بطريقة  اأن  اأي ن�ش هو ما تقرر اأن ت�سنعه اأو تنتجه 

حرة.

اأو  حتديداتها  من  الرغم  على  القارئ،  ا�ستجابة  على  العمل  اإن 

تقييداتها، ينفع نظرية القراءة من خالل طرق مهمة متنوعة. اإنه يقو�ش اأي 

القراءة  فكرة عن  واأية  ال�سائبة«،  اأو  »ال�سحيحة  القراءة  ب�سيط عن  ت�سور 

ر�سوخ  اأو  وثبات  القراء  ذاتيات  اإن  �سفرة.  فك  اأو  اآلًيا  م�سًحا  بو�سفها 

الن�سو�ش ت�سبح اإ�سكالية، وال�سكر يعود على نظرية التلقي. فاإعادة جتديد 
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املوؤ�س�سية  وباملعايري  بلحظة  حلظة  القراءة  فاعليات  اأو  بن�ساطات  الهتمام 

النف�ش  اأو  وللذات  والتاريخ،  للزمن  الهرمنيوطيقية  املفاهيم  يعقد  للكتابة 

واملجتمع. اإن نظرية ال�ستجابة، فى النهاية، ُتظهر القراءَة على اأنها �سكال اأو 

طريقة للكتابة مميًزا اأو متبايًنا ومالئًما بطريقة مالزمة اأو متاأ�سلة، و�سبيال اأو 

و�سيلة للبحث تتم ممار�ستها بطريقة منتجة اأو مثمرة من قبل »مابعد البنيويني« 

مثل »بلوم« Bloom و»جيم�سون« Jameson، كما �سوف نرى.

�سيغتان للقراءة اخلاطئة :

اإن نظرية القراءة الأدبية بو�سفها قراءة خاطئة اأو اإ�ساءة قراءة، التي مت 

تطويرها من قبل »دى مان« de Man وتن�سيقها اأو ترتيبها من قبل »بلوم«، 

تتحدى الأطروحات املتناف�سة للقراءة على اأ�سا�ش نظرية اللغة يف املقام الأول. 

»اخل�سي�سة  اأن  مان«  »دى  يعلن  واآخرين،  »في�ش«  عن  نقدية  حماولة  ففي 

الفا�سلة للغة الأدبية هي يف الواقع جمازية figurality، باملعنى املت�سع للبالغية 

من  مو�سوعى  اأ�سا�ش  ت�سييد  بعيًدا عن  البالغة،  تلك  ولكن   ،rhetoricity

للقراءة اخلاطئة«  الدائم  اأو  امل�ستمر  التهديد  الدرا�سة الأدبية، تت�سمن  اأجل 

)BI،285(، واأن »خ�سو�سية اللغة الأدبية تكمن فى اإمكانية القراءة اخلاطئة 

اأو التاأويل اخلاطئ« )280( بطريقة وا�سحة للغاية... اإن »دى مان« ي�سوي 

لن�ش  املجازية  وتنتج  البالغية.  بدرجات   literariness الأدبية  درجات 

النقدي  الأداء  اخلطاأ يف  اأو  الإهمال  انحرافات مرجعية،  جاعلة  ما  اأدبي 

لي�ش  فاإنه  القراءة اخلاطئة،  تنتج  الأدبية  فاإذا  كانت »القراءة«  ل مفر منه. 

غريًبا اأن مييز »دى مان« بني القراءات اخلاطئة اجليدة والرديئة. اإن اأية قراءة 
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ا يولد بنف�سه قراءة خاطئة وهكذا يف �سل�سلة  خاطئة جيدة تخلق اأو تنتج ن�سً

اإنتاجية. فالكّتاب، مثل النقاد، يقروؤون خطاأ ن�سو�سهم اخلا�سة. اإن اخلطاأ 

من  نف�سها،  النقدية  الكتابة  وتعتمد  اللغة.  مع  ولكن  القراءة  مع  يقطن  ل 

خالل ق�ش جتارب القراءة املرتبكة، على اللغة املجازية، خالقة »ا�ستعارات/ 

النقد  اإن  اأخرى،  كلمات  فى   .Allegories of Reading القراءة«  جمازات 

ا ما، لأنه ل توجد لغة �سارحة اأو  ل ميكن اأن ي�سف اأو يكرر اأو  ميثل ن�سً

ال�سياغة  transcendental. وكذلك  اأو علمية ومتعالية  ميتالغة غري بالغية 

)اأي  ي�سبب  بعيد  حد  اإىل  املدقق  ال�رشح  اأو   paraphrase للن�ش  اجلديدة 

يجعله �سبابًيا( النحرافات الن�سية يف التجان�سات الق�رشية لأدائه اأو لتمثيله 

طبًقا  النهاية،  فى  الن�سو�ش،  اإن  )اخلاطئة(.  للقراءة  ال�ستعاري  املجازي/ 

النقاد  مقا�سد  من  الرغم  على  خطاأ  نف�سها  تقراأ  مان«،  »دى  يطرحه  ملا 

اأ�سلوبه  اأدبي يوؤكد وينكر يف الوقت نف�سه �سلطة  والكّتاب: »اإن اأي ن�ش 

.)AR.17( »البالغي اخلا�ش

وغني عن القول اإن نظرية »دى مان« للقراءة اخلاطئة ل ت�سع نهاية 

للقراءة والكتابة النقدية؛ اإنها تقو�ش، مع ذلك، الدعاءات املعززة للقراءة 

من قبل النظريات النقدية الأخرى. اإن بروتوكولت/اأنظمة القراءة املتنوعة 

على  النقاد،  تقود  اأو  توجه  التي  والهرمنيوطيقني  والبنيويني  لل�سكالنيني 

�سبيل املثال، للتوفيق بني العنا�رش الن�سية، توؤ�س�ش تناغًما اأو متا�سًكا، وتوحد 

ميكن،  ما  بقدر  العديدة  الن�سية  امل�ستويات  وجتمع  املو�سوعاتية،  املواد 

وتنجز الت�سال الأق�سى، وت�سل املعنى باملق�سد اخلا�ش باملوؤلف الذي يبدو 
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ملتب�ًسا على �سوء تنظري »دى مان«. ففي طرح »دى مان« تواجه القراءة، 

التنافرات  اأو  والتفككات   discontinuities الفجوات  مميز،  نحو  على 

 incompatibilities disunities واملتعار�سات  incoherencies واخلالفات 

الن�سية التي ل ميكن تقريرها ب�سبب التقلبات اأو التذبذبات والفو�سويات 

ungrammaticaties املجازية، التي حتبط القدرة وال�سيطرة التاأويلية، موفقة 

املتقلبة  الإمكانيات  تواجه  القراءة  اإن  والت�سال.  املرجعية  تامة  بطريقة 

لالنحراف.

اإن النتيجة  لتنظري »دى مان« ميكن اأن جتعل القارئ م�سو�ش الذهن 

�سيزيفي  جهد  اإىل  حمتاج   ،submissiveness اخل�سوعية  مب�ساألة  يتعلق  فيما 

)ن�سبة اإىل اأ�سطورة �سيزيف( فقط لكى يرتقي اإىل قراءة ما )خاطئة( ومقًرا 

»ليوتار«  اإن  ال�سيا�سى. وحيث  الأخالقى  والنتقاد  للمقارنة  باأنه ل جمال 

يف�رش فاعلية العبارات الرابطة يف ت�سكيل اأي تاأويل بو�سفها قوى اجتماعية 

و�سيا�سية مد�سنة )بك�رش ال�سني(، فاإن »دى مان« يخ�ش هذا اجلهد بو�سفه 

 .randomness بعيدة عن اجلزافية اأو الع�سوائية composing خيالت متاآلفة

اأو  اإن القراءة، بالن�سبة لـ »دى مان«، متوقفة بطريقة م�ستمرة على التحري 

الرتباك التف�سريى. فكل �سيء غري ذلك يذهب �سدى اإىل حد بعيد. اإنه ل 

يكون غريًبا، اإذن، اأن يعيب »لينرتيت�سا« »دى مان« من اأجل اإهمال اأو جتنب 

والتغيري الجتماعي،  للفعل  اأ�سا�سية  قوة  البالغة هى  اأن  ترى  التى  احلقيقة 

فالن�سو�ش  ال�سائدة.  الإيديولوجيا  ودوام  حفاظ  يف  رئي�سًيا  دوًرا  لعبة 

الإحلاح على  الرغم من  والتنظيمات الجتماعية. وعلى  احليوات  ت�سكل 



قراءة النصوص
78

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

القوى الإقناعية للبالغة، فاإن »لينرتيت�سا«، مع ذلك، مير بطريقة �رشيعة جًدا 

على اإ�سكاليات اخلداع duplicity املجازى. اإن اأى نقد، فى راأيى، قاطع 

الغريب  اجتنابه  اأو  باإهماله  يخت�ش  اأو  ين�سغل  مان«  لـ«دى  بعيد  حد  اإىل 

للتنا�ش والتداخل اللغوي heteroglossia، فكل منهما يربط الن�ش بالن�ش 

اأو  اأنظمة العقل. فـ »دى مان« يتجاهل  الجتماعي واملوؤ�س�سات مت�سمنة 

يتغافل عن الوجوه امل�ساعية اأو امل�سرتكة للبالغة والقراءة الن�سية، من حيث 

كونه من�سغال باملعميات enigmas املجازية وقراءاتها )اخلاطئة(. اإن التهام 

املبالغ فيه باأن نظرية »دى مان« فى القراءة توؤ�س�ش جتديًدا للنقد اجلديد هو 

مربر بطريقة جزئية.

اإن نظرية القراءة اخلاطئة، كما مت تطويرها من قبل »دى مان« ت�ستبقى 

فالقوة  والتاأثريية.  الق�سدية  �سد  اجلديدة  النقدية  بالتحرميات  حتتفظ  اأو 

agency، يتم اإخ�ساعها اأو قمعها من قبل »دى مان« الذي يظهر اهتماًما 

اإن قوى الالوعى واجل�سد هي  اأو القراء.  قليال بالذوات اخلا�سة بالكّتاب 

يتحول  اأن  املرء  لـ»دى مان«. ويجب على  الوا�سحة  خارج الهتمامات 

اإىل »بلوم« لأن اأية نظرية للقراءة اخلاطئة منتبهة اإىل م�ساألة الذات، ويف هذه 

القراء  ولي�ش  اجلديد،  القادم  هى  فقط  القلقني  الكّتاب  ذاتية  تكون  احلالة 

»بلوم«  يالحظ  اأ�سا�سية.      بطريقة  النقا�ش  نقطة  هو  ذلك  اإن  النقديني. 

اأن    The Anxiety of  Influence التاأثري«  »قلق  كتابه:  فى  قوية  بطريقة 

»تاأويالت ال�سعراء اخلاطئة اأو الق�سائد هى اأكرث تطرًفا اأو عنًفا من تاأويالت 

النقاد اخلاطئة اأو النقد، ولكن هذا اختالف يف الدرجة ولي�ش يف النوع على 
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الإطالق، فلي�ش ثمة تاأويالت ولكن فقط  تاأويالت خاطئة« )94-95(. اإن 

املرء ي�سل، من خالل مالحظة »بلوم« املت�سعة، اإىل مفهومية للقراءة النقدية 

  canonical معتمد  �سعري  لن�ش  التكرار  يكون من خالله  ن�ساط  بو�سفها 

والتماثل معه م�ستحيال. هذه الأهداف اأو الغايات، على اأية حال، خادعة 

وخمدرة. ولكي يوؤكد بطريقة دفاعية بقائه اخلا�ش وال�ستقالل والنت�سار، 

اإن  ال�سالف.  القوى  الن�ش  واعية  ل  بطريقة  يقمع  املتمكن  الناقد  فاإن 

احلالة.  تلك  يف  وبالغي  �سيكولوجي  انحراف  هو  النقدي  )النحراف( 

اأو الفتئات  التعدى  لن�ش ما  القوية  القراءة )اخلاطئة(  تتطلب  اأو  وتقت�سي 

 Bloomian البلومية  اخلاطئة  القراءة  اأن  متاًما  تفهم  التي  الذاتي،  والتاأكيد 

)ن�سبة اإىل »بلوم«( حتدث لي�ش ب�سبب الق�سور slippage اللغوي الذي ل 

مفر منه، ولكن ب�سبب الدفاع النف�سي ال�رشوري املعلن )بك�رش الالم( عن 

نف�سه من خالل النحراف البالغي.

اإن مو�سوع القراءة اخلاطئة القوية، كما مت ت�سويره من قبل »بلوم« 

وجه  على  املدى  اأو  فالدرجة  ومنعزل.  وجمرًبا  وانتقامًيا  تناف�سًيا  يكون 

ال�سبط للرغبة اأو الإرادة املهددة التي ت�ستغل هي غري وا�سحة، ومع ذلك 

جديًرا  يبدو  النقدية   will-to-power القوة  على  الت�سميم  اأو  الإرادة  فاإن 

بالتقدير. على اأية حال، اإن الوعي يولد اأو ينتج القراءة اخلاطئة. اإن »بلوم«، 

ال�سامل  بحكمه  لــ»�سك�سبري«  والتقدي�ش  الإعجاب  تقاليد  ميد  ح�رشيًا، 

النقاد  قراءات  من  عنًفا  اأو  تطرًفا  اأكرث  هي  اخلاطئة  ال�سعراء  قراءات  باأن 

اخلاطئة. وحني تفح�ش »جيلربت« Gilbert و»جوبار« Gubar ما طرحه 
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 anxiety of »بلوم« يف تنظريهما الن�سوي الذي يدور حول »قلق الإبداع«

authorship، فاإنهما ت�سفان اأو ت�سوران دونية الذاتية الن�سوية باأنها م�سيدة 

اجتماعًيا. بطريقة م�سابهة، يعر�ش »جان حممد« Jan Mohamed الكيان 

ا بطريقة  النوعي generic املفرت�ش بالقوة للذوات امل�ستعمرة بو�سفه مفرت�سً

حمر�سة  الأقلية،  اأطروحات  مع  تتعار�ش  للذاتية  »بلوم«  �سيغة  اإن  ثقافية. 

اجل�سد  من  ومتحرًرا  منعزل   presocial قبلي«  »اجتماعى  لوعي  على 

disembodied �سد نف�ش م�سكلة بطريقة م�سرتكة. واإذا كان هناك »جمتمع« 

ما بالن�سبة لـ«بلوم«، فاإنه يكون موؤلًفا من خ�سمني متمايزين اإىل حد بعيد، 

اأو تظل  فاإنها تبقى   minor الثانوية  اأما ال�سخ�سيات  اأي ال�سلف واخللف. 

بالن�سبة  مقاومة  هى  القراءة  فاإن  لذلك،  ونتيجة  باملو�سوع.  مت�سلة  غري 

لـ»بلوم« ولكن هذه املقاومة حتدث دائًما بني مقاتلني جريئني )واحد �سد 

اآخر(. اإن النقد �سواء كان انتقاًدا ثقافًيا اأو حتليال موؤ�س�سًيا هو غري مالئم لهذا 

ال�سيناريو املنقو�ش بطريقة متجهمة. فالنقاد وال�سعراء يربزون اأو يعر�سون 

�سالت حمددة للغاية باأنظمة العقل، التي تكون مقيدة بطريقة �سخمة عند 

»بلوم« بالنماذج اأو الآثار الأدبية القليلة املتبادلة يف عالقتها املقتلعة متاًما من 

الن�ش املتداخل ثقافًيا الأكرث ات�ساًعا. ويغفل »بلوم« تكوين املهارات اللغوية 

والجتماعية والأدبية املطلوبة والتقاليد ال�رشورية للتمكن من قراءة ال�سعر 

وكتابته. اإن ال�سيا�سات الأخالقية ethicopolitics  للثقافة امل�ستغلة هنا ميكن 

 meek اخلا�سة باخلنوع legacies اأن يتم �سياغتها بهذه الطريقة: اإن التقاليد

هي النت�سارات اخلا�سة بالرا�سخ اأو الأقوى.
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القراءة بو�سفها اإعادة كتابة ا�ستعارية جمازية:

اإنني يف هذه النقطة اأريد اأن اأفح�ش نظرية القراءة املطورة من قبل 

 ،The Political Unconscious جيم�سون« يف كتابه: الالوعي ال�سيا�سي«

التي تكون مت�سادة مع كثري من التنظري الذي مت فح�سه حتى الآن يف هذه 

روج   Marxism and Form وال�سكل«  »املارك�سية  كتابه:  يف  الدرا�سة. 

الذي  املارك�سي  الديالكتيكي  اجلديل  للنقد  وجودية  لطريقة  »جيم�سون« 

نقل الوعي الذاتي من حتليل العمل الفني اخلا�ش للوعى الفردي اإيل احلقيقة 

اأو الواقع العام للتاريخ اجلمعي؛ مطلًقا على تغري امل�ستويات واأهمية الرتابط 

»املجموعية اأو الإجمالية« totalization، اأي العمل على »توفيق اأو ت�سالح 

الداخلي واخلارجي، اجلوهري والعر�سي، الوجودي والتاريخي« )-331

scrapped يف »الالوعى  اأو املقطعة  330(. هذه ال�سيغة املبكرة، املتك�رشة 

ال�سيا�سى«، تركز على ا�ستقطابية polarity  اخلا�ش/ العام التي تق�سم الوجود 

اإىل واقعني ل ميكن ف�سلهما، مدركة القراءة بو�سفها تدرًجا اأو تقدًما تتابعًيا 

من اأحد املجالت اإىل الآخر: اأي اأن القراءة حتجب اأو تغلق ال�سدع وجت�سد 

الوعي )اأو جتعل الوعي ماديا( materializes، رابطة اأو مزاوجة ال�ستاطيقي 

اجلمايل والجتماعي. اإن املفهومية املتاأخرة )اأي قريبة العهد( للنقد الثقايف 

املارك�سي تخت�ش بثالثة اآفاق دللية يتم تف�سريها بو�سفها �سبكات متحدة 

املركز مت�سعة للتحليل بطريقة متدرجة.

