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 المقدمة

 هذا ذنبي وحدي 
  

أسماء كثيرة تعبر الذاكرة، بعضها يقيم فيها، وبعضها يغيب ثـم   
وكلهــا تتــرك عنــد المــرء !.. يعــود، وبعــضها يمــضي ثــم ال يعــود أبــداً 

ــًا مــن عقلهــا، وبعــضًا مــن وجــ       ــا، قطع دانها، ومــن ســلوكها  شــيئًا منه
تتــرك موقفــًا، أو فكــرة، أو مجــرد لحظــة ال نعــرف كيــف   .. وتــصرفاتها

  . نصفها أحيانًا
بتلـك  " االتـصال "وقد جاءت فكـرة هـذا الكتـاب محاولـة إلعـادة             

نجـدد حوارنـا معهـا، نحـاول      . نكتبها مرة، وتكتبنا هي مرات    ! األسماء
.. ولنكتـب .. نفكـر ل.. أن نستفزها؛ ألننا نريد أن تستفزنا هـي بـدورها      

  !ولنكشف هواجسنا للناس
شيء من النجوى، وشيء من الذكرى، وشيء من اإللهـام، وفـي    
كـل األحيــان هــي إحـاالت إلــى أفكــار، أو مـشاعر، أو رؤى؛ نطمــح إلــى    

ومما . إيصالها للناس، فيها أشياء منا، وفيها أشياء من تلك األسماء        
وصــهرها وعجنهــا، يزيـد فــي صــقل األفكــار تـداولها، وأخــذها وردهــا،   

والكاتــــب ذاتــــه ببــــساطة وتلقائيــــة، هــــو  . وإنتاجهــــا وإعــــادة إنتاجهــــا
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ــا، أو    ــات، ال يــــصنعها، أو يبنيهــ ــة تجليــ ــارب، ومجموعــ ــة تجــ مجموعــ
يهدمها ويعيد بناءها وحده، بل هي دائمًا نتاج طبيعـي لمـا يـصادف،              
ــم        ــصال بهـ ــن االتـ ــواء مـ ــاس، سـ ــن النـ ــتعلم مـ ــا يـ ــشف، ولمـ ــا يكتـ ولمـ

 ما يتركـون مـن أثـر، أو عبـر مـا يقـدمون مـن أعمـال                 شخصيًا، أم عبر  
  . ومنجزات

كتبــت موضــوعات هــذا الكتــاب فــي أوقــات متفاوتــة، لــم أســتغرق  
كــل األســماء التــي تعبــر الــذاكرة، فالــذاكرة مازالــت محتــشدة بأســماء    

ــي      ــت فأكتبهــا وتكتبن ــا تــستفزني،   . أخــرى، ربمــا يحــين وق ــا ألنه أكتبه
ح ببعض مـا أحـس أنـه قابـل للبـوح،            وتكتبني ألنها تستدرجني ألن أبو    

ــه، أو ربمــا فكــرت فــي          ــد قول ــا أري وبــدونها ربمــا عجــزت عــن قــول م
طريقــة أخــرى للقــول، ولكنهــا قــد ال تكــون الطريقــة األكثــر نجاعــة فــي  

  . التعبير والتفكير
األســماء التــي تعبــر ذاكرتــي أنتجتنــي، واالتــصال بهــا كــان أحــد    

لبًا أو إيجابـًا، أدرك ذلــك  مـصادر اإللهـام فـي تفكيـري أو تـصرفاتي، سـ      
أحيانــًا بــصفاء تــام، وأحيانــًا قــد ال أدركــه، ولكننــي فــي كــل األحــوال،     
أشــعر بامتنــان كبيــر بــأن حيــاتي امــتألت بمــن حــولي، وبمــن صــادفت،    

  !وبمن التقيت، وبمن قرأت أو سمعت
تعلمت من هؤالء، ومن غيرهم، كيف أفكر، وكيف أشعر، وكيف          

ــزن وأ   ــف أحـ ــم، وكيـ ــب وأتكلـ ــصور    أكتـ ــف أتـ ــب، وكيـ ــف أحـ ــرح، وكيـ فـ
  .المستقبل

نحن معرضون للتعلم ممن نتفق معهم في األفكـار وفـي المـزاج،             
وهنــا فــي هــذا . كمــا نــتعلم فــي الوقــت ذاتــه مــن الــذين نختلــف معهــم  

وفيـه أيـضًا   . الكتاب أناس أتفق معهـم فـي أشـياء، وأختلـف فـي أشـياء              
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  . من الجميعلكني تعلمت .. أناس ال ألتقي معهم في أي شيء البتة
في الكتاب أناس دخلوا قلبـي ولـم يخرجـوا منـه، وفـيهم آخـرون               

ودعــوكم مــن . لــم أســمح لهــم حتــى بمجــرد الوقــوف أمــام بــاب القلــب   
الذاكرة، فالـذاكرة مخـزن عـشوائي، مجنـون، وغيـر مـنظم، اللـه وحـده              

ــه   ــه     . علــيم بمــا يتكــدس في ــاة، هــي حقــل فــسيح، في ــذاكرة هــي الحي ال
، فيه الليل، وفيه النهار الـساطع، ومـا علينـا إال            الورود، وفيه األشواك  

  !أن نحتاط أثناء مشينا أو لعبنا، أو نومنا في ذلك الحقل
قــدمت لكــم فــي هــذا الكتــاب ورودًا وأشــواكًا، وليــالي ونهــارات،    

  !مني شخصيًا! ومازالت أعتقد بأنني قدمت لكم شيئًا مني
  ! ولكن ال أعرف متى!.. سأكرر التجربة
، أو ذاتية، "غيرية"لتي ضمها الكتاب ليست سير  الموضوعات ا 

هي مجرد تناول أو معالجـة لجانـب لفتنـي، أو اسـتدعاني، أو حرضـني        
على التفكيـر، ومـن ثـم الكتابـة، وأحيانـًا يكـون نـصيب الـشخص الـذي                   
ــي أو         ــا لفتنـ ــى مـ ــز علـ ــا التركيـ ــئيًال، وإنمـ ــب ضـ ــا أكتـ ــمه فيمـ ــرد اسـ يـ

  . حرضني
 واحــدة، بــل كتبتهــا بعــدة   لــم أكتــب موضــوعات الكتــاب بطريقــة  

ــة، ومــرة مناشــدة أو مناجــاة، ومــرة خــاطرة،        طــرق، مــرة تكــون مقارب
ومــرة مالحظــة، وال أدري مــاذا أســمي كــل هــذا؟ هــي أنــا كمــا أفكــر،    

  !وكما أشعر، وكما أرى األشياء
فأنــا لــم أعتــد علــى شــيء  !.. احتــرت فــي فهرســت الموضــوعات 

ــل اآلن  ــا أفعــ ــات  !.. ممــ ــررت أن أرتــــب المحتويــ ــروف  فقــ حــــسب الحــ
فالتقــديم والتــأخير ال يعنــي أي شــيء أكثــر مــن !.. األبجديــة لألســماء
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االحتكام إلى حروف األسماء ذاتها بكل بساطة، ومن دون أي تحليـل      
  .آخر

فهذا الكتاب ليس تاريخ، ولـيس صـالون، ولـيس بروتوكـول، هـو         
تعاطي مع أسماء مجردة، تسبح في الذاكرة بـال رتـوش، وبـال سـيوف                

  !لأو أكالي
أمـا إن جـاءت الرحلـة     !.. لمن أراد أن يـصاحبنا    !.. رحلة ممتعة 

  . على خالف ذلك، فهذا ذنبي وحدي
  

                        المؤلف
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 :أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

 ألهمك اهللا الصبر الذي يشاؤه 
  

  سيدي األمير سلمان

كـان موضـوعها ابنـك      كتبت لك رسالة حـب،       خالل عام واحد  في  
 قــط أننــي  -يــا ســيدي -ولــم يــدر بخلــدي   . الغــالي فهــد، رحمــه اللــه   

ســأتناول قلمــي مــرة أخــرى، فــي أقــل مــن الــسنة، ألكتــب لــك عــن غــال  
ولـه مـا أخـذ،    .. له مـا أعطـى  .. ال إله إال الله . آخر، هو نجلكم أحمد   

إن شـاء  -وهذا هو قلبك العـامر باإليمـان، يؤكـد مـن جديـد أنـه قـادر          
  . على تحمل هذه الطامات الكبرى التي تهد الجبال-الله

نعــم، نحــن يــا ســيدي تربطنــا بــك وبــأوالدك وشــائ ال يــستطيع  
وصفها إال مـن اختبرهـا وذاق طعمهـا، وهـي وشـائ لحمتهـا االحتـرام               

وما ذلك االحتـرام، ومـا هـذا الحـب       . الشديد، وسداها الحب الخالص   
ا أنتم عليه؛ ألنكم كنتم دائمـًا  إال ما خلقتموه أنتم فينا، وما أنشأتمون    

القــريبين مــن الجميــع، فهنــاك دائمــًا أحــد مــن آل ســلمان، إن لــم يكــن    
  .سلمان الكبير نفسه

 -سـبحانه -سيدي، إنني أصدقك القول عندما ُأنوه هنا بـأن اللـه         
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ــه الحمــد والمنــة   –قــد أوفــاك حقــك    فــي واحــدة مــن نعمــه التــي    – ل
فقد نشأ في ظاللك،  ... هي البنون وصفها بأنها، زينة الحياة الدنيا، و     

وتحت جناحك، كوكبة من األبناء البررة الـذين أحببـتهم أنـت، وأحـبهم              
فمـا جـاؤوا    .  وفقـك لتحـسن تـربيتهم      - سبحانه -الناس كلهم؛ ألن الله     

 إال كــانوا نجومـه، وال طرقــوا ميـدانًا إال كــانوا   -يــا سـيدي -فـي مكـان   
هـا خيـر أداء، وال أعطيـت        فوارسه، وال أوكلت إليهم مـسؤولية إال أدو       

لهــم أمانــة إال كــانوا مــن أخلــص النــاس للوفــاء لهــا، وال وقعــت علــيهم  
عين إال اغتبطت بهم، وال مدت إليهم يد إال عادت ندية مخضلة، وال         

  .هفا إليهم فؤاد إال أعشب وأورق بالخير والبركة والطمأنينة
 هــي مــصيبتنا – يــا ســيدي –إن مــصيبتك فــي أي واحــد مــنهم  

 نفقــد األخ –ورب الكعبــة–وأنــت إن كنــت تفقــد االبــن، فإننــا  .. ًاجميعــ
وإذا سقطت من عينك دمعـة واحـدة، فـإن مآقينـا            . والصديق والحبيب 

تتقـرح مـن الــدموع والبكـاء، وإذا كــان قلبـك قـد اثخنتــه الجـراح، فــإن       
إننـا  .. فـال تظـن أبـدًا أنـك الحـزين وحـدك           . قلوبنا تتشظى من الحـزن    

 هـو الحـزن   - نحن–بل إن حزننا ... لمحزونون – يا أبا فهد     –معك  
المركــب بعينــه؛ ألننــا نحــزن لمــن نفقــدهم مــن أبنائــك، ثــم نحــزن مــرة      

.. أخــرى؛ ألننــا نــشفق عليــك مــن هــذه الــصواعق، ونــشفق علــى قلبــك 
هذا القلب الكليم الذي تتوالى عليه كـل هـذه الطعنـات المثخنـة، التـي                

. شـمعة للفـرح والـسعادة    أن تطفئ في داخله كل   – معاذ الله    –تريد  
... نحــن نحــب أبنــاءك؛ ألنهــم إخوتنــا وأصــدقاؤنا، ونحــن نحــب قلبــك   

ــذي اســتوعبهم واســتوعبنا، واســتوعب كــل مــن        ــر ال ــب الكبي ــه القل ألن
ــك   ــرب من ــنهم،      . عرفــك أو اقت ــا ونحــن م ــاءك؛ ألنهــم من نحــن نحــب أبن

ونحن نحب قلبك؛ ألنه عـامر دائمـًا بـالخير، وألنـه مثقـل دائمـًا بهمـوم                
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طنـــك ومواطنيـــك، وألنـــه مـــشغول أبـــدًا بالقـــضايـــــا الكبيــــــرة لـــدينك   و
ــك  ــك وأمت ــت ... وأهل ـــي  : هــل قل ــي أعنــــ ــا، مــن   : أمتــك؟ إنن أمتــك كله

  .أقصى الشرق إلى أقصى الغرب

، فمــاذا ســأقول فيــه؟ لقــد قــال فيــه  *أمــا فقيــدك، فقيــدنا أحمــد
... ية النابهةاستعداداته الفطر!... محبوه كل ما تمنيت أنني أنا قائله      

إنجازاته المشهودة في كل الجـوالت التـي خاضـها فـي حياتـه القـصيرة                
لقـد كـان مـن حـسن حظـي أن ربطتنـي بـه             ! الحافلة بكل ما هو جميـل     

فأمــا عالقــة الــصداقة، فقــد كانــت ثريــة . عالقــة صــداقة، وعالقــة عمــل
ــمح   وكــل مــا هــو دليــل علــى    .. وكــل مــا هــو ودود .. بكــل مــا هــو س

ة واإليثــار، وأحتــاج للكتابــة فــي هــذا الجانــب إلــى يــوم     التواضــع والثقــ 
وأما عالقة العمل، فسأورد منهـا شـاهدًا   . طويل ال تغرب شمسه أبداً   

فــي " الفــارس"واحــدًا فقــط، آخــذه دائمــًا دلــيًال ســاطعًا علــى أخــالق     
ــالي       : تفكيــر أحمــد بــن ســلمان وســلوكه، وسأختــصره علــى النحــو الت

د الفيـــصل فـــي إصـــدار صـــحيفة عنـــدما فكـــر ابـــن أخيـــك، األميـــر خالـــ 
، وشرفني بأن أوكـل إلـي االضـطالع بهـذه المهمـة، اسـتقبلنا              "الوطن"

الوســط الــصحفي كلــه بــبعض الوجــل، وبعــض الريبــة، وبعــض الحــذر،    
واعتبرنا ذلك أمرًا طبيعيًا بحكم نواميس المنافسة وتـداعياتها، وهـذه           

ن سـلمان  أمـا أحمـد بـ   !. أمور ستكون مع األيام في طريقها إلـى الحـل        
 هــاتف خالــد الفيــصل، ثــم هــاتفني بعــد ذلــك، – عنــدما ســمع بالنبــأ –

وعــد المــشروع مــشروعه هــو، ومــشروع الــشركة الــسعودية لألبحــاث    
:  فــوق هامتهــا، وقــال بــالحرف الواحــد  -رحمــه اللــه -التــي كــان يتربــع  

                                      

 .األمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز *
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إمكانــات الــشركة كلهــا تحــت تــصرفكم، واعتبرونــي واحــدًا مــنكم، وإذا  
غايـــة، فجعلتمـــوني واحـــدًا مـــنكم؛ فـــإن أول شـــيء  حققـــتم لـــي هـــذه ال

سأقترحه، هو إعادة التفكير في اسم الصحيفة؛ ألنـه متكـرر فـي بلـدان        
وهــذه كانــت قــصة أخــرى مــع أحمــد ســلمان ال يتــسع   (عربيــة أخــرى، 

، ثــم بعــث إلينــا ســموه الزميــل األســتاذ محمــد     )المجــال لــذكرها اآلن 
ا لنـا بعـض تجـارب    معروف الشيباني وبعض منسوبي الشركة ليـشرحو      

. النشر، وبعـض مـشكالته، ولكـي يؤكـدوا اسـتعداد أحمـد لمـساعدتنا          
وكلما قابلني المرحوم فيما بعد، كان يسأل عن المشروع، ويستفسر    

، كانت مطبوعات الشركة    "الوطن"عن أدق تفاصيله، وعندما صدرت      
السعودية لألبحـاث مـن خيـر مـن اسـتقبلها مـن الرصـيفات فـي الـداخل            

ــا مــن       والخــارج  ــشيباني إلين ــم عــاد أحمــد ليبعــث ال إطــراًء وإشــادة، ث
جديــد يلقــي كلمــة الــصحافة العربيــة فــي حفــل تدشــين صــدور العــدد    

  .األول
" الـوطن "أحمد بن سـلمان يهمـه بالدرجـة األولـى، أن مـشروع               

سيكون إنجازًا من إنجازات بالده، وهو من الرجال الذين يسعدهم أن 
وأحمــد بــن ســلمان أيــضًا كــان  . تيــزداد رصــيد بالدهــم مــن اإلنجــازا 

ــي   ــوطن"يهمــه ف ــى      "ال ــضم إل ــدًا ي ــًا جدي ــرًا إعالمي ــا ســتكون منب ، أنه
وكـــان ...  التـــي يعتليهــا صــوت بــالده   -إن شــاء اللــه  -المنــابر الطيبــة   

ــذه         ــل هـ ــافة مثـ ــرون بإضـ ــون ويفخـ ــذين يغتبطـ ــال الـ ــن الرجـ ــد مـ أحمـ
رس وأمـام أخـالق الفـا     . الصروح التي تطل من فوقها بالدهـم العظيمـة        

فــي وجــدان أحمــد بــن ســلمان، ضــاع وتالشــى كــل مــا شــد غيــره إلــى  
المفتعلة، تلك الدعاوى التي سمعناها " المنافسة"األرض من دعاوى   

لقــد . وربمــا تفهمناهـا، وإن كانــت لــم تقنعنـا كــل القناعــة  ... مـن غيــره 
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علمنــا أحمــد بــن ســلمان بــذلك الموقــف الــذي اســتمر إلــى أن مــات،     
فأحمد . وكيف تكون الثقة باإلنجاز   ... النفسعلمنا كيف تكون الثقة ب    

يؤمن بأن القمة التي تتربع فوقها إمبراطوريتـه اإلعالميـة، تتـسع ألكثـر      
من واحد إلـى جـواره، ويـسعده أن يقتعـد رصـفاؤه سـدة المجـد التـي                 

 فـي أيـة واحـدة مـن مطبوعاتـه      - في أي يوم   -يقتعدها، ولهذا لم نقرأ     
تــشوف، أو أي انتقــاص لوســـيلة   الواســعة االنتــشار أي زهـــو، أو أي   

إنــه ينــافس بــشرف، ويــسعى إلــى المركــز األول بنبــل    . إعالميــة أخــرى
شديد، فال يثير الغبار أو األتربة في وجوه منافسيه، لكنـه يـسعى إلـى            
مقدمة الصفوف، بل إنه قد يلتفت، وهو ينطلق كاإلشعاع، ليأخذ معه 

  . من يمد إليه يده
 بالخيــل وفعاليــات الفروســية رحــم اللــه أحمــد، فلــم تكــن عالقتــه 

ــة صـــدفة  ــه   .. عالقـــة عبـــث أو عالقـ ــع؛ ألنـ ــه يحـــب أن يـــسبق الجميـ إنـ
طموح، ولكنه ال يـشمت وال يتـشفى بـأي ممـن يتقـدم علـيهم، بـل إنـه                
يصافحهم، ويعانقهم، ويتمنى لهم حظوظًا سعيدة فـي جـوالت أخـرى،     
ويحــدث هــذا، لــيس فــي ســباقات خيولــه فقــط؛ بــل فــي كــل الــسباقات    

  .ى التي يخوضها في خضم حياته الحافلة باالنتصاراتاألخر
لقــد صــنع لــبالده منــابر شــاهقة للكلمــة النظيفــة، والــرأي العاقــل   
المنصف، بل سخِّر تلك المنابر لقضايا العرب، ولكل ما يـواجههم مـن         
تحديات، فكانت مطبوعـات الـشركة الـسعودية لألبحـاث ميـدانًا تـصول              

جـول مـن مختلـف أقطـار العـرب، ولقـد       فيه األقـالم والعقـول العربيـة وت    
ــا الكثيـــرون مـــن هـــؤالء األداء المهنـــي، األداء الراقـــي بكـــل     تعلـــم فيهـ

إن كـل مـن جـرب الطريـق التـي جربهـا          : وال جـرم أن نقـول     . المقاييس
الـشرق  "خـسر، ويكفـي أن     : تراجـع كـيال نقـول     : أحمد تراجـع، ونقـول    
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 طباعيـًا فـي   وحدها، في عهده، تطبع فـي ثالثـة عـشر مركـزاً     " األوسط
أنحاء العالم، ويكفي الشركة الـسعودية أنهـا تـصدر اليـوم سـت عـشرة                

  . وكل ناشر يتمنى أن يكون هو ناشرها– فيما أعرف –مطبوعة 
لقد حرص أحمد على الصوت الـسعودي، فأوصـله إلـى غاياتـه،              

  !وحرص على الصوت العربي أيضًا، فتفانى في أن يبلغه أهدافه
فهو معنا فـي    ...  لم يتركنا يا أبا فهد     ولكنه... لقد ذهب أحمد  

كل كلمة نقولها، وفي كل حرف نكتبه، وفي كل خيال جميل يـصادفنا        
  !.أو نصادفه

... أســبغ اللــه عليــه رحمتــه، وألهمــك وآلــك الــصبر الــذي يــشاؤه 
  .فهو كريم
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 :أحمد خالد البدلي

 !والقناع.. رالبروفيسو
  

 السعودي، ولـم أرافقـه   لم أزامله في الداخلي في المعهد العلمي    
  .في القاهرة، أو بالد فارس، أو بريطانيا العظمى

البروفيــسور أحمــد خالــد البــدلي التقيتــه فــي الريــاض، فــي كليــة  
كنـت يومهـا   . اآلداب بجامعة الملك سعود، دكتـورًا مليئـًا، كامـل األبهـة        

صــغيرًا فــي كليــة التربيــة فــي الجامعــة نفــسها، ومــا لكبيــر أن  " معيــدًا"
إلى صغير، فقد كـان البـدلي ينظـر إلـي مـن فـوق كتفـه، بـل مـن                     يلتفت  

  .فوق خشمه
ــه      ــي عينيـ ــي فـ ــي أفـــسحت لـ ــي التـ ــة، هـ ــاألدب وبالثقافـ ــي بـ عالقتـ
الضيقتين مكانًا لم يكن رحبًا كمـا ينبغـي، ولـم يكـن وثيـرًا كمـا يجـب،                  
لكنه في األحوال كلها كـان يتـيح لـي أن أراقـب مـا كـان ملفتـًا حقـًا فـي              

  .شخصيته
 يتحدثون عن جوانب العلم في حياته، أما أنا فسأتحدث      زمالؤه
  .في مواقفه وتصرفاته" الفلسفة"عن بعض 

  .ويسخر دائمًا.. البدلي يضحك قليال
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كل الذين عرفوه أو احتكوا به يسمعون منه ما لم يـسمعوه مـن    
غيـره، يـضحكون نعـم، لكـنهم قلـيًال مـا يعيـشون أو يـدركون المـرارات          

  . يبّلغها إليهم هذا الفيلسوف المرالسحيقة التي يريد أن
ــن التـــــاريخ، ومـــــن الـــــسياسة، ومـــــن     يـــــسخر مـــــن نفـــــسه، ومـــ
األنثروبولوجيـا، ومـن األرض كلهـا، وممــن علـى األرض كلهـم، وقلــيًال      
ما نهتـدي إلـى حكمـة البـدلي، أو إلـى العقـل الكـامن أو المـستكين فـي             

  .سخرياته
متعـال إلـى    و! هو متواضع إلـى درجـة الثقـة المتناهيـة فـي الـنفس             

درجـــة أنـــه ال يأبـــه ألحـــد عنـــدما يريـــد أن يفـــرغ مـــا فـــي صـــدره، أو    
  .كما نقول في لغتنا اليومية" يفضفض"

وألن الناس يعرفون ذلك عنـه، فـإنهم يقبلـون منـه مـا ال يقبلونـه                  
  .أبدًا من غيره

فــي ! وكــم هــو متعــال !.. وألن النــاس يــدركون كــم هــو متواضــع 
 تــــردد، الحـــق فــــي أن يخــــوض  الوقـــت نفــــسه، فـــإنهم يمنحونــــه دون  

الكبيـرة والـصغيرة التـي ال يقبلـون ألحـد آخـر         " عقدهم"ويخوض في   
  !غير هذا الفيلسوف أن يقاربها، أو يالمسها، أو يلوك لسانه بها

كلهــم يــستمعون، وكلهــم ينــصتون، ولكــن قلــيًال قلــيًال جــدًا مــا     
أو يــدركون حكمــة البــدلي، أو يتعرفــون    ... أو يتعلمــون!.. يتعظــون

  .ى العقل المستتر في سخريتهعل
ــارزًا   ظــل البــدلي يحــاول أن  – واحــدًا علــى األقــل  –إن دورًا ب

يلعبـــه بـــين أصـــدقائه ومعارفـــه، ذلـــك الـــدور هـــو تحريـــضهم علـــى أن    
، ويحـثهم علـى أن يعرضـوا أجـسادهم     "األقنعـة "يخلعوا عن وجوههم  

  . للشمس وأدمغتهم للهواء الطلق
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 أو أقنعتـه مـن أقـرب النوافـذ     فيبدأ البـدلي بنفـسه، يرمـي قناعـه،     
ــًا      بمــرارة الفــشل، إذ  – بعــد قليــل  –إليــه، فيــدهش، ثــم يحــس عميق

يالحــظ أن كــًال منــا، مــن المحيطــين بــه مــا ينفــك يتــشبث حتــى الفنــاء    
  .بقناعه أو هي أقنعته

أوه يا سيدي الفيلـسوف، إنـك تنـسى أننـا أجـبن وأهـون مـن أن                  
هم، أو نــصاهرهم، أو نجلــس مــع النــاس، أو نتحــدث إلــيهم، أو نــصادق 

  .نمشي في جنائزهم بال أقنعة
إنــك تنـــسى أننـــا ال نـــستطيع أن  .. يــا ســـيدي الفيلـــسوف .. أوه

وأننـا ال نقـوى   ! ننظر إلى وجوهنا في المرآة ونحن نخلع عنها األقنعة     
أبــدًا علــى أن نخلــو إلــى أنفــسنا، أو إلــى زوجاتنــا، أو إلــى عــشيقاتنا،    

  !ونحن نخلع عن وجوهنا كل األقنعة
ــصاهر         ــي ت ــا، وهــي الت ــة عن ــي تتحــدث بالنياب ــة هــي الت إن األقنع
ــائبون         ــًا، ونحــن الغ ــة عنــا، هــي الحاضــرة دوم وتــصادق وتحــب بالنياب

  .أبدًا
ــل        ــو يواصـ ــا، فهـ ــه منـ ــنفض يديـ ــأس، وال يـ ــدلي ال ييـ ــن البـ ولكـ
فلــسفته، فيــسخر مــن نفــسه، ومنــا، ومــن األرض، ومــن جميــع مــن هــم  

ة، ولـوال خوفـه مـن أن يـزعجكم          إننـي أعرفـه حـق المعرفـ       . فوق األرض 
لخلع أمامكم اآلن كل األقنعة، ولقال لكم بلهجته المكية الصارخة التـي             

إننـي  !" أختكم..... يا الله، أنتوا كمان اخلعوا يا: "ال تبقي وال تذر   
  .ال أستبعد أبدًا أن يفعلها

وتـنفس  . هذه هي فلـسفة البـدلي، الخـروج إلـى النـاس بـال أقنعـة            
والحــب إلــى الــذؤابات بــال   . و غيــر الطلــق بــال أقنعــة  الهــواء الطلــق، أ 

  .أقنعة
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كثيــر مــن أقــوال البــدلي ال نــستطيع أن نكتبهــا، وال نــستطيع أن    
  .نقولها من فوق منبر، وال عبر مكبرات الصوت

  !ونحن نتلّفت!.. قد نقولها همسًا
  !ونحن نتحسس أصابعنا ونتلمس شفاهنا.. قد نقولها باإلشارة

.. أروي لكـم هنـا بعـض الكثيـر ممـا أعـرف        ولكن ال بأس مـن أن       
ــف جــدًا، الحلــيم          ــوزن الخفي ــن ال ــا ســيكون م ــذي ســأرويه هن ــًا ال طبع

الحنـين جـدًا الـذي يحتملـه المنبـر، والـذي لـن              .. الرقيق جـداً  .. جدًا
  .تضيق به مكبرات الصوت

ولن أعلق بشيء على ما سأرويه، ألنني أخاف أن أقول لكم كل       
لكم، متــــشبث بقنـــاعي، واللــــه حــــسبي  مـــا أفهمــــه، فأنــــا شخـــصيًا مــــث  

  .  وحسبكم
عين أحمد خالد البدلي عميدًا لمعهد تعليم اللغـة العربيـة لغيـر            
ــدكتور محمــود         ــًا لل ــك ســعود، خلف ــة المل ــابع لجامع ــا، الت ــاطقين به الن

فجاء إلـى زمالئـه فـي كليـة اآلداب فـي اليـوم التـالي         . إسماعيل الصيني 
عيال، أول ما الحظتـه فـي المعهـد أن      يا  : "يقول باللهجة المكية إياها   

أختكم ألمّلي لكم هوه ..... والله يا.. الصيني مأله بالطالب الصينيين
  *!"تكارنه

الحـازمي، واألنـصاري، والـضبيب،      : ذهبت شلة الدكاترة األولـين    
والشعفي، والشاذلي، والشامخ، وطبعًا البدلي، لمقابلة معالي المرحوم 

لــشيخ، وزيــر المعــارف، ووزيــر التعلــيم الــشيخ حــسن بــن عبداللــه آل ا

                                      

 .من أفريقيا" تكروني"البدلي يذكر دائمًا أن أصله البعيد  *
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العالي فيما بعد؛ يشكون له األوضاع المالية ألساتذة الجامعة في ظل           
رحمــه -فمـا وجـد الـشيخ حـسن     . تـدفق األمـوال علـى النـاس أجمعـين     

الحقيقيـة للـبالد، وال يجـب      " الثـروة " إال أن يقول لهم بأنهم هـم         -الله
روا مجلس الوزير، وباتوا في وعندما غاد. أن يلقوا باًال لوسخ الدنيا    

الحقيقة أنني اقتنعت : "فقال. الشارع، سئل البدلي عن رأيه في اللقاء
 ". اللي في مكة**، ولكن الحمد لله أنهم ألغوا الدكة"ثروة"بأنني 

ــين األســـتاذ الـــدكتور أحمـــد الـــضبيب     مـــن شـــلة الـــدكاترة األولـ
رأي واضح في والدكتور البدلي، وهما زميالن حميمان، وكان للبدلي      

الــشعر النبطــي الــذي يــتحمس لــه الــضبيب، وتــروج لــه الــصحف وغيــر  
وأنـتم  "هذا شعر خاص بالبـدو وبأهـل نجـد،          : فيقول دائماً . الصحف

شـوف أنـا تعلمـت اللغـة     ). الضبيب من نجد(لغتكم يا أحمد ما تنفهم      
الفارســية، وأقرأهــا، وأكتبهــا، وأتحــدثها بطالقــة، وعملــت دكتــوراه فــي  

ــي خمــس ســنين، لكننــي أســكن الريــاض مــن      األدب الف ارســي، وذلــك ف
..... خمس وعشرين سنة، وحتى اآلن ال أستطيع أن أفهم لغـتكم يـا              

 !".أختكم

أنــا أرى أن نتقــدم أنــت وأنــا إلــى الجامعــة بــاقتراح    : ثــم يــضيف
نطالــب فيــه بإنــشاء معهــد علــى غــرار معهــد تعلــيم اللغــة العربيــة لغيــر   

تعلــيم اللهجــة البدويــة لغيــر النــاطقين  معهــد : النــاطقين بهــا، ونــسميه 
فهكذا يمكن يفتح الله على سكان المملكـة اآلخـرين بفهـم الـشعر               . بها

  !النبطي اللي امتحنتونا فيه الله يمتحنكم

                                      

**
 .ان الذي كان يباع فيه الرقيقهي المك: الدكة 
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وما دمنا في سيرة البدو، فالدكتور البدلي لم يـسلم منـه، حتـى              
ــصور الحــازمي        ــن البــدو؛ وهــو الــدكتور من فمــن . أصــدق أصــدقائه م

 عليه التـي لـم يـستطع الحـازمي أن يـتخلص منهـا إلـى األبـد،                تشنيعاته
أنهــم لمــا ذهبــوا إلــى القــاهرة طالبــًا فــي الجامعــة، اشــترى الحــازمي          

ــمبر" ، ومــــــن شـــدة إعجابـــه بـــه كـــان يلبـــسه حتـــى فـــي        "روب دوشـ
  .الجامعة

إن اسطوانة الغـاز لمـا فرغـت       : ويقول البدلي عن الحازمي أيضاً    
لبـواب ألخـذها، رفـض الحـازمي، وعنـدما      من الغاز فـي الـشقة، وجـاء ا     

تخــسى  : أصــر البــواب شــال الحــازمي عليــه الــسكين، وهــو يقــول لــه        
  !!هذي حقتنا، كيف تاخذها!.. لحيتك والله ما تاخذها

  .للتاريخ، الحازمي يزعم ويغلظ اإليمان بأن هذا لم يحدث
العيار الثقيل مـن أقـوال البـدلي ال تحتملـه المنـابر، وال مكبـرات                

يتداوله فقـط أصـدقاؤه، الـذين فـشل فـي أن يعلمهـم شـيئًا            !.. الصوت
  .وأنا بال فخر واحد من هؤالء!.. من حكمته

  !إن أصدقاءه مازالوا يتشبثون بأقنعتهم، وهو لم ييأس قط
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 :أحمد عبدالمعطي حجازي

  حبوب السلفا

  

الشاعر العربي المعروف أحمد عبدالمعطي حجـازي،       : كنا ثالثة 
  .نسي، وأناوصحفي تو

كنا نغتصب بجشع كالح، ثالثة مقاعد غير وثيرة في مقهـى غيـر             
هادئ أبدًا، يشغل حـوالي ثـالث مئـة متـر مربـع فـي هـذا الحـي القـديم           

  .المارق، الذي يسمونه بالحي الالتيني بباريس
ــرؤوس المكــشوفة         ــك ال ــا ثــالث عالمــات زاهــدة فــي خــضم تل كن

صري يتـــشقق صـــوته مـــ: الحمـــراء المبثوثـــة فـــي كـــل أرجـــاء المقهـــى 
المرتفع بيارق غبراء الفحة، وملطخة بنماء النيل، الذي ظلـت جراحـة      
تنزف، وتونسي كانـت رائحـة تـونس الوادعـة تنبعـث بوحـشية مـن بـين                 

مــن الجزيــرة " بــدوي"شــعر رأســه الكثيــف المجعــد األســود، وأخيــرًا   
. كانــت أهدابــه مثقلــة بالحــداء والحنــين، وبتــراب الــصحراء األشــهب       

ن قلبــه ال يتوقــف أبــدأ عــن تــالوة األناشــيد المطعونــة فــي        ولقــد كــا 
  .الهوى اليتيم، وفي المصير

 عــن الــشعر، والــسياسة، والحــب، وكنــا - كالعــادة -كنــا نتحــدث 
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كثيرًا ما نختلف استتالء حتميًا الختالف جبالتنا وأمزجتنـا وأهوائنـا،          
  .وتبعًا لتفاوت مواردنا ومفاهيمنا في الحياة والثقافة

 تكلمنـــا كثيـــرًا عـــن الـــشاعر، تكلمنـــا عـــن -بالـــذات-وم ذلـــك اليـــ
، تكلمنــا عــن اللغــة "لــم يبــق إال االعتــراف"وعــن، " مدينــة بــال قلــب"

  .التي يخاطب بها الشعراء الناس
 يجد في قلب لغته لغات      - أي شعب    -كنا نتفق على أن الشعب      

كثيــرة، منهـــا لغـــة الــشعر، وهـــي ال تعنـــي فقــط الـــصور المجـــردة، بـــل    
التـي ال تقـاس قيمتهـا بمعانيهـا       ) قاموس الـشاعر  (ن األلفاظ   مة م ومنظ

المباشرة، أو بسالستها، أو بمرونتها، أو بطواعيتها لمقاييس الشعر،  
ــواء روح       أو موســيقاه، بقــدر مــا تقــاس بدرجــة اســتطاعة اللفظــة احت

: مــثًال كــانوا يقولــون عنهــا أنهــا    " أيــضاً "فـــ . الــشاعر وعقلــه وقلبــه  
ــالعكس قــد تكــون   غيــر شــاعرة، لك " كلمــة"  -علــى الــرغم مــنهم -نهــا ب

شاعرة كـأي كلمـة أخـرى، وذلـك حينمـا تـستطيع أن تحـوي شـيئًا مـن           
  .الشاعر، أو أن تكمل مهمة كلمة أخرى، أو تعبير آخر" ذات"

الـــشاعر هـــذه هـــي بطبيعـــة الحـــال مجموعـــة مكوناتـــه  " ذات"و 
ــسية والفكريــة، هــي مجموعــة اهتماماتــه اإلنــسانية بمــا فيهــا مــن          النف

 ولــيس إمالءاتــه، وبمــا فيهــا مــن مؤشــرات وقــيم     ،إيحــاءات المــوروث 
ــة     ــاالت القابلــ ــستقبل أي التــــصورات واالحتمــ ــع للمــ ــوروث، التطلــ المــ
للنهوض، ولهذا فإن لغة الشعر تختلف من شاعر آلخـر بطبيعـة تبـاين              

  .تلك المكونات
ــة        ــى لغ ــذي كــان يطــرأ بــشكل جــذري عل فــاالختالف الواضــح ال

ســالمية، كحــسان، وكعــب بــن مالــك وعبداللــه بــن   اإل" الفكــرة"شــعراء 
 كـان مـرده الكتـاب الجديـد، أعنـي القـرآن الكـريم، ولكـن                 - مثالً -رواحة



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 31

لـيس ألن هـذا القـرآن جـاء بلغـة أخـرى غيـر اللغـة التـي كـان يتـداولها            
 صــلى اللــه عليــه  -العــرب فــي حيــاتهم ومعاشــهم، ولــيس ألن الرســول   

قرشــية، وهــي أثقــف لهجــات   كــان يــتكلم بلهجــة غيــر اللهجــة ال  -وســلم
 -العــرب؛ بــل العكــس هــو الــصحيح، فــال القــرآن الكــريم، وال الرســول     

 كانـا يخاطبـان النـاس بلغـة ال يعرفونهـا، أو لـم       -صلى الله عليه وسلم   
يستعملها الشعراء في شعرهم، أو الخطبـاء فـي خطـبهم، ولكـن الـذي               
ــا العربيـــة أصـــبحت بعـــد تـــوالي نـــزول     حـــدث، هـــو أن المفـــردات ذاتهـ

القرآن، منفتحة على مفاهيم جديـدة، وثقافـة جديـدة، وتحـول جديـد،        
فاتخذت بذلك مدلوالت جديدة، أو أنها أضـافت إلـى مهمتهـا األصـلية               

كـان ذلـك بمثابـة االمتثـال للتحـدي          . في التعبير مهمات أخرى جديـدة     
 ، أو االنقيــاد لــه، بعــد أن صــار اإلســالم ثــورة كبــرى  ،الفكــري الجديــد

قــاد، وعلــى مــستوى الفكــر نفــسه، وبعــد أن صــار    علــى مــستوى االعت 
، "أسـلم يـسلم إسـالما     " فمـثًال    ،شغًال للناس، وشاغًال حقيقيـًا للنخبـة      

كلمــــة عربيــــة موجــــودة قبــــل الــــدعوة أو قبــــل الــــوحي، فلقــــد زادت    
بعـد الـدعوة أو بعـد الـوحي، وقـد أضـافت         " الكلمـة "مسؤوليات هـذه    

  .ريًا جديدًاذإلى حمولتها الداللية مفهومًا ج
لهذا فالتطور الملحوظ على لغة الشعر عند شـعراء الـدعوة، أو    

، أولئـك الـذين   "المعارضـة "اختالفهم في ذلك عن أقرانهم مـن شـعراء       
كانوا يالحـونهم مـن مكـة، ومـن غيـر مكـة؛ مـرده أيـضًا إلـى أن شـعراء               
المعارضـــة، لـــم يكونـــوا بعـــد قـــد بـــدؤوا فـــي إدراك الثقافـــة الجديـــدة   

  .والقناعة بها
النبوة الذين كانوا في صحبة الوحي، ينزل فـي أحيـائهم،           شعراء  

ويتلى ويتـردد فـي مجالـسهم؛ أخـذ تحـولهم الفكـري طريقـه الطبيعيـة،                 
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ــى  " اســتيعاب"فمــن  ــدعوة، إل ــم شــرع مخــزونهم    " القناعــة"ال ــا، ث به
الفكري والنفسي في التحول، لينسجم مع الثقافة الجديدة التـي حطـت            

  .حملة بروح وبوعي جديدينفي رحابهم، ولهذا جاءت لغتهم م
ــدهم        ــن عن ــم يك ــة المالحــاة، ل ــي بداي وألن شــعراء المعارضــة، ف
االستعداد النفسي لمحاولة فهم الدعوة أو استيعابها؛ كان ال يـضرهم          
فــي شــيء أن يــصمهم كعــب وابــن رواحــة بــالكفر، والوثنيــة، والــشرك،    

افة فهذه األلفـاظ لـم تكـن تعنـي شـيئًا ذا بـال فـي ثقـافتهم، وهـي باإلضـ                 
 بالنـــسبة إلـــيهم، فهـــي لـــم تنقـــل إلـــى فكـــرهم   ،إلـــى غموضـــها الـــشديد

ــو كــانوا مــن      ــر المتــوخى فيمــا ل ، أو مــن "المــؤمنين"ووجــدانهم األث
المدركين لألبعاد الحقيقية لما تتـضمنه، أو لمـا تـشي بـه مـن المعـاني           

هذا بينما كانت تنـزل قـصائد حـسان علـيهم كالـصواعق؛         . والتحديات
ــا األساســـ ــوجي   ألن مادتهـ ــافي واألنثروبولـ ــى الفـــضاء الثقـ ــي إلـ ية تنتمـ

 أو المعارضــون، فهنــاك التعــريض ، الــذي يــسبح فيــه المــشركون،العــام
بالنسب والحسب، وذكـر األيـام والوقـائع، وهـي أشـياء كانـت تهـز، بـل                   

ــه معنــى وجــودهم      ــذي يــستلين في ــاء االجتمــاعي ال ــزل البن وهــذه . تزل
م، بعـد أن انخرطــوا فــي  الحـال اختلفــت عنـد شــعراء المعارضـة أنفــسه   

الفكـــرة الجديـــدة بعـــد حـــين، وبعـــد أن أصـــبحت الـــدعوة فـــي ذواتهـــم 
معتقــدًا وتــشكيًال نفــسيًا وفكريــًا، فلــم يعــد مــن المــريح اســترجاع أو     
استحــضار شــعر كعــب وابــن رواحــة، الــذي يعيــرهم بــالكفر وهــم اآلن      
ــى        ــسبهم إلـ ــدون، وينـ ــوم موحـ ــم اليـ ــشرك وهـ ــصمهم بالـ ــون، ويـ مؤمنـ

ولـم يعـد يـضيرهم      . قد أصبحوا مبتعدين تمامًا عن األوثان     الوثنية، و 
في شيء شعر حـسان، فقـد تالشـت القبيلـة، وجـاء فـي مكانهـا مفهـوم                 
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 - صــلى اللـه عليــه وســلم -جديـد هــو مفهـوم األمــة؛ ولهــذا كـان النبــي    
 ينهيـان عـن روايـة مـا     - رضـي اللـه عنـه     -ومن بعده عمـر بـن الخطـاب         

مكـة المكرمـة، والمدينـة      :  القـريتين  قيل بين الفريقين قبل حول اتحـاد      
  .المنورة

  :كان أحمد حجازي يردد وأنا أله بهذا الحديث
لبـدر شـاكر   " كالسـيكية "ولهذا يجب أال يقـال أن هنـاك قـصائد          

الـــسياب؛ ألنـــه فقـــط التـــزم فــــي بنائهـــا بالمقـــاييس الخليليـــة، وهــــذه        
إلــى حــٍد مــا مــن حيــث توظيفهــا الســتيعاب     " اللغــة"المقــاييس تــشبه  

  . الحداثة،افة جديدةثق
  .وهذا يقودنا إلى تفسير جديد للموروث:  قلت-

ــر جــدًا،       : قــال ــراث كهــرم كبي ــة يقــف الت ــبالد العربي ــي ال أجــل، ف
عــسير الــصعود، عــسير الــدم؛ ألننــا لــم نقدمــه لألجيــال الراهنــة كمــا   
ينبغي، لم نقدمه علـى أن الفكـر الحـديث هـو صـلة واسـتمرار لـه، أوًال             

هذه المهمة الصعبة، بطريقة ناجحة، وثانيًا لوجـود        لقصورنا عن أداء    
الهوة السحيقة التي فصلت التراث عن أزمنتنـا الحديثـة، أعنـي عـصور              
االنحطاط، ولهذا كان فكرنـا غيـر متـصل، والتـراث، أيـن التـراث؟ لقـد           
زرت مكتبات كثيرة في المغرب العربي وغير المغرب العربي، فوجـدتها   

ــم يلتفــت إلي   هــا أحــد بعــد، إن كنــت تقــصد هــذا    تغــص بمخطوطــات ل
  .النوع من التراث

التـــراث عنـــصر مهـــم لتفـــسير الحيـــاة، ولفهـــم األحـــداث :  قلــت -
ــد     ــة، وتحديـ ــة الثقافيـ ــتقراء الهويـ ــو الطريـــق األمثـــل السـ ــابرة، وهـ الغـ
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فعلــى الــرغم مــن القــيم الــسياسية والمجتمعيــة التــي حاولــت    . أبعادهــا
 وعلــى الــرغم مــن ســلوك  الرســالة أن تؤكــدها فــي تجلياتهــا المختلفــة، 

ــة؛ فقــد أضــحى األمــر األكثــر          ــاء الراشــدين فــي موضــوع الخالف الخلف
تحكمـــًا فـــي اتخـــاذ موقـــف معـــارض أو آخـــر معاضـــد بعـــد ذلـــك؛ هـــو   

فالدولة األموية نشأت ألنه أريـد للحكـم أن ينتقـل           ". العصبية القبلية "
 -إلى البيت األموي أو يعود إليه، هذا البيت الذي كان يناهض النبـي              

ــتح مكــة المكرمــة، وقبــل إســالم أبــي       -صــلى اللــه عليــه وســلم     قبــل ف
فــالطموح إلــى الحكــم قــديم فــي البيــت  ". الــسيادة"ســفيان، مــن أجــل 

األموي، وبمساندة العصبية انتقل إليهم، اقرأ الـشعر الـذي كـان يقـال            
ثم خذ وجهـًا  . بين يدي يزيد بن معاوية وغيره من الخلفاء األمويين        

من قراءاتك لبعض أشعار األنصار فـي المدينـة،         " ةالعصبي"آخر لهذه   
بعد أن أخذ األمويـون يتعـصبون للمهـاجرين ولقـريش ولمكـة؛ سـتجد             
أن شــعر األنــصار حتــى مــن كــان مــنهم يــوالي األمــويين، كــان كلــه أو       
أكثره يمتلئ بالتأفف من هذه العصبية، ويزخر باالحتجاج كلما حـاول        

ش، وستجد أنهم كثيرًا مـا كـانوا     األمويون التأكيد على انحيازهم لقري    
  . صلى الله عليه وسلم-يتحسرون على عهد النبي 

وكــل مظــاهر األحــزاب فــي العــصر األمــوي، إنمــا كــان وقودهــا       
ــى الـــشعر، وكـــان خطا   ــالعـــصبية، وقـــد انـــسحب ذلـــك علـ ًا محتـــشدًا بـ

فحـسب، بـل   " ملـك "إلى " الخالفة"بالعصبيات، فاألمويون لم يحولوا  
ــاً   ــلوا تراث ــضيقة     هــم أص ــوا مــن االنتمــاءات ال  ضــخمًا للعــصبية، وجعل

ملجـــأ لالحتمـــاء مـــن المخـــاطر، وطريقـــًا إلـــى الـــسيادة والتـــسيد، ثـــم 
التــي مازلنــا  " الهاويــة"انخرطــت الــسنين والقــرون بعــدهم إلــى هــذه      
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  .نصادف بعض أعراضها إلى اليوم
هذا مجرد مثال النحراف التراث في تقديم تفسيرات معينة لقيم 

إلـى أي   : هذا قد يقودنا إلى تساؤل جديد هو      .  تستمر ونواميس قد 
  حد يتوجب احترام التراث؟ تحديدًا صناعة البشر؟

ولهذا فأنا من الذين يطوعون بعـض المقـاييس         :  قال حجازي  -
الــشعرية، لــم أذهــب فــي ذلــك إلــى حــد الفوضــى، ولكنــي ال أجــد مانعــًا  

قـاييس  حتى في اسـتحداث مقـاييس جديـدة، تبتعـد كـل البعـد عـن الم              
  .القديمة، بحور جديدة مثًال، أو ال بحور إطالقًا

ولكــن مــا يقولــه أحمــد حجــازي اآلن     : قــال الــصحفي التونــسي  
  يمكن أن يكون مدعاة للفوضى، هل أنت فوضوي؟

بالعكس لست فوضويًا، ولكنني مع ارتيـاد المجهـول؛ ألن          : أجاب
قــيم إمــا االســتقرار علــى : هــذا النــوع مــن المغــامرة ســيكون لــه نتيجــة 

فقـط  . جديدة، وإما تأكيد القيم األولى، ودعـم صـمودها واسـتمرارها          
هذا كله يتطلب وقتًا، ويتطلب صبرًا أيـضًا، ونحـن لـيس لـدينا وقـت،                

  .وغير قادرين على الصبر
ــم أضــاف حجــازي   ــم، وهــو أن      : ث ــى شــيء مه ــد أن أشــير إل أري

ــصيدة" ــن ثالثـــة عناصـــر، األول    " القـ الـــشاعر، : خـــصوصًا تتكـــون مـ
الجمهـــور الـــذي يخاطبـــه، أو الوســـط الـــذي خرجـــت منــــه       : يوالثـــان 

القـــصيدة تنحـــشر بأشـــياء هـــذه الثقافـــة، وعنـــدما تكتمـــل عمـــًال فنيـــًا  
ــصر          ــا العن ــة، أم ــي هــذه الثقاف ــود لتــشكل جــزءًا ومــصيرًا ف ــًا تع وفكري
الثالث في القصيدة فهو الموضوع أو القضية التـي قـد تكـون اهتمامـًا             
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  .ذاتيًا، أو قوميًا، أو حضاريًا
 أو قـدم   .."مفـصوالً "ولكـن المثقـف العربـي اليـوم يعـد           :  قلت -

هويته ضائعة، لم يجد اسـتقالله بعـد،        . في الشرق، وأخرى في الغرب    
يجري تجاربه في مختبرات اآلخرين دائمًا، وينطلق أحيانًا من قواعـد   
ثقافية غريبة عليه، فال يـستطيع أن يوصـل صـوته إلـى الفئـة المتـشبعة         

 أو التــي تــصدر تلــك القواعــد، وال يــستطيع كــذلك أن   بتلــك القواعــد،
يوصــل صــوته إلــى أهلــه وجمهــوره؛ ألن هــذا الجمهــور ال يحــاكي تلــك  

المثقـف العربـي بهـذا أضـاع اهتمامـات وسـطه، ولـم              . التجارب الثقافية 
. يستطع أن يجيد في جريه الحثيث وراء اهتمامـات األوسـاط األخـرى     

هــا النــاس، الــذي نجــا مــن هــذا المثقـف مــازال يتحــدث برطانــة ال يفهم 
المصير، هو المثقف اإلسالموي اإلسالمي، فهذا نـستثنيه، فقـد أجـاد            

المثقــف اآلخــر كــان . دائمــًا لعبــة التواصــل مــع النــاس واالقتــراب مــنهم 
، فوجـــد نفـــسه يـــتلمس الخـــالص "الخـــالص"يبحـــث لنـــا عـــن طريـــق 

ًا مثقـف يتلــون بلـون مرحلتــه، فيبقـى جــزء   : والمثقفـون نوعــان . لنفـسه 
 فالمرحلة تنتسب إليـه قبـل أن      -هو-منها، ومثقف يلون مرحلته بلونه      

دونـك  : ينتسب إليها، فيخلق جيًال أو أجياًال تابعـة، ولـن أذهـب بعيـداً              
ــب         ــف ذهـ ــاك مثقـ ــاريس، هنـ ــن بـ ــتكلم مـ ــا نـ ــة مادمنـ ــارتر والوجوديـ سـ

فــي كــل مكــان، ولكنــه لــم يــصبح جاليــة، وهنــاك مثقــف كــان   " ســائحًا"
 للنـــاس -هـــو–ل بنفـــسه إمبراطوريـــة يمـــنح فيهـــا ، إذ شـــك"متخطيـــًا"

  .هويات
 بالتأكيد ليس من النوع الثاني،      – يا أستاذ    – المثقف العربي    -

وأنت توافقني على ذلك كما أعتقد، وهو أيضًا ليس من النـوع األول؛           
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ألنك ال تستطيع أن تعطيني مثقفًا عربيًا واحدًا اليـوم، شـاعرًا كـان أو        
  . كل سمات المرحلة التي نعيشكاتبًا أو غير ذلك، له

ــا النـــاس، وال    المثقفـــون عنـــدنا يتحـــدثون عـــن أشـــياء ال يعرفهـ
 -أحيانـاً –تشكل جزءًا من اهتماماتهم، أو أنهم يتحدثون إلينا أو عنـا       

. بسذاجة بالغة وبسطحية، فال يبلغون فعـًال مـستوى مـشاكلنا القائمـة     
رة التـــي بـــين الخطــوط الكثيـــ " الحيــرة "المثقــف العربـــي فــي مـــستوى   

وإنما هو " حائرًا"ليس . تنفرج أمامه، وكلها تبشره أو تنذره بالخطر
 إلـى قناعـات ثقافيـة    -عـاجالً –ضائع، واألمل يضعف فـي أنـه سيتوصـل        

، ولــم يــصل بعــد  "النقــل"المثقــف العربــي مــا زال فــي مرحلــة   . متينــة
  ".التقعيد"المستوى، 

ــسلية أو للمواســـ      ــا للتـ ــروي لنـ ــضيق يـ ــا الـ ــشتد بنـ ــدما يـ اة، عنـ
مغـــامرات طـــرزان فـــي الغابـــات اآلهلـــة بالحيوانـــات المفترســـة، وقـــصة   

  .تقديم القرابين في أعراس الجن
وعندما نمرض، يصرف لنـا أدويـة لـيس لهـا وجـود أصـًال، فهـي                 
ما تزال مثاليات في خياالت رحبة، أو أنها قد تكون موجـودة، ولكنهـا         

ل أجــسادنا ال تتفـق مـع طبيعــة الطقـس فــي بالدنـا، أو مـع مقــدار تحمـ      
لحساسيات تلك األدوية؛ ألنها لم تعمـل لتـصرف فـي مناطقنـا الحـارة،             
إال إذا استطاع هو أن يوفق في إضافة بعض المواد الكيميائيـة إليهـا،     

ــالعكس إزاحــة بعــض المــواد منهــا، لتــصبح مالئم    ـــأو، ب ـــة لمناخنــــ ا، ـــــ
ــدواء وعــدم صــالحيته لعــال   " يحتمــل"وفــي كــال الحــالتين   ج فــساد ال

  .الداء
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ــًا ممرضــًا فــي مــستوصف قــروي،       ــشبه أحيان ــي ي والمثقــف العرب
ــر حبــوب      ــه أن يــصرف لمرضــاه غي ــيس بإمكان ــسلفا"ل ، للمــصابين "ال