يعالج الأفق الأول للتاأويل يف م�رشوع اأو خمطط »جيم�سون« الن�ش 

ال�سيا�سية والجتماعية  للتناق�سات  يقدم حلول تخيلية  بو�سفه فعال رمزيًا 



قراءة النصوص
82

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

احلقيقية. )لي�ش ثمة خ�سو�سية privatization اأولية للن�ش هنا(. هذا املبحث 

و»جرميا�ش«   Livi-Strauss »ليفى–�سرتاو�ش«  عمل  من  امل�ستق  التاأويلي، 

Greimas، يطرح بطريقة وا�سحة ا�ستاطيقا العمل بو�سفها م�سعى �سيا�سًيا. 

ويفح�ش الأفق الثاين الن�ش بو�سفه منطوًقا )كالًما parole( خلطابات )لغة 

langue( طبقية حوارية مت�سادة. هذا الإطار للتحليل، املتاأثر بـ »باختني« 

Bakhtin ، يلتم�ش اإبراز foreground واإعادة التقييم لالأ�سوات املتعار�سة 

بالإ�سافة اإىل الأ�سوات املهيمنة hegemonic م�سورة الن�ش بو�سفه وثيقة 

اجتماعية متداخلة heteroglot. ويدر�ش الأفق الثالث الن�ش بو�سفه و�سًعا 

املت�سارعة  التاريخية  الأ�سكال  جميع  وتظهر  ت�ستدعى  خا�سة  اأزمة  اأو 

اأو  يف�رش   ،  Poulantzas اإىل عمل »بولنتزاز«  املدين  الأفق،  لالإنتاج. هذا 

الأ�سكال  اإن  حيث  من  با�ستمرار  »ثورة«  بو�سفه  الثقايف  الوجود  ي�رشح 

ال�ستاطيقى  الن�ش  فاإن  ولذلك  تت�سارب،  اأو  تتعار�ش  لالإنتاج  املتعاي�سة 

عملية  كل  اإن  ا.  اأي�سً ومت�سع  خا�ش  مبعنى  التاريخ  يظهر  املتنا�ش  اجلمايل 

على  تنطوى  »جيم�سون«،  يطرحه  ملا  طبقا  للنقد،  الثالث  العمليات  من 

م�سفرة.  اأنظمة  م�ستخدمة  للن�ش  تاأويلية  جمازية/ا�ستعارية  كتابة  اإعادة 

مارك�سية  ممار�سة  واأية  مارك�سية،  �سلبية  هرمنيوطيقا  »اأية  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

تتم  اأن  للقراءة والتاأويل  العملي  التاأثري  اإيديولوجى مميز، يجب يف  لتحليل 

اكت�ساف  اأو  واحد،  وقت  يف  مارك�سية  اإيجابية  هرمنيوطيقا  مع  ممار�ستها 

نف�سها  تزال   ل  التي  الن�سو�ش  لتلك  اليوتوبية  الدوافع   decipherment

ا اإيديولوجية وثقافية« )296(. ن�سو�سً
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هناك عوائق خطرية مل�رشوع »جمي�سون« الطموح من اأجل القراءة. 

فعندما ي�سور بطريقة مفيدة الن�ش باأنه متداخل  heteroglot ومتنا�ش على 

ال�سواء، فاإنه بطريقة وا�سحة يق�رش هذه املفهومات على الأفكار املارك�سية 

التقليدية اجلامدة. اإن التداخل اللغوي heteroglossia للن�ش، ولنبداأ بذلك، 

»بالن�سبة  املارك�سية:  الطبقة  بنظرية  ومقيًدا  مرتبًطا  موؤكدة  بطريقة  يكون 

للطبقات املارك�سية يجب اأن يتم اإدراكها دائما عالئقًيا... وال�سكل النهائي 

)اأو املثايل( للعالقة الطبقية والكفاح الطبقي هو دائما منق�سم اإىل ق�سمني. 

فال�سكل الأ�سا�سي للعالقات الطبقية هو دائًما بني طبقة م�سيطرة وعاملة... 

ولكي تقدم تعريًفا للطبقة يف هذا ال�سياق يعني اأن متيز بو�سوح النموذج 

اإيل  للمجتمع  التقليدي  ال�سو�سيولوجي  التحليل  من  للطبقات  املارك�سي 

طبقات، وجماعات ثانوية ونخبويات مثقفة، وما �سابه ذلك« )84-83(. 

اأو  يظهر  اأن  »يجب«  للن�ش  اللغوي  التداخل  اأن  هي  الأ�سا�سية  والنقطة 

اأي  الطبقية:  والوظائف  الطبقات  بني  املت�سادة  العالقات  »دائًما«  يعر�ش 

اأن التكري�ش مليتافيزيقا العمل ولطبقة العمال اأو الربوليتاريا حترك اأو تدفع 

هذا الن�ش اأو الن�سخة version املحدودة للتداخل. والنتيجة هي اأن الأفق 

كبري.  اإىل حد  املقرر  اخلا�ش  باملعنى  ا�ستعاريًا  يكون جمازيًا/  للتاأويل  الثاين 

و»التنا�ش« التاريخي للعمل الفني، بطريقة مت�سابهة، »يجب« اأن تتم اإعادة 

كتابته »دائما« بلغة النظرية املارك�سية لأ�سكال الإنتاج املتعاقبة واملتداخلة، 

اأو  مكت�سب  جمازى/ا�ستعاري  تف�سري  عملية  للتاأويل  الثالث  الأفق  جاعلة 

اأو  تعاقًبا  يثبت  اأو  يظهر  الجتماعي  فالتاريخ  مت�ساوية.  بطريقة  ماألوف 
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الرتدادات  اأو  بالنكو�سات  حمكما  اأو  منجزا   teleological غائًيا  تقدًما 

regressions  املوؤقتة، من املجتمعات القبلية اإىل جمتمعات القرابة الهرياراكية 

الرتاتبية اإىل احلكم املطلق despotism اإىل جمتمعات العبودية امل�ستغلة اإىل 

الإقطاعية والراأ�سمالية وال�سرتاكية/ال�سيوعية. وعلى الرغم من اأن الفكرة 

التى ترى اأن اأ�سكال الإنتاج تتعاي�ش يف اأية حالة اأو اأزمة تاريخية واحدة، 

الثنائي  بالطرح  القراءة  هذه  تربط  فاإنها  املارك�سى،  التاأويل  م�رشوع  تغني 

املحدد للت�سكيالت الجتماعية، كما يثبت بودريار Baudrillard واآخرين 

بطريقة مقنعة.

اإن نظرية القراءة اخلا�سة بـ »جيم�سون«، بو�سفها اإعادة كتابة جمازية 

ا�ستعارية، تقول �سيئا قليال حول النحرافات والقراءات اخلاطئة الناجتة من 

»جيم�سون«(  )اأى  اإنه  البالغية.  والنحرافات  ال�سخ�سية  ال�ستجابات 

اإهمال  يعلل جزئيا  اأو  ي�رشح  الذى  للذاتية،  لطرح غري كاف  يف�سح جمال 

اأو اإغفال نظرية ال�ستجابة. فحول الأبعاد املجازية للخطاب، يعلن باإيجاز 

تعبري  فاأي  بال�رشورة،  ا  غام�سً يكون  اأن  يجب  للمجازية  »مذهب  اأي  اأن 

ا، ويف الوقت نف�سه، تعبرًيا منحرًفا وخمادًعا، واأية  رمزي حلقيقة ما هو اأي�سً

اأو  اأو غمو�ش ووعى زائف  اأي�سا نظرية تعمية  نظرية للتعبري املجازي هي 

م�سلل« )70(. وعلى الرغم من اأن »جيم�سون« يثق بـ«انحرافات« الذاتية 

القراءة  اإن  فاإنه ل ي�سعها جديًا يف ح�سبانه يف نظريته للقراءة.  واملجازية، 

لي�ست قراءة خاطئة، اإنها »تكون مف�رشة هنا بو�سفها فعال جمازيًا/ا�ستعاريًا 

�سفرة  بلغة  ما حمدد  لن�ش  كتابة  اإعادة  على  تنطوى  التي  بطريقة جوهرية، 

خا�سة تاأويلية �سائدة« )10(. فالقراءة بالن�سبة لـ »جيم�سون« على م�ستوى 
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القواعد grammar  والبالغة تبدو غري اإ�سكالية ن�سبًيا. ويالحظ، بطريقة 

دالة، »اأنه وجدها )اأي القراءة( ممكنة بدون اأي ت�سارب كبري يتعلق بكل 

الكلية  مفهوم  فى  اجتنابه(  يتعذر  )الذى  الأ�سا�سي  املنهجي  املت�سمن  من 

متاًما  املختلف  والهتمام   ،totalization الإجمالية  املجموعية  اأو   totality

لتحليل »ت�سخي�سي« symptomal للتفككات اأو الفجوات، والت�سدعات، 

بطريقة جمردة«  الظاهر  متحد يف  ثقايف  ن�ش  اأي  داخل  املبعدة،  والأفعال 

 disunified 56-57(. اإن الن�سو�ش متغايرة اخلوا�ش، ومتناق�سة، ومنف�سلة(

بالن�سبة لـ »جيم�سون« ب�سبب الإيديولوجية املتناف�سة اأ�سال، وبالتحديد لديها 

الآفاق  م�ستخدمة  الهرمنيوطيقية،  التوحيد/الإجمالية  اإعادة  على  القدرة 

 .transcoding مراوغة  ا�ستعارية  جمازية  اأ�ساليب  بو�سفها  الثالث  الدللية 

بنيوية،  املابعد  الن�ش  لنظرية  اخلا�ش  ا�ستخدامه  ويقدم »جيم�سون« حول 

مقولة كا�سفة توؤ�س�ش ا�ستجابة حمت�سمة لـ »دى مان«:

للغاية  مر�ش  نحو  على  اإداركه  يتم  هنا  املقرتح  التاأويل  منط  »اإن 

الأخري  روؤية  تتم  قد  ب�سورة  الأدبي  للن�ش  الكتابة  اإعادة  بو�سفه 

نف�سه بو�سفه اإعادة كتابة اأو اإعادة بنية restructuration ن�ش فرعى 

اإيديولوجي �سابق، ويتم فهمه دائًما )اأو كونه  اأو  subtext تاريخي 

يفهم دائًما( على اأن الن�ش الفرعي لي�ش موجوًدا اأو حا�رًشا بطريقة 

مبا�رشة، ولي�ش ثمة اإدراك ماألوف للحقيقة اخلارجية... وبناء على 

ذلك، فاإن الفعل الأدبي اأو ال�ستاطيقي ي�سمر عالقة ن�سطة اأو فعالة 

اأو  يجيز  اأن  ميكن  ل  فاإنه  ا،  اأي�سً ذلك  يفعل  ولكى  باحلقيقى،  ما 

اأو ت�ستمر بطريقة غري  اأن تدوم  ي�سمح بطريقة ب�سيطة لـ »احلقيقة« 
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فاعلة يف وجوده اخلا�ش، وخارج الن�ش، ويف البعد عنه. اإنه يجب 

اأن يجتذب احلقيقي نحو ن�سيجه texture اخلا�ش، وميكن اأن تكون 

املفارقات اجلوهرية وامل�سكالت اللغوية املزيفة، ومعظم الدللت 

على وجه اخل�سو�ش، مرتدة اإىل هذه العملية، التى بها تتمكن اللغة 

اأو  اجلوهري  الفرعى  ن�سها  احلقيقيبو�سفه  نف�سها  داخل  حتمل  اأن 

املالزم/ املتاأ�سل« )81(.

لأن احلقيقة تاأتي اإلينا مكتوبة ن�سًيا textualized، ولأن الأدب يعيد 

اإن  الن�ش الفرعى للحقيقة ن�سًيا، فلي�ش ثمة �سك فى موت املرجع.  كتابة 

enact الأ�سكال الإيديولوجية.  اأو متثل  textualization حتدث  الن�سو�سية 

وهكذا فاملعميات املجازية تخفي/تعلن التناق�سات الجتماعية الدالة على 

الطبقات املت�سارعة واأ�سكال الإنتاج. اإن مهمة النتقاد الإيديولوجى هى 

بطريقة حمكمة اأن تقراأ بعيًدا عن هذه ال�رشاعات. وجدير باملالحظة اأن هذه 

واملع�سالت  القراء  ب�سيكولوجية  فقط  لي�ش  تفعله  قليال  �سيًئا  لديها  القراءة 

هذه  جميع  اإن  املوؤ�س�سات.  ودور  التلقي  بتاريخ  ا  اأي�سً ولكن  املجازية، 

الإبعادات exclusions حتد املجال املوؤثر مل�رشوع اأو خمطط »جي�سمون« من 

اأجل التحليل الثقافى.

قراءة نقدية للقراءة الدقيقة اأو الفاح�سة:

اإنه يبدو �ساخًرا اأن بع�ش منظري الأقلية للقراءة ي�سكون من ت�سيي�ش

politicization القراءة املكفولة مل�سلحة اآداب الأقلية التي يتم اإغفال التعقيد 
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اللغوي والغنى ال�ستاطيقى اجلمايل بطريقة مفرت�سة يف تلك القراءة. دعني 

ذاتًيا  واعية  بطريقة  ي�رشح   Gates »جات�ش«  اإن  عديدة:  اأمثلة  على  اأن�ش 

لدفع  حماولة  يف  الإفريقية–الأمريكية  للن�سو�ش  املجازية   density الكثافة 

النقد الأ�سود criticism black بعيًدا عن اجلدل ال�سيا�سى النف�ساىل، وناحية 

القراءة الدقيقة/ الفاح�سة املتطلبة عناية فائقة من خالل منط جدير بالتقدير. 

الجتماعية  للوظائف  للنظر  الالفت   valorization التثبيت  هذا  »ب�سبب 

واجلدلية لالأدب الأ�سود، فاإن بنية الن�ش الأ�سود كانت مقموعة، ومعاجلة 

كاأنها تكاد اأن تكون �سفافة... اأو كاأنها تكاد اأن تكون خفية، اأو حرفية، اأو 

وثيقة ذات بعد واحد« )5-6(. اإن املجازية امللحة اأو الالفتة للنظر لالأدب 

من  ح�سنة  بطريقة  مكفولة  املهمة  هذه  �ساقة،  مهمة  القراءة  جتعل  الأ�سود 

والأنرثوبولوجيني،  الجتماع،  علماء  قبل  من  ولي�ش  الأدب،  نقاد  قبل 

جمع  وراء  ال�سعي  فى  البيوطيقا  يتجنبون  الذين  بالفولكلور،  وامل�ستغلني 

والعادات  لل�سلوك  العلمية  الوثائقية  اأو  والتوثيق  البيانات  اأو  املعلومات 

القبلية، والبنيات الجتماعية واملمار�سات ال�سيا�سية. واإذا ا�ستمر الإخفاق 

اأو الق�سور يف قراءة ن�سو�ش الن�ساء ال�سوداء، طبًقا ملا تطرحه »كر�ستيان« 

Christian فاإن »كّتابنا �سوف يتم اإنقا�سهم اأو اختزالهم اإىل اأمثلة اأو �سواهد 

تو�سيحية للم�سائل اأو املع�سالت dilemmas املجتمعية، التي يكون النا�ش 

بالن�سبة حلرفتهم وروؤيتهم  تقييمهم  يتم  املتعني، ول  بها يف زمنها  مهتمني 

على  اجلديد  ال�سكالين  التاأكيد  هذا   .)149( كّتاًبا«  بو�سفهم  وعملهم 

اإىل  يهدف  الدقيقة،  اجلمالية  ال�ستاطيقية  والقراءة  واملجازية،  الأدبية، 
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وال�سعوب  والن�ساء،  ال�سود،  اآداب  اختزال  اإىل  النزوع  اأو  امليل  مواجهة 

امل�ستعمرة، اإىل وثائق اأنرثوبولوجية و�سيا�سية ولي�ش بالأحرى اأعمال للفن. 

اإن امل�ساألة، عند »جات�ش« و»كري�ستيان« واآخرين، لي�ست التاأكيد اإما على 

الدللة الجتماعية التاريخية اأو ال�سنعة ال�ستاطيقية اجلمالية، ولكن عليهما 

العرتاف  اأو  للت�سليم  اأمًرا  للغاية،  موؤكدة  بطريقة  ا،  اأي�سً تكون  اإنها  مًعا؛ 

بالقوة امل�ستمرة من قدمي الزمان للمعايري املوؤ�س�ساتية للقيمة الأدبية وللقراءة 

الدقيقة اأو الفاح�سة.

اأو  ن�سق  مع  وفاق  على  فاح�سة«  اأو  دقيقة  »بطريقة  تقراأ  ولكى 

ت�سكيل القراءة الأكادميية فاإن ذلك يقت�سي اأو يتطلب تعليًما كبرًيا.

ولكي تقراأ كذلك، فاإنه يجب على املرء اأن يتعلم اأن يقرن التداعيات 

اأو  ي�رشح  واأن  »النحرافات«،  مثل  باأخرى  »ال�سخ�سية«   associations

واأن  الن�سية،  الثغرات  اأو  والفجوات  والتناق�سات  الفو�سويات  يك�سف 

و�سمات  احلبكة،  عنا�رش  تن�سق  وا�سحة  تقريرات  اأو  اأطروحات  ي�سيد 

اإلخ.  املو�سوعاتية،  واملواد  امل�سهد،  وزمان  مكان  وتفا�سيل  ال�سخ�سية، 

هو  ذلك،  مع  املعا�رشة،  الأكادميية  القراءة  ممار�سة  تفعله  اأن  حتتاج  ما  اإن 

متكني القراء من انتقاد القيم والإيديولوجيات التي مت ترويجها عن طريق 

واكت�ساف  الختيار،  الن�سو�ش وعمليات  اختيارات  وم�ساءلة  الن�سو�ش، 

مواد  بو�سفها  املوؤكدة  و»ال�ساللت/ال�سطرابات«  »النحرافات« 

املت�سمنة يف  املعقدة واملختلفة  الدنيوية  ال�سفات  �رشورية وقيمة، ودرا�سة 

بطريقة  امل�ستخدمة  املتعددة  القراءة  بروتوكولت/اأنظمة  القراءة، وفح�ش 
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مت�سعة. اإن القراءة الأكادميية املعيارية، على ما يبدو، تكون متمركزة بطريقة 

متزمتة narrowly يف هذه الأيام عادة، وخا�سعة اأو مدغنة على نحو غري 

ا الو�سع  مالئم، ومطيعة اأكرث مما ينبغي، وجمردة بطريقة مفرطة، وتقبل اأي�سً

اأن يزدهر، مع ذلك، عهًدا  املوؤ�س�سي الجتماعي الراهن. فى راأيي يجب 

لقراءة نقدية.
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�صورتـــــــــي 

طفلـــــــــــــــــــة

يف قلب حبات العنب

تكمن تلك البت�صامة.