، "ســــلفا "بالزكــــام حبــــوب الــــسلفا، وللمــــصابين بــــالكوليرا حبــــوب       
  .أيضًا" سلفا"وللمصابين بالسل حبوب 

أحمد عبدالمعطي حجـازي، والـصحفي التونـسي، وأنـا؛ ارتفعـت             
أصواتنا في المقهى، حتى التفت نحونا كل الزبائن، قفلنـا بـاب الحـوار           

  :بابتسامات خافتة نثرناها في وجوههم، وكأننا نقول لهم
ــذا        ــط، وهـ ــيض المتوسـ ــر األبـ ــوض البحـ ــو حـ ــذا هـ ــسماح، هـ الـ

  .مزاجه
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 :أربـــال

 ضعوا أقدامكم في حذاء واحدة

  
ــى     " ــه الجمهــور إل ــة تنبي ــة المراقب  أن أفكــار هــذا  مــن واجــب لجن

  ".الفيلم معبر عنها بمناظر إباحية ورذيلة وشنيعة جسديًا وعقليًا

كانــت هــذه العبــارة مركــوزة تحـــت عنــوان الفــيلم، علــى واجهـــة        
 ..لم أكن قد رأيت الفيلم بعـد      . إحدى صاالت دور السينما الباريسية    

فلقد قصدت .. ولم تكن هذه العبارة هي الدافع الذي يحدوني لرؤيته      
كاتب الفـيلم ومخرجـه،   ).. أربال(لدار؛ ألنني سمعت وقرأت عن     هذه ا 

، التـي يتـصدر الـصف األول     )الـسينما الـشعرية   (وكذلك عمـا يـسمى بـــ      
أردت أن أعـــرف مـــن  ).. أربـــال(فـــي ســـاحتها هـــذا الكاتـــب الـــشاعر     

ــال؟ ــه بأنــه        ! أرب ــول عن ــذي أريــد أن أق ــسينمائي ال ــا هــذا النــوع ال وم
  !جديد؟

  !!بالذات) لق كحصان مجنونسأنط(ولكن لماذا فيلم 

ألنــه كــان : وثانيــًا.. ألنــه كــان يومهــا هــو آخــر أفــالم اربــال: أوًال
  ).الصرعة(أيضًا يومها آخر أفالم 
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 كثيرًا على مستوى الصحافة، وعلـى       - عندما خرج  -تحدثوا عنه 
وهـؤالء األخيـرون    .. وعلى مـستوى المـراقبين    .. مستوى المشاهدين 

مة هـذه الـسطور، ثـم أمـروا أن تـستند      قالوا كلمتهم التي تتصدر مقد    
إلى مؤخرة عنوان الفيلم على كـل واجهـات دور الـسينما التـي يعـرض                

أما الصحافة والجمهور، فلم يجـد لـديهم الترحيـب اإلجمـاعي،             .. فيها
  . كما لم يجد النفور اإلجماعي أيضًا

يــا مجــانين : "خرجــت بعــد رؤيــة الفــيلم وفــي يــدي عبــارة تقــول
، وال تتوقفــــوا عــــن "قــــدامكم فــــي حــــذاء واحــــدةضــــعوا أ!.. العــــالم
كنـت أمحـو هـذه العبـارة، ولكنـي تـذكرت بـأن أربـال مفكـر            !!.. الضحك

هل اجتمع لـه فـي هـذا      . وشاعر قبل أن يكون مخرجًا وكاتب سيناريو      
مـع  !.. ؟ أجـل  !والتعبيـر بالـصورة الـسينمائية     .. الفيلم العطـاء الفكـري    

 الـصور التعبيريـة اإليحائيـة       أنني اختلف مع أساسيات هذا الفيلم، ومع      
  .التي استخدمها للتعبير عن أفكاره

.. ولكنه ال معقـول غالبـاً     .. كان شاعرًا في إخراجه للفيلم    .. فنيًا
ــاً  ــة   .. ورمــزي فــي كــل األحيــان  .. وإبــاحي أحيان أنــت أمــام ملحمــة فني

.. رمزيــة، عليــك أن تفــك ألغازهــا لكــي ُتقــوم الفــيلم وتتخــذ موقفــًا منــه  
الـشمس  : الـشمس تطلـع مـن الـشرق، ولكنـه يقـول           : قول لـك  أربال ال ي  

ــرب   ــن المغـ ــع مـ ــواميس     .. تطلـ ــي نـ ــوير فـ ــذا التحـ ــم هـ ــك أن تفهـ وعليـ
وهـو يقــــــول لـك    !.. ماذا كان يريد أن يقــــول من ورائــــــه؟      .. الطبيعة

..  باريس عاصمة أفريقية، وعليك أن تفهم لماذا جعلها أفريقية -مثًال-
، وأنــه واقعــي )معقــول(تــستطيع أن تؤكــد أنــه  عنــدما تــشاهد فيلمــه،  

أنا أصنع سـينما واقعيـة حتـى الحلـم؛ ألن الحلـم يـشكل جـزءًا                 : "جدًا
  ". أنا مبدع؛ ألنني واقعي: "ويقول". من الواقع
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  ! ولكن أي واقعية هذه؟.. دعونا نقول بأنه واقعي

فلكي تعبر إليها، يجـب أن تجتـاز        .. مقنعة بالرمز واإليحاء  : أوًال
ولكي تدرك كنهها، يجـب أن تعبـر إليهـا مـن     . ات محتمة من الرمز  متاه

ومـن المفهـوم المعكـوس إلـى        .. الصورة النشاز إلى الـصورة الـصحيحة      
فهــي واقعيــة ال .. ومــن الالمعقــول إلــى المعقــول .. المفهــوم المــستقيم

  . تدرك إال بعناء

استخدم للتعبير عنها مناظر رذيلـة،  .. أنها واقعية مسرفة  : ثانيًا
كـل  .. مزعجة، وفظيعة، ومقرفـة، ومتدنيـة أخالقيـًا وعرفيـًا وإنـسانياً           و

.. ، وألنه يجب أن يعبر عن واقعية اإلنسان بحريـة     "واقعي"هذا؛ ألنه   
ويجـب أن يعـرض للنـاس كـل مـا يجـب أن يبقـى        ! كل هـذا ألنـه واقعـي    

إنـه  ! مـا اإلنـسان؟   : يفـسر هـذا فيقـول     !!.. مستترًا فـي حيـاة اإلنـسان      
ال نــرى منــه إال جــزءًا بــسيطًا، والبــاقي يبقــى   " ليــديًاجــبًال ج"يــشبه 
.. الالشعور فيه.. أخالقه.. خياالته.. هناك حياته السرية!!.. مدفونًا

.. ولكي أكون واقعيًا، يجب أن أبدي للناس كـل هـذا الجبـل الجليـدي              
أن أظهــر لإلنــسان حقائقــه، حتــى التــي يريــد أن تبقــى : "بعبـارة أخــرى 

  !! مستترة
ــل أ  ــون  (ن تــدخل لتــرى فــيلم  لهــذا قب ، )ســأنطلق كحــصان مجن

ــى اســتعداد     ــسان    – مــثًال –يجــب أن تكــون عل ــة منظــر إن ــول رؤي  لقب
ويــضمد !!.. مخلــوط ببــول، يخلطهمــا أمامــك) ببــراز(يــضمد جريحــه 

هــــــل هــــــي  : الجــــــريح بهمــــــا أمامــــــك، ولهــــــذا يجــــــب أن نتــــــساءل     
 فيلم الفنية أو األدبية تظهر إلى جانب الالمعقول في   " األسكاتالوجية"

  !أربال؟
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وهـو  .. واألسكاتالوجية منحى فني أدبي كان منتشرًا فـي أوروبـا    
.. ، إن شــئتم أن نترجمــه هكــذا!!"الكتابــة البرازيــة:"فــي األدب يعنــي 

، أو الغــائط والبــول ومــشتقاتهما   "البــراز: "ولــه محــور وســطي، هــو   
ومتفرعاتهمـا، وكــل مــا مـن شــأنه أن يثيــر فـي الــنفس الغثيــان والقــرف    

تقليعة كانت الزمة فـي     . ئزاز من بقايا اإلنسان وخوارج جسده     واالشم
  !!هذا العالم المفجوع في عقله

وقبــل أن تــدخل لرؤيــة هــذا الفــيلم أيــضًا، يجــب أن تكــون علــى   
لن يكـون مـن   .. استعداد لرؤية أبشع مناظر الوحشية والعنف والرعب      

آخر من أسهلها قبوًال على العين المشاهدة، رؤية إنسان يأكل إنسانًا         
إن : لـو قلـت ألربـال     .. وال يبقي حتـى علـى عظامـه       .. الرأس إلى القدم  

بـل هـي الحـب والـسالم، بـل      : هذه وحشية وال معقـول، لقـال لـك فـوراً        
ــسان          ــه يجــب أن تبحــث لمــاذا أكــل هــذا اإلن ــا؛ ألن ــة بعينه هــي الواقعي

بل يريد أن .. ، ويريد أن يستأثر بجسده"يحبه"أكله ألنه ! صديقه؟
وهذا ما حدث بالفعـل فـي نهايـة الفـيلم، إذ            . جسدًا واحداً يتحد معه   

نفـــسها، وطولـــه   " المـــأكول"مالمـــح الرجـــل   " اآلكـــل"أخـــذ الرجـــل  
  . وعرضه

عنــدما تــشدد الخنــاق علــى أربــال فــي واقعيتــه المتطرفــة، التــي     
ــكاتالوجيا للوصـــول إلـــى إدراك     ــوًال وحـــشيا وسـ ــًا ال معقـ تتخـــذ طريقـ

ــك  .. المــشاهد ــنكم   لقــد : ربمــا يقــول ل ــت أنتظــر كــل هــذا م ألن .. كن
عنــدي االنطبــاع أن النــاس لــديهم : "بيكاســو كــان صــادقًا عنــدما قــال 

خوف شديد من الواقـع، فـإذا وجـدوا منـه نـسبة ضـئيلة جـدًا أزالوهـا               
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إنه يريد أن يغزو مجتمع المادة في واقعيته، يريد  ". باشمئزاز وقرف 
 تـدفنونها حتـى   هذه هي حقيقـتكم القـذرة، والتـي   : أن يقول للناس هنا  

عن أنظاركم أنتم، فعالم كل هذه الكبريـاء التـي تمـد رأسـها مـن بـؤرة                 
عـــالم هـــذا الرهـــان المـــسعور بيـــنكم، والـــذي لـــن ينتهـــي  ! االنخـــداع؟

ال " سـيقانكم "لماذا تدسون أنوفكم في الرمال، وتعتقدون أن  ! أبدًا؟
ــاح؟   ــا الري ــسعادة؟   ! تهــب عليه ــون عــن ال ــسعادة هجــرت  ! هــل تبحث ال

والبـساطة هـي    .. الـسعادة هـي البـساطة     !.. منذ زمن بعيـد   " ينةالمد"
ــل   ــدوي والجمـ ــصحراء والبـ ــذه    !.. الـ ــن هـ ــر عـ ــا يعبـ ــة"وهنـ " الواقعيـ

بأدوات ال معقولة وسكاتالوجيه أيضًا، كمـا هـو الـشأن فـي كـل منـاظر        
ــاً  ــة  .. الفــيلم تقريب  هــذا البــدوي فــي  - مــثًال -فمــن الناحيــة الالمعقول

 الوحيــدة؛ يــضرب إحــدى يديــه بــاألخرى، صــحرائه، وبــين إبلــه وعنــزه
ومن الناحية االسكاتالوجيه، هذا   ..!! فينقلب النهار ليًال، والليل نهاراً    

ــًا لجــرح   !" غائطــه"البــدوي البــسيط يخلــط    ــه، ليكــون دواًء ناجع ببول
ــى        ــل إلـ ــه، فرحـ ــاقت بـ ــا وضـ ــاق بهـ ــذي ضـ ــة الـ ــل المدينـ ــديقه، رجـ صـ

  .الصحراء

نوع سينمائي ال يجد اهتمامـًا      .. ـــةفالسينمــــا الشعريـ .. أخيــــرًا
بالغًا من الجمهور العام، فهو يزحف بـوهن بـين أكـداس أفـالم التجـارة               

الـــسينما  : والبحـــث عـــن المـــال، ولهـــذا فقـــد أصـــبحوا يقولـــون هنـــا       
  . الفرنسية ال تسير إال إلى األسوأ

، أحــد أفــالم حركــة الــسينما   "ســأنطلق كحــصان مجنــون "فــيلم 
كريهـة تبعـث علـى القـرف، حـين نقـرأ فقـط        ) ئحـة را(الشعرية، ولكن لـه   
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ــر          ــئ بزفي ــي صــالة مظلمــة تمتل ــشاشة ف ــى ال ــوالى عل ــي تت ــاظره، الت من
  .المشاهدين
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 : إميل أجار

 وصلف السرد .. السوقية 
  

ثــم .. اســم اغتــصب الواجهــة األدبيــة فــي فرنــسا   " إميــل أجــار "
يحـدد  اختفى دون أن يستطيع أحد من المكلفين بحراسة الواجهـة أن          

ــًا   . هويتــــه ــب الــــود أو يغتــــصبه، فغادرهــــا ملثمــ ــًا يخطــ جاءهــــا ملثمــ
  . ال أحد يعرفه..أيضًا

عنــدما أصــدر .. يومهــا لــم يكــن أحــد يعــرف كاتبــًا بهــذا االســم   
ــى  ــه األول ــاق" أو "Gros-calin": روايت ، ثــم أصــدر فيمــا بعــد   "العن
   "La vie devant soi"روايته الثانية 

لكنـه لـم يثـر فـضوًال أكثـر لمعرفتـه            وقد رحب به بعض النقـاد، و      
ــث عنـــه  أمـــا بعـــد أن فـــاز بـــأكبر جـــائزة أدبيـــة فـــي فرنـــسا        . أو للبحـ

، "Lauie devant soi" -:م بروايته الثانية1975في العام ) غونكور(
، فقـد تغيـرت الحـال، كـان ال بـد أن يعـرف       "الحياة أمام الـذات  .. "أي

  الجميع من إميل أجار؟

 – يثيــــر فــــي نفــــوس كــــل النــــــاس مجــــرد نيــــل هــــذه الجائــــــــزة
الجديـد، ولكـن   " المتوج" الفضول لمعرفة -صحفيين، وأدباء، وقراء  



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 46

، ويقذف بـه إلـى األرض، كمـا    "التاج"أن يرفض هذا المتوج الجديد    
فعــل إميــل أجــار، فهــذا عامــل آخــر يزيــد فــي إشــعال جــذوة الفــضول      

ــذا الجـــريء  ــه فـــي حـــضرة   " الـــوقح"أو .. لمعرفـــة هـ الـــذي مـــد رجلـ
  .جد، وفي وجه الشهرةالم

ال أحــد يعــرف كائنــًا حيــًا !.. ذهبــوا يبحثــون عنــه فــي كــل مكــان 
مجرد اسم مـستعار ألحـد الكتـاب     " إميل أجار "قيل بأن   . بهذا االسم 

  . نيل الجائزة- فعًال –الكبار الذين يستحقون 
لجنة التحكيم التي تمنح الجائزة، هي األخرى ال تعرف من إميل 

في الـصحف، وعبـر محطـات اإلذاعـة والتلفزيـون      أجار، وعندما أعلنت  
بأنــه نــال الجــائزة، كانــت تنتظــر أن يجــيء إليهــا شــخص بهــذا االســم      

وقــد .. فكانــت الحيــرة الــشديدة.. ولكنــه لــم يــأِت!.. الســتالم الجــائزة
رئـيس لجنـة   " بـازان "ازدادت هذه الحيرة تعقيـدًا عنـدما تلقـى الـسيد         

فرنـسا تبليغـًا تليفونيـًا بـرفض       التحكيم، وأحد كبـار كتـاب الروايـة فـي           
  !!للجائزة" إميل أجار"

كاد يتأكد في أذهـان كـل النـاس أنـه اسـم مـستعار، فعـًال، ألحـد                 
: ، وقـالوا "مـوريس بـون  "أنه الكاتب الفرنسي : قالوا. الروائيين الكبار 

".. رومــان جــاري "إنــه الكاتــب  : ، وقــالوا"أيفــون يــابي "إنهــا الكاتبــة  
إذ إنه سبق أن تستر تحت .. من هذا النوع" سابقة"وهذا األخير له 

رؤوس "، عنـــدما أصـــدر روايتـــه "شـــاتان بوغـــا"اســـم مـــستعار، هـــو 
ولتضليل القراء والنقاد كتب علـى الروايـة بأنهـا مترجمـة         ".. ستيفاني

مــن األدب األمريكــي، وزيــادة فــي التــضليل كتــب بــأن مترجمتهــا كاتبــة   
ف الكتـاب نبـذة عـن       ، وكتـب علـى غـال      "فرانسواز لوفـا  "روائية اسمها   
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وادعــى كــذلك .. حيــاة هــذه المترجمــة المزعومــة، التــي لــم تولــد قــط  
  !!بأنها سبق أن أصدرت رواية من تأليفها

إذ ما لبـث أن ظهـر   .. لم تدم هذه التكهنات مدة طويلة    ..أخيرًا  
اســم " إميــل أجــار "صــحيح أن ".. الحيــاة أمــام الــذات "كاتــب روايــة  

ر، وال لروائـي معـروف، وإنمـا ألديـب          ولكنه ليس لكاتـب كبيـ     .. مستعار
بـدأ دخولـه إلـى الـساحة األدبيـة بروايـة            .. شاب مغمور مجهول يومهـا    

  ".العناق" أو "Gros-calin"باسمه المستعار نفسه، تحت عنوان 

  ". بول بافلوفيتش: "أميل أجار اسمه الحقيقي
  .ولم يكن يعني هذا االسم أي شيء لكل أدباء فرنسا ومثقفيها

ومن ثم رفـضه للجـائزة، فـسرها      .. ستره المحكمة هذه  وعملية ت 
من شـأنها أن  .. بعضهم على أنها مجرد حملة دعائية للكاتب وللرواية 

  .تزيد من مبيعات الكتاب، وأن تسمهم إسهامًا كبيرًا في شهرة الكاتب
رئيس لجنة التحكيم، عندما بلِّــغ بـرفض       " بازان"الكاتب الروائي   

ئزة الغونكــور مثــل الــوالدة أو المــوت ال   جــا: "للجــائزة، قــال " أجــار"
فهـي تـأتي لإلنـسان      .. تنتظر قبوًال، كما أنه ال يردها أو يلغيهـا رفـض          

ولـم  .. وتلتصق به على الرغم منه، ونحن منحنا الجائزة لرواية جيـدة     
  ".نمنحها السم معين

إن لـــم يكـــن إميـــل أجـــار يريـــد بمـــا فعـــل زيـــادة  : "وقـــال أيـــضًا
وايتـه، فليـرفض إذًا أربـاح مبيعـات الروايـة فـي          الحملة الدعائيـة لـه ولر     

السوق؛ ألن زيادة هذه المبيعات إنما جاءت بفضل منحنا له الجـائزة،            
  "!فكأن هذه األرباح جزء من الجائزة
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.. وفي الوسط األدبي الفرنسي جوائز علمية وأدبية كبرى كثيرة     
ل وإميل أجار نـا   .. ومديسي.. وفيمينا.. رونودو: وأهم هذه الجوائز  

  .وهي الغونكور.. أكبرها
، فـإن  )الحياة أمـام الـذات  (وإذا كان البد من الحديث عن رواية      

وأبطالـه،  ) الحـدث (أسلوبها هو أسلوب تالفي اتساع البعد بـين واقـع           
، إدراكًا ألهمية ما يمكن أن ينشئه هذا )الحكاية(وبين لغة التبادل في     

ميرية أو األســـلوب مـــن انـــسجام بـــين الروايـــة كموضـــوع وكحيـــاة ضـــ  
ضمنية، وبين القارئ بوصـفه مريـدًا للمتعـة، أو مـن حيـث كونـه طالبـا         

ــصور(إلشــباع  ــضرورة   ) ت ــوم بالحاجــة أو بال ــين يق ــة  .. مع ــة الرواي فلغ
يجب أن تأتي مستوحاة من الواقع، ومن مستوى أبطال الحدث، أعني 

وإميل أجار استطاع   . إلخ.. مستواهم االجتماعي والسياسي والثقافي   
.. الروائي الصعب) النفس( إلى حٍد بعيد في اإلفادة من هذا      أن يوفق 

هذا النفس الذي قد يبـدو مطواعـًا؛ ألن أداتـه اللغويـة قـد تكـون مـن                   
األدوات الميـــسورة، ولكنـــه فـــي واقـــع األمـــر عـــسير، مـــضن، بـــسبب        
الــشفافية المتناهيــة التــي يتطلبهــا، وبــسبب اشــتراطه درجــة حــادة مــن   

افية لتحقيق تـصعيده وفقـًا لتطـور الحـدث          الذكاء المهني، ومن االحتر   
  .أو السرد) القص(وروح 

األدوات اللغوية ميسورة، ومن هنا تأتي خطورة هذا األسـلوب،          
فهي تكمن في كون قاموسه اللغوي قاموسًا ميسورًا ومتيـسرًا، ولكنـه            
يحتاج إلى درجة عالية من الحذق والموهبة؛ مما يـسمو بالكاتـب عـن            

جــة االبتــذال واالســفاف، فكــل األطفــال يتكلمــون التهــاوي، أو بلــوغ در
والقاص الفاشل قد يسف ويبتذل، ولكن عندما يتحـدث    .. لغة ميسرة 

فإنه يـستعمل مفـرداتهم     .. بلسان هؤالء األطفال روائي حاذق موهوب     
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ــه        ــل قرائ ــوب ك ــى قل ــدخلهم إل ــى أن ي ــادر عل ــه ق فكمــا .. نفــسها، ولكن
لقـص، وهـي تختلـف مـن راٍو        للحكاية الشفاهية تقنياتهـا فـي الروايـة وا        

إلــى آخــر، وذلــك بقــدر تمكُّـــن الــراوي مــن قاموســه اللغــوي، وصــوته،     
ومالمحــه، وإشـــارات جـــسده؛ فـــإن للــسرد والقـــصة المكتوبـــة تقنيـــات   
تختلف هي األخرى من كاتب إلى آخـر، بقـدر مـا يتـوافر عليـه الكاتـب                 
ــوي، ومـــن قـــدرات فـــي البنـــاء الـــدرامي     مـــن تحكـــم فـــي قاموســـه اللغـ

مــــد أساســــًا علــــى اللغــــة، والفواصــــل، والبياضــــات، والهمــــزات،  المعت
ــسرد،      ــرات القـــص والـ ــي تعكـــس نبـ ــرقيم التـ ــات التـ ــسكنات، وعالمـ والـ

  . وانحباساته ودهشاته
ومــا يقـــال عـــن لغـــة األطفـــال يمكــن أن يقـــال عـــن لغـــات الفئـــات   

  .ومنها السوقية مثًال.. االجتماعية المختلفة
  . ه هذهيظهر حذق إميل أجار بجالء في روايت

، هــي التــي )الحيــاة أمــام الــذات (فــي روايــة ) الحــدث(إن طبيعــة 
ــه الكاتـــب، وبالتـــالي األدوات أو        ــذي ســـيلجأ إليـ ــددت القـــاموس الـ حـ

تحـت العـالج    .. طفل أبـوه مجنـون    : التقنيات السردية التي سيأخذ بها    
ربته امرأة  .. في إحدى المصحات العقلية، وأمه فقدها قبل أن يعرفها        

- فـي هـذه الروايـة        -هـذا الطفـل   .. في وسط فقير تعيس   فقيرة تعيسة   
لغـة غيـر مكتملـة النمـو        : هو الذي يروي قصته، فالصعوبة هنـا مركبـة        

؛ ممـا  )الوسـط الـذي يعـيش فيـه      (، باإلضافة إلى الـسوقية فـي        )الطفل(
 - بطـل الروايـة   -شخـصية الطفـل   "دفع بالكاتب نفسه إلـى القـول بـأن        
  ".ون طفًال كريهًا قذرًاشخصية غير راهنة، وإال فإنه سيك

ســيندهش القــارئ عنــدما يفاجئــه هــذا الطفــل بــسؤال اســتغرابي  
  :كهذا
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  ).المقصود البعد الجنسي( هل يمكن أن نحيا بدون حب؟ -
ــة    ــردد الرجــل العجــوز فــي اإلجاب ــد    .. فيت ــرًا عن ــزل أخي ــه ين ولكن

  :إلحاح الطفل، فيجيب وهو يحني رأسه نحو األرض
  !! أجل-

ــل  ــي الطفـ ــيوي.. فيبكـ ــذه    .. بكـ ــتيعاب هـ ــى اسـ ــدر علـ ــه ال يقـ ألنـ
  .الحقيقة المرة

ولكن .. طفل إميل أجار في روايته هذه، طفل استثنائي بال شك
الكاتــب ينبهنــا أحيانــًا إلــى حقيقــة أكيــدة، للتخفيــف مــن تكثــف دهــشتنا  

ــول       ــًا اســتثنائيًا، فيق ــذي نحــسبه دائم ــل ال األطفــال : "نحــو هــذا الطف
 ينكــأون الجــراح، ويتكلمــون  -عفويــة ب–فهــم .. عمومــًا فظيعــون جــداً 

أحيانـــًا بطريقـــة جـــد مباشـــرة، وببـــراءة، وذلـــك فـــي أشـــياء يحـــاول         
نحــن .. الراشــدون دائمــًا أن يخفوهــا، وأن يخــادعوا أنفــسهم تجاههــا   

وتربيتهم تعني بالنسبة إلينا .. الكبار نقوم بتربية هؤالء الصغار، ولكن 
  ".لممنعهم من وضع أصابعهم باستمرار على مواطن األ

األطفــال يبــدون لــي دائمــًا، وكــأن عنــدهم ســر معــين     : "ويقــول
ولكنه سر أكثر أهمية"،إليس في بالد المعجزات"ليس كسر ،."!  

ــه    ــي روايتـ ــب فـ ــع الكاتـ ــود (ويجمـ ــرب واليهـ ــل  )العـ ــل بطـ ، فالطفـ
).. روزا(، ومربيتــه يهوديــة واســـمها   "محمـــد"الروايــة عربــي اســمه    

وقــد ..  وعربــًا فــي مكــان واحــدوهــي تربــي معــه أطفــاًال آخــرين يهــودًا
أمعن المؤلف في إيراد كثير مـن العواطـف الـودودة بـين محمـد الـذي            

وبــين روزا التــي كانــت تعــد محمـــدًا     .. كــان يعــد روزا اليهوديــة أمــه    
  !!ابنها



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 51

والكاتب إن أخذنا بظاهر السرد، ولم نحاول استقصاء خلفيـات          
ــصرية    ــة؛ فهــو يحــارب العن ــول م  . معين بــدأ مخادعــة  إمــا إن أخــذنا بقب

العقـــل البـــاطن، فـــإن أشـــياء كثيـــرة فـــي الروايـــة تخفـــي وراءهـــا نزعـــة   
  .عنصرية مهمة

ولكن المؤلف نفسه حاول أن يدرأ احتمـال هـذا البعـد سـلبًا أو               
  :إيجابًا فقال

عملية خلط العرب باليهود والسود، لم تكـن اسـتيحاء مـن أيـة       "
صرية ألنهـا  أنا أرفـض أن أتكلـم عـن العنـ     .. قضية سياسية أو عنصرية   

  ".فلماذا نخلق الضرورة لتحطيم األبواب المفتوحة سلفا؟!! واقع
إًذا األوروبيــون عمومــًا، يتمتعــون بنــصيب وافــر مــن العنــصرية،    

.. وخاصة ضد السود، وفيهم من يكره العرب، وفيهم من يكره اليهود          
هــذه " يكــره"وكلمــة . وفــيهم مــن يكــره العــرب واليهــود فــي آن واحــد  

نـصرية، ولكنهـا بالنـسبة للعـرب واليهـود تـستمد ماءهـا           تأخذ معنى الع  
وهــذا االحتقــار إنمــا هــو علــى   ".. االحتقــار"مــن عقــدة أخــرى، هــي   

فاألوروبيون يكرهون اليهود؛ ألنهـم     .. مستوى مرارة الكراهية أو أشد    
  .واألوروبيون يكرهون العرب؛ ألنهم يحتقرونهم أيضًا. يحتقرونهم

لـى إمكانيـة احتمـال وجــود    ومـن هـذا المنطلـق يمكـن أن نــصل إ    
بعــد اجتمــاعي لعمليــة جمــع العــرب واليهــود والــسود فــي روايــة إميــل    

فاختيــار هــذه الطبقــة الفقيــرة لــم يكــن مــن بــين الفرنــسيين أو   .. أجــار
األوروبيين أنفـسهم، وفـيهم طبعـًا طبقـات فقيـرة، وإنمـا جـاء االختيـار                 

  . في أوروبامن طبقة العمال من جاليات دول العالم الثالث المهاجرة
ــًا وراء     ــر أحيانـ ــه يختفـــي، ويظهـ ــاعي الـــذي نعنيـ والبعـــد االجتمـ
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صلف الفئة الميسورة على الفئة الفقيرة، والمؤلف إنما اختار مهاجري 
دول العالم الثالث إمعانًا في دغدغة هذا الصلف، وتأكيدًا على الرغبة        

آلخــر فــي إثارتــه، فهــو يعلــم مــسبقًا أن الفقيــر األوروبــي يفــوق الفقيــر ا
حياة ومعاشًا، فعزوفه عن هؤالء، واختياره لتعـساء البلـدان المتخلفـة            

  .غير الصناعية، إنما جاء إلثارة الحد األقصى في ذلك الصلف
ــمات األدب       ــتعارة بعـــض سـ ــى اسـ ــود إلـ ــا يعـ ــذا إنمـ ــب بهـ والكاتـ
القصــصي األوروبــي فــي القــرن الماضــي، الــذي كــان يحــرص فــي أكثــر   

 المثيرة للسخرية والـضحك فـي الفئـات    األحيان على بناء بعض الصور  
االجتماعيــة الــدنيا لغــرض رئــيس واحــد، وهــو أن يحــوز علــى إعجــاب  
الــصلف المتــرف، الــصلف البورجــوازي العفــن، كمــا يحلــو للــبعض أن    

  .يسميه
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 : بابلو بيكاسو

 !مخلوق كالمخلوقات.. الرسم
  

 أحـد   إن بيكاسو أراد أن يتناول وجبة غدائه يومًا مـا فـي           : يقال
المطاعم المتواضعة، وقد تم له ذلك، فلما عرف الجرسـون أو النـادل     
أن الماثل أمامه، أو أمام طاولة األكل؛ هو بيكاسو العظيم، طلـب إليـه         

، فلــم يكــن أمــام رائـــد    "تفاحــة "أن يرســم لــه فــوق فــاتورة الحـــساب     
التكعيبية في العصر الحـديث، إال أن يـستجيب لرغبـة المعجـب الفقيـر،                

ــه ب ــة بطاقــة         ولكن ــه ورق ــع ب ــذي وقِّ ــالقلم نفــسه ال ــم الرســم ب ــد أن أت ع
االئتمان التي دفع بها الحساب، طلب إليـه الجرسـون طلبـًا آخـر، وهـو             

الرســم، فمــا كــان مــن بيكاســو إال أن ضــحك، مبــديًا عــدم  " يوقِّـــع"أن 
  . موافقته على هذا الطلب األخير

قيـع، هـي    فالتفاحة التي قد ال تتجـاوز قيمتهـا الماللـيم بـدون تو            
!.. عنــــدما تحمــــل توقيــــع بيكاســــو، ســــيرتفع ســــعرها إلــــى الماليــــين  

والتفاحــة بــدون توقيــع الرســام الكبيــر، هــي مجــرد خربــشات يمكــن أن   
يزعم أي أحد بأنه هو الذي رسمها، إذ إنها في الظرف الذي رسمت        
فيه ال يمكن أن تحمـل شـيئًا كثيـرًا مـن أحاسـيس الفنـان، أو شـجونه،                  

ولــن اســتبعد أنهــا لــو ُنــسبت إلــى آخــرين، دون       . اهأو أفكــاره، أو رؤ
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معرفة عالقة بيكاسـو بهـا، فـإن الجميـع سـيتبرؤون منهـا، وربمـا قـالوا                  
  .بأن الجرسون الخبيث، هو الذي أنجزها، ثم الصقها ببيكاسو

والــشاهد هــو، أن جنــون أســواق اللوحــات الفنيــة يــصعب فهمــه    
، وقـد يـدخل إلـى    فهـو يواجـه طفـرات ال يكـاد يـصدقها عقـل       .. أحيانًا

هذه السوق مـستثمرون ال يعنـيهم الرسـم، بقـدر مـا تعنـيهم الـصفقات                 
فجنــون أســواق اللوحــات، وجنــون . الهائلــة التــي تــدر علــيهم الماليــين

االستثمارات الكبرى فيه، قد يذكرنا، مع الفارق طبعًا، بجنـون أسـواق    
ــدما كــان يتحــول األلــف خــالل        ــسبعينيات، عن ــا فــي ال  العقــار فــي بالدن
ــين       ــات المالي ــى مئ ــى مليــون، والمليــون إل ــع والعــشرين ســاعة إل . األرب

ــن الرســم، أن          ــي يــدرها ف ــروات الهائلــة الت وممــا قرأنــا مــن أخبــار الث
بريطانيا اسمه فيكتور جانز وزوجته سالي، أضافا إلـى رصـيدهما فـي             

ــه إســترليني،      ــة وعــشرين مليــون جني ــة   (البنــوك مئ أي حــوالي ســبع مئ
 وذلــك خــالل تــسعين دقيقــة فقــط ، هــو عمــر    ،)مليــون ريــال ســعودي 

المزاد الذي شهدته قاعـة كريـستي بنيويـورك، إذ تـم بيـع أعمـال فنيـة           
 مليــون جنيــه إســترليني  1.25اشــتراها الــسيد فيكتــور بمبلــغ وقــدره    

فقط، وقد كان من بين هذه األعمال لوحة لبابلو بيكاسو نفـسه، وقـد    
 سعودي، بينما لم  مليون ريال 180وصل سعرها وحدها إلى حوالي      
  . ألف ريال فقط 24يتعد سعرها القديم، أو األصلي 

ولكــن يحــصل  !.. هــذه األثمــان الباهظــة يحــصل عليهــا بيكاســو  
ال أحـد  . عليها آخرون غيره، مثل سـلفادور دالـي، وفـانغوغ وغيرهمـا          

طبــق اآلفــاق فــي فــضاء التــشكيل كرائــد التكعيبيــة بيكاســو، ومختــرع      
ور دالــي، الــذي عنــدما أصــدر الــسورياليون الــسوريالية وأبوهــا ســلفاد

أنــتم ال تــستطيعون أن تفعلــوا  : بيــانهم بطــرده مــن حــركتهم رد قــائالً  
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  ".أنا"ذلك، فالسوريالية هي 
 140وقـد بيعــت بعـض لوحــات ســيزار بمبـالغ خياليــة، تجــاوزت    

ميلون دوالر، ونظـن أن هـذا الـرقم، هـو األكبـر فـي القـرنين العـشرين                   
  .والحادي والعشرين

ــل الجرســون صــاحب التفاحــة لــم يكــن يطمــع فــي نــصف مــا          ل ع
حـصل عليـه فيكتـور الـسالف الـذكر، وال فـي ربعـه، وال فـي واحـد فــي          

، ولــو فعــل )ودعــك مــن القيمــة التــي بلغتهــا لوحــة ســيزار  (المئــة منــه، 
بيكاسو ما كان قد أحجم عن فعله من توقيع التفاحـة، لكـان قـد تغيـر                 

فــي المطعــم " المعلــم"صــبح هــو تمامــًا مــستقبل الجرســون، ولربمــا أ 
نفسه، أو ربما المالك، بعد أن يشتريه، وبعد أن يستبدل ربطة العنق         

  .األسود المبسوط الجناحين تحت ذقنه الكريمة" البابيون"المتدلية 
تطبـع مـن اللوحـات األصـلية بوسـترات وبطاقـات صـغيرة، وتبـاع         

وتفـسير  . يةبأبخس األثمان، أما الماليين العريضة، فهي للوحـة األصـل    
ذلك عند الرسامين، هـو أن اللوحـة األصـلية ال يمكـن أن تولـد سـوى              
مرة واحدة فقط ، والرسام نفسه ال يستطيع أن يرسـم اللوحـة نفـسها          
مرتين، أي أن يعيد رسمها للمرة الثانية، فهـو ال يمكنـه أن يـنجح فـي         
ــت        ــات، مهمــا كان ــاك فروق ــد أن تحــدث هن ــه األول، إذ ال ب تقليــد عمل

وربمــا كــان الرســم، هــو الــشكل اإلبــداعي الوحيــد الــذي يــتم   . ضــئيلة
خلقه مرة واحـدة فقـط ، وكـل أعمـال تـشبهه، مهمـا كـان الـشبه قريبـًا             
ولــصيقًا؛ فهــي مخلوقــات أخــرى تختلــف فــي أحاسيــسها، ومــشاعرها،   
وانفعالهــا، فمهمــا تطــابق التــوائم ال يمكــن إال أن يكــون هنــاك فــروق،    

النخب األول في تجربة الفنان، وإذا ضاعت ودائمًا اللوحة األولى، هي 
وأعــرف تجربــة لفنــان  . منــه ألي ســبب، يفقــد كــل أمــل فــي اســتعادتها  
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سعودي اسمه خالد األمير عندما أوشك أن ينهي أحـد أعمالـه، خـرج          
إلــى الــسوق لقــضاء بعــض حاجاتــه، فلمــا عــاد إلــى مرســمه، وجــد أن   

األميــر إّال أن لــم يكــن أمــام !.. أخــاه الــصغير قــد عبــث بالعمــل ومزقــه 
ــة       ــع اللوحـ ــشعورية مـ ــسية والـ ــه النفـ ــي تجربتـ ــرى، هـ ــة أخـ ــم لوحـ يرسـ

طبعـًا لوحـة أخـرى أنـا أملكهـا وهـي       (الضحية، فخرجـت اللوحـة مبهـرة     
، لكن خالدا عانى معاناة شديدة من هذه التجربة؛ مما اضطره )منزلي

إلــى متابعــة جلــسات للعــالج النفــسي فــي القــاهرة، فهــذا مــا ذكــره لــي      
 عبدالحليم رضوي، وأنا أنتدبه للتفاوض مع خالد األمير من  المرحوم

  .أجل شراء اللوحة، وقد أتم العملية بنجاح خالل عدة شهور
ولهــذا كلــه ظهــر فــي عــالم الرســم الخبــراء الــذين يــستطيعون         
تمييــز األصــل مـــن التقليــد، وكثيـــر مــن محـــاوالت التقليــد اكتـــشفت،      

  . المالليموتحول حلم الماليين إلى بعض قليل جدًا من
والرسامون لهذا يقولون بـأن اللوحـة كاإلنـسان، فهـو يولـد مـرة               
واحدة فقط، وقد يوجد له شبيه، ولكـن مهمـا بلغـت حـدة الـشبه بـين            
اإلنسان األول واإلنسان الثـاني؛ فإنـه سـيكون هنـاك مـا يميـز أحـدهما               
عــن اآلخــر، ســواء فــي اللــون، أو فــي دقــة المالمــح، أو فــي المــشاعر    

  .أو طريقة التفكيرواألحاسيس، 
.. ولها مناخاتها الخاصة بها .. لها شروطها .. تلكم ثقافة أخرى  

  .وهي التي تشحن أسواق اللوحات بكل ذلك الجنون
أنا من متذوقي الرسم، وأزور معارضه، واقتني منه ما أستطيع،         
وفق إمكانـاتي المعقولـة، وعلـى الـرغم مـن ذلـك، فإنـه يـصعب علـي أن                    

رقـــام المذهلــة التـــي يـــتم دفعهــا القتنـــاء بعـــض   أتــصور، أو أتخيـــل األ 
وعلـى  . اللوحات، حتى لو كان صاحبها، هو بيكاسـو الـشهير أو غيـره           
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كل حال، لم يكن الرسم، هو الموضـوع الوحيـد فـي مجـال االسـتثمار                
ــة        ــام المهولـ ــذه األرقـ ــه، وبهـ ــاني بـ ــوي إيمـ ــتطيع أن أقـ ــم أسـ ــذي لـ . الـ

مـــن -وألوانـــه، أجـــده فاألحجـــار الكريمـــة، والســـيما األلمـــاس بأنواعـــه 
 شيئًا يشبه الضحك على الذقون، والعيب ليس فيـه، وال  -وجهة نظري 

فــي النــاس الــذين يــشترونه، بــل العيــب فــي أنــا، فأنــا غيــر قــادر علــى      
ــدي مــن          ــان عن ــو ك ــه، ول ــق القتنائ ــي تنف ــوال الت ــاع بوجاهــة األم االقتن
ــسمى باألحجــا       ــر الســتثمرتها فــي أي شــيء، إّال فيمــا ي ــروة الكثي ر الث

ال أشــعر بــأي اطمئنــان حيــال    !.. والســيما الفائقــة األثمــان  ! الكريمــة
وكالمـي هـذا قـد ال يعجـب الكثيـرين، وخـصوصًا النـساء، وال           !.. ذلك

  فما العمل؟! أجد، ولن أجد، ما أقوله لهن
نظن أن الفنـانين عنـدنا سـيطول انتظـارهم، حتـى يـستطيعوا أن        

هــذا لــيس ذنــبهم،  مــن مــداخيل فــنهم، و ) مجــرد أن يعيــشوا(يعيــشوا 
ــي      ــتالف فـ ــب االخـ ــه ذنـ ــًا، ولكنـ ــيس ذنبـ ــو لـ ــة"وهـ ــات "الثقافـ ، ومكونـ

البتة، وما " عربيًا"فالرسم والتشكيل عمومًا، ليس . التخيل، والذائقة
عرفه العرب من هذا الفن، هو بعـض آثـاٍر ألمـم أخـرى، كـان التـشكيل                

ي فيهـا زاخــرًا بالمعــاني واإليحــاء، وكـل تجــارب العــرب والــسعوديين فــ  
هــذا المجــال تجــارب فقيــرة وبائــسة تاريخيــًا، وربمــا اقتــصرت أحيانــًا    

 أي روح، فـضًال عـن    -فـي نظـري   –على بعض الزخارف التي ال تحمل       
أنها برتابتهـا وانـضباطها تبعـث علـى الممـل، وتـضايق العـين الـسليمة               
بتكرار النظر إليها؛ لهذا فعندما ولد بيننا تشكيليون لجأوا إلى فضاء           

فاستعاروا أدواته وتقنياته من الخارج، ومن ثـم لـم يـستطع    هذا الفن،   
أن ينمو نموًا طبيعيـًا علـى أيـديهم، فهـو يـصل إلـى مرحلـة معينـة مـن                  
النمو ثم يتوقف، وال يزيـد، مثلـه مثـل بعـض النباتـات التـي تـزرع فـي                 
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تربة غير تربتها، وتحت شمس ليست شمسها، فإذا أثمرت ال صاحب      
  قبل على المنت بما يليق به من حماسالحقل يأكل، وال السوق ي ..!

" عربيـة "وهذا على خالف فنون إبداعية أخـرى نجحـت، وهـي ليـست        
  .مثل الرواية

ال يــتم " مخلــوق"ولكــل مــا تقــدم، يــصح أن يقــال بــأن اللوحــة    
إنتاجـه سـوى لمـرة واحـدة، حتـى لـو كـان المبـدع هـو نفـسه المبــدع،           

الظـرف الـذي إذا     .. ابرفاللوحة يشترك في خلقها الفنـان والظـرف العـ         
  !عبر فلن يعود مرة أخرى

ــال ــا      : ويقـــ ــي تبلغهـــ ــرة التـــ ــان الكبيـــ ــر األثمـــ ــو ســـ ــذا هـــ إن هـــ
  !األصلية" المخلوقات"
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 :بابلو نيرودا

 والحصان اHخضر
  

  .كان عصفورًا ملونًا يهمه أن ترضخ له كل فراشات الحقل
ة كـــان يعـــيش دائمـــًا فـــي أروقـــة مليئـــة باألشـــباح المحجلة،مفعمـــ 

  .بالشياطين المخضبة بالنار
) مــسكونًا( أو أن هـذا الجــسد كـان   ..كـان ال يعـيش فــي جـسده   

  .باألرواح النافرة غير روحه
  .اآلخرين) حيوات(حياته صنعت من 

  .  لقد كانت حياة شاعر
أن ثمــن تحــولهم ) العقــالء(ال غرابــة فــي أن يعتقــد :  قــال يومــًا

عقــولهم، فيــصبحوا   إلــى شــعراء ثمــن بــاهظ فــادح، وهــو أن يفقــدوا       
مجانين، وال غرابة أيضًا في أن يرفض الشعراء التكلفة التي ال بد أن          
ــشاعريتهم        يتكبــدوها مــن أجــل أن تــصبحوا عقــالء، وهــي التــضحية ب

  .وإلهامهم
بــابلو نيــرودا شــاعر انطلــق مــن إحــدى غابــات أمريكــا الجنوبيــة  

  .يغني في العالم كله
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ا القـرن لـم يتجـاوز     وعمـر هـذ    ..ولد في إحدى القرى التـشيلية     
 وانتهـى المطـاف   .. فماتـت أمـه بالـسل بعـد شـهر مـن والدتـه        ..الرابعة

  .بوالده إلى عامل معتبر في إحدى السكك الحديدية
 أي وعمره ..1923عام " الشفق"أصدر أول دواوينه الشعرية 

 فبقيــت قــصائده الممزقــة فــي هــذا .. تــسعة عــشر عامــًا فقــط -يومهـا -
 أمــه وفقــر أبيــه؛ هــي كــل ثروتــه فــي عمــر،    الــديوان، إلــى جانــب مــوت 

  .عمر الشباب.. الثروة والثورة والزهو
ــد أن   ــه بعــض     "يأكــل"كــان ال ب ــد أن يعــيش، فدفع ــان ال ب ، وك

أصـدقائه إلـى العمــل الدبلوماسـي، فاشـتغل قنــصًال فـي سـفارات بــالده       
المنتــشرة فــي أنحــاء كثيــرة مــن األرض، ومــن هنــا تهيــأ لــه أن يــشاهد  

 .. فاشتد عود التجربة فيه..ن قد تهيأ له أن يقرأ كثيرًاكثيرًا، كما كا
وخاصــة إذا علمنــا أن نيــرودا كــان شــاعرًا يــرفض تمامــًا ارســتقراطية   

 أو بعده عن الشارع والرصـيف، والحـدائق الخلفيـة، وأعمـدة        ..الشعر
  . النور المهجورة

كان في كـل بلـد يـذهب إليـه يـشعر أن آالم أهـل ذلـك البلـد هـي              
 فهو لم يتنكب يومـًا عـن رسـالته،          .. أوجاعهم هي أوجاعه    وأن ..آالمه

أثناء إقامته في الشرق األقصى (وهي أن يدس أنفه في مشاكل الناس 
  )إقامة على األرض:  أوResidence sur la terre: كتب ديوانه

 وكان يرى ..كان يرى أن الشاعر هو مندوب الناس عند الناس       
 كان يري الشعر فـصًال      ..إنذاريةأن الشعر رسالة، بل مهمة ابتزازية و      

 ولكــن علــى الــرغم مــن هــذا كــان ال يقــوى علــى   ..مــن فــصول الــسالم
  .جحود وجود بعض من يعرقل مهمة الشاعر، ودوره ورسالته
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 ولكنهم يخرجـون مـن كـل        ..نعذب الشعراء ونمتحنهم  : قال مرة 
وإن كــانوا شــاحبين ومقتــولين   .. هــذه العــذابات واالمتحانــات أحيــاء   

  .الجوع والضنكبالتعب و
ــرودا كــان شــغوفًا بالتــألم والنــضال    ــابلو ني ــاء ..ب  .. الحــب والغن

ــدم  .. عــرف طعــم الخبــز ..االنتــصار والهزيمــة   وأي .. وعــرف طعــم ال
  .شيء آخر أكثر من هذا يمكن أن يتمناه شاعر

 وجــاع وعطــش،  .. وســجن أكثــر مــن مــرة  ..نفــي أكثــر مــن مــرة  
  .وعانى البرد والمرض مرات كثيرات

وكل ما اعترضـها مـن مـشاكل ومـصائب، لـم تكـن هـي                  ..تشيلي
فـي أي   " اإلنـسان "بل كانت تـشغله أيـضًا محـن         ..وحدها شغله وهمه  

 ومن هنا اكتسب نيرودا سمعته العالمية التي جابت كل أقطار         ..مكان
ــائزة نوبـــل العالميـــة فـــي    ..األرض ــه بجـ ــا أيـــضًا جـــاء تتويجـ  ومـــن هنـ

  .اريسستكهولم، يوم أن كان سفيرًا لبالده في ب
ــرودا أنـــه كـــان قـــد تعـــرض لـــداء بعـــض     فقـــط كانـــت مـــصيبة نيـ
المفكرين والفنانين، وهو التحول القسري إلـى مناضـل حزبـي سياسـي          

 فبدل أن يظل مناضًال إنسانيا عامًا، ومتعامًال مع كـل النـاس،              ..عامل
بـدل  .. يهدد حرياتهم وخبـزهم " ما"أو " من"ومحاميًا لهم ضد كل     

حــاكم، وأحــواش التنفيــذ، ليــصد الرصــاص    أن يــستقر فــي قاعــات الم  
 بدل أن يظـل بـابلو نيـرودا كـل      ..الطائش المدخر للصدور والحناجر   

ذلك؛ تحول إلى داعية التجاه واحـد اعتقـد صـالحيته، فاختـاره لنفـسه         
،ولكـل مـن أراد أن يتبعــه،حتى أنـه انطالقــًا مـن هــذا الفـضاء الجديــد،      

وناضل من أجـل  .. ربها وحا..دفع إلى الجحيم كل االتجاهات األخرى 
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 بل لقد كان في مناسـبات متعـددة هـو المـسؤول عـن      ..خنقها ووأدها 
 إذ تحــول مــن حزبــي عــادي إلــى مــسؤول   ..هــذا الخنــق، وهــذا الــوأد 

 مــع أنــه يعلــم أنــه ال  ..كبيــر فــي حزبــه، ثــم مرشــح لرئاســة الجمهوريــة  
ــسياسي      ــه الـ ــات التوجيـ ــين الـــشعر ومتطلبـ ــع بـ ــشاعر أن يجمـ ــن لـ يمكـ

 !..فقط ليوبولد سـنجور نجـح فـي ذلـك ألسـبابه     . .وضروراتهواإلدارة  
ــم لمـــا أحـــس بـــالخطر علـــى الـــشعر، غـــادر الـــسلطة، وذهـــب إلـــى           ثـ

مع الخالدين المبدعين في باريس، كما ذهب إلـى أصـيلة           " البونتيون"
، يرشـح محمـد    )صـديقه (في المغرب يـستلهمها، وإلـى الحـسن الثـاني           

  . بن عيسى لوزارة الثقافة في الرباط
لك التحول في حياة نيرودا، جاء تاليًا ألحداث الحـرب األهليـة    ذ

 كـان نيـرودا فـي تلـك         .. وما بعدها  1936 أي منذ سنة     ..في أسبانيا 
الحرب شاعرًا متيمًا بأسبانيا كلها، يتفتق قلبه مع كل رصاصة تنطلق       

 أو أي أسـباني   .. أو أي امـرأة    ..في سمائها لتستقر في قلب أي طفل      
 I'Espagne au:  وهنـاك كتـب ديوانـه   ..الـصواب يبحث عـن الطريـق   

Coeurــه كــان شــاعرًا    ..)أســبانيا فــي القلــب  : ( أو ــاس؛ ألن ــه الن  فأحب
إن نيـــــرودا لـــــم يـــــستطع أن يـــــتخلص مـــــن نزعتـــــه  :  ويقـــــال..فقـــــط

األيدلوجية، حتـى وهـو يكتـب ديوانـه المـذكور عـن أسـبانيا، باإلضـافة              
  ". العاميدالنش"إلى ديوانه اآلخر 

في نهاية هـذه الحـرب، فقـد       ) تشيلي(اد إلى بالده    أما بعد أن ع   
كان يبني أمـام مـسؤوليته المحـضة كـشاعر وفنـان، جـدارًا سـميكًا مـن          

 لقــد كـان ذلــك الجــدار  ..الـسياسي الموجــه توجيهــًا دقيقـاً  " التــزام"الــ 
ــشاعر، وهــو يعلــم أن الفــضاء الجديــد قــد       يرتفــع فــي وجــه نيــرودا ال

  .لمفكرين والفنانينأغرق، وما يزال يغرق كثيرًا من ا
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" التحول" وأكثر حوادث نفيه وسجنه بعد هذا        ..أكثر تشرداته 
ــسياسي           ــه لل ــة ل ــت موجه ــا كان ــدر م ــه، بق ــشاعر في ــة لل ــن موجه ــم تك ل
والحزبي، حتى أن أكثـر أجهـزة اإلعـالم فـي أنحـاء الـدنيا أخـذت تعـده              

ويعتـرف هـو بأنـه    . .من رجال هذا القرن البارزين في العمل السياسي      
 مــا فــوجئ بــصوره فــي بعــض الــصحف مدرجــة أو منــشورة مــع      كثيــرًا

صور جهابذة السياسة فـي هـذه الـدنيا، بعـد أن كانـت موجـودة دائمـًا         
 ..مع صور مراقبي العـصر، أو حكمائـه، مـن مفكـرين وشـعراء وفنـانين       

كان يزعم دائمًا بأنه ليس على هـذه الدرجـة مـن الخطـورة الـسياسية،              
 أن صحف الشيوعيين كانـت تحـشره      وإن كان ذلك صحيحًا فهذا يعني     

في جماعتها؛ ألنها كانت تدرك تمامـًا المنزلـة التـي يحتلهـا فـي نفـوس               
 وكانت تدرك أيضًا أن نسبته إليهـا بوصـفه أحـد    ..الناس في كل مكان  

  !رجالها يعني لهؤالء الناس أشياء كثيرة
ــرودا) تــسييس( ــالي فــي     ..ني ــه، وبالت  أو هــذا التحــول فــي موقف

جديــدًا " حرقــًا" ويــدعوه أيــضًا ..هــو قــوة ونــضوجاً شــعره، يــسميه 
 .. فالـــساعات المـــرة لـــشعره توقفـــت ..لمعـــدن ثمـــين اكتـــشفه مـــؤخراً 

 Vingt poemes d amour:والذاتية الكئيبـة التـي ظهـرت فـي ديوانـه     
 لقـد ظـل منـذ    .. كانـت تالمـس نهايتهـا   ..)عشرون قـصيدة حـب    : (أي

  .م1973م  حتى مات عا..ذاك شاعرًا كبيرًا، ولكن يحتضر
فــي خـــالل كــل ســـيرته الــسياسية، ومـــا لحقــه فيهـــا مــن أزمـــات      
وضــنك وكــرب، كــان يلجــأ إلــى ســمعته ومنزلتــه األدبيــة، فقــد كانــت لــه  

ــص" ــشنقة عنقـــه     " المخلـ ــا طـــوق حبـــل المـ  فعنـــدما ..والمنقـــذ كلمـ
 أيـديولوجي  .. لـسلوك ساسـي  .. أو يسجنونه .. أو ينفونه  ..يطاردونه

 .. بأنــه شــاعر قبــل كــل شــيء -نــاسكــل ال- يــصيح فــي النــاس ..معــين
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 وعنـدما يفتحـون     .".موبـوء "وتعذيب الشعراء، أو النيـل مـنهم عمـل          
لــه أبــواب المحافــل والكوكتيــل، يتحــول إلــى أحــد الــساسة الكبــار فــي      