يف ربطة الوداع على ال�صعر

تكمن تلك البت�صامة.

يف الياقة الكهنوتية للرداء

تكمن تلك البت�ص��امة.

اأية  ابت�ص��امة؟

ابت�صامة عامي ال�ص�ابع،

املخباأة ه��نا

يف ال�صورة املر�صومة.

ها هي الآن تتق�ص�ر،

فقد جلب لها الزم��ن

ما ي�صبه ال�ص�رطان

الذي اأ�صاب اخللف�ية

�آن �سيك�ستون)*(
ترجمة

فاطمة �إليا�س

)*(    اآن �شيك�شتون )1928-1974(، �شاعرة اأمريكية من ال�شعراء االعرتافيني الذين عربوا بواقعية 

كبرية عن جتاربهم العاطفية والنف�شية.  وقد كانت مو�شوعاتها عن االإجها�ض واملخدرات 

مثار جدل النقاد.



صورتي طفلة
94

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

واملالمح املت�شقة.

لتبدو وكاأنها علٌم مهرتئ

اأو خ�رضواٍت خارج الثالجة

اأتلفها العفــن.

اإين اأتقدم يف العمــر

ب�شمت حثيث،

نحو ظالم الظالم .

اآن،

من اأنِت؟

اأفتح الوريــد

يهرع دمــي

يجلجل كلوح تزحلق.

اأفتح الفــم

اأ�شنانــي جي�ٌض غا�شــب

اأفتح العينني

فتمر�شــان كالكالب

من جّراء ما راأتاه.

اأفل ال�شعر
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فيت�شاقط  متفّرقًا

كذّرات الغبــــار.

اأفتح الف�شتان

فاأرى طفــلًة منحنيًة

علــى مقعد مرحا�ض.

اأظل جاثمًة هناك

اأرب�ض كخر�شاء

واأنا اأخرج احلقنة

كاآي�ض كريــم،

واأدع العامل البنــي كله

يتحول اإىل حلوى.

اآن،

من اأنـــت؟

جمرد طفلٍة على قيد احلياة.

*  *  *
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فتاة تبودر 

جيدها

ال�ضياء هو الربيق الداخلي

ملحارة ا�ضتحّمت باإ�ضفنٍج

من التالك والبخار

وبلل املياه 

خفي حمام

مرتبني على عتبة  باٍب

من ورق  الأرز

تنحني على طاولة منخف�ضة

داخل الغرفــة

بينما هي جال�ضة على و�ضادة

حم�ضوة بحبوب احلنطة ال�ضوداء

و�ضاقاها ملتفتان حتتها

كاثي �سوجن)*(
ترجمة

فاطمة �إليا�س

ق�صائدها  تتاأرجح  وكورية.  �صينية  �أ�صول  من  �أمريكية  �صاعرة   ،)-1955  ( �صونغ  كاثي      )*(

بني عاملني متناق�صني؛ �آ�صيا �لقدمية موطن �أجد�دها، وهاو�ي �حلديثة �لتي ولدت وتربت 

فيها.



فتاة تبودر جيدها
98

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

�صعرها �أ�صود 

مائٌل لالحمر�ر

ذ�ك هو لون �لع�صب �لبحري

�ملتناثر فوق �ل�صخور

يعلن �ل�صباح

بدء طقو�س �جل�صد،

جتميل �لب�رشة ن�صف �ل�صفافة

كعادتها ت�صتمتع

ب�صغط �أناملها �لثالثة

وهي تفر�س �لبودرة

ب�صمات �أ�صابع من غبار �لطلع

ويد �أخرى

�صتقتفي �أثرها

�لكيمونو �خلوخي

�ملنقو�س بر�صوم �أور�ق �لقيقب
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يتموج فوق �حلرير

لريمتي من �ليمني �إىل �ل�صمال

يف خط قطري

كا�صفًا عن موؤخرة عنقها

و�نعطافة كتف

ت�صبه �نحد�ر تّلٍة

ن�صبت فوق �لثلوج

يف �أر�س طيور عمالقة

بي�صاء مقد�صــة

يطل وجهها من �ملر�آة،

�صورة منعك�صة يف بركة �صتوية،

تنه�س للقاء ذ�تها. 

تغم�س طرفًا من �أكمامها

يف �ملاء كما �لفر�صاة

لتم�صح �ملر�آة؛
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تو�صك �أن تتبــرج

ت�صيق �لعينان

ويت�صع �لفــُم

كاأمنا ترغب يف �إزعاج هذ� �لوجه

�لربقوقي �لهادئ

وك�صــر تناظر هذ� �ل�صمت

لكن �ل�صفاه �مللطخة بالتوت،

�ملر�صومــة  حتت قناع �جلمال

تظل �صامــتة

زهرتا �أقحو�ن

و�صط �لبحرية  تتالم�صــان

ثم تنجرفان 

*  *  *
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�س�ألتحتــت ال�صنــوبر

ال�سبي

عن �سيده

ف�أج�ب:

ذهب يجمع ع�سب�

ال اأدري اأين، �سوى

اأنه فوق هذا اجلبــل

لكن لكث�فة الغيوم،

ال ميكن حتديد مك�نه.

جيا داو)*(
Jia Dao

ترجمة

ربيع جان
وعلي الأزوري
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وحيدً� �أرقب 

�جلبــــــــل
كل الطيور هـبــت

وغادرت

اإال �سحابة وحيدة

ظلت ت�سبح فوقنا

وكالنا

مل ن�ساأم النظر

اإىل بع�سنا

اأنا وذاك اجلبل.

يل باي)*(
Li Bai

ترجمة

ربيع جان
وعلي الأزوري
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ر�سالة زوجة 

تاجر النهر

بينما كان �شعري يق�ص

مبحاذاة جبيني،

كنت األعب حول املدخل الأمامي

واأنزع الأزهار

 ممتطيا
َ
اأقبلت 

�شهوة ع�شي البامبو

تدور حول مقعدي

وتلعب بالربقوق الأزرق

بعدئٍذ رحلنا

للعيـ�ص

يف قرية ت�شوكان

ونحن �شغريان

ل نحمل كرها اأو �شكاً. 

اإزرا باوند)*(
Ezra Pound

ترجمة

ربيع جان
وعلي الأزوري
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وعندما بلغت الرابعة ع�رشة

تزوجتك �سيدي

مل اأ�سحك اأبدا

كنت خجلى

اأطاطيء راأ�سي

واأنـظر للحائط

نوديت

اآالف املرات

مل اأنظر خلفي

لكني، يف اخلام�سة ع�رشة 

توقفت عن تقطيب جبيني

متنيُت

اأن ميتزج ترابي برتابك

 اإىل اأبــــدِ  االآبدين

ماذا اأريد اأكرث من ذلك؟

فا رقتني

ملا بلغــُت ال�ساد�سة ع�رشة
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ذهبت اإىل  )كو تو ين( البعيدة

على النهر

ذي الدوامات الغادرة

خم�سة اأ�سهر م�ست على غيابك

و ال�سعادين فوق راأ�سي

ت�سدر اأ�سواتا حزينة

كنت جترجر قدميك

و اأنت تغادر البيَت

منا طحلب املدخل

وطحالب خمتلفة منت

ال اأقوى على اإزالتها.

هذا اخلريف

تت�ساقط االأوراق باكرا

مع الرياح

وزوج الفرا�سات

اإ�ســـفــّر مَع اآب

فوق الع�سب يف احلديقة الغربية
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يوؤملانني

والعمر يتقدم  بي.

اإذا كنت �ستاأتي

عرب م�سائق نهر »كياجن«

اأتو�سل اإليك

اأن تخربين قبال

الأخرج ال�ستقبالك بعيدا

قرب ت�سوفو�سا.

*  *  *
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النـــوافـــــــــذ
يف حجرات مظلمة

اأم�ضي اأيام ظلمي

اأذرع احلجرات بحثا

عن النوافذ

حني تفتح نافذة

اأ�ضعر بالراحة

اإمنا ال توجد نوافذ

اأو اأين مل اأجدها

لعله من االأف�ضل

اأن ال اأجدها

رمبا غدت االأنوار ظلما جديدا

من يدري عن ماذا �ضتك�ضف االأ�ضياء اجلديدة.

ق�سطنطني كافايف)*(
Constantine P. Cavafy

)1863-1933(

ترجمة

ربيع جان
وعلي الأزوري
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الأ�ســــــــوار
دومنا �عتبار ٍ �أو عطف ٍ �أو عار

�أقامو� �أ�سو�ر عظيمة عالية من حويل

فاأنا �لآَن �جل�س هنا وياأ�سي

ل �أفكـــر  �سوى يف قـَدر ينخر ر�أ�سي

وذنبي �أن لدي �أ�سياء كثرية �أعملها يف �خلارِج

ملاذ� مل �أنتبه حني كانو� يقيمون �لأ�سو�ر

لكني مل �أ�سمع  �سجيج  �لبناء و�أهازيج �لبـنائني

مل �أدر �إل وقد عزلت عن �لعامل �خلارجي.

ق�سطنطني كافايف)*(
Constantine P. Cavafy

)1863-1933(

ترجمة

ربيع جان
وعلي الأزوري
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ق�صــــــائــــــــــــد

)1(

»كتابة يف �صحيفة جورجتاون«

بداأت مع حركتها املرعبة..

خطوطها �صدئة..

مع اأنها المعة مثل �صكة احلديد

داخل مدينة بي�صاء..

بداأت.. مع طائر »مالك احلزين«..

ترد ال�صوؤال �صوؤاال..

اأي طائر هذا؟؟

من تلك املراأة؟؟

ماذا حل مبوطنهم؟

لو اأن مالك احلزين ي�صجب ال�صوؤال..

ديريك والكوت)*(
ترجمة

�سعيد �سلمان اخلواجة

�إحدى جزر  1930 وهي  �سنة  لو�سيا  �سانت  ولد يف جزيرة  و�لكوت:  ديريك  �ل�ساعر      )*(

�لإنديز �لغربية. �لتحق بجامعة �لهند �لغربية يف جامايكا �سنة 1950، عمل كاتبًا وخمرجًا 

م�رسحيًا مع جماعة م�رسح تريند�د، ثم عمل مدر�سًا وكاتبًا �سحفيًا يف �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية. تتميز كتاباته بالقوة و�لب�ساطة ب�سبب �رتباطها �ملبا�رس مع ق�سايا �ل�سعب. من 

�أهم �أعماله: م�رسحية »�مل�سافر« وم�رسحية »�آه يا بابل«. كما �أ�سدر عدة دو�وين �سعرية 

منها »ق�سب �سكر �لبحر«. نال جائزة نوبل للآد�ب �سنة 1992م



قصــــائد
114

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

لو تبقى املراأة �صامتة..

لو مل يهرب اأحد..

مل يبق لنا �سيء �إل باقة �أزهار..

مالك  �حلزين �سامت..

ي�سد�أ �لقطار.. �مر�أة ل متل �لنتظار..

�أن�سى ما يدعى بـ »�لوقت«

مثل �سمكة ترق�ص حول �سباك �ل�سياد..

نا�سية �أن هنالك موتا..

لن �أنفخ قلبي �إذ� ما ذوت �لق�سيدة..

لن �أخجل من ذكر ��سمي وعمري، وعنو�ين ..

فالعمر ل يخجل من ��سمه �حلقيقي..

�إذ� �أجربك مالك �حلزين

على �خلروج �إىل حياة �أخرى..

ثم �أعادك �سريتك �لأوىل

لت�سري �سعيفا..

و�ست�سحو يوما

لتجد �مر�أة رحلت

و�سماء بي�ساء..!
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) 2 (

النجــــاة

عني جائعة تلتهم �لبحر

بحثا عن ك�رسة من �رس�ع

حاكه �لأفق ذ�ت يوم دون ق�سد

�إين �أبحر م�ستلقيا

يف ظل موج د�كن �للون

و�أخ�سى �أن تتوزع  خطو�تي..

يرحتل �لرمل بعيد�..

كدخان �ساحب

مل �ملوج من �لكثبان

تعب �لطيف

تعب �ملوج �ملتك�رس على ح�سن �ل�ساطئ

�سبك ي�سطاد �لل�سيء

ملح �أخ�رس ياأخذ لون كروم �للوز

ل �سيء ميلأ �ل�سبكة

ل رمل ميلأ ر�أ�ص ذبابة..

�سيخ هرم ين�سد  متعة
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�سبح ي�رسب من �أمل فارغ

كم �أحلم برغيف جاف..

ننتهي من حيث بد�أنا

ترحل �لأر�ص

ين�سق �ل�سمت ب�سوت �لرعد

هاج �ملوج فاأرغى زبد�

زبد� �أبي�ص مثل يدي..!
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)3(

ق�صب �صكر البحر

�ساأجعلكم �أ�سدقائي �جلدد

لأن ن�سف �أ�سدقائي ماتو�

هكذ� قالت �لأر�ص..

ل....

*********
�سمعتهم يتحدثون ذ�ت ليلة

مل �أ�ستطع �ل�سري

�سجري�ت �ملحيط  وحدها

كانت تعانق �لثلوج

وتطفو على �أفق �حللم....

*********
�أيتها �لأر�ص..

�إنك تخبئني �لكثري

من �أ�سدقائي

ماذ� تركت لأع�سق..؟

*********
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يتعانق ق�سب �ل�سكر و�ل�سخر

يتعانق لون ف�سي مع لون �أخ�رس

كانو� جميعا �أ�سدقائي

كانو� قدري

لكن لن يرجع يوما ما قد �ساع...

*********
حجر يحتمل ب�سرب �سوء �لبدر

ل ي�سعر بالإحباط

�إنه �أقوى من ريح تقلع ق�سب �لبحر

فتعيد �لأحبة

بكل �أخطائهم

مثلما كانو�..!

*  *  *



ق�ص�ص ق�صرية
ال�������ش�����������������������������������������������رف  ●
ال�������ن�������اف�������ذة اف��������ت��������ح   ●
● م���ا األ�����ّذ ه����ذه احل���ي���اة امل�����ّرة !
داخ���ل���ي���ة مل����در�����ش����ة  م���ن���ح���ة   ●





سيلينا حسني - عبداهلل ميرغني عبداهلل
121

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

ال�صــــــــرف

وف�شل  مليكة  زوجته  لطيف  قتل 

باأجزاء ج�شدها  األقى  ثم  اإىل جزئني  ج�شدها 

يف م�شتنقعات النهر القريب من القرية. ترك 

�شبيله.  فى  وم�شى  الأمواج  تتقاذفها  اجلثة 

ا�شتقرت الأموج باجلثة يف قاع النهر،  ثم ما 

اأن طفت اجلثة مرة اأخرى على �شطح  لبثت 

نهبا  اجلثمان  اأ�شبح  اأثنني  يومني  بعد  النهر. 

قليلة  باأيام  وبعدها  والوحو�ش،  للجوارح 

النهر  اإىل عر�ش  قاربهما  اأخوا مليكة  امتطى 

واأوثقا ما تبقى من ج�شدها اىل قاربهما لأجل 

ال�رشطة.  مركز  لدى  احلادثة  عن  التبليغ 

لكنهما وجدا اأن اجل�شد قد  حتلل متاما على 

على  ودفنها  جنازة  باإقامة  ي�شمح  ل  نحو 

عن  الأخوان  تخلى  لذلك  املعهود.  النحو 

هذه الفكرة واألقيا ما بقي من حطام ج�شدها 

اإىل النهر مرة اأخرى.

�سيلينا ح�سني)*(
بنجالدي�ش

ترجمة

عبدالله مريغني 
عبدالله

)*(   �سيلينا ح�سني كاتبة وموؤلفة مو�سوعية من بنغالدي�ش. كتبت اأكرث من 30 رواية من الروايات 

امل�سهورة والق�س�ش الق�سرية، كما �ساركت فى تاأليف اأكرث من 15 كتابًا عن املراأة، وقد 

ترجمت كثري من اأعمالها للغة الإجنليزية. ح�سلت املوؤلفة على عدد من اجلوائز املحلية و 

العاملية، كما ح�سلت على الدكتوراة الفخرية فى الآداب �سنة 2010 من جامعة رابندرا 

بهاراتى.
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اأح�ش الأخوان ب�سيء من احلزن، ولكن �رسعان ما تبدد ذلك 

عندما عادا اإىل دارهما. غري اأن رائحة اجلثة املتعفنة ما برحت تطاردهما 

وهما يف الدار.

مل حتظ مليكة بجنازة امراأة م�سلمة ومل تدفن جنازتها كبقية اجلنائز.

عندما كانت مليكة يف �سغرها تعلمت قراءة القراآن على يدي اأحد 

ال�سيوخ، كما اأنها كانت تختم القراآن بانتظام يف اأيام رم�سان وهي ت�سوم 

الذي حدث  ما  اإذن  الإميان.   قوية  ملتزمة  يوما، كامراأة  تفطر  ال�سهر ول 

ملليكة؟  اأيقظت مياه النهر الباردة روح مليكة، فاأدركت اأنها ل ترى اأمامها 

جنة ول نار، اإنها فقط مياه النهر الذي حتبه، نهر �سم�سوارى، واأ�سالوؤها 

من  وتاأتيها  حتا�رسها  وال�سغرية  الكبرية  احليتان  الآن.  �سطحه  فوق  تطفو 

عجيب.  ونهم  ب�سهية  املتحلل  ج�سدها  تنه�ش  وهي  و�سوب  حدب  كل 

اأنا مازلت على الأر�ش؟ واإذا كان ذلك واقعًا  وت�ساأل مليكة نف�سها، هل 

فاأين ج�سدي الآن؟ ج�سدي الذي اأكلته األ�سنة النا�ش قبل اأن تاأكله الوحو�ش 

واحليتان؟

تاأتي مليكة وتقف اأمام دار قاتلها، زوجها.  اأ�رسفت ال�سم�ش على 

املغيب.  