لـيس هنـاك مـن منقـذ        . تشيلي علـى األقـل، كلمـا اشـتدت عليـه األزمـة            
 يهبـون  ..سوى الفنانين والمفكـرين والنـاس الـذين أحبـوا فيـه الـشاعر           

  .لنجدته، أو للتظاهر من أجله، فنسيانه كفنان كان مهمة عسيرة
مــرة كــانوا يطاردونــه فــي بــالده ليــسجنوه ويعــذبوه، فهــرب إلــى     

ميغويــــل أنجــــل "األرجنتــــين، وهنــــاك ذهــــب للقــــاء صــــديقه الروائــــي  
 فطلب إليه أن يعيـره جـواز سـفره؛ ليـتمكن مـن الـدخول              .."ستورياس

م لـه ذلـك، ودخـل بـاريس لـم يكـن بانتظـاره                وعندما ت  ..به إلى أوروبا  
سوى أصـدقائه الـذين كـانوا يمثلـون إحـدى واجهـات الـرأي العريـضة              

ــل العــالم    ــا كلهــا، ب .. كــان فــي انتظــاره بيكاســو، وأراغــون   . فــي أوروب
 نصحوه بأن ينزل فندق جورج الخـامس، وهـو مـن أكبـر          ..وبول الوار 

ن أهل السلطان، هوتيالت باريس، فسيكون هناك مع مرتادي باريس م
 والبوليس ال يمكن أن يدخل إلـى هـذا الفنـدق      ..وذوي المال، والجاه  

ــحة أوراقهـــم الثبوتيـــة          ــد مـــن صـ ــة نزالئـــه، والتأكـ ــيش عـــن إقامـ للتفتـ
 وكـان عـن     .. يومها ألقـى بيكاسـو أول خطـاب فـي حياتـه            ..وجوازاتهم

شعر نيرودا وعذاباته، ثم أراد بعدها بيكاسو أن يختبر سمعة نيرودا   
ظوته عند المسؤولين الفرنسيين، فتوسط في منحه جـوازا رسـميًا    وح

كـان هـو اآلخـر إلـى        " أراغون" الشاعر الفرنسي    ..أو إقامة في فرنسا   
ــون وجــود         ــوليس؛ ليك ــب الب ــواب مكات ــسكع علــى أب ــب بيكاســو، يت جان

ــًا فــي العاصــمة الفرنــسية     يومهــا أيــضًا نظــم  ..نيــرودا شــرعيًا ونظامي
ــانين الموجــودين فــي بــاريس كــونجرس    أصــدقاؤه مــن المفكــرين وا  لفن

 ولكـــن هـــذا .. وكـــان النـــاس يعتقـــدون أن نيـــرودا قـــد قتـــل..للـــسالم
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االعتقاد تبدد فيهم عندما فوجئوا بنيرودا نفسه يصعد المنصة ليقـرأ         
  .من دفتر كان معه آخر قصائده

  :تقدم إليه أحد الصحفيين بعد أن فرغ من اإللقاء، وقال له
ة تؤكــد أنــك مــا زلــت فــي ســينتياغو، وأن  إن الحكومـة التــشيلي -

  .مسألة القبض عليك ما هي إّال مسألة ساعات أو حتى دقائق
تـذكر نيــرودا فـي تلــك اللحظـة إحــدى فـرص الجــدل التـي كانــت      
تنتـــاب بعـــض جلـــساته مـــع أصـــدقائه مـــن كتـــاب وشـــعراء، التـــي كـــان   

وليام شكسبير هل هو نفسه الذي ألف أعماله األدبيـة، أم            : موضوعها
ــ ــسبير    أنـــ ــي وراء شخـــــصية شكـــ ــر يختفـــ ــخص آخـــ ــاك شـــ ــان هنـــ ه كـــ

ــة؟ ــال      !..الوهمي ــاء هــذا الجــدل، وق ــا إلنه ــدخِّل يومه ــوين ت :  مــارك ت
الحقيقة أن شكسبير لم يكن هو نفسه مؤلف مسرحياته وكتبـه، وإنمـا              
كــان هنــاك رجــل إنجليــزي آخــر، ولــد فــي اليــوم نفــسه الــذي ولــد فيــه  

اريخ نفـسه، وكـان بالـصدفة        ومات فـي التـ     ..وليام، وفي الساعة نفسها   
ــسبير     ــسبير، شكـ ــام شكـ ــم وليـ ــس اسـ ــل نفـ ــذه   ! يحمـ ــرودا هـ ــذكر نيـ تـ

  :ائًالمالحادثة، فالتفت إلى الصحفي يجيبه 
ــابلو        - ــيس بـ ــاريس لـ ــي بـ ــود فـ ــشخص الموجـ ــأن الـ ــم بـ ــل لهـ  قـ
 .. ولكنه مواطن آخر من تشيلي يكتـب قـصائد مثـل قـصائده             ..نيرودا

  !ويدعى أيضًا بابلو نيرودا
ا السياسي ثم الشعري، ال يعود فقط إلـى األحـداث           تحول نيرود 

 مــن حيــث كونهــا قــضية قوميــة أو سياســية أو    1936االســبانية عــام  
-فكرية، بل أنه يعود أيـضًا إلـى أن هـذه األحـداث قـد ابتـدأت بـسلبه             

 الـشاعر األسـباني   .. أعز أصدقائه إلـى نفـسه، وأقـربهم إلـى قلبـه          -قتًال
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ــذي الت    ــا، ال ــوينس     المعــروف غارســيا لورك ــي ب ــرودا أول مــرة ف ــاه ني ق
وقد جـاء  .  قنصًال لبالده هناك  -آنذاك- وقد كان    ..1933إيرس عام   

 أو Noces de sang: رةـــــه الـشهي ــــــ لوركـا إلقامـة مـسرحيت   -يومهـا –
ــدم " ــث أنــشأ        "أعــراس ال ــد، حي ــي مدري ــًا ف ــم فيمــا بعــد عاشــا مع ، ث

 ..) األخـضر الحـصان (أو  Le cheval vert: نيـرودا مجلتـه الـشعرية   
  .فكان لوركا ماءها وحياتها

ــى إحــدى          ــذهاب إل ــه لل ــى موعــد مع ــرودا عل ــان ني ــه ك ــة مقتل ليل
لقــد  "..، ولكــن لوركـا لــم يـأِت فـي الوقــت المحـدد    "الـسيرك "حلقـات  

  ".كان يأخذ طريقه إلى الموت
ــي       ــة فـ ــرب األهليـ ــدأت الحـ ــذا بـ ــشيلي هكـ ــشاعر التـ ــسبة للـ وبالنـ

  ". اختفاء شاعر" بدأت بـ..أسبانيا
لم أر في حياتي إنسانًا يجمع في شخـصيته     : "يقول عنه نيرودا  

ــا        ــان يجمعهـ ــذي كـ ــسه الـ ــستوى نفـ ــة بالمـ ــضل والعبقريـ ــة والفـ اللطافـ
 لقد كان  .. لقد كان يختصر في شخصيته أعمار أسبانيا كلها        ..لوركا

نتاجــًا أندلـــسيًا عربيــًا يـــضيء المــسرح األســـباني ويعطــره كـــأحواض     
ــه وســلطته  كــان يأســرني بق ..الياســمين ــع   ..درت ــي أن أطل  وكــان يهمن

 وكـان أحيانــًا يطلــب إلــي أن أقـرأ لــه آخــر إنتــاجي   ..علـى كــل مــا كتــب 
الـــشعري، ثـــم يطلـــب أن أتوقـــف عـــن القـــراءة؛ ألننـــي أؤثـــر فيـــه كمـــا   

  ".!يقول

 وهــذه الطعنــة ..مــوت لوركــا كــان طعنــة بليغــة فــي قلــب نيــرودا   
قًا، قيمة كبيـرة     كان لوركا شاعرًا وصدي    ..ساهمت في تحوله الجذري   

. الفنـي " تـصرفه "في نفس نيرودا، تركت آثارها على سلوكه الفكري و  
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قـصيدة إلـى   " أو Ode á Lorca: ولقـد ظلـت مرثيتـه التـي سـماها     
، ظلــت المغنــى الــشجي لكــل األفئــدة المجروحــة علــى فقيــد   "..لوركــا

  .اإلبداع األسباني
امـة،   بعـد مـوت لوركـا ألقـى نيـرودا عنـه محاضـرة ع               ..بالمناسبة

قـــصيدة إلـــى "لمـــاذا قلـــت فـــي مرثيتـــك : فقـــام أحـــد الحـــضور يـــسأله
  !؟؟ إنه بفضله أصبحت المستشفيات تدهن باللون األخضر"لوركا

توجيهك مثل هذا السؤال إلى شاعر يشبه تمامًا سؤالك         : أجاب
ــشعر لــيس أحــد علــوم تــوازن القــوى، حتــى     !..امــرأة عــن عمرهــا   فال

 الـشعر تيـار سـحري    ..ة محددةيمكن أن تحصل مني على إجابة دقيق     
 مادتـه  ..ينزلق، أحيانًا أو دائمًا، ال إراديا من بين أصابع منشئه نفسه     

 وفــي الوقــت نفــسه مــن ..األولــى مــصنوعة مــن عناصــر حقيقيــة مدركــة
 .. من أشـياء موجـودة فعـالً     ..عناصر أخرى غير حقيقية وغير مدركة     
  ".!ومن أشياء ال وجود لها على اإلطالق

ركــا، كــان نيــرودا علــى موعــد فــي بــاريس مــع أحــد بعــد مــوت لو
 وشـــاعر .."أندريـــه بروتـــون" إنـــه رفيقـــه .."الداديـــة"رؤوس حركـــة 

 وكـان  .." أراغـون سلـوي : "صـديقه الـسوريالي المخيـف    " عيون الزا "
 وهذان يومهـا كانـا   .."بول الوار"على موعد أيضًا مع صديقه اآلخر     

 كــان نيــرودا معهمــا   ..همــا كــل الواجهــة األدبيــة الفرنــسية أو يكــادان   
 طيلة إقامته في بـاريس، أي قبـل أن يعـود إلـى        .. أو كالوشم  ..كالظل

  .ساندييغو
يــتمكن دائمــًا مــن انتهــاز الفرصــة للعثــور علــى  " الــوار"كــان مــع 

 ..معاناته الشعرية، أو أنه كان بمعنى آخر يعيش اللذة الشعرية ذاتهـا            
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  ".!ضياع الوقت"واللذة الشعرية هي 
لو ُأكره الشعراء على اإلجابة بصراحة وبوضوح : "يقول نيرودا

علــى االســتجوابات التـــي توجــه لهــم؛ الضـــطروا للكــشف عــن ســـرهم       
 ال شيء أجمـل عنـد الـشاعر مـن ضـياع      ..العجيب، وهو ضياع الوقت   

 وكـــل لـــه طريقتـــه فـــي تـــذوق هـــذه الخاصـــية القديمـــة قـــدم   ..الوقـــت
  ".العالم

هـوم الليـل والنهـار،     مـع بـول الـوار كنـت أفقـد مف          : "ويقول أيـضاً  
ولم أعلم قط أن كانت أحاديثنا التي نقتل بها الساعات الطويلة تتخذ 

  ".!شيئًا من األهمية أم ال
ــذكاء،     : "أمــا عــن أراغــون فيقــول    ــة مــن ال ــة إليكتروني كــان مكين

 كنت دائمًا ..والفطنة، والمعرفة، والسالقة، والحدة، والبداهة البالغية
 !؟ة ال تغـادر شـفتي دون أن أعـرف لمــاذا   أتـرك منـزل الـوار واالبتــسام   

 ..فإنني أقضي معـه سـاعات طويلـة     . !.ولكن مع أراغون الحال تختلف    
ان كـان كثيـرًا   ـــل الـشيط ـــــ هـذا الرج  . .ولكني أتركه بعدها منهكًا متعبـاً     

  ".!ما يكرهني على التفكير
ــول عنــه أيــضاً   ــذي يدهــشني فــي أراغــون قدرتــه غيــر      : "ويق ال

مل المستمر المتـصل، يملـي كـل رسـائله ويـصححها      المعقولة على الع 
يمكــث فــي مكتبــه   .  ويتــذكر كــل تفاصــيلها، ولــو بعــد حــين     ..بنفــسه

ــب         ــه ليكت ــى منزل ــة مفعمــة بالعمــل والجهــد، ثــم يعــود إل ســاعات طويل
 .. وليصحح ترجماته من الروسية واإلنجليزية..مؤلفاته الضخمة جدًا

  ".يةوكان شعره هو أجمل ما كتب في اللغة الفرنس
 اللــذان كــان يحفــل بهمــا   .. والعاطفــة الــودود ..الــشعور النــدي 
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 كانا واسعين بحيث إنه كان      .. ونيرودا اإلنسان  ..قلب نيرودا الشاعر  
يجد فيهما دائمًا االحتياطي الثر إلغناء كل ما يتوق إلى نيل الحظوة       

  .في فؤاده وروحه
 كل  ومن أجلها نذر ..كانت هي حبه الكبير   " تشيلي"بالده األم   
 ربمـا فـشل فـي اختيـار الطريقـة واألسـلوب اللـذين        ..شـيء فـي حياتـه   

 ولكـن صـدق العاطفـة، وإخـالص         .. عـن هـذا الحـب      -عمليـاً -عبر بهما   
ــوفرين   ــا مت ــة، كان ــه فــي هــذا      ..الني  وهمــا وحــدهما اللــذان يــشفعان ل

حبيبتـه ليقبلـه،   " شـال " فهل يكفي لقتل عاشق مـا، أنـه أخـذ        ..الفشل
ولكنه دون أن يتلفت، بـدل أن يلقيـه علـى الكنبـة،     وليشم رائحتها فيه،  

  .ألقاه على المدفأة أو في الموقد
ــى      ــرودا هــي المغن ــًا لني ــت دائم ــشيلي بقي  وهــي الحــب الــذي   ..ت

 ..يسفك على قدميه كل شيء، بمـا فـي ذلـك كبريـاؤه لـو أحـوج األمـر          
وهو الذي صاح والدموع تكوي وجنتيـه عنـدما أكرهـوه علـى الرحيـل          

  :عنها يومًا
   "... ولكني سآخذك معي..يا وطني سأرحل"

هـذه الجـائزة   : وهو الذي كان يقـول عنـدما منحـوه جـائزة نوبـل          
التي هي مطمع كل رؤوس الفكر والفـن الخـالص فـي العـالم، ال تهمنـي            

  .بقدر ما يهمني أنني أصبحت شاعر الشعب التشيلي كله
ــدوائر      ــسع كالـ ــت تتـ ــرودا انطلقـ ــد نيـ ــة عنـ ــة الوطنيـ ــذه العاطفـ هـ

 في المكسيك،   ..ائية، حتى شغلت كل األقطار التي تتكلم األسبانية       الم
 أمــا أســبانيا ..وفــي كــل دول أمريكــا الجنوبيــة، كــان حــضوره مــستمراً 
 بكاهــا بكــل  ..فقــد كانــت تحظــى أبــدًا ببــر حفيــدها المخلــص نيــرودا    
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جوانحه في كل وعكة مخيفـة هـددت حياتهـا، أو اسـتقرارها، وبالـذات               
علِّــق علــى صــدرها الخــافق أشــهر دواوينــه     ثــم ..1936فــي أحــداث  

  ).أسبانيا في القلب: (وأعذبها
 كـان لنيـرودا طمـوح عاشـق         -وخـصوصًا الـشعراء   -وككل الناس   

 ولكنهـــا ظلـــت مغـــامرات   .. ربمـــا كانـــت لـــه مغـــامرات   ..نحـــو المـــرأة 
   ومخالسات راحل ال يقوى على االستقرار في مكان واحد،..مسافر

 ولكنهــا ظلـــت  ..أحيانــاً ) حبهــا ي( وكــان  ..المــرأة ) يرغــب (كــان  
ــشته   ــر دهــ ــًا تثيــ ــالطيور ..دائمــ ــًا كــ ــالمطر.. تمامــ ــالبحر..  وكــ  ..وكــ

  .وكالشفق
طموحــه العاشــق نحــو المــرأة كــان يكبلــه، شــيء واحــد هــو أن      

 لقــد كــان .. أو يخجــل منهــا.. أو يهابهــا..نيــرودا كــان يخــشى المــرأة
ي هــذه  أن يغــرق فــ..دائمــًا يــود أن يحتــرق بهــذا اللهــب حتــى الرمــاد  

 وال  .. يخالف اللهب  -مع األسف -البئر الغامضة حتى القاع، ولكنه كان       
  .يجرؤ على قذف نفسه في الماء

كنــــت أمــــر أمــــامهن دون النظــــر إلــــيهن، فمــــا بالــــك        : "يقــــول 
  "...باالبتسامة

كــان يــدرك خجلــه هــذا، وكــان ينــسحق بــه ومنــه، ولهــذا كــان          
 الوحـدة،   يفـضي إلـى   ..الخجل ظرف غريب من ظروف القلـب      : "يقول

  ".وهو أيضًا توجع ال نستطيع أن ننفك عنه
ــة العجلــى لــشاعر دائــم الــسفر مــع نــساء      بــرغم الوقفــات الخجول

" حفـرة "يأتين في الظالم، ويرحلن في الظالم، مات نيرودا وفي قلبـه        
  .النساء فيه" حصة"كبيرة لم تمأل هي 
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كـل طموحـه العاشـق نحـو      " ماثيلـد "ترى هل اسـتقبلت زوجتـه       
 تــرى هــل كــان يبحــث عــن التعــويض فــي صــبه بــسخاء تلــك   !النــساء؟

ــا       ــي يقــول عنه ــة التــشيلية الت ــى الغاب ــساخنة عل ــة ال ــذي ال ": العاطف ال
  !؟"يعرف الغابة التشيلية ال يعرف الدنيا

ــسمعته         ــم ب ــة، ث ــالم بــسمعته األدبي ــر شــغل الع وكــأي شــاعر كبي
ــين   ..الــــسياسية حظــــي نيــــرودا   باهتمــــام كثيــــر مــــن النقــــاد والمهتمــ

ــاأل ــه الــشعري مؤلفــات وكتــب      ..دبب ــه ولدراســة فن  فخــصص هــؤالء ل
  .بحالها

 كان هناك اختالف كبير حـول ظـاهرة نيـرودا،         ..وكما يقع دائماً  
 ..)ســوريالي( ففــي هــؤالء النقــاد مــن قــال بأنــه ..بــين نقــاده ودارســيه

:  ونيــرودا نفــسه يقــول عــن الفــريقين ..)واقعــي(وفــيهم مــن قــال بأنــه  
ق، وكلهم على قليل من الباطل، الشعر ليس كلهم على قليل من الح"

ــًا، الــشعر        ــه أيــضًا أن يكــون واقعي ــيس ل ــه أن يكــون فــوق واقعــي، ول ل
  ".يمكن أن يكون ضد واقعي فقط 

للــشعر فــي محيطــه العــام الكامــل،  " الرفــضي"هــذا هــو المفهــوم 
وهــذا المفهــوم مــن جهــة أخــرى   . وفــي مدرســته الكبــرى عنــد نيــرودا  

أكثـــر مـــن مناســـبة مـــن أنـــه ال يحـــب أبـــدًا  فـــي -هـــو–يؤكـــد مـــا ردده 
ــا   ) الماركـــات( ــانين، كمـ األدبيـــة التـــي يلـــصقها النقـــاد بالـــشعراء والفنـ

ــوى نوعياتهــا، وأســماؤها، وأســماء شــركاتها       تلــصق علــى علــب الحل
 ماركـة سـوريالية، وهـذا ماركـة واقعيـة، وهـذا         -مثًال-المصدرة، فلهذا   

اء، ويقـر شـيئًا واحـدًا       إنه يرفض كل هذه األشي    . ماركة رومانسية إلخ  
الفنـان لـيس مـن    . روحه، وقلبـه، وعقلـه  : الفنان" مضمون"فقط ، هو   
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حقه، وال بيـده أن يختـار بـين طريقـة وأخـرى، أو أسـلوب وآخـر، مـن              
ــو فنــان         ــك، فه ــولهم، وإن حــاول ذل ــاس وعق ــغ مــشاعر الن أجــل أن يبل

  .فاشل، أو ليس فنانًا على اإلطالق
ــع   ــاحر حــ  -دائمــًا-وكمــا يق ــة ضــخمة    مــن تن ول أي مــشكلة أدبي

كنيرودا، توزع أهل النقد في تقييمـه علـى طـول امتـداد المـسافة بـين          
ومن أشهر من جار عليـه      . المحابي منهما، والجائر  : مستويي التطرف 

شـاعر نـادر البديهـة، لـيس        : "، الذي قال عنه   )خوان رامون جيمينيز  (
، وهذا لديه شعور سبقي، يبحث عن الغريب، وعن االكتشاف المحتوم

يولد به كل شاعر، لـيس لـه أسـلوب شخـصي، وال حـس نقـدي، لديـه                
   "...مستودع يحشر فيه كل ما يلقى، إنه شيء يشبه المزبلة

 فيه كل ..نيرودا كالسيل: ومن المعتدلين من قال عنه ما معناه  
-شيء، يمكن أن نجد فيه الجواهر، ويمكن أن نجد فيه القش، ولكن 

ى الجــواهر، ال بــد مــن الغــوص فــي هــذا     مــن أجــل العثــور علــ  -دائمــًا
  .السيل، ال بد من الحفر في بطنه

ومن أشهر الدراسات العلمية المعتبرة التي أنجـزت علـى أعمالـه            
 Neruda le voyageur immobile: الشعرية كتاب

 :، وكتـــــاب) المـــــسافر الـــــذي ال يغـــــادر مكانـــــه..روداـــــــــني(أو 
Poésie et style de Nerudaه وأسلوبه أو نيرودا شعر.  

، فهـو كتــاب ألفــه نيــرودا قبــل  "أعتــرف بــأني عــشت: "أمـا كتــاب 
 مــن القطــع 475(وفاتــه، ويقــع فــي أربــع مئــة وخمــس وســبعين صــفحة 

وقــد أصــدره قبــل وفاتــه بأشــهر قليلــة،  ).  الترجمــة الفرنــسية..الكبيــر
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ومــن أقوالــه . 1974ونــشرت الترجمــة الفرنــسية فــي مــارس مــن العــام 
  :في تلك المذكرات

عندما يكتبهـا المتخـصص فـي هـذا الفـن، فإنهـا         التي: مذكراتال
ــشاعر     ــا ال ــي يكتبه ــر   . ال تــشبه بحــال المــذكرات الت ــاألول ربمــا اختب ف

الحياة بـصورة أقـل، ولكنـه ينفـرد عـن الثـاني بأنـه يـصور بأمانـة، كأنـه                     
. يعيد خلق الشيء الذي يصوره من جديد لشدة تحديـده للتفاصـيل            

نـا رواقـًا مـن األشـباح المفزوعـة بالنـار وبظـالل              أما الثاني فإنـه يقـدم ل      
ربمـــا لـــم أعـــش داخـــل جـــسدي أنـــا، ربمـــا عـــشت حيـــاة   . ..عـــصرها

اآلخــرين، وكــل مــا كتبــت فــي هــذه الــصفحات يــشبه الغابــات فــي فــصل  
الخريــف، ولكنــه أيــضًا يــشبه مواســم قطــف الكــروم، ستــسقط منــه كــل   

ــب الــــ     ــه العنــ ــيجني منــ ــا ســ ــضر، كمــ ــي تحتــ ذي األوراق الــــصفراء التــ
  .سيستأنف حياته في الخمر المقدس

  ".! حياتي هي حياة صيغت من كل الحيوات، إنها حياة شاعر
هـــذا الرجـــل :  وبعـــد أن فرغـــت مـــن قراءتـــه، قلـــت فـــي نفـــسي  

مدهش في نثره، كما هو مدهش في شعره، كان يتحـدث فيـه عـن كـل          
شيء بنثر يشبه الشعر، أو أنـه هـو الـشعر، ولكـن هـذا ال يمنعنـي مـن          

ه هنــا بمــا الحظــه عليــه بعــض النقــاد، وهــو أنــه لــم يــستطع أن   أن أنــو
يتخلص من طغيان التبرير الـسياسي الـذي نلمـسه مباشـرة فـي بعـض           
األحيان، وفي أحايين أخرى تشمه كرائحة اإلبـط، التـي ال يقـوى علـى           

  .إخفائها اإلنسان إذا أشتد به العرق، وإن كان نظيفًا
ي الفرنـسية، فأنـا ال أعـرف      كل ما قرأته لنيرودا أو عنه، قرأته ف       

  .اإلسبانية، وفي العربية لم تقع يدي له على شيء
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ــدعونها     ــي يــ ــشيلي، التــ ــدر تــ ــى صــ ــارزة علــ ــة البــ ــذه العالمــ : هــ
  !!؛ ستظل محارًا مخيفًا ال يفنى وال يني)نيرودا(

ــي    : قيـــل ــه التـ ــوفي بمـــرض الـــسرطان، ولكـــن وفاتـ ــرودا تـ إن نيـ
لـزعيم التـشيلي أثـارت      ا" ألينـدي " تزامنت مـع مقتـل صـديقه الحمـيم          

  .شكوكًا كثيرة حول وفاته
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 :بادر ماينهوف
 لو ولد عربياً

  
  :شيء من تاريخنا المعاصر
  !). مفعول مطلق.. (قتًال!.. قتل العرب حاكمين عربيين

!).. وجـه الـشبه سـهولة الـذبح       ! (ذبحوهما كما يذبحون شاتين   
اطة انتهــى ذبحوهمــا هكــذا، دفعــة واحــدة، وفــي يــوم وليلــة، وبكــل بــس

، وبقــي )ســلطانين(، وأســدل الــستار علــى تــاريخ  )خليفتــين(موضــوع 
  .الشرق بأساطيره وخرافاته، يثير دائمًا فضول الكوكب في كل مكان

الغــشمي، وســالم ربيــع علــي ُقــتال، وعنــدما نــضيف إليهمــا قتيــل  
ــة مــن           ــة قــد نحــرت ثالث ــون هــذه األم ــرئيس الحمــدي، تك آخــر هــو ال

. أي أقــل مــن الــسنة .. د عــن شــهور ثمانيــة زعمائهــا فــي مــدة ال تزيــ  
فــي ! حــدث ذلــك فــي عــصر الحداثــة الــذي يبلــغ غبارهــا عنــان الــسماء 

فتــداول الكراســي يــتم بالوســائل . عــالم ال يعــد التقاتــل علــى الكراســي
  . الديمقراطية وفق تقاليد وإجراءات ال تعرف الدم

م ، كـان  1914عندما اغتيل األرشدوق النمساوي وزوجته عام   
ــة المــضاعفات       هــذا ــة المحــرض المباشــر النفجــار كوم  االغتيــال بمثاب
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. الخطيرة التي كانت تـرهص بقيـام أول حـرب عالميـة عرفتهـا البـشرية            
أما عند العرب، فيقتل ثالثة زعماء عرب، بالتتالي، وفي مـدة وجيـزة،             

أنيـق مـن جامعـة الـدول        " بيـان "ثم ال يكون هناك من ردة فعل سوى         
لعالقات مع الجهة المـسؤولة عـن هـذه المجـزرة،           ا" تجميد"العربية بـ   

  !!وعما سيتبعها من مجازر
لم يتخذ العرب، شعوبًا وأنظمة، أي إجراءات من أي نوع تجاه           

  !القتلة والسفاحين الذين تربعوا فوق سدة الحكم بكل تبجح؟
إن مقتل عضو حزبي عادي لدى الشعوب المتحضرة، يمكن أن       

تقـويم أوضـاع كـل مراكـز القـوى فـي            يخلق أزمة وطنية سياسية تعيد      
  . الدولة، وقد ال تتردد مطلقًا في اإلطاحة كليًا بالنظام