ت�سنع  وهي  املوقد  اأمام  جتل�ش  الأوىل،  لطيف  زوجة  باو،  بارو 

وجبة الأرز، ولطيف يت�ساغل بالر�سم على »احلقة« يف انتظار وجبة الأرز 

ال�ساخنة، فهو ل ي�ست�سيغ الأكل البارد باأى حال من الأحوال.
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بعد موت مليكة تغري حال بارو باو تغريا وا�سحا. فهي ما عادت 

تطيق النظر يف وجه زوجها لطيف، وكلما طالعت وجهه حت�ش اأنها ترى 

راأ�ش.   بال  �سبحا  اأ�سبح  اأنه  ذلك  الكتفني،  بني  راأ�ش  ول  وجه  بال  ج�سدا 

ومن ثم تنتابها حالة من الذعر والغ�سب فى اآٍن معًا. واأ�سبحت �رسعان ما 

فهي  ذلك،  كل  من  الرغم  وعلى  الأ�سباب.  لأتفه  بالدموع  عيناها  تنهمر 

بني  واأمل  هم  من  يعت�رسها  ما  حتب�ش  اأ�سحت  بل  واحدة،  بكلمة  تنب�ش  ل 

جوانحها وهى تعانى ليل نهار. مل ت�ستطع اأن تطرد ذلك الهاج�ش الذي ظل 

يالزمها باأن البنت قد قتلت واأن جرمية قتل قد حدثت فى دارها.

لذلك  ال�رسطة.  لدى  تقرير  احلادثة ول  ر�سمي عن  تبليغ  يوجد  ل 

ظلت بارو باو مرعوبة وخائفة من قدوم ال�رسطة بني الفينة والأخرى، ثم 

تتخل�ش من  اأن  لها  الأيام. ولكن كيف  الهاج�ش مبرور  يتال�سى هذا  اأخذ 

الرعب الذي متّلكها وظل يالزمها يف كل الأوقات؟ فهي خائفة ومل تعد 

على  اأ�رسفت  اأو  ال�سم�ش  غابت  ما  اإذا  مكان  اأي  اإىل  الذهاب  على  جتروؤ 

املغيب.

وفجاأة  العلف،  حتمل  وهي  الأبقار،  حظرية  من  باو  بارو  تقرتب 

يف  من  جميع  ي�رسع  قدميها.   على  العلف  قدر  وي�سقط  مذعورة  ت�رسخ 

الدار فى جلبة وخوف �سديد على �سوت ال�رساخ املفزع.

ماذا دهاك؟

بارو باو يف �رساخها، مليكة! مليكة! مليكة!  ماذا دهاك؟ ت�ستمر 

بال وجه ول راأ�ش.



الشرف
124

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

وي�سيح لطيف يف وجهها، اهدئي. ا�سمتي.وي�سيح الآخرون، اأين 

هي؟ اأين هي؟

ترد بورو، هنالك، هنالك، انظروا اإىل تلك الزاوية. انظروا اإىل تلك 

الزاوية. 

يقفز لطيف ومي�سك ب�سعر زوجته بارو، ويعاجلها بلكمتني قويتني 

حتى �سقطت اأر�سا وهي فاقدة الوعي.

ظل لطيف قابعا يف ال�سالة اخلارجية مبنزله طوال الليل، وفجاأة �سمع 

هم�سا غريبا.. ماذا كانت جرميتي حتى تقتلني؟ باأي ذنب اأقتل؟

راأ�سه  ارتطم  النهو�ش  حاول  وكلما  �سديد،  بدوار  لطيف  اأح�ش 

وب�سوت  الغريب  الهم�ش  ذلك  يعاوده  حتى  قليال  يهداأ  اأن  وما  باجلدار، 

اأعلى واأقوى، واأ�سحى يح�ش اأن ذلك ال�سوت ياأتيه من كل مكان.

اأجاب لطيف، وهو يغالب نف�سه: ملاذا اقرتبت من مينكا؟ هل كنت 

ما  هذا  األي�ش  ا�ستحقك؟  ول  اأكربك  اأين  اأو  عاجزاً؟  اأ�سبحت  اأنني  تظنني 

كنت تفكرين بـــه؟ 

ل.. ل، ما الذي يجعلني اأفكر بهذه الطريقة؟ اأنت ل�ست عجوزاً، 

ولكنك تكربين اأنا كثريا، فهنالك فارق اثنني وثالثني عاما بيننا.

وهل كان عمر الرجل ق�سية يف يوم من الأيام!

داخل  اإىل  �رسيعا  لطيف  ويدلف  الهواء،  يف  عالية  قهقهات  ترتدد 

غرفته وُيحكم اإغالقها. اأح�ش لطيف بق�سعريرة بعد اأن راأى �سبحا يتحرك 
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يف فناء املنزل، نفث على ج�سده وا�ستعاذ من ال�سيطان، وهمهم يف �رسه: 

»كانت اخلائنة �سيئة ومزعجة يف حياتها وهي كذلك حتى بعد مماتها«.

نورا  الأر�ش  ميالأ  والقمر  الليل  منت�سف  بعد  املكان  مليكة  تركت 

امل�ساء.  ذلك  وال�سياء ومثل  النور  مثل هذا  تر يف حياتها  مل  و�سياء، وهي 

اآه.. ما اأجمل احلياة، واأخذت نف�سا عميقا واأر�سلت زفرات حّرى تال�ست 

رويداً رويداً مع الن�سيم احلزين.

جل�ست مليكة حتت �سجرة النخيل يف و�سط احلقل. وكم من مرة 

حلمت باأن جتل�ش ولو للحظات حتت ظل هذه ال�سجرة. كانت تتمنى اأن 

تعرف كم متتد هذه ال�سجرة لتعانق عنان ال�سماء.

عاملها  كان  مكان.  اأي  اإىل  الدار  تغادر  اأن  ا�ستطاعتها  كان يف  ما   

حم�سورا بني فناء الدار واجلدران.

اليوم اأ�سبح كل �سيء م�سيء و�ساطع اأمامها، وهى تطالع ال�سحب 

مثل كرات القطن الأبي�ش املنفو�ش.

وتلهو  تلعب  باأن  حلمت  الختباء.  لعبة  متار�ش  اأن  هنا  ت�ستطيع 

ومترح، وجترى مع الأطفال ال�سغار.

لكنها ويا لالأ�سف ل ت�ستطيع ذلك، فالكل يرف�سها هنا.

على بعد م�سافة ق�سرية من هذه ال�سجرة ت�ساهد مليكة دار مينكا.

كان يحدوها الأمل اأن تفوز بحب مينكا، حبا عذريا حقيقيا، لكن 
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مينكا، يا لالأ�سف، ل يفهم احلب واإمنا كان يلهث وراء غريزته. اإننى اأرف�ش 

ذلك. ماذا يعني اجل�سد دون حٍب؟ وهل اأ�سبح اجل�سد هكذا رخي�سا حتى 

يبلغه كل من يطلبه؟      

ل..  ل..  وانتف�ست،  ال�سجرة  ظل  حتت  �سورتها  مليكة  طالعت 

لي�ش بهذه ال�سهولة. اأن تتالقي الأج�ساد دون حب، هو الذنب واخلطيئة 

نف�سها، لكنني مازلت فى حرية من اأمرى، ما الذي يجذب مينكا اإىل؟

هل كانت تلك جرميتي؟ هل هذا كل �سيء؟

لطيف مل يحتمل ذلك. اأبلغ كل من عرفه اأنني امراأة خائنة بل اإنني 

بنت فاجرة.

ما هي اخلطيئة؟ وما هي الف�سيلة؟ ما هذا العامل؟ وماذا بعد املمات؟ 

وهنالك الكثري من الأ�سئلة مما ل تعرفه مليكة، وهي ل تزال كذلك. لكن 

الأ�سئلة.  هذه  مثل  يطرح  مازال  والع�رسين،  ال�ساد�سة  بنت  وهي  عقلها، 

كيف ميكن اأن يتزوج الرجل اأربع ن�ساء ول يفقد احرتامه؟ واإذا كان الأمر 

كذلك فاإن الرجل تعلو مكانته ويزيد قدره كلما ازداد عدد ن�سائه، األي�ش 

كذلك؟

اإحدى  تكون  اأن  تود  ل  والتي  احلب  عن  تبحث  التي  املراأة  لكن 

الزوجات الأربع، اأو التي تود اأن ترتب حياتها بطريقة خمتلفة، وتتحمل كل 

الأوزار! هي التي مترغ �رسف العائلة وت�ستحق املوت!
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حلقت مليكة فوق ال�سجرة من عٍل واأخذت تطالع قريتها والقرى 

املجاورة لها والف�ساء الف�سيح املمتد من حولها، ثم جعلت ت�ساأل نف�سها، 

اأين النا�ش؟ ل اأراهم.. اأين اأجدهم؟

فجاأة تذكرت مدير املدر�سة الذي يقطن يف قريتها. هل اأذهب لأراه، 

هذا الرجل الذي حاول اإنقاذي من اإخوتي ورتب زواجي من لطيف؟  ل.. 

اأن ي�ساعدين ولكن  اأنه حاول  اأقلقه مرة اأخرى. املهم فى الأمر  اأن  اأود  ل 

تاأتي الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن.

ومن فوق ال�سجرة اأي�سا تنظر مليكة جتاه قرية باروجرتى، فقد كان 

اأبوها ميلك اأرا�ٍش وا�سعة يف هذه القرية، وهو قد تويف قبل خم�ش �سنوات 

ما  ق�سري، وهي  بوقت   بعد موت زوجها  عقلها  والدتها  فقدت  م�ست. 

عادت م�ستقرة بدارها، تهيم على وجهها يف �سوارع واأزقة القرية ول اأحد 

يعلم ماذا تاأكل اأو اأين تبيت.  اإخوان مليكة فقراء يعملون باليومية وبالكاد 

على  ثقياًل  حمال  كانت  مليكة  اأن  كما  رمقهم.  ي�سد  ما  على  يح�سلون 

رقابهم. وبالرغم من كل ما طراأ للعائلة فاإن اأخويها مل ين�سيا اأن والدهما كان 

ميلك الأر�ش، واأنهما مهما بلغ بهما الفقر �سيظال يفخران باأنهما ينحدران 

من عائلة كبرية وحمرتمة. ولعل ذلك ما جعلهما ي�ستنكفان من جلب جثمان 

اأختهما الوحيدة خوفا من الف�سيحة والعار.

مل ي�ساأل نف�سيهما كم من ال�رسف �سوف يعود عليهما عندما تاأكل 

من  كم  نف�سيهما  ي�ساأل  مل  املظلومة.  اأختهما  ج�سد  والوحو�ش  اجلوارح  
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ال�رسف عاد عليهما عندما مل يواريا ج�سد اأختهما الرثى، ويكفناها ويدفناها 

وفق تعاليم الدين احلنيف!  

كل ما كانا يفهمانه هو ال�سائعات املغر�سة وال�سبهات التي كانت 

حتوم حول اأختهما.

اأخذت مليكة نف�سا عميقا مرة اأخرى واأطلقت زفرات يف الهواء.

ترجلت مليكة من اأعلى ال�سجرة ونزلت اإىل الأر�ش. طلع الفجر، 

اأخويها.  كوخ  من  بالقرب  مليكة  توقفت  بعد.  ت�رسق  مل  ال�سم�ش  لكن 

رمقت زوجة اأخيها الأكرب وهي ت�سع العلف بالقرب من حظرية الأبقار. 

اأم مليكة، وهي فاقدة العقل �سعثاء، مت�رسبلة بقطعة من الكتان بالية، تلتقط 

حبات الأرز املت�ساقطة وت�سعها يف فمها لتطعم نف�سها. الدجاجة و�سغارها 

اأن تطرد  ياأبهون بها. وعندما حتاول  اأم مليكة ول  الع�رسة يحومون حول 

ال�سي�سان من حولها تلتفت الدجاجة ملقارعة الأم وحماية ال�سغار منها. 

و�رسعان ما ترتاجع اأم مليكة وتنزوي، فت�رسح الدجاجة ومترح مع �سغارها 

ال�سعداء! وهكذا ترى مليكة اأمها وما بلغ بها من ال�سعف والهوان، فهي 

مليكة  قلب  وينفطر  الدجاج.  من  حتى  نف�سها  حماية  ت�ستطيع  ل  اليوم 

وي�سيبها الهذيان، وتهمهم.. اأمي والدجاجة، الدجاجة واأمي.

املراأة  هذه  مثل  اأاأبناء  لنف�سها:  وتقول  لر�سدها،  مليكة  تعود  ثم 

�ساحكة  تنفجر  اأن  مليكة  اأو�سكت  و�رسفها؟  بالعائلة  اأنف�سهم   ي�سغلون 

ولكنها مل تفعل.
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ال�سالة  يف  زوجته  مع  يجل�ش  وهو  الأ�سغر  اأخاها  مليكة  راأت 

من  قدر  على  )رحيمة(  الزوجة  مليكة.   عن  يتحدثان  وكانا  اخلارجية 

اجلمال ولكنها ع�سبية وحادة املزاج. وعندما كانت مليكة معهما يف الدار 

كانا يعامالنها معاملة �سيئة جدا. مل تكن رحيمة تطيق مليكة اأبدا، وهي اإىل 

الآن تت�سدق ول ت�ستحي وتقول اإن موتها خري من حياتها واأنها قد نالت 

ما ت�ستحقه.

اأنها  امل�سكلة  لكن  مبوتها،  �سعداء  نحن  قائاًل:  يردف  اجلبار  عبد 

لطخت و�سودت وجوهنا. فاليوم ل ن�ستطيع اأن من�سي وروؤو�سنا مرفوعة. 

كل النا�ش يقدحون فينا ويرموننا باأقذع اأنواع الكالم.

واذا �سكتنا عما يقوله النا�ش يف القرية، فكيف ميكنني اأن اأذهب اإىل 

دار والدّي واأنا ملطخ بالعار، األ اأ�ستحي من ذلك.

ال�رساخ  وتاأخذ يف   الدار،  فناء  �سبحا غريبا يف  ترى رحيمة  فجاأة 

والزعيق وت�سيح  وهي مذعورة ذعرا �سديدا، اأماه اأنقذيني!

ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ي�سيح عبد اجلبار.

توا�سل رحيمة �رساخها، مليكة، مليكة، مليكة بال وجه ول راأ�ش.

عبداجلبار: ما هذا الكالم الفارغ! م�ستحيل.

رحيمة: هنالك، هنالك. انظر، انظر.

عند �سماعها لل�رساخ والعويل، تخرج اأم عبد اجلبار م�رسعة لت�سهد 

ما يجرى، وهى فى ان�سداهها تنزلق قدماها وتطيح يف فناء الدار.
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توا�سل  وجتحظان،  عيناها  تزوغ  والأنني،  الوحيح  يف  املراأة  تبداأ 

وحيحها والأنني ثم ت�سيح: مليكة، بنتي مليكة.

بعد دقائق معدودة تلفظ املراأة العجوز، اأم عبد اجلبار، اأنفا�سها وهي 

حتت�رس. 

هرع اجلريان من اأكواخهم وتوافدوا اإىل دار اأم عبد اجلبار واأخذوا 

ي�سبون املاء البارد على املراأة امل�سكينة العجوز عّلها تفيق... لكن هيهات، 

لقد ماتت املراأة العجوز.

لكنها  لوالدتها  املحزنة  النهاية  ت�سهد  مذعورة وهي  مليكة  وقفت 

ا�سرتجعت ثم انت�ست واأدركت اأن املوت خري لها من احلياة.

وهي فى حبورها، توا�سل مليكة رحلتها اإىل منزل مدير املدر�سة، 

قانو. املنزل جميل حتيط به الزهور والأ�سجار.

تقف مليكة عند حظرية الأبقار. احلظرية خالية من الأبقار، اإذن فقد 

اأخذها الراعي لرتعى  فى البطاح.

املدير يجل�ش على �سجادة يف ال�سالة اخلارجية ينتظر وجبة ال�سباح 

جميعا  يذهبون  �سوف  قليل  بعد  حوله.  من  الثمانية  واأبناوؤه  الأرز،  من 

الدار وحدها،  األيمون يف  األيمون. �سوف تبقى  للمدر�سة ما عدا واحدة، 

لأعمال  نهاية  هناك  هل  ترى  نف�سها:  ت�ساأل  املنزل.  �سوؤون  بتدبري  تقوم 

البيت؟

األيمون امراأة طيبة. وهي بخالف ن�ساء القرية الأخريات ل تقول اأن 
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مليكة ت�ستحق املوت لأنها بنت �سيئة كما يقلن. ودائما ما ت�ساأل نف�سها: 

ملاذا يقتلونها هكذا. فاإذا كانت مليكة بنت �سيئة فال�سيئات مثلها كثريات، 

الق�سية ق�سية اختيار. وهل يعني اختيارها لطريقتها يف احلياة اأن تقتل؟

كانت األيمون حزينة ملوت مليكة، وهي كثرياً ما تناق�ش ما حدث 

ملليكة مع زوجها فيقول: ل ي�ستطيع اأحد اأن ياأخذ القانون يف يديه، فاإذا كان 

ل يريدها كان عليه اأن يطلقها، اأو اأن يرتكها تعي�ش حياتها على طريقتها. 

واإذا هي اأحبت اأحداً غريه فذلك من حقها. ملاذا تقتل!