إن المنظمات الفوضوية اليسارية التي تغتال القادة والزعمـاء ال       
تقـدم علــى هــذه الفعلــة، وهــي تطمــح إلــى تحقيــق اســتمراء شــعبي لهــا  

قًا؛ ألنها يجعل منها فئات حاكمة، بل إنها ال تفكر في هذا الهدف مطل     
  . تعلم أن الشعوب المتحضرة ترفضها، وترفض أعمالها، وتتنكر لها

فالمنظمـــات التــــي اغتالــــت الملــــك اإليطــــالي همبــــار األول عــــام  
م، ثـم  1901م، ثم رئيس الواليات المتحدة وليم مـاكنالي عـام         1900

م، ثم أخيـرًا كينـدي قبـل عـدة سـنوات؛ لـم          1903الملك اليوناني عام    
أنهـا سـتحكم إيطاليـا أو اليونـان، أو أنهـا سـتأخذ بزمـام              تفكر مطلقـًا ب   

األمور في أمريكا، فهي تعرف أن شـعوب هـذه البلـدان لـن تمكنهـا مـن              
الحكم، ال بل إنها سـتزج بهـا فـي الـسجن، وسـتتخذ فـي حقهـا أقـصى            

  . العقوبات من حيث كونها منظمات إجرامية
مــن هــذه المنظمــات كانــت تغتــال بفعــل خلفيــات يــسارية، ولكــن    



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 77

ثورية، رومانـسية، غيـر بلـوغ الحكـم، علـى األقـل فـي               " مثاليات"أجل  
  . بلدانها

ــات       ــإن المنظمـ ــد، فـ ــر المجيـ ــا المعاصـ ــي تاريخنـ ــدنا وفـ ــا عنـ أمـ
اإلرهابية تحكم وُتسير شؤون البالد، بل ربما عبـر هـؤالء اإلرهـابيون             
في مخيلة الشعوب كأبطال وطنيين وصلوا إلى السلطة بحـد الـسيف،           

  ! ائمهم هكذا أفعال بطولة وفروسيةفتصبح جر
عربيـــًا " أنــدرياس بـــادر مــاينهوف  "ولهــذا ال نــستبعد لـــو كــان    

ألهلتـــه عملياتـــه اإلجراميـــة ألن يكـــون رئيـــسًا إلحـــدى الجمهوريـــات       
الــــزعيم " رنــــاتو كورتــــشيو"ولــــو كــــان . العربيــــة الثوريــــة التقدميــــة 

كــم أحــد التــاريخي لعــصابة األلويــة الحمــراء عربيــًا أيــضًا؛ لكــان قــد ح  
" فوراكوشـــيغا نوبـــو"ولـــو كانـــت الملكـــة الحمـــراء  . األقطـــار العربيـــة

رئيسة الجيش األحمـر اليابـاني عربيـة هـي األخـرى؛ لكانـت اليـوم علـى            
  . رأس القيادة في أحد أنحاء هذه المنطقة المرزوءة بجهلها وبتخلفها

ظلت هذه األمة محظورًا عليها أن تـتكلم، أو تتـصرف، أو حتـى            
أجــل أن نحكمهــا، البــد مــن العبــور علــى عــدد كبيــر مــن     ومــن . تفكــر

  .الجماجم واألجساد
ــام عبـــدالفتاح إســـماعيل فـــي عـــدن أنهـــى    زعيمـــين - قـــتًال–نظـ

عربيين في أربع وعشرين ساعة، ومع هذا فهو ما يزال النظام الحـاكم   
فــي هــذه المنــاطق المتخلفــة لــن يــؤدي إلــى  " الحــوار"إن . فــي الــيمن

ي هذه األجزاء المقهـورة، ال تعنـي إال الفوضـى    نتيجة، والديمقراطية ف 
فالحــسم الوحيــد ال يمكــن أن يــأتي إال مــن فوهــة    . والبلبلــة والــضياع 

  ! مدفع، أو من تحت عجلة دبابة
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إن مقتــل اإلنــسان فــي هــذه األقطــار يــستوي مــع مقتــل عجــل أو 
  !خروف

 وهو وراء كل األحزاب الـشيوعية العريقـة      –االتحاد السوفييتي   
 ال يمكـن أن يطلـب إلـى رئـيس الحـزب الـشيوعي اإليطـالي            –في أوربا   

ــق تــصفية زعمــاء الحــزب          ــا عــن طري ــم فــي إيطالي ــصل إلــى الحك أن ي
الـــديمقراطي المـــسيحي، وال يمكـــن أن يطلـــب إليـــه أن يقبـــل بوجـــود   

فهــو . جنــود أجانــب علــى األراضــي اإليطاليــة لحمايــة حكمــه وترســيخه
 أخـرى غيـر لغـة القتـل،         "حـوار "يدرك أن الشعب اإليطالي يعرف لغـة        

وهـــو قـــد يبلـــغ أهدافـــه فـــي هـــذا القطـــر األوربـــي . وغيــر لغـــة المـــوت 
  . ، ال تمتهن القنص والتفجير"متحضرة"بوسائل 

لكن االتحاد السوفيتي لم يتردد لحظة واحدة فـي تعبئـة جـسور            
جويــة بــأدوات الــدمار نحــو أنغــوال، وأثيوبيــا، وعــدن للتبــشير بــالفكرة  

بــل إن . لحكــام الــذين ســيؤدون رســالتهم بأمانــة  الــشيوعية، ولتثبيــت ا
طموحه الذي ال يتجاوز في أوربا تعميم فكره النظـام االشـتراكي، قـد            
يبلــغ مــستوى أكثــر تفوقــًا عنــدما يكــون عالمنــا الثالــث هــو الهــدف؛          
فيصل هذا الطموح إلى مستوى استغالل الثروات القومية، والحصول     

والسبب بـسيط، فهـو يعـرف       . على القواعد العسكرية الجوية والبحرية    
أن الشعوب األوربية سوف ال تجد أي حرج في مقاومة نوايـاه، مهمـا              
كـان حكامهـا ممعنـين فـي موالتـه، بينمـا يـدرك علـى الجانـب اآلخــر أن          
شــعوبنا المــسكينة ال تــستطيع أن تــرى إّال مــا يــراه حكامهــا، وهــي لــو   

تـسحل،   غير ذلك؛ فـإن مـصيرها أن تـسحق وأن      - ال سمح الله   -رأت  
  .وأن تقذف إلى ما وراء الشمس

 إن مـــن مبـــادئ حـــسن الـــوالء عنـــدنا، هـــو الطاعـــة المطلقـــة        
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أمــا الــشعب فيجــب أن يرتــاح،  . للحــاكم، وإخالصــه لكــل همــوم الــوطن 
وأي . وأال يــشغل نفــسه بالــسياسة، فالحــاكم يقــوم عنــه بكــل المهمــات 

مــواطن تــسول لــه نفــسه بغيــر ذلــك؛ فــإن أقــل مــا يوصــف بــه، هــو أنــه   
ومعرقــل لجهــود الحــزب؛ ولهــذا يجــب .. وخــائن.. ورجعــي.. إمبريــالي
أو رميـًا بالرصـاص   .. يجب القضاء عليه ذبحـًا كمـا الـشاه    !! أن ينتهي 

  .كما الخنازير
  . شيء آخر أكثر إيالمًا

هو أن القوى الشيوعية كانت تحرص فـي منطقـة، مثـل المنطقـة          
ب تقرأ، وتكتـب،    األوربية على أن تتعامل مع الشعوب؛ ألن هذه الشعو        

وهي قبل كل هـذا، وبعـد كـل هـذا؛      . وتفهم، وتفكر، وتختار، وترفض   
 أو النظــام الــسياسي ةالجهــة الوحيــدة التــي تحــدد نوعيــة األيديولوجيــ

الذي يجب أن تتعامل معه؛ لهذا فإن من مصلحتها أن تسعى إلى هذه 
ــات الـــسياسية، وتـــستغل     ــادل، وتختلـــق األزمـ ــاور، وتجـ الـــشعوب فتحـ

ــضائقا ــنظم القائمــة، وتزجــي الوعــود      ال ــي ال ــشكك ف ــصادية، وت ت االقت
الخضراء، وتراهن على المـستقبل الطـوبي؛ فتقـيم المنـاظرات، وتعقـد          
النـــــدوات، وتـــــصدر المؤلفـــــات والنـــــشرات واإلعالنـــــات، وتـــــستقطب  
ــال       ــات وعمــ ــالب الجامعــ ــصحافة وطــ ــال الــ ــانين ورجــ ــين والفنــ المثقفــ

هـذه المنـاورات الطويلـة      وقـد تغـرق فـي       . المصانع، ويظل األمر هكذا   
  .وغالبًا ما يحصل شيء من هذا! التي ال تنتهي

لكن القوى التقدمية في منطقة، مثل منطقة العالم الثالـث، كانـت       
ال تــستخدم أي وســيلة مــن هــذه الوســائل المملــة التــي تلــتهم الوقــت    

فهـي ال تتعامــل مـع الـشعوب مطلقــًا ألسـباب ال يحـيط بهــا إّال      . وتقتلـه 
ار والمتكبر، ومنها أن هـذه الـشعـــــوب، هـي شعـــــوب أميـة              البارئ الجب 
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ــا الحـــق فـــي أن     ــر، ولـــيس لهـ ــم، وال تفكـ ال تقـــرأ، وال تكتـــب، وال تفهـ
إن مــن واجبهــا أن   . تختار،كمــا أنــه لــيس مــن صــالحياتها أن تــرفض     

تــذعن فقــط، وأن تــساق نحــو منــاطق العمــل واإلنتــاج كالماشــية، وأن  
إنها غير قادرة على االشتراك في   . البهائميقدم لها األكل في زرائبها ك     

تحديد هوية النظام الذي يتعامل معها، وعلـى هـذا األسـاس يجـب أن      
  !يقوم بهذه المهمة عنها غيرها

  توجــــــــه القــــــــوى التقدميــــــــة نحــــــــو الــــــــشعوب فــــــــي عالمنــــــــا  
ــد وهــو مــضيعة للوقــت    ــر مفي ــق     . إًذا غي ــد مــن خل ــا كــان الب ومــن هن

المـــواطن إلـــى مـــستقبل أحلـــى  اســـتراتيجية حيويـــة لألخـــذ بيـــد هـــذا  
وأجمـــــل، ومـــــن ثـــــم اختـــــاروا القـــــوة، والقهـــــر، والقتـــــل، والقنابـــــل،  

وكان البد من تحديد جهة تنفذ هذه االستراتيجية بأمانة      . والرصاص
وبــــدون تـــــردد، ودون الـــــشعور بـــــأي حـــــرج، فجـــــاء التركيـــــز علـــــى  

، مثل منغستو، وعلى الثوريين الفوضويين، مثل عبدالفتاح        "العسكر"
مفعــول مطلــق  "يل فــي عــدن، الــذي جنــدل الرؤســاء جندلــة      إســماع

  !".أيضًا
فالــشعوب ملغـــاة تمامـــًا مـــن اســـتراتيجية الـــسلطة الحاكمـــة فـــي  

فـردًا أو   "وهذه الشعوب عليها أن تأخذ بأفكار الحـاكم         . العالم الثالث 
  . قهرًا؛ ألنه لن يكون بمقدورها أن تعتنقها اختيارًا" مؤسسة

ي تــصرفاتها اليوميــة، وفــي طريقــة فــي أنمــاط حيــاة شــعوبنا، وفــ 
اســـتيعابها لمـــشاكلها الداخليـــة والخارجيـــة، وفـــي مواقفهـــا مـــن هـــذه   
المـــشاكل؛ مـــا يبـــرر وجـــود اللـــصوص وقطـــاع الطـــرق علـــى عـــروش    

  !الحكم، وما يسوغ بقاء القتلة والسفاحين في واجهات القيادة
ــيمن مــثالً   ــة رؤســاء، وســفكوا    : نقــول.. فــي ال ــوا ثالث مــثًال، قتل
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م، ونثــروا أشــالءهم، فــي مــدة ال تكفــي مطلقــًا لتهيئــة مرشــح        دمــاءه
. حزبي واحد لرئاسة بلدية إحدى المدن الصغيرة في دولـة متحـضرة           

  ! قتلوهم، واستمروا يحكمون
لم يسألوا أبـدًا عـن اهتـزاز الثقـة الـشعبية فـيهم، فهـذه الثقـة لـم              

ي تكن أصًال طريقهم إلى السلطة، وهم ليـسوا فـي حاجاتهـا لبقـائهم فـ                
  . الحكم

هم يعرفون أن أي شعب في العالم ال يمكن أن يولي ثقتـه قـاتال       
أو إرهابيــا، وهــم بوصــفهم قتلــة وإرهــابيين، لــم يكــن منافيــًا لطبيعــتهم   

  . وألخالقياتهم أن يبقوا على أنفسهم في الحكم
نعـم قلنـا ذلـك، ولكـن تاريخنـا المعاصـر كلـه،              ! في اليمن؟ : قلنا

الـــذين حكمـــوا هــذه الـــشعوب وأذلوهـــا  فالزعمــاء  . هــو تـــاريخ الـــيمن 
  .جاؤوا دائمًا على ظهر دبابة، أو خرجوا إلى الناس من فوهة مدفع

الـــشعب العربـــي لـــم يحـــاول أن يفـــرض احترامـــه علــــــــــى طـــالبي  
الحكــم والطــامحين إلــى الــسلطة، ولهــذا ظــل موضــوعًا حيويــًا لإلهانــة  

  . وللعار
فرنـسا  ) حـاكم (ن  فرانسوا ميتران االشـتراكي كـان يريـد أن يكـو          

بــدًال مــن ديغــول، ثــم بــدًال مــن جــورج بومبيــدو، ثــم أخيــرًا بــدال مــن    
وقــد خــاض مــن أجــل ذلــك عــدة معــارك انتخابيــة،   . جيــسكار ديــستان
لقــد أضـاع مـن عمـره أكثــر مـن ثالثـين سـنة، وهــو       . وفـشل فيهـا كلهـا   

. يــسعى نحــو الحكــم، يريــد أن يكــون ســيد فرنــسا األول دون جــدوى 
 أن يختصر هذه السنوات الثالثين فـي سـاعة واحـدة،     لقد كان بإمكانه  

كان بإمكانه أن يغتال ديغـول، أو    . ويحكم ثالث قوة صناعية في العالم     
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بومبيـــدو، أو جيـــسكار ديـــستان؛ فيكـــون اآلمـــر النـــاهي فـــي اإلليزيـــة،   
  !وينتهي األمر

وجـــورج مارشـــيه الـــشيوعي ظـــل يريـــد أن تـــصبح فرنـــسا قـــوة   
ر البيانــات، وألقــى الخطابــات، وعقــد شــيوعية كبــرى فــي أوربــا، فأصــد

المؤتمرات، ودخل بحزبه االنتخابات النيابية وغيـر النيابيـة، ومـع هـذا      
فقــد تبــدد كفاحــه أيمــا تبــدد، فلــم تــصبح فرنــسا شــيوعية علــى طــول  

لقـد أضـاع مارشـيه عمـرًا كـامًال مـن أجـل              . سنين هـذا الـصراع الحـاد      
 اآلخـر أن يختـصر      تحويل بـالده إلـى قـوة شـيوعية، وكـان بإمكانـه هـو              

كـــل هـــذه الـــسنين الممتـــدة فـــي يـــوم وليليـــة، فيؤلـــب بعـــض وحـــدات   
الجــيش، ويعــد النقــالب عــسكري ضــد رؤســاء الجمهوريــة الفرنــسية        
الخامسة، فيصل إلى السلطة، ويفرض الحـزب الواحـد الحاكم،فتـصبح           

  .فرنسا شيوعية رغم أنف الفرنسيين، ورغم أنف التاريخ
نـًا؛ ألن الـشعب الفرنـسي شـعب غيـر         إن أمرًا كهـذا ألـم يكـن ممك        

ولــه .. ولــه كرامــة.. أمــي، وشــعب يفكــر، ويختــار، ويــرفض، ولــه إرادة 
  . كبرياء

يــا شــعوب العــالم الثالــث، البــد أن تــدخلي المدرســة، والبــد أن   
والبـــد أن تتعلمـــي مبـــادئ التـــاريخ  ! تقـــرأي كتـــب الهجـــاء والمطالعـــة 

  . والجغرافيا
يــــه عالمــــة متعلمــــة،  وعنــــدما يجــــيء اليــــوم الــــذي تــــصبحين ف 

سـتعترفين بخجــل أنــه كانـت هنــاك مرحلــة تاريخيــة مـا لــم تكــوني فيهــا    
كنت كاألغنام ! ، بل كنت مجردة من أي إرادة، ومن أي رأي)محترمة(

: نقــول. تحــاش إلــى المرعــى بعــصا، وتــساق إلــى الزرائــب بعــصا أيــضاً 
عندما يجيء اليوم الذي تستطيعين فيه أن تفكي الحرف ستتبينين أن 
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لك كبريـاء قـد ديـست، وأن لـك تراثـا قـد أحـرق، وأن لـك تاريخـا قـد               
شوه، وأن لك عقائد قد مسخت، وأن لك ثروات قد التهمت وامتصت       

  ! وبددت
ومـن سـيكون منغـستو      ! من سيكون فيدال في تاريخ األرجنتين؟     

لـن يكونـا أكثـر مـن سـجانين غليظـين يقفـان علـى             ! في تاريخ أثيوبيا؟  
ه اآلخـر لإلمبراطوريــة البـشرية، ولـن يكونــا    أوسـع أبـواب ســجون الوجـ   

أكثــر مــن جالديــن يــشهران خناجرهمــا فــي ســاحات اإلبــادة الجماعيــة،  
  !يوم ينحر البشر كما تنحر الخنازير

العــــرب عنــــدهم قائمــــة طويلــــة مــــن الــــسجانين، والجالديـــــن،       
والـــوطن عنـــد هـــؤالء  !.. الـــسياسية) القـــوادة(ومحترفـــي التهريـــب، و

طوعـًا أو كرهـًا،   ) الزبون(أن تنقاد إلى سرير   سوى عاهرة ليل، يجب     
  . للسمسار) البقشيش(ما دام أنه سيدفع قيمة 
مملــوك يبيعــه ســيده متــى شــاء، ويبقــى ) عبــد(والــوطن عنــدهم 

، أو ســمل )الخــصي(عليــه متــى شــاء، وأن عــصى أو تمــرد، فــدواؤه    
  !العينين

، يجـب أن يتجـاوز موظـف    )الحـشيش (والوطن عندهم رطل من   
وإن تكلم هـذا الموظـف، فالمـسدسات الـصامتة أو الـصاعقة          الحدود،  

  .تتولى شرح الفكرة له باقتضاب، اقتض بي شديد
أال تـــرون أن أنـــدرياس بـــادر مـــاينهوف كـــان مخـــوًال ألن يـــصبح 

  !رئيسًا إلحدى الدول العربية؟
، وكـان ضـد اإلمبرياليـة العالميـة، وأيـضًا      "ثوريًا"هو أيضًا كان  

ــع   ــاء   كــــان يريــــد تحطــــيم مجتمــ ــى إنهــ ــان يطمــــح إلــ االســــتهالك، وكــ
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  .البرجوازية الغربية، وكان يعبد البرولتاريا

كان يحمل في رأسه كل أدوات ومثاليـات حـرب الطبقـات، وكـان          
يقتــل، و يفجــر القنابــل، ويثيــر الرعــب فــي كــل أرجــاء ألمانيــا وأوربــا     

ــم ينفــذ     )الــشقي(لكــن مــشكلة هــذا   . عمومــًا ــًا، ول ــم يكــن عربي ــه ل ، أن
 بلد عربي، ولم يلطخ سترته وبنطلونه بـدماء عربيـة، وإال    جرائمه في 

لكان أصبح زعيمًا مبجًال يدعى إلى مؤتمرات القمة، ويبعث لـه زعمـاء       
الدول األخرى برقيات التهاني في مناسبات توليـه الـسلطة، ويستـشار            
فـــي مـــستقبل قـــضية فلـــسطين ومـــصير القـــدس الـــشريف، وتتناقـــل        

  !عربي وحقوق اإلنسانالصحف تصريحاته حول التضامن ال

بادر ماينهوف شاء لـه حظـه العـاثر أن يكـون ألمانيـًا، وأن يقـوم             
بعمليات القتل في األماكن الخطأ، وضد الشعب الخطـأ، فمـا كـان مـن            
نصيبه سوى مالحقة البـوليس، ومطـاردة رجـال المباحـث، ثـم الـسجن             

 – بـــدون أســـف –الـــذي بقـــي فيــــــــه حتـــى انتحــــــر، فودعـــت ألمانيـــا   
احًا مجرمًا كــــان يمكن أن يكون فـي غيـر بـالده سـلطانًا، وزعيمـًا،                سفِّ

  . وقائدًا
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 :بالوما بيكاسو
 تستحم في الدماء

  
هذا هو اسم ابنة سيد رسامي القرن العشرين، الرجـل       .. بالوما
  .بيكاسو.. األسطورة

هذه الطفلة الشرسة كانت تعبر دائمًا عن عقوقها لالسم الثقيـل            
ــا الفـــضائح التـــي لـــم تتـــردد فـــي    الـــذي تحملـــ ه بطـــرق مختلفـــة، ومنهـ

اقترافهـــا رفـــضًا الســـم والـــدها العظـــيم، وهـــي فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة   
ــت ــدموازيل بيكاســـو   : "أعلنـ ــض أن أكـــون مـ ــد رددت ذلـــك  "أرفـ ، وقـ

لسنوات طويلة، ولكن الناس كانوا دائمـًا يـصرون علـى أن تكـون هـذه       
  !منهامدموازيل بيكاسو على الرغم : الطفلة الشرود

تدخل إلى مقهى، إلى مطعم، إلى فندق، أو تمـشي فـي الـشارع،        
إنهـم ينظـرون إليهـا كـأي فتـاة جميلـة فقـط،             . ال يهتم بها الناس كثيـراً     

ولكنهم عندما يتأملون ويقرؤون في وجهها حـروف اسـم أبيهـا الكبيـر              
، يحنــون رؤوســهم تحيــة لــإلرث الجبــار الــذي تركــه هــذا         "بيكاســو"

تفون بها، يزفونها إلى حيث تريـد، كـأنهم يريـدون       الرجل للبشرية، يح  
أن ينفذوا من خـالل عيونهـا الـسوداء، وشـعرها الحالـك، إلـى مـا كـان                    
يخفيه أبوها داخل جمجمته الرحبة من إرهاصات مافتئ يتحدث عنهـا            
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  . تاريخ الفن العالمي في كل مكان بإسهاب وشوق
" حقـد ال"، يضايقها، يـذكي جـذوة       "بالوما"كل هذا كان يؤرق     

تريـد أن   . فهي تريد أن تكون بالوما وكفـى، بـدون بيكاسـو          . في ذاتها 
ــة الرســام    " بالومــا"يحتفــي بهــا النــاس؛ ألنهــا    فقــط ، ولــيس ألنهــا ابن

  .الضخم المدهش
ولكن إذا لم يكن األمر مرده استقاللية مثالية، فما الذي يختفـي   
 إذًا وراء هــذا العقـــوق، فــي حـــين أن كــل شـــاب أو شــابة مـــن جيلهـــا    

  .يتمنى أن يكون ابنًا أو ابنة لبيكاسو
القـصة تبــدأ منـذ أن كانــت بالومـا طفلــة مـع أخيهــا كلـود يتفيــآن      

ــرة   : ظــالل عمالقــين  بيكاســو األب، وفرانــسوازجيلو األم، وهــذه األخي
هي المرأة الجسور التي استطاعت أن تقـف فـي يـوم مـا تحـت منـاخير          

ًا أجيد الرسم، إنها ، فأنا أيض"أيش يعني بيكاسو: "بيكاسو لتقول له 
أيضًا المرأة الوحيدة بين النساء الالتـي عـرفهن بيكاسـو التـي سـحبت               
نفـــسها مـــن جانبـــه، وأدارت لـــه ظهرهـــا، وفارقتـــه وهـــي تلـــوح بيـــدها   

فالمعتـــاد والمـــألوف والمعـــروف أن بيكاســـو، هـــو ". تـــشاو بيكاســـو"
الذي يغـادر نـساءه، ولكـن مـع فرانـسوازجيلو، كـان هـو المطعـون فـي                   

  .  وجبروته؛ ألنها هي التي تركتهعزته
فرنــسوازجيلو تركــت بيكاســو وفرنــسا كلهــا لتبنــي حيــاة جديــدة 
فــي كاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهنــاك أنــشأت مرســمًا،   
وفيه أخذت تقـدم للنـاس لوحاتهـا وأعمالهـا الفنيـة، كأنهـا كانـت تحلـم                 

  ! بتخطي بيكاسو وتجاوزه
هـي الطفلـة المدللـة لبيكاســو،    " الومــاب"فـي هـذه األثنـاء، كانـت     
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ــود العــزاء عــن كــل مــا فقــد برحيــل          وكــان يجــد فيهــا وفــي أخيهــا كل
فرانــسوازجيلو، فقــد كانــا العــالج لطعنــة األم التــي مــا تــزال تــوقظ فــي  
األسد الجريح كل دواعي األلم، ولقد كان يؤكد على زوجته الجديدة      

  . األمومةبأن تولي الطفلين كل ما يفتقران إليه من حنان 
ــرة        ــم ينقــذ بالومــا مــن مــضاعفات نفــسية خطي ولكــن كــل هــذا ل
معقدة بجبـروت األب، وغطرسـة األم، وكـل هـذا لـم يغنهـا عـن الجـوع                 

الجمـــوح لتلـــك األم التـــي اســـتطاعت أن " الجبهـــة"الـــشديد لتحـــسس 
. تتمرد على طاعة إنسان كله مجد، وكله تاريخ وعبقرية، هو بيكاسو  

ته أمها حمقًا، بـل وجـدت فيـه كبريـاء، ولهـذا             لم تجد بالوما فيما فعل    
برافــوا : "كانــت لــديها الرغبــة الحيــة الدائمــة فــي أن تــشد علــى يــدها   

  !!". ماما
بالوما لم تكتشف هـذه الرغبـة فـي نفـسها بوضـوح تـام، إّال بعـد            

ــة   "أن تعــيش مــع بيكاســو "أن أصــدرت أمهــا كتــاب  ، ويقــع فــي أربــع مئ
هـذا الكتـاب    . مئـة ألـف نـسخة     صفحة، وكان قد ُطبع منه يومها خمس        

نزل على رأس بيكاسو كالصاعقة، لقد شرحت فيه فرانـسوازجيلو كـل        
كانـت هـذه هـي الطعنـة الثانيـة          . ما كان بيكاسو ال يـود إظهـاره للنـاس         

ــزداد         ــرح ي ــا ب ــذي أدرك اآلن أن ألمــه م ــاء بيكاســو، ال فــي عمــق كبري
 ذلـك األلـم فـي    تفاقمًا، وأن امرأته المارقة فرانسوازجيلو ما تفتـأ تنكـأ      

كــل مناســبة مواتيــة، مــستخدمة مــن األســلحة أقواهــا، ومــن الوســائل      
الكتب، في مواجهة جبل شاهق في حجـم بيكاسـو، ثـم شـرع             : أمضاها

بيكاسو نفسه في ترجمة ذلك األلم في أشكال من الحقد المرير الذي             
 أن يفــرز شــيئًا مــن  - علــى الــرغم مــن حــب بيكاســو لبالومــا    –يــشاء 

ى ســلوك الوالــد نحــو ابنتــه، فهــي ابنــة المــرأة العاصــية     مــضاعفاته علــ 
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الــشريرة فرانــسواز جيلــو، وال مجــال للهــرب مــن هــذه الحقيقــة، وال        
ــين األب      ــة بـ ــة للعالقـ ــن أي معالجـ ــتبعادها مـ ــا أو اسـ ــة لمراوغتهـ فرصـ

  !لم يكن بإمكانه إّال أن يتصور أمها فيها.. ال.. ال.. وابنته
أبيهـا، كانــت تـضع أصــبعها   بالومـا فـي خــالل حياتهـا بــالقرب مـن     

كـان  . كل يـوم جديـد علـى مـوطن مـن مـواطن حـب التـسلط فـي أبيهـا                 
هذا يغذي إعجابهـا بأمهـا التـي اسـتطاعت أن تـذل فيـه هـذا التـسلط،                 
ويعزز هذا اإلعجاب حاجـة طبيعيـة دفينـة فـي ذاتهـا، تتمثـل فـي رغبـة                    

  ! االستئناس إلى عطف األمومة الحقيقي
لـك بوضـوح عنـدما نـشبت المعركـة      استطاعت بالومـا أن تقـول ذ      

، إذ انضمت بالوما "أن تعيش مع بيكاسو"بين األم واألب حول كتاب 
عمـل بيكاسـو كـل مـا فـي وسـعه       . إلى حزب األم، وكذلك أخوها كلـود      

بالمال والجاه، بالسمعة، وبالعنف، على أال يدخل الكتـاب إلـى فرنـسا،     
. يــف بيكاســوحيــث يقــيم، ولكــن النــصر هــذه المــرة أيــضًا لــم يكــن حل  

فالسلطات الفرنسية لم تجد في يد بيكاسو ما يمكنها قانونيًا من منع 
أجل، كانت هـذه هـي      . دخول الكتاب إلى فرنسا، فسمحت له بالدخول      

.  من صدر العمالق الذي ال يتعب      - فعًال   -الطعنة الثالثة التي تمكنت     
  . طعنة سددتها إليه األم، وصفقت لها بالوما وأخوها كلود

  .  بيكاسو سالحه إلى الجدار واستراحأسند
بالوما، وكلود بأن : أخذ على نفسه من يومها أال يسمح لولديه

يقــاباله أو يلتقيــاه مــا عــاش، ومــن هنــا كانــت بدايــة هجــرة بالومــا إلــى  
  . فضائها الخاص، وتواجدها وحيدة، ال أبًا معها، وال أمًا حولها

هــو الرغبــة فــي  إرث بالومــا األخالقــي الــذي أخذتــه عــن أمهــا، و  
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المــروق والعنــاد، وإرثهــا النفــسي والغريــزي الــذي أخذتــه عــن أبيهــا،     
 علــى -وهــو الرغبــة فــي البــروز إلــى الواجهــة دائمــًا، ورد الفعــل الــذي  

صـورة  ": صـورتين " يرفض أن يستقبلها الناس علـى        -أساس ما تقدم  
لــيس فيهــا أي اهتمــام أو عنايــة، عنــدما ال يعلمــون بــأن عالقــة نــسب    

وصــورة الحفـاوة واإلكبــار عنـدما يــبلغهم أنهــا   . ربطهــا ببيكاسـو قويـة ت 
  .ابنه الرسام العظيم

كــل هــذه األشــياء كانــت تثيــر فــي داخلهــا الحــسد لهــذا الوالــد      
ــاس         ــى أن الن ــا، حت ــا وأخيه ــا، وعــن أمه ــذي اســتبد بكــل شــيء عنه ال
ينسون أنها إنسان له مشاعره وهمومه ومـشاكله الخاصـة، ويتـذكرون     

وعنـدما يجلـسون إليهـا، فهـم اليـسألونها عـن            .  بيكاسـو  فقط أنها ابنـة   
حياتها، عن نشاطها، عن مـستقبلها، عـن عملهـا، بـل يـسألونها دائمـًا                
عن أبيها، عن حياته الخاصة، عن شؤونه الخاصـة، كيـف يأكـل؟ كيـف      

كيــــــف يعامــــــل أوالده !.. يــــــشرب؟؟ متــــــى ينــــــام؟؟ متــــــى يرســــــم؟ 
  .إلخ!.. وأسرته؟

كفايـة  : "ة فـي أن تقـول لكـل هـؤالء    وكان ذلك يدفعها إلـى الرغبـ      
ــألوني عـــن نفـــسي، بمعنـــى آخـــر "يانـــاس كانـــت تريـــد أن تعلـــن  : ، اسـ

استقاللها عن بيكاسو، كانت تريد أن تقذف هذا االسم إلـى الجحـيم،           
كانت تريـد تكـوين شخـصية مـستقلة يتحـدث عنهـا النـاس بمعـزل عـن                   

  . بيكاسو
ي، بعـد  كان يعزز ذلك شيء من الغضب علـى األب المتجبـر الـذ          

أن طردها وأخاها، أخذ يبعث لهما شهريًا من المال ما يستطيعان أن       
ــي         ــًا فـ ــان إمعانـ ــا كـ ــا، وإنمـ ــوًا عليهمـ ــك حنـ ــن ذلـ ــم يكـ ــه، ولـ ــشا بـ يعيـ

  !كبرياؤه هو!.. الكبرياء
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بالوما حزمت حقائبها وشدت الرحـال إلـى نيويـورك، ومـن هنـاك       
ــر فــضاءات بيك      ــدة، فــي فــضاء غي ــدأ حياتهــا الجدي اســو، أرادت أن تب

فعملـت رســامة ومـصممة، ثــم ذهبـت إلــى رومـا، وهنــاك أخـذت تــصمم      
تركـت هـذه المهنـة، واشـتركت     . حقائب يدوية، وأحذية، وأغطية أسرة    

  . في تصنيع المجوهرات في أكبر مخزن للمجوهرات في أثينا باليونان
كانــــت فــــي كــــل تنقالتهــــا تحــــاول أن تخفــــي عــــن النــــاس أنهــــا    

سها ولآلخــرين أنهــا تــستطيع أن تكــون  مــدموازيل بيكاســو؛ لتثبــت لنفــ 
  . شيئًا آخر مجردًا من سمعة أبيها

لــم يحــالف بالومــا أي نجــاح فــي مــسارها الطويــل الــذي أخذتــه   
علــى نفـــسها، فالنـــاس ينـــسون أنهــا رســـامة، وينـــسون أنهـــا مـــصممة،   

  ! وينسون أنها مخترعة مجوهرات، ويتذكرون فقط أنها ابنة بيكاسو
ــابوس    ــي وحــدتها، وفــي     .. هــذا هــو االســم الك الــذي يرهقهــا ف

صــحوها ونومهــا، وفــي غــدوها ورواحهــا، فــي األمــاكن العامــة، أو مــع    
  .صديقاتها

واليريـان  "عندما جاء إليها المخرج وكاتب الـسيناريو البولـوني          
ــه     " يوروفكزيـــك ــة فيلمـ ــي بطولـ ــراكها فـ ــي إشـ ــه فـ ــا رغبتـ يعـــرض عليهـ

العــرض، لــم ، كانــت بالومــا مهيــأة نفــسيًا لقبــول  "قــصص ال أخالقيــة"
ــي،         ــيلم ال أخالقــي، وغب ــأن هــذا الف ــا ب ــرغم مــن معرفته ــى ال تمــانع عل

  . ومبتذل
ــي رأســه خطــة صــفقة          ــدفن ف ــان ي ــا المخــرج ك ــدما جــاء إليه عن

إقنـاع بالومـا باالشـتراك فـي الفـيلم، لـيس ألنهـا              : تجارية ضخمة، وهي  
ممثلة قديرة، فهذه أول مـشاركة فعليـة لهـا فـي الـسينما، ولـيس ألنهـا                 
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، فهناك بين نجوم الخالعـة واإلغـراء مـن هـن فـي مثـل جمالهـا،               جميلة
ــة بيكاســو      ــا، ولكنهــا، أهــم مــن ذلــك، ابن ــاس . أو ربمــا أجمــل منه والن
  . سيتهافتون على الفيلم ليروا ما تفعله بجسدها ابنة بيكاسو

بالوما كانت تـدرك كـل مـا يـدور فـي رأس المخـرج، ولكنهـا هـي                   
سبين معنـويين سـيتمخض عنـه    األخرى كانت تدفن في رأسها أحد مك    

إمــا فــضيحة مجلجلــة تــشغل النــاس بهــا، وتــصرفهم عــن   : عملهــا هــذا
االهتمـــام بأبيهـــا، وإمـــا مجـــد تحققـــه فـــي عـــالم الـــسينما، يفـــضي إلـــى 
الهــدف نفــسه، وهــو الحــديث عــن بالومــا الممثلــة الجديــدة الناجحــة،     

  ". بالوما ابنة بيكاسو"والكف عن الحديث عن 
وفي وقـت  . لمخرج، واشتركت في الفيلمغمزت بإحدى عينيها ل   

الحــق، ذهــب النــاس لمــشاهدته، وتكــالبوا بأعــداد كبيــرة علــى صــاالت   
ابتـسامة عريـضة تمـأل أشـداق        : السينما التي تعرضـه، وكانـت النتيجـة       

المخـرج ومنــت الفــيلم؛ ألنهمــا قــد حققـا الهــدف الــذي كانــا يطمحــان   
د بالومــا، فهــي إليــه، ولكــن كانــت هنــاك دمعــة ســاخنة، وأســى يحــز فــؤا 

ــم تظفــر       ــيلم كــل شــيء، ول ــأي - فــي المقابــل -خــسرت فــي هــذا الف  ب
 هنـا  -فالنـاس يتحـدثون عنهـا    . كانـت فـضيحة أخالقيـة فحـسب       . شيء
 بصفتها ابنة بيكاسو، بل ربما أكثر مـن الـسابق، ولـم يتحـدثوا             -أيضًا

عنها كفتاة خليعة اسمها بالوما، تنضم إلـى عـالم الخليعـات، بـل ظلـت        
كان الناس  . ، على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعته       "يكاسوابنة ب "

ينظــرون إليهــا فــي الــسابق بإكبــار؛ ألنهــا ابنــة بيكاســو، وهــم ينظــرون    
  .إليها اليوم باشمئزاز؛ ألنها ابنة بيكاسو أيضًا

  . الفيلم؟ ذهبُت لمشاهدته يومها
ــة        ــى الــصالة بأنــه ككــل األفــالم الغبي كنــت أتوقــع قبــل الــدخول إل
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ريــة المبتذلــة التــي تمــأل األســواق، وإنمــا ذهبــت، مثــل الكثيــرين      التجا
  .غيري، ألرى ماذا ستفعل بجسدها بالوما

يتكون الفـيلم مـن أربـع حكايـات، بالومـا تـؤدي دور البطولـة فـي                  
  . الحكاية الثالثة فقط من الفيلم

كـل حكايــات الفــيلم األربــع، وبالــذات حكايــة بالومــا مليئــة بــالعهر  
كــن للحكايــة أو لبالومــا أي هــدف غيــر إضــرام جــذوة   واالبتــذال، لــم ي

في الفـيلم   " حصتها"تنهي بالوما   . العاطفة المريضة لدى المشاهدين   
  . كبير يفيض بالدماء الحمراء) بانيو(باالستحمام في 

صــحيح أن بيكاســو ألِّــف مــسرحية طويلــة، بطلتهــا تقــدم دورهــا   
وتجاريـــة فـــي كـــل المـــسرحية بطريقـــة خليعـــة، ولكنهـــا ليـــست مبتذلـــة 

وجافــة، ومفتقــرة لكــل معطيــات الفــن واإلبــداع، كمــا فعلــت بالومــا فــي   
  !! فيلمها

بالوما، انظري إلى الخلـف لتـرى عينـي هـذا الجبـار أبيـك خلفـك                 
إنــه ال يــستطيع أن يفعــل شــيئًا، لــيس لديــه مــن  . مــشحونتين بالــدموع

! مــات منــذ أن غادرتــه فرانــسوازجيلو  . حيلــة؛ ألنــه فنــان؛ وألنــه مــات  
 أن أخذت تجهز عليه بالطعنات المتوالية، كالـشهاب القادمـة مـن         ومنذ

  !عمق الجحيم
لــيس مطلوبــًا مــن العظمــاء أن يكونــوا عظمــاء دائمــًا فــي كــل          
شيء، فهم قد يكونون مـن أضـعف خلـق اللـه تجـاه بعـض التـصاريف،                  
وقد تخونهم عبقرياتهم في أمـور بـسيطة وعاديـة، وذلـك فقـط لمجـرد          

و أنها تذكرنا نحن بأن البلور الجميل الناصـع  أن تذكرهم ببشريتهم، أ 
  !المشع قبل للكسر أيضًا
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 : بدر بن عبدالمحسن

 ودمها الحار.. الجرأة الفاتنة

  

  !ينظم الشعر".. رجل طويل"بدر بن عبدالمحسن 
لفـظ  : "هذا قول هادئ يجترح السكون، وهو في تعريـف الكـالم          

  !"مفيد كاستقم
 اسـتقامة مـع سـياق حـديثنا هـذا، هـو          لكن األكثر إفادة، واألكثـر    

ــاح    ــن اإللحـ ــر مـ ــدر أكبـ ــول بقـ ــسن  : أن نقـ ــن عبدالمحـ ــدر بـ ــاعر "بـ شـ
  !، ينشر الحب في أنحاء األرض، وفي أنحائنا"طويل

فهـو ينفثـه   !.. فأنا أحسبه مكلِّفًا بإذاعـة الحـب بـين النـاس       ! أجل
  .في الهواء، يبثه في همس الماء

فهـو فـي    !  ال يكفـي   إن هـذا  ! فقـط؟ !.. شـاعر طويـل؟   : هل قلنـا  
الحـــق فـــارع الطـــول، يطـــول ويطـــول، حتـــى يغيـــب هامـــه فـــي ســـحاب   

أعنــي فــي الحقــل اليــافع، حقــل المغــامرة اللغويــة الجميلــة،     !.. الــشعر
  .حقل اإلبداع

كلما تقدمَت إلى العالم الشعري لبدر بن عبدالمحسن خطوة أو 
ا عنـد هـذا الـشاعر، إنمـ    " القـصيدة "خطوات، انتابك شعور ملـح بـأن     
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من الخطوط النابهـة، ومـن التقاطعـات، والتعـاري،     " مترف"هي إنجاز  
واأللـــوان، والـــضوء، والظـــالل، يتـــداخل فـــي فـــضائها الرحـــب الحلـــم،  

ويخـتلط فـي    . والوهم، والذكرى، والخوف، والوله، والفرح، والدهـشة      
  .جنابها الحي الماضي باآلتي، ويستوي على متنها الممكن والالممكن

 في غزلياته، وهي ُكثر، يحاول أن يقدم في كل وأحسب أن بدرًا
مرة تجربة جديدة في مسألة العشق، تلك المسألة التـي يخـوض فيهـا               
الكثيـــرون، ولكـــن القليلـــين هـــم الـــذين يقولـــون المفيـــد، والـــصميمي،   

  !والجديد الباهر
من القراءة األولى للقـصائد التـي يكتبهـا بـدر، يتملكـك إحـساس               

. ر له في كل يوم تجربة جديدة مع الحبكاسح بأن هذا الرجل الشاع
وتجارب الشعراء دائمًا مـستفزة، ومحرضـة، فهـم فـي عـالمهم الخـاص                

فــي كــل " يحبــون"الــذي ينــسجونه مــن غــشاء القلــب، وخيــوط الــدم؛  
لكنــه الحــب فــي مجالــه  . لحظــة، بــل فــي كــل مــا هــو أشــح مــن اللحظــة  

ًا اسـتجابة  ذلـك الحـب الـذي ال يـأتي أبـد     . الفسيح، األبيض، الالمنتهـي   
لمجرد لنشوة، أو إرضاء لغرض النزوة، بل يهطل في سخاء من أجل     

هــؤالء النــاس الــذين   . الــروح، ومــن أجــل الفــن، أو مــن أجــل النــاس      
يكتشفون فجأة، وفي كل يوم، أن عليهم أن يتعلموا الحب من جديد،      

. هذا الحب الذي يلقيه عليهم في دروس عامة الشعراء وليس غيـرهم  
  ! حب في قصده وغايته، للحبالحب الذي هو

شـعرت بأنـه يـدفعني      " قصيدة"فكلما قرأت له    ! عجيب أمر بدر  
ــة         ــه مطارحـ ــه فيـ ــان لـ ــد كـ ــشهد جديـ ــو مـ ــوادة، نحـ ــال هـ ــي بـ ــن كتفـ مـ

مع الحـب، وفـي نهايـة كـل مـشهد كـأنني أسـمعه يـردد دون              " مختلفة"
  :كلل
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  !يالعطش.. آه
  جّفت شفاهي

  وصوتي الواهي ارتعش
  الو حبيبي ما سقاني ألم
  !وللعطش.. لو شربت أظما لحبيبي

ــد، فــي        ــم العطــش مــن جدي ديمومــة العطــش، والوصــل، ومــن ث
متتاليــة ليــست لهــا نهايــة، أو أنهــا ال تريــد أن تــصل إلــى نهايتهــا، أو     

  .هذا هو فهم العشق. أو تواريها.. حتفها
وهــذا هــو بــدر فــي كــل قــصائده التــي قــرأت أو ســمعت، فهــو ال  

واسـتمرار  ! ، وال يتوب مطلقًا عن الحـب      يكف عن التحدي، والمغامرة   
  !وهي ليست بذات قيمة من دون حب.. الحياة

  :سمعته مرة يقول
  كان الطريق بيبعدك.. ابوعدك

  بامشي الطريق
  وكان الجحود بيسعِدك

  مالي رفيق
  .ابجمع أوراق السنين وودعك

  !الله مِعك.. كان الفراق اللي تبين
ــى، سيــسند رمحــه    ــة األول ــه، للوهل ــى الجــدار ويــستريح،   ظننت  إل

ســيعطي قلبــه إجــازة قــصيرة، ثــم يعيــد الحــساب، سيــضع قدمــه خلــف  
أسوار مملكة الحب، ولو لمرة واحدة على األقل، سيطلق العـصفورة،          
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وسيتركها تغني بحرية خارج فضاء لغته ولو لحظة واحدة على أسـوأ            
  :التقديرات، ولكنني فجأة أتذكر أنه يقول في أول القصيدة نفسها

  عن كل شيء..عتذر أب
  .ما للهوى عندي عذر.. أّال الهوى

  :ثم يقول في مكان آخر
  ما اخترت أنا أحبك..أتصدقي

  .ما حٍد يحب اللي يبي
  .سكنتي جروحي غصب

فــــي مكاشــــفة متوقعــــة  .. ثــــم يلقــــي عليهــــا ســــرباله الــــسرمدي 
  :ومحسوبة من عاشق عنيد مثله

العذب.. يا حبي المر  
  ليت الهوى وأنتي كذب

  !تذر لك عن هوايكان اع
فالهوى هو وجوده، وهو فضاؤه الرحـب الـذي يتـنفس فيـه، وال           
حقيقــة أكثــر إبهــارًا ورســوخًا مــن حقيقــة الحــب، وكيــف لــه أن يتــصور   

  .إنكارًا من أي نوع لمعنى الحياة
هــي  ( يــضرب المــستحيل فــي مــستحيل آخــر     - بــال تــردد  -إنــه 

ما للهـوى  : "ر، فتكون النتيجة اإلصرار واالستمرا    )كذب، الهوى كذب  
  ".عندي عذر

العاشــق مــن هــذا النــوع الغاشــم ال يتعــب، وال يريــد أن يتعــب،     
وهو ال يختلف كثيـرًا عـن الفـارس المولـع بـالكر والفـر، المـشدود إلـى              
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فـــإذا كـــان . الـــسنان والطعـــان، مهمـــا كانـــت المخـــاطر أو ُنـــذر المـــوت
فـي  الفارس ذو البأس الشديد ال يجد، حـين يخلـو إلـى نفـسه، حرجـًا        

إزاحــة الثيــاب عــن جراحــه، ومــن ثــم قياســها، والمــسح عليهــا؛ فــإن          
الشاعر العنيد في عشقه، الغاشم في استحواذه، البد أنه يبكي كثيرًا،         

أي أنـه هنـاك فـي المكـان األقـصى، بعيـدًا عـن           . وهو وحيد في خلوتـه    
  :الزهو، أو المكابرة والعناد، يصيح على هذا النحو الممض

  ــتــــتبـــــاريح وّليــــوليت يـــــاليل ال
  يـــي الحــــزن وإّال كـــــتبنـــــــــأما محـان        

  كل السما في دفتري وإن تجليت
  إغبار قبري حجبني.. مثل الشموس        

ويظل الشيء الذي يدهـشني ويغرينـي فـي تجربـة بـدر، هـو أنـه          
كن  مـتم - في الوقـت نفـسه  -بقدر ما يبدو متمكنًا من أدوات حبه فهو    

. وهـــذا وضـــع يريحـــه بطبيعـــة الحـــال . كـــل الـــتمكن مـــن أدوات شـــعره
وأي بـوح   . فالبوح عندي وعنده، هو منتصف المغامرة وبعض العالج       

إن هذا الشاعر يتميز عن كل من سـواه مـن           ! يصبه بدر على الورق؟   
أقرانــه بــأن يحــاول دائمــًا أن يجمــع تحــت ســنِّـه، بــين فرائــد المخــزون     

ــدي، وبـــ   ــشعبي التقليـ ــذا،    الـ ــه هـ ــرة لجيلـ ــذاكرة المعاصـ ــات الـ ين مركِّبـ
إنـه استـشراف الحلـم، وهـو استـشراف الوعـد           . ولألجيال التي سـتأتي   

الــشعري الجميــل، وذلكــم أمــر يتجلــى بــشكل واضــح فــي تجربــة هــذا      
الــشاعر بكامــل أبعادهــا، شــكًال ومــضمونًا، لغــّة وحمولــًة ثقافيــة، زمنــًا    

اجــآت الحيــاة واختراقاتهــا وإحــاالٍت حــضارية، مرجعيــًة وتفــاعًال مــع مف 
ــداً  ــستأذن أحــ ــي ال تــ ــود    . التــ ــفة الركــ ــده صــ ــد عنــ ــي تفقــ ــاة التــ الحيــ

  :واالستكانة، والثبات والجمود
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  لي صاحب وأنا ما تخلى تخليت      
  يــــد نبنــــــــب البد ما نهدم وال     

وال فرق بـين الـشعر كتجربـة انفعاليـة إبداعيـة ال تقبـل االجتـرار             
حياة كممارسـة وفهـم وطمـوح وتحـول نحـو األجمـل           والتكرار، وبين ال  

فبدر متطور فـي شـعره كمـا هـو متطـور فـي عالقاتـه بـالزمن               . واألمثل
 أن نجــده أكثــر   -بنــاء علــى هــذا  –وال غرابــة أبــدًا  . والكــون والحيــاة 

وضوحًا، بمالمحه وسحنته وعناده وهامته الطويلة، في شعره الشعبي   
وهـذه نقطـة   . نبطـي التقليـدي  الجديد أكثر مما هو الحال في شـعره ال      

 ألنــه -أحيانــًا–فكــأنني أحــسه يلجــأ إلــى هــذا األخيــر  . مهمــة فــي رأيــي
يعــرف أن للنبطــي هيبتــه الكبــرى التــي يــستمدها مــن جــذوره العميقــة    

وبــدر يعــرف . الراســخة فــي البنــى الثقافيــة والنفــسية ألهــل هــذه الــبالد
بـدو، فهـو سـجّل    أيضًا أن هذا الشعر، هو ديـوان أجـداده، أجـدادنا ال           

حافـل أليـامهم وأخبـارهم وبطـوالتهم، وبنـاء عليـه فـإن عراقـة األرومــة         
 أن ينــاجي هــذا اللــون مــن األداء -كمــا يحــس-فــي الــشاعر تحــتم عليــه

التعبير، وأن يلقي فيـه بـشيء مـن نفـسه، وأن يودعـه قطعـة مـن قلبـه،            
  .وبعضًا من عقله

بالفعـــل وهـــو (ولكنـــه مهمـــا أجـــاد فـــي تجربتـــه التقليديـــة هـــذه،  
، يعـد أقـرب   )أو المـستحدثة (، فإن ما يكتبه بالطريقـة الحديثـة       )يجيد

 -وهـي  " الـزمن "ولنأخـذ مـسألة   . إلى روحه، ومزاجه وَنَفِسه الشعري   
فـال تكـاد تخلـو      .  مـسألة ملحـة عنـد بـدر بـن عبدالمحـسن            -في نظري 

قصيدة من قصائده من مصادمة مع هذا المنتصب أمامه في عناد هـو    
  .عني الزمناآلخر، وأ
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  :يقول بدر
  قالت وش الوقت    
  ناظرت ليل عيونها    
  وصبح الجبين    
  ومرت ثواني صمت    
  وقلت الزمان أنتي    
  وكوني اللي تبين    
  من يومها ما عاد أناظر ساعتي    
  وش حاجتي عد الزمن     
  وهي الزمان الجاي    

هذا اإللغاء الصريح للزمن فـي إيقاعـه المعتـاد، وهـذا الخلـوص              
كحقيقة مجردة مـستثناة مـن ظروفهـا، هـل يعنـي خـوف الـشاعر                للحب  

من الزمن نفسه؟ أو أنه يعني عناد الـشاعر وإصـراره وتحديـه للماثـل               
ــه الحاضــر، و  ! واآلتــي؟ ــه الجــاي "فهــي زمان ــة   "زمان ــه بأي ، وال شــأن ل

اختراقات أو مفاجآت أو تحسبات، هي المغـنم القـائم، وهـي الطمـوح،              
عالمهـا، ثـم ال يخـرج منـه أبـدًا، أو ال      وهي التشوف، وهـا هـو يـدخل        
  .وهي المحتوم اإلرادي االختياري! يريد أن يخرج منه، هي المصير

هــذا المعنــى مــأخوذ مــن المعالجــة المعاصــرة لمــسألة الــزمن، أو  
النظـر إليـه كإيقـاع ممـّل، أي جامـد وقـاهر، وهـذه المعالجـة، إن بـدت          

مقطع السابق؛ فهي على نحو قليل من الحذر، أو عدم المباشرة في ال
مالنـــا "تبـــدو أكثـــر صـــراحة فـــي هـــذا المقطـــع مـــن قـــصيدته األخـــرى 

  ": وقت
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  :يقول
  احملي اللحظة حجر    
  وطوحيها في المدى    
  تصبح الساعة دقيقة    
  غيري الزمن الحقيقة    

هذا إلغاء آخر للزمن المألوف، والشاعر هنا يعبر عن ذلك بلغة         
إن ذلـك اإللغـاء يفـضي فـي     ). اتفي الجملة األخيرة بالـذ (جد مباشرة  

بعــده الثقــافي نحــو رغبــة ملحــة الختــراق المعتــاد، المعتــاد فــي اللغــة       
: ، المعتـــاد فـــي الـــصورة أو فـــي المتخيـــل    "غيـــري الـــزمن الحقيقـــة  "
المعتــاد فــي اإليقــاع الجامــد !".. وطوحيهــا.. احملــي اللحظــة حجــر"

ع ــــــ  مقط ويؤكد الشاعر هذه المعاينـة األخيـرة بقولـه فـي          . للزمن نفسه 
  :ال حق من القصيدة نفسها

  وقتنا دايم يجبي.. ما لنا وقت    
  !الزمان اللي يروح    

الوقـت المعتـاد المـألوف، الـذي يخـضع لـه كـل           ": وقتان"فهناك  
األحيــاء وينــتظم حــركتهم، وهــذا ال عالقــة لهمــا بــه، والوقــت الخــارق    
 المجتـرح مـن حبهمـا، وهــذا دائمـًا موجـود، متجــدد وفـي كامـل زهــوه       

  ".وقتنا دائم يجبي: "وشبابه
أمـا الكلمــات التــي تلخـص الموقــف الحــضاري فـي شــموليته مــن    
الـزمن، فهـي تلـك التـي يقـول فيهــا بـدر بـن عبدالمحـسن مـن قــصيدته          