مل يذهب الأخوان للبحث عن مليكة اإل بعد اإن وّبخهما ون�سحهما 

بعد  اإل  اأختهما  قتل  اأنباء  �سماع  عند  ي�سفقان  ول  ياأبهان  يكونا  مل  املدير. 

دماء  ي�ستبيحوا  اأن  للب�رس  يزجمر: كيف ميكن  املدير وهو  قاله  ملا  ا�ستمعا  اأن 

بع�سهم بع�سا بهذه الق�سوة وال�سهولة.

ي�سمع عبد اجلبار �سوتا حمر�سا ياأتيه من جنبه: اأنت �ساة، اأنت ل�ست 

رجال و�ستظل بقرة كما كنت. اإنه �سوت حنيف �سيخ.

فرح عبد اجلبار اأن ارتقى يف هنيهة من مرتبة ال�سياه اإىل �ُسّدة البقر، 

وهو قد ازداد بذلك رفعة و�رسفا.

يح�سل  اأن  للجائع وهو  واحد  يوجد �رسف  قائال:  املدير  خاطبهم 

على وجبتني كاملتني يف يومه. هذا هو �رسفه. ل يوجد �رسف مع اجلوع، 

و�رسف اجلياع يف بطونهم، ي�ستوى فى ذلك املراأة والرجل.

لديهم  ولي�ش  الكالم  هذا  مثل  يفهمون  ل  وجماعته  عبداجلبار 
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ال�ستعداد ليفهموه. نعم، اإن عددهم اأكرث واملدير وحده، وهم ل ي�ستمعون 

اإليه اإل قليال. غري اأن املدير ما كان ميل اأن يردد مثل هذا احلديث والأفكار 

اأينما حّل وكان.

ال�سالح  يحملون  ممن  فالدهماء  ومذعورة.  خائفة  مليكة  ظلت 

�سوف يقتلون املدير عندما يزعجهم مبثل هذا احلديث والأفكار. املوت؟ 

املوت؟  كلمة خميفة يرتدد �سداها يف جميع الأنحاء.

حّلت  اأينما  بنظراتها  تالحقها  األيمون  اأمام  وتقف  مليكة  تذهب 

لكن األيمون ل تاأبه لها وتوا�سل اأعمالها كاملعتاد. فهي ل ترى �سبحًا حتى 

تخاف اأو ت�رسخ. 

بعد اأن متكث مليكة بع�ش الوقت تغادر الدار بكل هدوء و�سالم.

يعج  املقهى  كالومول.  مقهى  عند  وتقف  لل�سوق  مليكة  تذهب 

بالنا�ش والأخبار. يبادر اأحدهم: ماتت اأم عبد اجلبار، ويردف الآخر ماتت 

العجوز املجنونة. كلمة من هنا وكلمة من هناك، و�رسعان ما يتمحور النميم 

املكرور حول مليكة.

وهو  بالقرية  ال�سنوية  اإجازته  لق�ساء  هولدار  م�سلم  ال�رسطي  اأتى 

يعمل ب�رسطة درقايور.

يتمتع م�سلم هولدار ب�سوت جهوري وهو اأحد اأكرب املنافحني عن 

الف�سيلة وال�رسف.  يقول: كلكم تعلمون اأن مثل هذه احلادثة قد �سبق اأن 

اأخيه الأكرب،  اإذ جاءنا مرة رجل يحمل راأ�ش زوجة  حدثت يف درقايور، 
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بحق  فاأنتم  ؛  العائلة  �رسف  ليحمي  ذلك  فعل  اإنه  قال  معه  حققنا  وعندما 

اأنا�ش �رسفاء.

اإغواء  الوغد. لقد حاول  اأحدهم: ل تتحدث عن ذلك  فيه  ي�سيح 

زوجة اأخيه وعندما رف�ست ذبحها واأتى براأ�سها.

ا�ستنكر م�سلم هولدار ما �سمعه وقال:

حماية  واجب  اإن  ذلك،  مثل  احلر  الرجل  يفعل  اأن  الطبيعي  من 

ال�رسف... 

دفعه  ما  اإن  نعم.  �سديد:  وبحما�ش  قائال  احلا�رسين  اأحد  قاطعه 

لرتكاب ذلك هو حماية �رسف العائلة ول �سيء غري ذلك.

فريدف اأحدهم قائال: املهم اأن الرجل قد نال جزاء ما اقرتفت يداه، 

لقد اأُعدم.

اأح�ش م�سلم هولدار بحرج عظيم وهو يدافع عن الرجل ف�سارع 

قائاًل:  

ال  الربيطانى؟  للقانون  عبيدا  األ�سنا  ذلك؟  غري  تتوقع  كنت  ماذا 

توجد نهاية لهذا القانون الذي خرب حياتنا من جميع الوجوه. اإن القانون 

الربيطانى ل يقيم وزنا لعاداتنا وال�رسف.

وافقه يف كالمه كثري من احلا�رسين، لكن حرجه مل يذهب بعد، اإذ اأن 

هولدار ما كان يتوقع يومًا اأن يخالفه اأحد من اأهله يف راأيه.
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الرجل  �رسخ  اأمامه.  �سبحا  يرى  فجاأه  حديثه:  مبوا�سلة  يهم  وهو 

يئن  واأخذ  منه  القريبة  الطاولة  على  ارمتى  ثم  متاما  وانهار  مدويّة.  �رسخة 

ويئن.

ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ترتفع اأ�سوات جميع احلا�رسين.

هولدار: مليكة، مليكة، مليكة بال وجه ول راأ�ش.

احلا�رسون: اأين مليكة؟ اأين هي؟

هولدار: هنالك، هنالك. انظروا، انظروا.

من  جميع  فيه  ي�سارك  و�سحك  مرتفع  ب�سوت  تنطلق  قهقهات 

ال�رسطي  اأن  املوؤكد  متندراً: من  اأحدهم  الآخر. ويعلق  تلو  باملقهى واحدا 

مهوو�ش بالأ�سباح. 

كلمة  يقول  اأن  ي�ستطيع  يعد  ومل  التام،  بالنهزام  هولدار  اأح�ش 

واحدة، وما عاد يدرك مالذي قاله على وجه التحديد.

�ساأل نف�سه: ماذا قلت؟

كل ما ا�ستطاع اأن يتذكر من كالمه اأنه قال: اإن على املراأة اأن تكون 

عفيفة و�رسيفة. ما عاد الرجل يفهم ما الذي يحدث وما عاد يتمتع ب�سجاعة 

ال�رسطي املعروف.

كان خائفا من اأن يرى ذلك ال�سبح مرة اأخرى.

مليكة ما فتئت فى حنقها. تدور حول القرية فى كل الأوقات ول 
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القرية )بكاجلورا( م�سقط راأ�سها وبلدها املحبوب؟  األي�ست هذه  تتوقف. 

فهي اإذن ل تود اأن تغادر هذا املكان، مهما كانت الظروف، ل �سيما وهى 

ل ت�ستطيع اأن تطفئ رغبتها اجلاحمة يف اأن تعود للعي�ش فيه، كما كانت، مرة 

اأخرى.

*  *  *
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افتح النافذة

»�أمري�ستار« عند  �لذي غادر  �لقطار 

ثماين  بعد  »ماغالفر�«  و�سل  م�ساء،  �لثانية 

قتلو�  قد  كانو�  �لأ�سخا�ص  بع�ص  �ساعات. 

قد  كانو�  �ملحظوظني  بع�ص  �لطريق،  على 

من  لأكرث  هربو�  قد  و�لبع�ص  فقط،  جرحو� 

�جتاه.

عينيه يف  �لدين«  فتح »�رس�ج  عندما 

جموع  ور�أى  �لعا�رسة  �سباح  عند  �ملخيم 

حوله،  مبعرثة  و�لأطفال  و�لن�ساء  �لرجال 

�ل�سماء  يف  حملق  �ل�ستيعاب،  منه  �ساع 

طويال.  كان �ملخيم متوهجا بال�سجيج رغم 

مل  مغلقتني،  كانتا  �لدين«  »�رس�ج  �أذيّن  �أن 

»�رس�ج  �أن  يدرك  ير�ه  من  كل  �سيئا،  ي�سمع 

فاقد  عميق،بد�  تفكري  يف  يغرق  �لدين« 

�ل�سعور، معلقا يف �لهو�ء.

�سادات ح�سن مانتو)*(
باك�ستان

Sadat Hasan Manto

ترجمة

�سمري اأحمد ال�رشيف

)*(   من اأ�سهر كتاب الق�سة يف الرتاث الك�سمريي. ولد يف �سمارال عام 1912 وتويف يف الهور 

عام 1955. اإ�ستهر اإ�سافة لكتابة الق�سة بكتابة ال�سناريو التلفزيوين واالإذاعي وال�سينمائي، 

ترك خالل عمره الق�سري ما يزيد عن 20 جمموعة ق�س�سية ق�سرية.
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عيناه  ر�أت  �ل�سماء،  يف  مذهول  �لدين«يحملق  »�رس�ج  كان  بينما 

�ل�سم�ص �لتي �خرتقت �أ�سعتها م�ساماته. فجاأة، نه�ص وق�سا�سات �سور تتحرك 

على �سفحات  عقله.. �سطو..حريق..جناة..�إطالق نار.. ليل.

النا�س  ، بداأ مي�سط بحر  وقف »�رساج الدين« فجاأة، وكرجل م�سريرّ

من حوله.

فت�س يائ�سا لثالث �ساعات بحثا عن ابنته »�سكينة«، نادى ا�سمها، 

ي�ساعده  عمن  باحثا  جميعا  االجتاهات  يف  انطلق  لوحيدته،  اأثرا  يجد  مل 

بالبحث مع الذين يبحثون عن اأمهاتهم و اأزواجهن واأوالدهم.

غادرته  ومتى  اأين  يتذكر  اأن  حماوال  متعبا،  الدين«  »�رساج  جل�س 

ي�ستمر يف تفكريه  اأن  امليت دون  ما تذكره كان ج�سد زوجته  »�سكينة«، 

اأكرث.

فجاأة،  زنوبتها  انزلقت  اأن  بعد  حافية  باأقدام  يرك�سان  وابنته  كان 

وعندما انحنى اللتقاطها، �رسخت: »ال تفعل« ومع ذلك رفعها.

عند هذه اللحظة من التفكري، انزلقت كفه اإىل جيبه املنتفخ، كانت 

زنوبة ابنته التي ال يعرف عن م�سريها �سيئا.

حاول اأن يتذكر !

هل و�سل و�سكينة اإىل املحطة؟ هل �سعدت معه القطار؟ اأم �ساعت 

�سعوره  امل�ساغبون، وفقد حلظتها  الطريق ودخل  القطار يف  توقف  عندما 

بعد اأن اأخذوا �سكينة معهم؟



سادات حسن مانتو - سمير أحمد الشريف
139

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

اأن يقرر �سيئا، كان دماغه ي�سج باالأ�سئلة  مل ي�ستطع »�رساج الدين« 

دون اأن يجد جوابا.  كم يحتاج لل�سفقة وللم�ساعدة »�رساج الدين« ! متنى 

لو بكى، رغب بذلك، مل تطاوعه دموعه التي جفت فجاأة.

�ستة اأيام م�ست بعد اأن تعافى »�رساج الدين« من �سدمته، قابل بع�س 

ال�سباب ممن كانوا م�ستعدين لتقدمي العون ولديهم عربة واأ�سلحة، �سكرهم 

م لهم و�سفا البنته، جميلة ت�سبه اأمها، يف الرابعة ع�رسة، و�سعرها اأ�سود  وقدرّ

وعلى وجنتها اليمنى �سامة.

االأمر  و�سعهم  ما  �سيفعلون  اأنهم  الدين«  »ل�رساج  ال�سباب  اأكد 

اىل  ذهبوا  املخاطرة،  من  بكثري  حاولوا  احلياة،  قيد  على  ابنته  كانت  اإن 

»اأمري�ستار« جنحوا يف انقاذ بع�س الرجال  والن�ساء واالأطفال، لكنهم بعد 

ع�رسة اأيام من البحث، مل يجدوا �سكينة!

بينما كانوا يف طريقهم يوما اإىل »اأمري�ستار« راأى ال�سباب فتاة على 

الطفلة  انتباه  اأثار  العربة  اقرتاب  الطريق قرب »كريهات«، �سوت  جانب 

التي بداأت بالرك�س.

اأوقف املتطوعون العربة، رك�سوا خلفها، اأم�سكووا بها داخل اأحد 

احلقول، وجدوها جميلة وعلى خدها االأمين �سامة اأجمل.

قال اأحد ال�سباب: ال تخايف، هل ا�سمك �سكينة؟

اأ�ساب ال�سحوب وجه الطفلة والذت بال�سمت.

تال�سى خوفها عندما طماأنها اجلميع، اأخربتهم عن حقيقتها، كانوا 
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م اأحدهم لها  موا لها الطعام واحلليب وحملوها يف العربة، قدرّ لطيفني، قدرّ

معطفه، بعد اأن كانت تغطي �سدرها بيديها.

مرت اأيام مل يطمئن فيها »�رساج الدين« على ابنته، �سيتجول حول 

الليل،  عتمة  يف  �سي�سلي  اأثر،  اأو  دليل  على  يعرث  لرمبا  اليوم  خالل  املخيم 

ويدعو اأن مينح اهلل املتطوعني عزما.

نحوهم،  رك�س  عربة،  يف  يجل�سون  �سبابا  الدين«  »�رساج  راأى 

كانت العربة على و�سك التحرك، �رسخ بلوعة: اأيها االأعزاء...هل وجدمت 

�سكينة؟

رد اجلميع ب�سوت واحد: نعم، لقد جنحنا.

كانوا  رجال  اأربعة  �سجة،  امل�ساء  ذلك  يف  الدين«  »�رساج  �سمع 

يحملون طفلة على نقالة.

مملوءا بحب ا�ستطالع طاغ، اإقرتب »�رساج الدين« بوجل، وجدها 

ملقاة بال وعي قرب �سكة احلديد، تبعهم بعد اأن اأدخل ال�سباب الطفلة اإىل 

ردهة امل�ست�سفى وغادروا.

ثم زحف  �سارية  الوقت معتمدا  بع�س  باخلارج  الدين  وقف �رساج 

ببطء يدفعه ف�سول قاتل، �ساهد غرفة وحيدة ونقالة مو�سوع عليها ج�سد 

بال حراك، تقدم بخطوه مرتددا، اأ�سعل اأحدهم ال�سوء فجاأة، ت�سلل ال�سوء 

اإىل ق�سمات الوجه ال�ساحب...

�رسخ بلهفة: �سكينة!
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�ساأل الطبيب الذي اأ�سعل ال�سوء: من هي ومن  تكون اأنت؟

- اأنا...اأنا والدها.

حاول اأن ينطق، وجد �سعوبة، جف حلقه.

اأن  اأمر »�رساج الدين«  نظر الطبيب للج�سد امللقى، ج�س نب�سه ثم 

يفتح النافذة.

حتركت اجلثة قليال فوق النقالة... اليد املتيب�سة فكت احلزام...

- اإنها حية ترزق...ابنتي مل متت....

ورجاء  �سعف  من  �سوته  طبقة  يف  ما  بكل  الدين«  »�رساج  �رسخ 

لونته الفرحة بعد اأن اجتاحت الطبيب موجة من العرق البارد.

*  *  *
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ما �ألّذ هذه 

�حلياة �ملرّة !

ملكة   - دادخاه  جان  قربان  كانت 

عام  من  امل�سلحة  املقاومة  قائدة   - اآالي 

جمعت  وقد  1880م،  عام  حتى  1865م 
�سيفا  بيدها  حتمل  وهي  حولها  ال�سعب 

ولقد  كاوؤفمان،  فون  اجلرنال  �سد  وجتاهد 

جاءت  اأنها  حتى  ج�سورة  �سجاعة  كانت 

من  باأمر  ابنها  فيها  �سيعدم  التي  ال�ساحة  اإىل 

اجلرنال فون كاوؤفمان الذي متكن من اأ�رسه، 

وخاطبت ابنها قائلة:

ا�ست�سهد جدك واأبوك  لقد  بني،  يا  - وداعا 

واإين  اال�ست�سهاد،  وورثنا  العدو،  يد  يف 

را�سية عن تربيتك وما اأر�سعتك!

�ساحة  وغادرت  ح�سانها  لكزت  ثم 

تنفيذ احلكم تاركة ابنها مل�سريه.

غفور غالم 

*  *  *

خري الدين �سلطان)*(
اأوزبك�ستان

Khayruddin Sultan

ترجمها عن الأوزبكية

مرت�سى �سيد عمروف

)*(   قائد الفريق العقيد لو�صاروف، و�صاحب الريح 1979.



ما ألّذ هذه احلياة املّرة !
144

نوافذ ، ج )40( محرم 1433هـ - ديسمبر 2011

والع�رشون  ال�صاد�س  اليوم  و�صبعني،  و�صت  وثمامنائة  األف  �صنة 

من �صهر فرباير، مدينة مرغالن.

يختلف  ال  الذي  الرطب  القاهر  احلزين  اليوم  هذا  ينتهي  يكاد 

اليوم يف ظالم  املدينة يف هذا  ا�صتيقظت  لقد  العادية،  ال�صتاء  اأيام  بقية  عن 

اإىل امل�صجد بعد  اأ�صوات املوؤذنني، واجته ال�صكان امل�صلمون  ال�صحى على 

اأن تو�صوؤوا ب�رشعة وهم يرتع�صون من الربد. كانوا مي�صون على املمر حيث 

ظهر  اليوم  هذا  ويف  اأقدامهم.   تدو�صها  التي  الثلج  حبات  �صوت  ت�صمع 

التي كان بع�صها عاليا وبع�صها  البيوت  اأزرق خفيف فوق �ُصُقف  �صباب 

منخف�صا، واأ�صاءت ال�صم�س لفرتة ق�صرية، وكانت مثل قطعة عملة معدنية 

قدمية، وكاأنها ت�صعر بالربد، ثم اختفت خلف الغيوم الرمادية الكثيفة. ويف 

هذا اليوم اأي�صا انت�رش بع�س النا�س الذين يبحثون عن لقمة العي�س متجولني 

يف �صوارع املدينة اخلالية، وهم ير�صمون على وجه املدينة احلزينة نوعا من 

احلركة واالنتعا�س.

خال�صة القول، يف هذا اليوم التعي�س الهادئ الذي يغرق يف الفقر 

لها،  مثيل  ال  فجاأة �صو�صاء  املدينة، علت  ت�صهدها  التي  االأيام  اآالف  مثل 

وامتالأت �صاحة ال�صوق باأنا�س ياأتون اأفواجا من اجلهات االأربع.

مل ت�صهد �صاحة ال�صوق مثل هذا احل�صد من اجلمهور منذ اأن اأن�صئت، 

مع اأن الربد القاهر كان ينخ�س وجوه النا�س وعيونهم كاالإبر، وكان يدخل 

يف العظام، اأما الثلوج املعلقة يف ميزاب ال�صقف فقد كانت تل�صع باأ�صواطها 

ي�صج  كان  املكان  ولكن  اأع�صا�صها،  اإىل  وتطردها  احلية  الكائنات  جميع 
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ل�صوق  املجاورة  الوا�صعة  ال�صاحة  يف  النمل  مثل  احت�صد  الذي  باجلمهور 

على  حمالتهم  اأغلقوا  الذين  واحلرفيون  املحالت  اأ�صحاب  وبينهم  اخليل، 

عجلة خائفني من اجلنود الرو�س ذوي ال�صوارب الطويلة والعيون القاهرة.  

ال  الدافئة-  بيوتهن  تركن  قد  -و  هنا  اإىل  ح�رشن  اللواتي  الن�صاء  وكانت 

ويحوقلن  ي�صّبحن  العجائز  وكانت  املكان،  هذا  اإىل  ُجِلنب  ملاذا  يفهمن 

ويكاد  املك�صوفة،  ال�صدور  ذوو  العاب�صون  ال�صيوخ  انقطاع، وكذلك  بال 

االأوالد يبكون واأنوفهم ت�صيل من �صدة الربد.

األ�صنتهم،  على  تدور  �صنقا«  بيك  َقْمِجي  »�صيعدم  عبارة  كانت 

ويت�صلل اخلوف اإىل قلوب اجلميع.

حا�رش اجلنود الفر�صان الرو�س ال�صاحة ب�صكل حلقة، وهنا ُن�صبت 

املن�صة املوؤقتة من اخل�صب، واأخذ فيها مكانه كل من اجلرنال فون كاوؤفمان 

وهو  العقابية،  البعثة  رئي�س  تروت�صكي  الرائد  واجلرنال  ترك�صتان،  حاكم 

اجل�صم  كامل  بويار�صكي  واالأمري  واحلاجبني،  العينني  اأ�صود  ال�صعر  اأبي�س 

يف  ال�صخ�صيات  وكبار  لو�صاروف،  االأعرج  والعقيد  التعامل،  ولطيف 

االإدارة الع�صكرية يف منطقة فرغانة، وعبد الرحمن )اآفتابت�صي()1(، وكذلك 

بع�س املوظفني الكبار املرتع�صني اإما من الربد واإما من اخلوف، وقد جل�صوا 

يف اأماكنهم بانتظام.

وبداأت الرياح تهب ب�صدة.

)1(  اآفتابت�صي: »مقدم املغ�صل«، وظيفة يف بالط االأمراء يف دول اآ�صيا للع�صور الو�صطى.
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ودخلت ال�صاحة �رشيتان من اجلنود الرو�س، وا�صطف اجلنود ب�صكل 

مربع وفقا الأمر ال�صابط عري�س ال�صدر الذي كان يف اأول ال�صف، واقرتب 

هذا ال�صابط عري�س ال�صدر - وا�صمه لياخوف - من املن�صة، واأدى التحية 

الع�صكرية للجرنال كاوؤفمان وقال:

- كل �صيء جاهز، يا �صاحب ال�صيادة، هل ت�صمح لنا باأن نبداأ؟

نظر كاوؤفمان اإىل ال�صاعة وقال:

- حلظة، اأيها الرائد، اأرادت زوجتي اأن حت�رش، لننتظر قليال، ها هي اآتية، 

كما يبدو.

دخلت ال�صاحة عربة زرقاء يجرها ح�صانان وهي ت�صل�صل، فاأ�رشع 

اأحد امل�صاعدين الواقفني بجانب املن�صة اإىل العربة وفتح بابها، ونزلت من 

وف�صتانا  الثعلب،  جلد  من  ياقة  ذا  معطفا  منهما  كل  تلب�س  امراأتان  العربة 

اأزرق ذيله ذو ثنايا، واجتهت املراأة االأوىل، وهي كبرية ال�صن �صيئا ما، ولكن 

قدها امل�صتقيم ال يك�صف ذلك، اإىل املن�صة وكانت تقول ل�صاحبتها �صيئا ما، 

وتقدم فون كاوؤفمان منها بع�س خطوات، وتابعه كبار ال�صخ�صيات الذين 

كانوا بجانب اجلرنال بابت�صامة.

 قالت املراأة التي كانت يف االأمام:

- معذرة يا عزيزي، تاأخرنا قليال، ال تغ�صب، واأنت تفهم الن�صاء، واملراآة 

هي مغناطي�س...

وابت�صمت لل�صباط املوجودين، وقالت لهم بلطف:
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- مرحبا، اأيها ال�صباط.

اقرتب كل من تروت�صكي ولو�صاروف ولياخوف واالأمري بويار�صكي 

وقّبلوا اأناملها الر�صيقة البي�صاء مثل الثلج.

وخاطبت زوجة كاوؤفمان االأمري بويار�صكي وهي تهز راأ�صها وتزّم 

�صفتيها: 

- يا اأمري، ن�صيتنا اإطالقا، اأيها االأمري، هذا اأمر لي�س جيدا، وحق ربي، لي�س 

جيدا، �صتنتهي اإقامتنا قريبا.. هذه ال�صيدة هي زوجة العقيد �صريباكوف 

اأيها  اإنك خطري  اإليك،  تتعرف  اأن  تريد  اإنها  اإّباليتوفنا، تقول  اأّنا  الدوقة 

االأمري.

ويقف م�صاعد اجلرنال مبت�صما قليال.

ثم التفتت زوجة احلاكم اإىل لو�صاروف وقالت:

اأم�س  اإىل روؤية مثل هذه امل�صاهد املخيفة، �صاألت يوم  اإين ل�صت م�صتاقة   -

زوجي: »من هم الذين قاموا بالع�صيان؟« فقال يل: »اإن ح�رشت ال�صاحة 

غدا �صرتينهم بنف�صك«. قل يل من ف�صلك، يا عقيد، هل هم خميفون بهذا 

القدر؟

وكانت  بعينه،  يغمز  وهو  ما  �صيئا  يحكي  وبداأ  لو�صاروف  ابت�صم 

كالم  اإىل  باال�صتماع  تظاهرت  ولكنها  اآخر  �صيء  تفكر يف  احلاكم  زوجة 

لو�صاروف.

وهنا اأمر كاوؤفمان لياخوف:
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- ابداأ! اأح�رشه!

معطفه  الكثيفة  واللحية  االأحمر  احلذاء  ذو  امل�صن  اجلندي  خلع 

الع�صكري، وحّرك كر�صيا حتت امل�صنقة، وفح�س عقدة احلبل بدقة، ونف�س 

الثلج عن حذائه ثم اجته اإىل جانب اآخر من ال�صاحة.

وارتفعت ال�صجة بني اجلمهور يف حني كان اأربعة من اجلنود الرو�س 

االأقوياء يجّرون �صابا يرتدي معطفا ممزقا وعلى وجهه اآثار التعذيب والدم، 

ويداه مربوطتان.     

- اأهذا هو؟ �صاألت الدوقة م�صتغربة وهي تنظر بعيونها ال�صماوية اجلميلة.     

- نعم، اأيتها الدوقة! اأجاب بويار�صكي.

- يا له من م�صكني!

- يا م�ْصيو، يبدو اأنني ال اأ�صتطيع اأن اأحتمل روؤية هذا امل�صهد، قالت زوجة 

احلاكم متاأوهة، واأ�صافت: هل زاد اليوم برًدا؟

فقال كاوؤفمان:

- يا عزيزتي، من االأف�صل لك اأن تعودي اإىل البيت، فقد توؤثر عليك الرياح 

وت�صابني بالربد، لقد قلت يل اأم�س اإن راأ�صك يوؤملك، وعلى كل حال، 

اإن هذه لي�صت �صانت بطر�صبورغ.

- ال باأ�س، �صاأنتظر قليال! هم�صت زوجة احلاكم.

وتقدم  لياخوف،  للرائد  بيده  كانت  ورقة  لو�صاروف  العقيد  �صّلم 

الرائد اإىل االأمام وبداأ يعلن احلكم ب�صوت مرتفع ووا�صح:
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- »...قد نظرت املحكمة الع�صكرية املتنقلة ملنطقة فرغانة يف ق�صية املتهم 

قمجي بيك عامل بيك اأوغلي، وهو بيك حملي من قومية �رشتية )اأوزبكية(، 

االإمرباطور،  جاللة  �صلطنة  �صد  اإجرامي  ن�صاط  عن  عبارة  وتهمته 

الرحمن  العيان ومنهم عبد  الكثرية جدا و�صهود  الدالئل  اأ�صا�س  وعلى 

)اآفتابت�صي(، فقد ثبت اأنه �صخ�س �صديد ال�رشر، واأنه اأحلق اأ�رشارا ج�صيمة 

الع�صكري،  مندوبو احلكم  اأقامه  وبنظام  و�صلطنته،  االإمرباطور  بجاللة 

كما قام املتهم قمجي بيك بن عامل بيك مع اإخوانه عبد اهلل بيك، وحممود 

بيك، وح�صن بيك - وهم قادة اجلماعات امل�صلحة- بعدد من االأعمال 

التخريبية يف وادي اآالي، وحر�س ال�صكان املحليني �صّد النظام امل�صتقّر 

الذي اأقامته واأر�صت قواعده اإدارة اجلرنال الع�صكرية، وخالل ال�صنوات 

الروؤو�س  قاطعي  اأحلقت جماعات  التحديد  االأخرية على وجه  الثالث 

التابعة له - وهم جمرمون بحق الدولة - اأ�رشارا ج�صيمة بف�صائل اجلي�س 

النظامي وقواته الب�رشية وم�صادر التغذية، وقد رف�س قمجي بيك بن عامل 

بيك عدة حتذيرات وجهت اإليه ومل يهتم بها، ونتيجة لعمليات البط�س 

ثماين  خالل  ا�صتمّرت  والتي  الوح�صية،  اجلماعات  هذه  من  واالعتداء 

�صنوات...«.

وهنا اقرتب �صابط ق�صري القامة من اجلهة اخللفية من املن�صة وهم�س 

يهم�س  واأ�رشع  العقيد،  وجه  واإبي�ّس  لو�صاروف،  العقيد  اأذن  يف  ما  �صيئا 

للحاكم كاوؤفمان:

دادخاه  جان  قربان  اإن  الفخامة،  �صاحب  يا  الفخامة،  �صاحب  يا   -

قادمة...     
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- يعني كيف؟ اأما عنّي احلرا�س يف الطرق؟

االأمري  كتيبة  وتقوم  كثريون،  حرا�س  هناك  الفخامة،  �صاحب  يا  بلى،   -

والطرق  البوابات  جميع  بحرا�صة  الثالثة  امل�صاة  وكتيبة  بويار�صكي 

الرئي�صية... ولكن الدادخاه اآتية وحدها!

- ماذا؟

- نعم، يا �صاحب الفخامة.

- اإذن هي يف املدينة، واأنا ال اأفهم، هل هذه املراأة قد جنت؟ رمبا ال تعلم اأنه 

مت اإعالن مكافاأة قدرها خم�صة ع�رش األف روبل مقابل راأ�صها؟

فقال كاوؤفمان وقد متكن من �صبط نف�صه:

 - طيب، يا عقيد، ا�صتمّر، ولرن تطورات االأحداث.

 - اإذن، هل اآمر بحب�صها؟

بال  عجوزا  امراأة  نحب�س  املدينة،  �صاحة  ويف  النهار،  و�صط  يف  ملاذا؟   -

�صالح... ال يا عقيد، عليك اأن تاأمر مبراقبتها فقط، رمبا جاءت لتودع 

ابنها، وملاذا نحرمها من ذلك؟ كن اإن�صانا، يا اأيها العقيد!

- اأمركم، يا �صاحب الفخامة!

ملنطقة  الع�صكرية  لالإدارة  املتنقلة  الع�صكرية  املحكمة  نظرت  »...وقد   -

من  بيك حملي  بيك، وهو  عامل  بن  بيك  قمجي  املتهم  ق�صية  فرغانة يف 

�صد  املوجه  االإجرامي  ن�صاطه  يف  ونظرت  )اأوزبكية(،  �رشتية  قومية 
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بحقه، واحلكم  �صنقا  االإعدام  اأ�صدرت حكم  االإمرباطور، وقد  �صلطنة 

نهائي، ولن تقبل ال�صكاوى واالعرتا�س.

املتنقلة،  الع�صكرية  املحكمة  رئي�س  كاوؤفمان  فون  احلاكم  اجلرنال 

مدينة مرغالن اجلديدة.

26 فرباير، �صنة 1876م«.

ينظر يف جهة  راأ�صه وهو  قراءة احلكم، وهّز  لياخوف  الرائد  اأنهى 

كاوؤفمان.     واأتى اجلنود الرو�س بقمجي بيك اإىل امل�صنقة. ونادى كاوؤفمان 

املرتجم �صبغاتولني وهو بلبا�س الرقيب، واأمره قائال:

- ا�صاأل، هل هناك طلب اأخري لدى املحكوم عليه؟

مل ي�صتطع املرتجم اأن ي�صاأل، �صاع �صوته يف �صجة ارتفعت فجاأة؛ 

بدلة  تلب�س  ح�صانها،  على  وهي  م�رشعة  دادخاه  جان  قربان  جاءت  لقد 

�صعبية من املخمل االأزرق، وعلى راأ�صها �صال من القطن.

كان بينه وبني قربان جان دادخاه م�صافة طولها ثالثون قدما، ويف 

وجوه اجلميع عالمات احلرية والتعجب والرتدد واخلوف...

نادى كاوؤفمان العقيد لو�صاروف ملوحا بيده وقال:

 - انظر اأيها العقيد اإىل الدادخاه وهي اآتية بال خوف، من االأف�صل اأن يتعلم 

كثري من �صباطكم من هذه املراأة ال�صجاعة واجل�صارة، ومن املمكن اأن 

تاأتي ر�صا�صة طائ�صة من زاوية ما وتقتلها، األي�س كذلك؟

وظّل لو�صاروف ينظر اإليها.
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- انظر، يبدو اأنها ال تخاف اأبدا، ولكن الر�صا�صة الطائ�صة هي ر�صا�صة 

طائ�صة! ما راأيك، يا لو�صاروف؟

اجلندي  هو  قنا�س،  يوجد  ف�صيلتي  يف  الفخامة،  �صاحب  يا  فهمت،   -

يبيفانوف.

- جيد، اأيها العقيد، ولكن ال بد اأن تغادر الدادخاه هذه ال�صاحة �صليمة، اإمنا 

قد ت�صيبها الر�صا�صة الطائ�صة يف مكان اآخر، هل فهمت؟

- فهمت، يا �صاحب الفخامة.

بيك،  قمجي  يجب  ومل  الثالثة،  للمرة  متمتما  �صوؤاله  املرتجم  كّرر 

ونظر يف جهة اأمه وعيناه مليئتان باحل�رشة واالأمل وال�صوق، و�صاح ب�صوت 

عال:

- يا اأمي! يا عزيزتي يا اأمي!

كانت الفار�صة تقرتب �صاخمة هادئة قوية يف م�صهد مهيب، وح�صانها 

يخطو خطوات منتظمة، وتنعك�س على وجه الدادخاه وعلى �صفتيها اإفادة 

�صامتة ومطمئنة عظيمة، كاأنها ال ترى ابنها القابع بني خمالب املوت، وال 

ت�صمع تاأوهه املوؤمل، ترفع راأ�صها عاليا ب�صعرها االأ�صعث، وهي مطمئنة فوق 

ظهر ح�صانها القوي.

اجلنود  وظل  غا�صبا،  و�صج  البحر،  اأمواج  مثل  اجلمهور  وحترك 

اإن  حتي  يقول،  ماذا  اأو  يفعل  ماذا  يعرف  اأحد  ال  م�صدوهني،  وال�صباط 

اجلرنال كاوؤفمان بداأ وكاأنه متثال يعب�س بالوح�صة.
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الدادخاه من حلقة اجلنود، و�صحبت جلام ح�صانها على  واقرتبت 

بعد خم�صة اأقدام، و�صاد ال�صمت الثقيل وال�صلب مثل احلجر.

قالت الدادخاه »يا بني«، وارتع�س �صوتها حلظة، ولكنها يف نف�س 

اللحظة اأخذت نربة بطولية قاهرة، وتابعت:

يدي  بني  واأبوك  جدك  ا�صت�صهد  وقد  اال�صت�صهاد،  ورثنا  نحن  بني،  يا   -

العدو، وداعا يا ولدي، واإين را�صية عن تربيتي لك وعّما اأر�صعتك!

قالت قربان جان دادخاه هذه الكلمات، ثم وقفت وهي على ظهر 

احل�صان وا�صعة قدميها يف الركاب، و�رشبت ظهر ح�صانها بال�صوط، فقفز 

عاليا وجمح ثم م�صى بالفار�صة البطلة م�رشعا.

- اأمي، ار�صي علّي، يا اأمي!  قال قمجي بيك.

- اإين را�صية األف مرة! قالت الدادخاه ثم دعت له: �صنلتقي يوم القيامة، ثم 

التفت وراءها واأ�رشعت بح�صانها اإىل جهة ال�رشق.

هاتان  واأحرقت  احل�صان،  �صعر  على  �صاخنتان  دمعتان  و�صقطت 

الدمعتان كل وجود احل�صان العربي، وارتفعت �صجة اجلمهور.

غرق كاوؤفمان يف التفكري وقال لنف�صه:

- نعم، عجبا!

- �صاألته زوجته:

- هل هذه »ملكة اآالي«؟ ولكن قالوا اإنها امراأة م�صنة جدا؟ اأما هذه فتقود 

احل�صان بكل �صهولة! قل يل يا عزيزي، ملاذا مل مي�صكوها؟
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قال كاوؤفمان مبت�صمًا:

- لي�س لنا حاجة بها، اإنها... �صتاأتي م�صت�صلمة، و�صاأجربها على ذلك!     

وقالت زوجة كاوؤفمان وهي تعدل ياقة معطفها:

اأال  اأمورك، ولكن  اأنك ال حتب من يتدخل يف  اأعرف  يا م�صيو،  ا�صمع   -

واالإن�صان  �صغري،  �صاب  اإنه  ال�صاب،  هذا  قتل  لعدم  خمرج  هناك  يوجد 

يرحم، وطبعا، اأنا ال اأريد اأن اأقول اإنه ال بد اأن نرتكه بال عقاب، ولكن، 

االأعمال  ت�صخره يف  اأو  �صيبرييا  اإىل  تنفيه  اآخر، كاأن  األي�س هناك عقاب 

ال�صاقة.. قال كاوؤفمان مقاطعا:

يا  العدو..  على  �صفقة  اأي  هناك  لي�صت  احلكم،  �صمعت  لقد  ال!   -

لو�صاروف!

- نعم، يا �صاحب الفخامة!

- اأ�رشع!

- طيب!

- من ذلك اجلندي؟ هل هو يبيفانوف؟

- نعم، يا �صاحب الفخامة، اإنه يبيفانوف!

- طيب.

- اأ�صار لو�صاروف اإىل لياخوف باالإمياء، ولوح لياخوف مبنديل كان بيده، 

ورجع اإىل اخللف.

ودقت الطبول، وعلق اجلنديان طويال القامة والقويان حبل امل�صنقة 
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على رقبة قمجي بيك، وقف جندي عجوز بال معطف، وقد غطى وجهه 

وعينيه بنقاب اأ�صود، ومّد يده اإىل احلبل وهو يقف خلف قمجي بيك..

ابي�ّس وجه الدوقة �صريباكوفا، واأم�صكت باأ�صابعها الباردة يد االأمري 

بويار�صكي، وقالت بنربة خوف:

- يا ربي، كم هو خميف هذا امل�صهد! - ال تخايف، اأيتها الدوقة، ال تخايف، 

اإنها حلظة واحدة فقط، - قال االأمري بويار�صكي وهو مي�صك بذراعها.

- )Ach، mein Gott، das is schleht! Ach، mein Gott!(! قالت زوجة 

اجلرنال احلاكم، واأغلقت عيونها.

وبداأت ِرْجال قمجي بيك ترتفعان عن االأر�س، وندت من �صدره 

تنهيدة مليئة باأمنيات غري حمققة:

- اأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل..

وحترك اجلمهور يف قلق فجاأة، و�رشخ بع�صهم.

بيك  قمجي  رجلي  حتت  من  كر�صيا  النقاب  ذو  اجلندي  وركل 

بقوة..

على  �صقط  ثم  امل�صنقة  يف  حلظة  القوي  ال�صاب  اجل�صم  واهتّز 

االأر�س.      

اإىل  واأ�رشع  غمده  من  �صيفه  اأخرج  ثم  حلظة،  لياخوف  وارتبك 

امل�صنقة ووقف قرب املحكوم عليه، ونظر كاوؤفمان اإىل لو�صاروف عاب�صا 

بعينيه املمتلئتني بالغ�صب، وبداأت اأ�صوات النا�س ترتفع:
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- يا اإلهي، هذا من قدرتك!

- ماذا حدث؟ يا حممد كرمي، ماذا حدث؟

- عندما ال يحب اهلل..

- اأيها النا�س، اإىل ماذا تنظرون؟

- يا اأنت، ابتعد قليال!

- اأنت ابتعد، يا غبي!

وجاء �صوت تروت�صكي مرتفعا من بني اأ�صوات اجلمهور:

- �صكوت! ا�صكتوا! واإال �صنطلق عليكم النار من املدفعية! ا�صكتوا!

و�صّوب اجلنود املدافع اإىل ال�صعب كاأنهم ي�صدقون هذا الكالم.

وغطت �صيحة �صاب نحيف على �صوت تروت�صكي:

- اأيها النا�س! هل هنا رجال يلب�صون حزاما؟

ونظر كاوؤقمان اإىل لو�صاروف بعينيه الزائغتني وقال:

- يا لو�صاروف، ما هذا؟

- يا �صاحب الفخامة..

- اأ�صاألك ما هذا؟

- ا�صمح يل، يا �صاحب الفخامة..

- كفى! يا للعار! يا لها من خيانة!

- يا �صاحب الفخامة، �صاحمنا، اإنها �صدفة..
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- �صدفة؟ هل هذه �صدفة؟ من املمكن اأن ت�صنق اأنت هنا االآن! ولكن هذه 

ال�صدفة لن حتدث اآنذاك! يا للعار! هذا خداع! ان�رشف!

- ماذا حدث؟ قولوا يل ماذا حدث؟ ا�صمع، اأيها االأمري، ماذا حدث؟       

�صاألت زوجة احلاكم هذه االأ�صئلة وهي تنظر وتتلفت حولها حريى.     

امتع�س بويار�صكي، وقال بفظاظة وغلظة:

- ماذا من املمكن اأن يحدث؟ لقد انقطع احلبل!

ونظرت ال�صيدة اإىل زوجها وهي تقول:

- اآه، اأما قلت لكم؟ انظروا، لعل قتله ال ُير�صي اهلل!  قال كاوؤفمان:

اأيها  البيت.  اإىل  اأن تذهبي  يا عزيزتي، من االأف�صل  اأنك قد تعبت  يبدو   -

االأمري، اأرجو اأن ترافق زوجتي.

- ال، ال! لن نغادر دون اأن نرى النهاية، األي�س كذلك يا اأّنا اإببوليتوفنا؟     

م�صحت الدوقة مبنديلها عينيها وجبينها ووجهها الذي ابي�ّس مثل 

قما�س من القطن.

وم�صح  امل�صنقة،  حتت  الوعي  فاقد  م�صتلقيا  بيك  قمجي  يزال  ما 

اأحد اجلنود وجهه بالثلج، ففتح عينيه، ونظر حوله م�صتغربا بع�س ال�صيء، 

وم�صح الدم الذي نزف من فمه وقال هام�صا:

- اإنه تعفن، - ثم نه�س واقفا و�صاح بقوة- اإنه تعفن!

تغرّي وجه اجلندي امل�صن من اخلوف والغ�صب، وعلق امل�صنقة على 

رقبته مرتع�صا من جديد..
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ودقت الطبول وارجتت االأر�س وال�صماء.

ابتلع قمجي بيك ريقه، وتنف�س تنف�صا عميقا. اإنه النف�س االأخري!

اإنها اآخر حلظة!

اإنه اآخر العذاب!

ما األذ هذه احلياة املرة!..

ال�صايف  الن�صيم  وياأتي  ال�صماء،  يف  عاليا  االأبي�س  ال�صباب  وي�صبح 

بعبقه االأخري واملليء باالآمال غري املحققة من جهة جبال اأروان.

ثم مل يبق ال �صباب وال ن�صيم وال �صماء.

وكانت  زوجته،  ليودع  حلظة  ووقف  املن�صة  من  كاوؤقمان  نزل 

حتى  يديها  يغطيان  اللذين  قفازيها  ولب�صت  انقطاع،  بال  تتمتم  البارونة 

الذراعني، وقالت:

- يا له من اأمر موؤ�صف! اإنه اإن�صان! اإنه اإن�صان!

ثم نظرت اإىل بويار�صكي واأ�صافت:

- طيب، مع ال�صالمة اأيها االأمري، قل يل، باملنا�صبة، هل �صتاأتي اليوم م�صاء 

اأيها  �صاحمنا،  �صننتظرك!  طبعا،  حت�رش  اأن  بد  ال  الورق؟  لنلعب  بيتنا  اإيل 

قريبا  اإن�صانيتنا  �صنفتقد  لنا هنا،  الوحيدة  الت�صلية  اللعبة هي  االأمري، هذه 

اإىل  نعود  ليتنا  يا  هنا..  الوح�صي؛ ال مو�صيقى وال م�رشح  البلد  يف هذا 

م�صاء،  اليوم  �صننتظرك  اإذن،  االأمري!  اأيها  كذلك  األي�س  قريبا،  ط�صقند 
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االأمري!  اأيها  خطري  اإنك  قرب!  عن  �صريبكوفا  الدوقة  على  و�صتتعرف 

.)!Orivoir monsier( ،طيب

بوابة  اجتاه  يف  ال�صباط  برفقة  كاوؤفمان  وذهب  العربة،  حتركت 

اأن  رف�س  ولكنه  اأ�صود،  تركمانيا  جوادا  م�صاعده  له  اأح�رش  وقد  ال�صوق، 

يركبه، ودلف اإىل طرف زقاق �صيق يف نهاية ال�صاحة.

و�صاد ال�صمت على اجلميع، وم�صي لو�صاروف اأي�صا �صامتا.

وبعد اأن قطعوا م�صافة ثالثني قدما، نظر كاوؤفمان اإىل العقيد بنظرة 

ت�صاوؤل: 

- العقيد لو�صاروف؟

- نعم، يا �صاحب الفخامة!

- اجلندي...

- نعم، يا �صحاب الفخامة، اإنه بعد هذه الزاوية، �صرناه االآن..

اجل�صم  ظهر  ال�صيق  الزقاق  زاوية  يف  قدما  ع�رش  خم�صة  زهاء  بعد 

الطويل للجندي يبيفانوف الذي كان مي�صي حزينا، وملا وقعت عيناه على 

القادة وقف جامدا يف مكانه!

قال لو�صاروف مت�صائال وهو يقرتب منه:

- نعم، يبيفانوف؟

وارتع�صت حلية يبيفانوف الطويلة ال�صوداء، ولكنه ظل �صامتا.
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ف�صاأله كاوؤفمان ب�صوت لطيف وهو ي�صع كفه على كتف اجلندي:

- ملاذا ت�صمت، يا يبيفانوف؟

على  يطاوعه  ال  ل�صانه  وكاأن  يبيفانوف  متتم  الفخامة...  �صاحب  يا   -

الكالم: يا�صاحب الفخامة...

- اأمل ت�صبها؟ وامتالأت عيون لو�صاروف بالدم.

 واأم�صك يبيفانوف البندقية بكل قوته حتى �صعر باالأمل حتت اأظافره، 

وقال: 

�صفتيه  وحّرك  الفخامة...  �صاحب  يا  عليها،  النار  اأطلق  اأن  اأ�صتطع  مل   -

الكبريتني وهم�س ب�صوت �صبه م�صموع: مل اأ�صتطع اأن اأطلق النار..

- ملاذا مل ت�صتطع اأن تطلق النار، يبيفانوف؟

 - �صاأله كاوؤفمان و�صوته ما زال لينا ولطيفا.

نظر  الفخامة..  �صاحب  يا  �صاحمني،  ربي  بحق  الفخامة،  �صاحب  يا   -

بنف�صي،  اأعرف  مل  قائال:  واأردف  رجاء،  نظرة  احلاكم  اإىل  يبيفانوف 

اأ�صتطع، يا  لقد كان كل �صيء وا�صحا من بني تلك ال�صقف.. ولكن مل 

�صاحب الفخامة، تذكرت اأمي..     �صادت حلظة ع�صيبة من ال�صمت 

الثقيل، ثم �صاح لو�صاروف بوح�صية:

- اأ... اأّمك... يا... وهجم لو�صاروف على يبيفانوف يريد اأن يبط�س به 

والغ�صب يكاد يعمي عينيه.
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يبيفانوف،  من  اقرتب  ثم  العقيد،  واأوقف  اأ�صبعه  كاوؤفمان  ورفع 

ونظر اإليه من راأ�صه حتى اأخم�س قدميه وقال اأخريا ب�صوت مرتفع:

- اأح�صنت، اأيها اجلندي يبيفانوف، اأنت قمت بت�رشف اجلندي احلقيقي!

اإىل  دار  ثم  االأمر،  ا�صتغرب  الذي  اجلندي  كتف  على  كفه  وو�صع 

اخللف وركب اجلواد الذي كان مي�صكه م�صاعده ب�رشعة، وذهب الفر�صان 

تاركني اجلندي م�صدوها.

ونظر اجلرنال كاوؤفمان اإىل لو�صاروف وهو يرتجل اأمام مقر اجلي�س 

يبيفانوف  اجلندي  مكافاأة  من  بد  ال  اأنه  اأرى  اأنا  لو�صاروف،  يا   - وقال: 

خلدمته هذه! هل فهمت؟.. ال بد اأن يكافاأ، بالطبع! وكانت نظرته حتمل 

معنى معينا.

- مفهوم، يا �صاحب الفخامة! وحنى لو�صاروف راأ�صه مطيعًا.

اأحد  باب  الربيد  �صكران جال�س يف عربة  �صهرين دق حوذي  بعد 

االأكواخ يف قرية غريبوبو التابعة ملنطقة اأرلوف، و�صّلم المراأة م�صنة تلب�س 

الكيلومرتات  اآالف  عنها  تبعد  م�صافة  من  قطعة ورق و�صلت  اأ�صود  �صاال 

وكادت ت�صيع يف الطريق، وقراأت العجوز ر�صالة و�صقطت على االأر�س، 

وفتحت الريح الباردة التي تهب اأمام الكوخ ر�صالة جاءت فيها:

»...نفيدكم باأمل وحزن عميق باأن ابنكم ييفيم يبيفانوف قد ق�صى 

نحبه يف خدمة القي�رش والوطن.

*  *  *
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منحة ملدر�سة 

داخلية

- عند خروجك بعيد انتهاء عملك، �سنذهب 

احلبوب،  �سوق  اإىل  الأقدام  على  �سرياً 

لنتناول طعام الغداء عند بائع الفطائر ذي 

ولو  ليكن  لدينا.  املف�سل  الكناري  طيور 

بالعمر. لن يكون �ساقاً علينا  مرة واحدة 

الذهاب اإىل هناك من حي »جال اأوغلو« 

�سرياً على الأقدام. األي�س كذلك يا ابنتي؟ 

ثم  اأي�ساً.  احللوى  �سناأكل  رغبنا،  ما  اإذا 

نعود بال�سالمة عرب اجل�رس.

فوروزان)*(
تركيا

ترجمها عن الرتكية

�شفوان ال�شلبي

1935. توفى والدها احِلريف  )*(   ا�سمها الأ�سلي فريوزة ت�رشت�سي. ولدت يف ا�ستانبول عام 

وهي �سغرية ال�سن. مل تنه �سوى تعليمها البتدائي، لكنها ثقفت نف�سها اإذ كانت تهوى 

املطالعة منذ نعومة اأظفارها. عملت يف امل�رشح فرتة ق�سرية. بداأت م�سريتها الأدبية بن�رش 

ق�س�ص ق�سرية يف املجالت الأدبية الرتكية املختلفة. ومن الالفت لالنتباه اأنها ح�سلت عام 

1972 على جائزة »�سعيد فائق للق�سة الق�سرية« عن اأول كتاب ن�رش لها عام 1971 بعنوان 
- منحة ملدر�سة داخلية -. ويف عام 1974 ح�سلت على جائزة »املجمع اللغوي الرتكي 

للرواية« عن روايتها - جيل ال�سابعة والأربعني -. ثم توالت اأعمالها الأدبية يف جمالت 

الق�سة الق�سرية والرواية وامل�رشح وال�سعر والرحالت. كما اأعادت بناء العديد من اأعمالها 

لتعر�ص يف �سالت امل�رشح وال�سينما، وح�سلت على العديد من اجلوائز. ترجم العديد من 

اأعمالها اإىل اللغات الأملانية والفرن�سية والإجنليزية والإيطالية والإ�سبانية واليابانية والفار�سية 

والرو�سية والبلغارية والبو�سنية، كما قامت بكتابة عدة كتب باللغة الأملانية.
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يف ال�سباح، كانت الأم وابنتها ت�سريان م�رشعتني و�سط الزحام. 

الأم تتحدث بال انقطاع. ثرثرتها على هذه ال�ساكلة �سبق اأن حدثت مرة 

واحدة يف املا�سي. كان ذلك يوم تعيينها يف امل�ست�سفى. يف ذلك احلني، 

فال�ستاء  بال�سخام،  ملطخًا  كان  مئزرها  الثالث.  ال�سف  يف  الطفلة  كانت 

كان قد اأقبل، وابتداأ معه متوين الفحم من عند الفّحام الذي عند النا�سية. 

اأجادت اإ�سعال املوقد. ت�سعل اأوًل خارج البيت العيدان اخل�سبية، ثم ترّكز 

فوقها قطع الفحم. وعند ن�سب املدخنة يت�ساعد �سوت طقطقة م�سحوب 

وتتاأجج  الفحم  قطع  حتمر  وعندما  الأنحاء.  يف  �سغرية  �رشارات  بانت�سار 

النار، كانت تن�سى كل �سيء، من جلو�ص يف املقاعد اخللفية وتناول وجبات 

ال�سعر يف  اإلقاء  من  اإىل حرمانها  الأحمر  الهالل  قبل  من  املمنوحة  الطعام 

املنا�سبات القومية، فتنتظر اأمام باب البيت حلني ذبول زرقة اللهب لتحمل 

املوقد اإىل الداخل ويتال�سى خوفها، ثم جتل�ص اإىل طاولة اجلوز القدمية التي 

كانت من جملة الأ�سياء العزيزة على اأمها. كان منظر املوقد املتاأجج حمببًا اإىل 

قلبها، لكن اأمها اأو�ستها ب�رشورة طمر اجلمرات بالرماد لتحتفظ بحرارتها 

حتى اليوم التايل. لذا كانت تدفن اجلمرات الرباقة اجلميلة وحتتفظ بواحدة 

توقفها  اأثناء  بنظراتها  املوقد  لتتابع  وزرقة،  اأكرثهن احمراراً  مك�سوفة هي 

عن الدرا�سة بني الفينة والأخرى، فتاأن�ص بتلك اجلمرة الوحيدة ت�ساركها 

وح�سة الغرفة.

وهكذا، �سيء ما تغري، يوم ُعّينت اأمها يف امل�ست�سفى، اإذ دخلت اأمها 

وكانت بحال مل تره اأو تعرفه من قبل، تتحدث وترثثر بال انقطاع.
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متت املوافقة على تعييني. �ساأبا�رش العمل خالل يوم اأو يومني. قابلت 

�سبق  »هل  �سيء.  كل  عن  �ساألت  لقد  �سخمة.  امراأة  املمر�سات.  رئي�سة 

لِك وا�ستغلت؟ متى توفى زوجك؟ هذا عمل �ساق، لكنه ل يحتاج خلربة 

طويلة، اللتزام واجب، ترتيب الأ�رّشة، تفريغ اأوعية البلغم، مطلوب اإجادة 

تنظيف البَطات. قد جتيدين مع الوقت قيا�ص درجة حرارة املر�سى. لديك 

اأطفال؟ هل  الأحد. هل عندك  م�ساء  الأ�سبوع، وتعودين  يومي عطلة يف 

من اأحد ترتكني عنده طفلتك؟ تقولني اإنها قادرة على الهتمام ب�سوؤونها، 

اأنت  لها.  مرحى  املدر�سة؟  يف  ور�سبت  �سبق  هل  �سغرية.  مازالت  لكنها 

امراأة �سابة وجميلة. توقعي حدوث اأي �سيء هنا. كوين من�سبطة. اأريدك 

اأن تخربيني بكل ما يجري. معروف مقولة »]ل تقرتب[ ما مل تهز الكلبة 

ال�رش�سة ذيلها«.  ل ا�سمح بالتزين. هل لون وجنتيك و�سفتيك هذا، طبيعي؟ 

ل�ست اأدري. ممنوع التودد لالأطباء ول لأحد اآخر. من يود ال�ستمرار يف 

عمله عليه اإطاعة روؤ�سائه. هل نومك خفيف؟«.

اأخرياً وجدنا عماًل. �ساأ�سرتي من راتبي الأول قنطاراً من  فّكري، 

الفحم وحذاًء مطاطيًا لِك. قد نذهب خالل عطلتي اإىل ال�سينما. كل �سيء 

ممكن. �ساأوؤدي عملي على اأكمل وجه كي ل يجد اأحد مربراً للومي. علَي 

اأثناء اأخذ اللنب.  اأن ل تغلق الباب لياًل ب�سدة  اإخبار �ساحبة البيت. يجب 

النوم  على  �سنوات  منذ  اعتدت  لقد  خفيف..  ونومي  عاملة..  امراأة  اأنا 

املتقطع!

اإن با�رشت الأم عملها حتى �رشعت تردد »عملنا يف م�ست�سفانا  ما 
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من  ا�سرتتا حالوة طحينية  العمل،  مبا�رشتها  �سبقت  التي  الليلة  تلك«. يف 

البقال. خلطتا اجلنب بالدب�ص، وفر�ستا الطاولة باملفر�ص ذي الأزهار الزرقاء. 

هذا املفر�ص بقي من اأيام حياة والدها، ذكرى من اأيام ال�سعادة والإح�سا�ص 

بالأمان. ملاذا اعتقدتا اأن والدها �سيعي�ص لالأبد؟ مل يبدو اأنه �سيموت يومًا. 

املنزل  اإنذار.  �سابق  دون  املنون  يد  خطفته  وحازمًا،  م�ستقيمًا  رجاًل  كان 

بالوحدة،  اإح�سا�سًا  يبعث  خبزاً،  متاأبطًا  م�ساًء  عودته  ُتنتظر  رجل  بدون 

وفراغ موح�ص ميالأ  اأرجاء البيت. »مل يكن م�سنًا« قالت اأمها. كيف لطفلة 

مرتني  املفر�ص  الأم  م�سحت  اأب؟  بدون  تعي�ص  اأن  عمرها  من  الثامنة  يف 

دون مربر. الدب�ص مل يخف �سوت قطع اجلنب يف ال�سحن، و�سّكر احلالوة 

الطحينية تراخى وتبلور.

البيت  باب  لياًل  اأغلقي  مطلقًا.  تخايف  ل  البيت.  �ساحبة  مع  حتدثت   -

لتوقظك.  الباب  الفجر، �ستطرق  باإحكام، ونامي. عندما تقوم ل�سالة 

قلت لها »هي طفلة، ونوم الأطفال عميق. ل ت�ستيقظ من تلقاء نف�سها«. 

تقولني حترتق  ال�ساي.  ل حتبني  اأنت  وحالوة.  خبزاً  �سباح،  كل  كلي 

غطي  وتدفئي.  املوقد  اأ�سعلي  املدر�سة،  من  تعودين  عندما  اأ�سابعي. 

النار لياًل بغطاء املوقد. ها يا ابنتي، حذاِر! ل تن�سي. ل ُتقلقيني عليِك. 

ل�سِت  اأنِك  كما  ل�سِت وحدِك،  اأنِت  لياًل.  تخايف  عاقلة. ل  بنت  اأنِت 

خوافة. ترقبي ما �ساأح�رش لِك. يقدمون طعامًا خا�سًا ل�سديدي املر�ص. 

لي�ص ذلك مبمنوع ماداموا  به،  �ساأحتفظ  يفي�ص عنهم دجاجًا م�سلوقًا. 

�سيتخل�سون منه. �سنومل وليمة لأنف�سنا.
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- اأنا، ل اأريد من ذاك الطعام يا اأمي. لكن حدثيني عن تلك ال�سيدة التي 

قالت »يجب اإجادة تنظيف البط« وعن بطاتها.

�سمتت الأم. تراجعت عن قوٍل كاد يخرج من بني �سفتيها.

منذ  الفرا�ص  نف�ص  تنامان يف  كانتا  اإذ  لياًل،  الفرا�ص  دخولهما  عند 

اأمد بعيد، كانت قد ن�سيت اأن اأحد درو�ص الغد هو در�ص الرتبية الريا�سية. 

على اأية حال، فهي مل تكن ت�سارك بدرو�ص الرتبية الريا�سية. كمثيالتها غري 

ال�ساحة  الأر�سي ذي  الطابق  اأو يف  املمرات  ينتظرن يف  امل�ساركات، كن 

يتابعن يف  فكن  ال�ستاء،  اأما يف  املياه،  �سنابري  ل�سوت  ي�ستمعن  ال�سماوية، 

الظلمة اأبنية املدينة من خلف الزجاج.     

وجورب  ريا�سي  وحذاء  ق�سري  وبنطال  اأبي�ص  كتاين  قمي�ص  يلزمكن   -

اأبي�ص. ي�ستح�سن توفر قطعتني اثنتني من لوازم الريا�سة تلك، ل�ستبدالها 

واأناقة،  نظافة  الن�رشة،  كالزهرة  تكن جميعكن  اأن  التعرق. يجب  عند 

وذلك اأثناء اأعياد 23 ني�سان و29 ت�رشين الأول.

مِلَ ل نقدر، ما دمنا نريد، فالإرادة اأ�سا�ص النجاح. اجلمعيات اخلريية 

�سي�ساركن  احتياجًا.  الأ�سد  لالألب�سة  الأولوية  لكن  اأطفالنا.  ب�سوؤون  تعنى 

باملئزر. مئزر مكوي جيداً. الفتيات باأ�رشطة قما�سية. يجب عليكن جميعًا 

ماذا  تركية.  طفلة  كل  واجب  ال�سخ�سية  النظافة  جداً.  نظيفات  تكن  اأن 

اأ�سفر  اأٍُف  روؤية  اأريد  ل  يوميًا.  الأ�سنان  تنظيف  يجب  لكن؟  اأقول  كنت 

ي�سيل من الآذان، كما ل اأ�سمح بالتمار�ص، �ستنلن عقوبة.
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الأر�سي غري معروف.  الطابق  املياه يف  اإغالق �سنابري  �سبب عدم 

وغري  العطا�ص  املياه.  �سنابري  عند  احل�س�ص  بني  يتحلقن  الطالبات  كانت 

العطا�ص كن ي�رشبن متدافعات. وبينما كن ير�سفن املاء باأكفهن، ت�سيل املياه 

داخل اأردانهن. كما كان ال�سياح من �رشورات املرح يف احلديقة.

لتبتئ�سي.  اأمي،  يا  تقولني  ما  كل  »�ساأفعل  اأمها.  ظهر  احت�سنت 

بالك  ت�سغلي  تقلقي ول  املدر�سة. ل  الغداء يف  اأتناول طعام  فاأنا  كالعادة، 

باأمري«. مل حترك اأمها �ساكنًا. لكنه كان باديًا عدم نومها، فج�سدها مل يكن 

اأمها لت�سعر بدفء رائحتها. اأ�سغت لهدوء الليل  مرتخيًا. الت�سقت بظهر 

مدة طويلة. مل ت�سعر برغبة بالنوم. بداأت ولأول مرة ت�سعر بطول الليل.

ا�ستيقظت �سباحًا على �سوت قرع الباب. مل تكن اأمها موجودة. 

فوق  مرتبني  ال�سميك  وجوربها  ال�سويف  ورداوؤها  املدر�سي  مئزرها  كان 

الكر�سي. نه�ست من فرا�سها بعدما اأدركت اأن قرع الباب كان لإيقاظها. 

»اأنا خالدة يا خالة«. �ساحت قائلة. كانت �ساحبة البيت ت�سب املاء من 

املياه نف�سها. ارتدت مالب�سها  املياه. كن ي�ستخدمن دورة  الدلو يف دورة 

وجل�ست اإىل الطاولة. كان �سوء ال�سباح ال�ستوي يت�سلل من طرف ال�ستارة 

على  باخلروج  وهمت  املدر�سة  حقيبة  حملت  بالربودة.  الإح�سا�ص  نا�رشاً 

الرغم من عدم تناولها الطعام هذا ال�سباح، لكنها رجعت وجل�ست على 

الكر�سي، ثم �رشعت دموعها بالنهمار ب�سمت.      

الأطفال  ينهي  اأن  �سهاًل  لي�ص  جداً.  جيد  بتقدير  الدرا�سة  اأنهيت  لقد   -

ر�سوم  من  اإعفاوؤكم  يتم  جداً.  جيد  بتقدير  البتدائية  املرحلة  املعوزون 
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املنامة الداخلية يف املدار�ص. هذا ما قيل يل. اأثناء اإخراجي ل�سهادة اإثبات 

عوز لدى املختار، امراأة ل اأعرفها قالت يل »اأنا اأي�سًا اأريد ت�سجيل ابني 

يف املدر�سة الع�سكرية، لكن قيل يل اأن املوافقة م�رشوطة بوجود كفيل اأو 

تقدمي وثيقة رهن عقار، وها اأنا قد اأُ�سقط يف يدي  يا �سيدتي«. من نحن؟ 

وعن اأي عقار يتحدثون؟ لو كنا منلك عقاراً، ما كنا لرنيق ماء وجهنا على 

عتبات الآخرين. لن يح�سل هذا لنا. تلك املراأة جتهل الأنظمة. اأخذت 

�سهادة العوز وخرجت. مل اأ�ستف�رش من اأحد. املدار�ص الع�سكرية مكلفة. 

يا مهجتي. ل  ا�ستف�رش  مل  األي�ص كذلك؟  األب�سة ع�سكرية،  �سالح ول  ل 

حاجة لذلك. يكفي اأن ت�ساركي اليوم بالمتحان و�ستجيبني بكل طالقة 

على جميع الأ�سئلة. من املوؤكد اأن اآلف الطلبة �سي�ساركون اليوم، وقد 

ُيقبل منهم من مئة اإىل مئة وخم�سني طالبًا. لكنك �ستنجحني، اأنا واثقة 

من ابنتي العاقلة الذكية. اإذا ما ُطلب رهن اأو اأي �سيء من هذا القبيل، 

ولن  ال�سف،  تر�سب يف  لن  فابنتي  لذلك،  ل حاجة  اأن  رّدي  �سيكون 

تهدر مال الدولة �سدى. �ساأو�سح الأمور بالتف�سيل ملدير املدر�سة. من 

مثلنا.  م�ساعر  ميلك  اإن�سان  مهجتي  يا  فهو  و�سعنا،  �سيتفّهم  اأنه  املوؤكد 

»مل  �ساأقوله.  ما  �سنوات وحدها«. هذا  منذ  ت�ستيقظ كل �سباح  »ابنتي 

ي�سدف اأن ا�ستكت اأو تذمرت مطلقًا«. كما �ساأقول اأي�سًا »مل تت�رشف 

كطفلة مطلقًا«.

اأثناء �سعودهم املنحدر، بداأ املطر بالهطول على رزم الورق املحمولة 

البنت  انتظرت  اخلفيف.  حزيران  مطر  ذلك  كان  احلمالني.  ظهور  على 
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واأمها اأن يوقف رجل ال�رشطة حركة ال�سري ريثما تعربان اإىل اجلهة املقابلة. 

ازداد هطول املطر. كانتا يف اأح�سن هندام لديهما. الأم قد عقدت و�ساحًا 

حريريًا حول عنقها، والفتاة قد عق�ست �سعرها مبلقط �سعر مر�سع باخلرز.

عليِك.  باأ�ص  ل  ال�سباح.  منذ  �سفة  ببنت  تنب�سي  مل  خائفة؟  اأنت  هل   -

�سيتم  الثالثاء.  �سوق  من  باخلرز  مر�سعًا  اآخر  �سعر  ملقط  لِك  �ساأ�سرتي 

تعييننا عندما تنهني درا�ستك وت�سبحني معلمة. �ساأتوقف عن العمل يف 

امل�ست�سفى. �سنخرج للنزهة معًا. �سن�سرتي اأرائك، واأخيط لها اأغطية من 

ن�سيت،  قد  اأكن  مل  اإن  �ساأُعد،  نقبل،  عندما  بالزهور.  مزخرف  قما�ص 

كعكًا بالأني�سون تكرميًا لل�سيوف املهنئني. قد ن�سرتي �سجادة �سغرية. 

�ساأرتاح من تنظيف قاذورات املر�سى وم�سح املمرات، و�ساأتخل�ص من 

التفكري  من  �ساأحترر  كما  الأنوف.  تزكم  التي  اخلانقة  املعقمات  رائحة 

الدائم باملوت. ليتنا منلك مكانًا عند �سفح جبل يا ابنتي. اجلميع يرغب 

بالبقاء يف ا�ستانبول.

تعيينك  املعرفة.  اأ�سحاب  جميع  من  جيدا  وا�ستعلمت  ا�ستف�رشت 

اأكيد. ماذا �سنفعل يف ا�ستانبول؟ نحتاج اإىل بيت وفحم يف ال�ستاء. و�سيكون 

لنا مطبخنا اخلا�ص، األي�ص كذلك؟ واإذا ما �سئلنا عن كفيل؟ واإن كنت اأ�سك 

يف ذلك، املراأة غري حمقة يف ما زعمت، كما اأنها ل تثق بابنتها. مل ا�ستعلم 

األي�ص  تعيينِك،  مكان  حيثما  �سنذهب  معلمة.  �ست�سبحني  اأنك  عن  �سوى 

كذلك؟     -هل جميع من �سُيقبل يف هذه املدر�سة هم مثلي من الأطفال 

املعوزين يا اأمي؟ هل تاأكدِت من ذلك؟

- هو هكذا، المتحان فقط لالأطفال املعوزين لتقدمي منحة لهم واإعفائهم 
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من ر�سوم املنامة الداخلية.

- اإذن �ساأفوز بذلك. ل تبتئ�سي. �ساأتخرج بتقدير جيد جداً. كما �سيكون 

يل اأ�سدقاء هنا. اأنت �ستخرجني يومني يف الأ�سبوع من امل�ست�سفى، واأنا 

ا�ستقبال  اأيام  لِك، يف  �ساأ�سرتي  البيت.  اإىل  املدر�سة، ونعود جميعا  من 

ال�سيوف، كعكًا من عند البقال.

و�سلتا اإىل اجلهة املقابلة للمدر�سة حيث �سيعقد المتحان. اجتازتا 

بحذر ال�سارع الرئي�سي مرة اأخرى، ثم �سارتا يف �سارع جانبي، حتى توقفتا 

املدر�سة.  اإىل  الطالب  لدخول  جانبي  باب  هو  مرتفع،  ل�سور  باٍب  اأمام 

�سوت جلبة ي�سدر من الداخل. الأع�ساب النامية بني حجارة ال�سور تلمع 

بفعل املطر.

- يبدو اأن هناك من �سبقنا باحل�سور مبكراً. اأخ�سى اأننا قد تاأخرنا؟

تقدمت امراأة، ترتدي زي امل�ستخدمني نحوهما عرب ممر حجري. 

بدت واهنة واأنظارها نحوهما �ساردة.

�ساألت الأم باحرتام:

- هل تاأخرنا ياترى؟ يبدو اأن معظم الأطفال قد و�سلوا.

املراأة امل�ستخدمة بدون اكرتاث:

- دائما ي�سل الأطفال املتقدمون لمتحان منح املدار�ص الداخلية مبكرين. 

ل يتاأخرون اأبدا.
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حجري  ممر  عرب  ت�سري  وم�ست  اأمها،  عن  مبتعدة  البنت  انف�سلت 

حماٍذ لل�سور. خطت املراأة اإىل ركنها وجل�ست على كر�سي و�رشعت بحياكة 

ال�سوف.

عند النعطاف حول املبنى نظرت الفتاة خلفها. بدت الأم مبت�سمة 

وهي تقف حتت املطر عند الباب اخلارجي.

*  *  *
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