  ":صوتك يناديني"
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  جيتي من النسيان     
  ومن كل الزمان     
  واللي تغير.. اللي مضي    
ــا بمعنــى المــضارع  " تغيــر"فـــ  ــأتي هن ــر: "ت فــالزمن هــو  ،"يتغي 

ــسيان    ــة، النـ ــه الطيعـ ــب، عجينتـ ــزه المحبـ ــي   !.. خبـ ــضى، واللـ ــي مـ واللـ
والبعـد الحـضاري الـذي    .  زمانـه هـو  ". مـن كـل الزمـان     "بل  .. يتخير

لمفهــوم الــزمن عنــد بــدر بــن عبدالمحــسن،      " تغيــر"يتــضمنه الفعــل  
!". وجهي اللي ضيعته زمان: "يتأكد في القصيدة نفسها عندما يقول

ا ال يعني أبدًا التناقض مع النابه مع المدخر الحضاري ولكن التغير هن
أو الثقــافي؛ فالــشاعر فــي كــل قــصائده ظــل فارســًا مــن فرســان هــذه        

الــــسيف، والمهــــرة، : الــــصحراء، فهــــو دائــــم الغنــــاء ألدواتــــه الملحــــة 
وهــو دائــم اللجــوء إلــى اســتعارات وإحــاالت ال تخــرج عــن        . والخيــل

فكثيـرًا مـا تقـع عينـك علـى        . قافتهمحيطه القريب، مهما تباعدت آماد ث     
... المطر، والظمأ، والعطش، والـسموم، والـدهر      : مثل هذه المفردات  

  .إلخ
ــا بـــدر بـــن     ــة التـــي يطلقهـ يقابـــل كـــل التحـــديات الـــسابقة الواثقـ
عبدالمحــسن فــي أشــكاله الــشعرية الحديثــة، عــودة ال تبــدو بالنــشاط     

ني الكتابـة علـى     ونع. نفسه، إلى الممارسة التقليدية في الشعر الشعبي      
، أو يوّظفــه فــي   "الــزمن "فهكــذا يعــال بــدر   . طريقــة الــشعر النبطــي  

  ":ديمة"قصيدته 
  لو للزمن عن نية الغدر شيمة

  ما فرق أحباب وال بعد أوطان
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  كل خصيم وذاق لوعة خصيمه
  واللي خصيم الوقت يابنت خسران

وغيــره . لغــة، ومفهومــًا، وتوظيفــًا: وهــي معالجــة تبــدو اعتياديــة 
ير مـن شـعراء النـبط قـالوا فـي المعنـى نفـسه، وهـم يخلـصون غالبـًا                كث

الــزمن  "، "الــزمن يقــدر : "إلــى الخالصــات التلقائيــة البــسيطة نفــسها    
وهذا استسالم ليس معهودًا في عنـاد الـشاعر الـذي         ". يفرق األحباب 

ــل قليــل نلمــسه فــي قــصائده األخــرى      ــا قب ــن    . كن ــدر ب ــة ب وكــأن تجرب
يث والــشعر التقليــدي تؤكــد حقيقــة أن عبدالمحــسن بــين الــشعر الحــد

الشاعر، حين يضع نفسه في اإلطار التقليدي للـشعر، فإنـه بالـضرورة             
يدخله متنفسًا كل مناخاته، ابتداء من القاموس اللفظـي، وانتهـاء إلـى       

ولكــن كــل هــذا ال يحجــب عــن الــذهن  . المرجعيــات التقليديــة األخــرى
ــذا      ــي اقتحــام ال ــشاعر الجــادة ف ــبعض  بعــض محــاوالت ال ــة ب كرة النبطي

  :الصور الجديدة، ذات اللغة الجديدة، بطبيعة الحال، يقول
  تعبت أسافر في عروقي ومّليت

  من جلدي اللي لو غصبته غصبني
  ياما تجاوزت الجسد واستقليت

  يـــــشك جرحي غلبن م، الـــــعن األل
يريد أن ينتهي فـي الالمحـدود، فـي الالمحـسوس، يـروم التمـرد                

ــة مـــستقلة، لكـــن   علـــى الجـــسد؛ ل ــًا طليقـ ــه " جرحـــه"يكـــون روحـ يغليـ
 لـم تـنجح للتحـالف مـع         محاولـة وهنا  !.. ويعيده إلى األرض من جديد    

  ".الزمن"
ــي        ــاجئ ف ــب المف ــة، ذات التركي ــصورة الحديث ــد هــذه ال ولكــن بع
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ضمن هذه الهيكليـة النبطيـة التقليديـة،       " السفر والعروق "العالقة بين   
ادًا بتلقائيـة هينـة أو ميـسورة إلـى     ال يلبـث شـاعرنا أن يجـد نفـسه منقـ     

  :مناخات القصيدة في لغتها، وفي مضامينها البسيطة أو العفوية
  أنا سجين الحال مهما تسليت

  وأنا الطليق وكل شيٍء قضبني
  ليت يا.. يا كود.. حريتي ال عل

  ما شفت حي جاد لي ما سلبني
، فإنــه )وهــو مجيــد بالفعــل(ومهمــا أجــاد بــدر بــن عبدالمحــسن  

 االزدواج ال يستطيع أن يحقق في القصيدة النبطية، القدر نفـسه    بهذا
وإذا كــان هــو فــارس . مــن التفــوق الــذي حققــه فــي القــصيدة الحديثــة 

القصيدة الشعبية الحديثة، ومبدعها األول بال منازع، فإن هنـاك غيـره           
ممن يحرز القدر نفـسه مـن التفـوق فـي حياكـة القـصيدة النبطيـة وفـق          

  .الخاصةمناخاتها وظروفها 
  : يقول

  يا من نثر برماح األهداب دمي
  لو للجروح أضماد وصل تصبرت

الشك ما انته يا أدع العين يمي  
  وتكبرت.. ال والذي أطغاك زين

هناك غير بدر بن عبدالمحـسن ممـن يمكنـه أن يكتـب مثـل هـذا              
".. أدعـ العـين   ".. "رماح األهداب : "الشعر معنى، ولغة، وأداء فنياً    

  .إلخ"... ين وتكبرتأطغاك ز"
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  :لكن من الذي من أقران بدر يستطيع أن يقول
  !وللعطش.. لو شربت أظما لحبيبي

ــي   " ــو شــربت أظمــأ لحبيب ــة     " ل ــي اللغ ــة ف ــة هادئ ــسيابية طبيعي ان
يــشرب  : "والمعنــى، رغــم مــا يبــدو مــن تنــاقض النتيجــة مــع الــسبب         

يف لكن األداء المفاجأة ال يلبـث أن يـسطع، فيبهـر حـين يـض              ". فيظمأ
فهو يظمأ أيضًا للظمأ نفسه، إمعانًا    !": لحبيبي، وللعطش : " الشاعر

ــي          ــة العــشق الت ــاك مــن حال ــه، إْذ ال فك ــة الول ــى ديموم ــاظ عل ــي الحف ف
وحبيبتـه نفـسها، هـي      . فهو يشرب لـيعطش، ويعطـش ليـشرب       . تتلبسه

العطش الذي يهرب منه باالرتواء منها، وهي االرتواء الذي يذكي في           
ال " تناقـل "ن العطـش إليهـا، وتظـل الـدائرة تـدور فـي       داخله مزيدًا مـ   

العطش شـوقي، وشـوقي   : "نهائي، أي بال توقف أو تعب، حتى يصبح     
فتتمـــاهى الحبيبـــة مـــع . ، كمـــا يقـــول بـــدر فـــي مقطـــع الحـــق"للعطـــش

العطش ومع الشوق، فتكون هي الشوق، وتكون هـي فـي الوقـت نفـسه              
  .العطش، العطش الذي يصبح بدوره هو الشوق

  : بدر بن عبدالمحسن في قصيدة أخرىيقول
  على مسمار.. أعلق الدنيا    
  مدقوق فيه جدار    
  وتسكن في ساسه ريح    
  من له سنين أيطيح    
  ولجل الليالي قصار    
  !ممداه    
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! ما هذه الجرأة اللغوية الفاتنة حقًا؟!.. عجيب يا بدر! ممداه؟
ــة األدوار؟     ــي مناقل ــا هــذه الجــسارة ف ــدم هــو اإل  ! وم يجــاب، كــأن الته

وأنت في مشروعك المعّقـد هـذا ال   . فتبرر تأخره بضيق الوقت وشحه   
تكتفـــي بـــأن تعلـــق الـــدنيا علـــى مـــسمار، بـــل تـــأتي بعـــد ذلـــك وتقلـــب  

علـــى " المـــدقوق فـــي المـــسمار"الـــصورة، بحيـــث يكـــون الجـــدار هـــو 
مـــن يطعـــن الـــسيف : "طريقـــة تـــساؤلك اإلنكـــاري فـــي قـــصيدة أخـــرى

يل هذه الدنيا المعلقة فـي المـسمار   ثم تتركنا بعد ذلك نتخ    " بحشاه؟
كما نشاء، قـد نتخيلهـا قمقمـًا سـحريًا معقـدًا، سـّلة ضـخمة غامـضة،                   

أمـا الجـدار    . حقيبة واسعة مغلقة على العديد من األسرار والمفاجـآت        
فهو معلق في المسمار، وأمـا المـسمار فمثبـت فـي الجـدار، وال يحـق                 

 الجـدار تهفهـف مـن       لنا أن نسأل كيف؟ المهـم فقـط أن نعـرف أن هـذا             
ال (تحته ومن فوقـه الـريح، وهـو مرفـوع مـن أذنـه اليمنـى أو اليـسرى            

كأنه يتهـدم أو يهفـو إلـى الـسقوط، لكـن المـشكلة         ! في المسمار !) يهم
  ".الليالي أقصار"ألن "!.. ممداه"هي أنه 

        هل هذا يدخل في السورياليزم يا بدر؟ ولكن كيف؟ هـل يـصح
ــدر بـــن عبدالمحـــسن  ! ي؟ ولـــم ال؟أن يكـــون الـــسورياليزم بالـــشعب  فبـ

  :نعم، حين يؤكد في المقطع الثاني: أحسه يريد أن يقول
  أعلق أعيوني على نجمة    
  محبوسٍة في غرفٍة ظلما    
  ومقفول عنها باب    
  ولها حارس كّذاب    
  دايم يشيل كتاب    
  !ويقراه وهو أعمى    
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فهو هذه األحالم أو األوهام، هي بعض عوالم الشاعر الخرافية،         
يغرق في رؤاه متمردًا على الذاكرة التقليديـة للقـول الـشعري، خارجـًا      
عــن اإلحــاالت البــسيطة االعتياديــة ألقرانــه ومنافــسيه مــن رواد الكلمــة  

ال، بـل أن بـدرًا بـن عبدالمحـسن يكـاد يكـون الوحيـد الـذي         . الـشعبية 
المـشروع الحـديث    . استطاع أن ينفِّـذ في الشعر الشعبي بمهـارة فائقـة         

الــشعر الفــصيح، لــيس فقــط مــن حيــث الــصورة والرمــز واإليحــاء،    فــي 
ولكن أيضًا من حيث التعامل مع اللغة، أو من حيث فهـم اإلبـداع علـى      

فبدر بـن عبدالمحـسن، هـو    . بالغ األهمية والتعقيد " لغوي"أنه إنجاز   
وحده الذي يحـاول دائمـًا إقامـة عالقـات جديـدة خارقـة بـين مفـردات                  

: ومــن يجــرؤ فــي الــشعر الــشعبي أن يقــول   . رهاللــسان العــامي وتعــابي 
ــسمار    " ــى مــ ــدنيا علــ ــق الــ ــة   "، و"أعلــ ــى نجمــ ــوني علــ ــق عيــ ، "أعّلــ
من يجرؤ أن ينشئ عالقة بين فعـل التعليـق          ". أغمض عيوني علي  "و

ــدا  "والرعـــد  ــي ســـمعي رعـ ــق فـ ــذكر   "أعلـ ــين فعـــل الـــشرب والـ ، أو بـ
تــضوي فــي "، أو بــين فعــل اإلضــاءة والــصوت  "وأشــرب ذكــر ديمــة "

ــوتي ــديلصــ ــن     ".  هــ ــدر بــ ــعر بــ ــرة فــــي شــ ــة كثيــ ــل هــــذه األمثلــ ومثــ
وأعتقــد أن هــذا اإلنجــاز يكــشف عــن قــدرة هائلــة لــدى  . عبدالمحــسن

ولعـل  . الشاعر للمغامرة المبتغـاة فـي أحـشاء اللغـة، وفـي دمهـا الحـار                
األمير بدرًا يذكر أنني تمنيت عليه أكثر من مرة أن يجرب الكتابـة فـي        

ــن ي     ــد أنــه ل ــصيح، إننــي أعتق ــي مثــل هــذه التجربــة    الف وهــذا . خفــق ف
 اســتند فيــه إلــى  - وبــال تحفــظ  -التحــريض الــذي أوجهــه إليــه دائمــًا   

  .شعره الشعبي نفسه، وألورد لكم هنا مثاًال واحدًا فقط 
  :يقول بدر

  كنت أهزك.. يوم أصيح    



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 107

  ..يا نخيل الوادي  
  غصب أهزك مثل ريح  
  ..والوي أعناق الجريد  
  ولبحة الشادي.. للقصيد  
  تنشر فـ صوتي جناح.. كانت أسراب الحمام  
  تضوي فـ صوتي هديل.. وال بدا وجه الظالم   
  كنت أهزك يا نخيل  
  يا نخيل الوادي  

 -والتركيـــب !  فـــصيحة- قاموســـًا–المفـــردة : فـــي هـــذا المطقـــع
وعــدا بعــض التحــوير الــصوتي لنطــق بعــض الكلمــات  .  فــصيح-بالغيــا

أو " تـرخيم "صـل الـوزني مـن       بلهجة شـعبية، وباسـتثناء مـا تطلبـه الو         
، فـــإن )فـــي موضـــعين فقـــط(حـــذف، فـــي إجـــراء بعـــض حـــروف الجـــر  

  .القصيدة تستطيع أن تكون فصيحة
ــذي أمارســه       ــن يــستجيب للتحــريض ال ــدرًا ل ــر ب ــدو أن األمي ويب
عليه منذ مدة، وسيكتفي بأن يلعب في حـذق عجيـب علـى حبـال هـذه        

ولعلـه هـو    . ميتنـا التـي تنـشأ اآلن بـين الفـصحى وعا         " الوسـطى "اللغة  
  .نفسه أبرز روادها، وأقدرهم على المواصلة واالستمرار

التـي نعنـي هـي تلـك التـي يـروج لهـا           " الوسـطى "أجل، إن اللغـة     
األمير بدر في أغانيه، تلك األغاني التي انتشرت في كـل أنحـاء العـالم           

 - لعمــري–وهــذه . العربــي، فــال يمــّل النــاس ترديــدها، واالنفعــال بهــا  
  . ية وإعالمية أخرى ليس هنا مكان الحديث عنهامهمة ثقاف
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اكتفـــى بهـــذا القـــدر اآلن عنـــك وعـــن  !.. بـــدر بـــن عبدالمحـــسن
  !شعرك

الفروســية، واإلمــارة، والــشعر،  !: وباللــه عليــك مــاذا تريــد أكثــر  
  !والحب

  !بدر، الكلمة لك
  !الكلمة للشعر
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 :تركي الدخيل

 باغتنا كلما شئت

  
 دقيقــة، إن لــم تخنــي الــذاكرة،  فــي رحلــة جويــة عمرهــا تــسعون  

ــوان    ــفحات الكتــــاب األول للــــصديق تركــــي الــــدخيل بعنــ : التهمــــت صــ
" .. تركـي القـديم  "، أو هـو بـاألحرى أخونـا    "ذكريات سمين سـابق   "

  . السمين.. هذاك األول
كنــت أعــرف عــن تركــي ذكــاءه، وثقافتــه المتنوعــة، وكنــت أعــرف   

ــاورة و     ــى المنـ ــه علـ ــه، وقدرتـ ــرعة بديهتـ ــذلك سـ ــه كـ ــع  عنـ ــاورة مـ المحـ
كنــت أعــرف عــن  . مقابليــه، وطــالبي مجالــسته أو منادمتــه أو مناظرتــه  

مهمـــة، وإن كانـــت غيـــر " قفـــشات"تركـــي أنـــه خفيـــف ظـــل، وصـــاحب 
لكنني لم أكن أبدًا أعرف كم أن تركـي بـريء، وكـم هـو          ! موفقة أحياناً 

طفــل كبيــر، وكــم هــو طيــب قلــب، والســيما عنــدما يــسلم عنــان فكــره    
في األيام األولى التي عرفت فيها تركي، لـم        . الكلماتللقلم واألوراق و  

أكـن أبـدًا علـى علـم بحجـم معاناتــه مـن الـسمنة الفادحـة، ذلـك الحجــم          
!.. الهائل الذي كان عليه، مما تنوء بـه الجبـال، والـسموات، واألرض            

ــه     ــرأت كتابـ ــه بعـــد أن قـ ــذا وأدركتـ ــل هـ ــيق"لقـــد عرفـــت كـ "!.. الرشـ
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!.. يبـدو عليـه مـن بـساطة وتلقائيـة        على الـرغم ممـا      .. والعميق أيضاً 
رواية ينقصها فقط بعض مقتضيات ومالمـح   !.." رواية إال شوي  "إنه  

الــسرد التــي تهيــئ الفــضاء الــالزم لمــا يــسمى بالحبكــة الدراميــة، بكــل    
. شــــروطها المعروفــــة المنتهيــــة فــــي الغالــــب بالتــــساؤل أو باإلدهــــاش 

انـًا أرحـب    وينقصها كذلك بعض الشخوص الذين ينبغي أن يأخذوا مك        
فـــي العمـــل، أو فـــي البنـــاء القصـــصي المكتمـــل، مثـــل عبداللـــه، وأم        
عبدالله، وأصدقاء بيروت والواليات المتحدة األمريكيـة وغيـرهم، أمـا           

اللغة، والفواصـل، والـنقالت، والبياضـات،       !.. باقي األمور فتمام التمام   
واإلكسسوارات، والشدات، والكـسرات، والـضمات، والقفـشات المليئـة          

ــأ ــسخريةب ــا، أي      : نواع ال ــون له ــي ال ل ــك الت ــسوداء، وتل ــضاء، وال البي
التـــي تفاجئـــك وتجعلـــك تنـــزف وأنـــت ال تعـــرف  " الـــسروق"الـــسخرية 

  ! أو كيف؟! لماذا؟
سأعترف لك اليوم بالذات يا تركي بأنه بقي من رحلتنا الشهيرة        

 موقف لم أتمكن أبدًا من نـسيانه، ولـوال روحـك الجميلـة            *إلى القاهرة 
ا الكتاب، ولوال ثقتك الكبيرة بنفـسك خـارج الكتـاب، لمـا ذكرتـه        في هذ 

ــة    ــة مختلفــ ــا بطريقــ ــسته يومهــ ــي أحســ ــت . لــــك؛ ألننــ ــل قلــ ــف هــ : آســ
؟ بــل هــي طريقــة تركــي التــي تفاجئــك لتجعلــك تنــزف وأنــت   "مختلفــة"

كيف هبطت علينـا تلـك القفـشة؟ كنـا نتهيـأ         : سأقول لك . التعرف كيف 
حد األصدقاء المطل على النيل،    للمرور إلى طاولة العشاء في منزل أ      

يـــا ): مزحـــة برزحـــة: (وكنـــت أنـــت تريـــد أن تعبـــر مـــن أمامنـــا، فقلـــت 
. تقــصد وزنــك المخيــف ! ؟"الــشاحنات"جماعــة، هــل مــسموح مــرور  

                                      

لعمـاد الـدين أديـب قبـل حـوالي عـشر        " على الهـواء  "ذهبنا سويًا للمشاركة في بعض حلقات برنام         *
 .سنوات
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لــم يكــن ! ضــحكنا، وحاولنــا أال نطــل عليــك مــن خلــف جــدار الــضحك  
ــب متــسع   بوحــًا وشــجنًا،  : كــل شــريان يملــؤه صــخبه  ! وقتهــا فــي القل

وكمـــا هـــي العـــادة دائمـــًا، يأخـــذنا الـــضجي لنغـــادر   . طبعـــًاوأوجاعـــًا 
  . أو تحت ما هو تحت األرجل! أصواتنا، وهي مذبوحة تحت األرجل

على الرغم مـن  !.. ذلك المساء" جدًا"لم يكن سعيدًا   " تركي"
، وقد استمر يضحك ويضحك، "أولنا"أنه ضحك معنا، بل إنه ضحك   

. كلمـات واألحـرف واألنفـاس   إلى أن أتى علـى آخرنـا ونحـن مكتوفـوا ال         
!.. هو لم يكن سعيدًا؛ ألنه كان يعرف أو يرى ما وراء جدار الضحك

، علـى الـرغم   "القفـشة "لـم أنـس تلـك       .. أنـا .. وهل لهـذا الـسبب أننـي      
ــر ممـــا أســـمعه لـــك ومنـــك مـــن قفـــشات      ــرع برصـــيد كبيـ مـــن أننـــي متـ

  .هي دائمًا ذكية، ولكنها ليست دائمًا مريرة! التحصى
هذه مداهنة فادحة تلـك     ! يداهن؟" ما مضى " الـ   هل كان تركي  
أن يظهــر نفــسه مغتبطــًا وهــو مطعــون، " الــشخص"التــي يحــاول فيهــا 

أظـن أن هـذا صـحيح، فالنـصل الـساكن فيـك،       !.. يلتهمه كامـل النـصل   
!.. ليغور في دمنا، لننزف معـك     !" السروق"هو ذاته الذي يخالتنا يا      

!.. ن نريـد أن ننـزف معـك   فمن قال لك بأننـا لـم نكـ     ! وال بأس في ذلك   
  !مذبوحين بالنصل ذاته
 أنيق فـي شـكلك وقلمـك ولـسانك،          -ما شاء الله  -وها أنت اليوم    

مـلء الـسمع والبـصر، تنـشر لواهــب الغيـرة فـي الكثيـرين ممـن حولــك،         
لقــد غادرنــا منــذ ســنوات صــاحبنا   !.. وممــن هــم بعيــدون عنــك، نعــم  

" الــنجم" تركــي وجــاء اآلن"! تركــي الــسمين "الــذي أحببنــاه وألفنــاه  
صـاحب  " االفتراضـي "سيد الشاشة والحوارات المبارزة، جاءنا تركـي       

المئات من التابعين وتابعي التابعين، وهكذا وجدنا أنفسنا أمـام تركـي        



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 112

واآلن لمــن !.. جديـد يعجبنـا جــدًا، وفـي ذات الوقـت لــم يغادرنـا حـب      
إني أنا شخصيًا أحس في داخلي بعض الحنين .. ياترى نشتاق أكثر؟

، وال يعنيني إذا كان أمر كهذا يسبب بعض الرعب          "تركي السمين "لـ  
  .لتركي النجم
ــا  ــدك أن تظــل  " تركــي"وي ــا"نري ــًا، ومــا   " تركي ســمينًا، ونحيف

  . بينهما
  .فباغتنا كلما شئت.. نحن دائمًا في انتظارك
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 :ثابت بن سلطان

 !ثابـــت أخيراً.. ثابـــت أوالً

  
، وقبـــل أن يهجـــره الـــشعر والفـــن "مأنوســـًا"يـــوم كـــان الطـــائف 

  . والمطر والطيور
قبل أن يصبح رمانه بـال طعـم، وقبـل أن تتحـول ركبانـه وكثبانـه                 

  وأوديته إلى أسمنت، وإلى أعمدة لإلضاءة السقيمة الكالحة،

، بــل كــان فيــه    *معقــل للمجــانين  " شــهار "يومهــا لــم يكــن فــي    
ــه الغـــارق فـــي البهجـــة، حيـــث يغـــزل األصـــيل خ  " مقهـــى المفتـــي" يوطـ

 الليــل المرصــع بــالنجوم  - فــي كبريــاء-الذهبيــة بــشغف، وحيــث يهــبط  
وبالوجد والشجى، وحيث يحتشد الفـضاء بـاألحالم النديـة واألطيـاف            

  . الناعمة
، وقبــل أن يــزدحم بارتــال الحديــد،  "مأنوســًا"يــوم كــان الطــائف 

، واألشـخاص المتعبــين، فــي  "هــاي لــوكس"، والــ  "دينِّــا"ونـاقالت الـــ  
  .لفاترة العالقة بالهموم والشرود واألتربةأسمالهم ا

                                      

 .المقصود مستشفى األمراض العقلية *
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ومقهــى المفتــي " حــي الــشهداء"يومهــا كنــا نقطــع المــسافة بــين 
الشرقي، حيـث  " وج"في لمح البصر، مشيًا على األقدام، عبر شاطئ     

  ! الرمل الناصع كقلب طفل
، هــو الــذي اكتــشفت معــه مقهــى   )ابــن عمــي (ثابــت بــن ســلطان  

ئيــل نعيمــة، وجبــران خليــل جبــران، المفتـي، وهــو الــذي أغرانــي بميخا 
، وفـي  "األيـام "والمنفلوطي في نظراته وفي عبراتـه، وطـه حـسين فـي         

  ".األربعاء"أحاديث 
 لقــد أغرانــي ثابــت أيــضًا بــسواهم مــن المبــدعين، ومــاذا فــي         
الطـــائف يومهـــا ســــوى اإلبـــداع والفـــن، والمطــــر، ونـــوارس الــــشعر،      

  ! والشوارد من طرائد الكالم؟
صي في مقهى المفتي، وقبل أن يشرع األصيل ق" مركاز"وفوق 

ثابت وأنا ميخائيـل  : في نس خيوطه الذهبية، يكون قد اكتمل الجمع    
نعيمة، أو ربما جبران، أو ربما المنفلوطي، وقد يكون طه حـسين أو       

نقـرأ بـال    !.. العقاد، فال ينفض سامرنا إال بعد أن يرتفـع أذان العـشاء           
ســتاذ، وهــو الــذي يــضبط إيقــاع   توقــف، وثابــت هــو المعلــم، وهــو األ  

الكــالم، وهــو الــذي يحيــك شــروط االنــسجام، وكلمــا شــعرت بالــضجر،  
وتململت في مكاني، أريد أن ألهو كما يلهو الصغار ممن هم في مثل          

، ذكرنــي ثابــت بــأن )لــم أكــن أتجــاوز الثالثــة عــشر (ســني، ذلــك اليــوم، 
داع اللهــو فــي حــدائق الكلمــات أجمــل، وأن اللعــب فــي فــضاءات اإلبــ      

ل، حتــى إذا تمــردت عليــه، وعلــى الكلمــات،     ـــــوالمبــدعين أحلــى وأنب 
ض مـن مكانـه يجـاملني ويلهـو معـي،           ـــــ دعين؛ نه ــــــ وعلى اإلبداع والمب  
دما يقـرر أن يعيـدني إلـى مـا كّنـا      ـــــ ي متناولـه عن ـــــ إنه يريد أن أكـون ف     

ـــفي ــر أن أق   ــــ ــه غيـ ــيء يغريـ ــث ال شـ ـــه، حيـ ــستمع ه ــــ ــا ويـ ـــرأ أنـ أو و، ــ
  . ســــالعك
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، ثـــم "النـــدوة"وأول مـــرة رأيـــت فيهـــا صـــحيفة، كانـــت صـــحيفة  
، قــدمهما لــي ثابــت ألقرأهمــا بعــده، كــان يحــضرهما  "الــبالد"صــحيفة 

ــين فـــي      ــا، بعـــد أن التحـــق بمعهـــد المعلمـ ــيم معنـ ــا، فهـــو مقـ إلـــى بيتنـ
ــاس ال أعــرفهم        ــى أن ــصحيفتين إل ــي هــاتين ال ــشير ف ــان ي : الطــائف، وك

عواد، ومحمد عمر اللله عريف، ومحمد حسن أحمد السباعي، وعبدا
توفيق، وخصوصًا أحمد محمد جمال، ومحمد أحمد با شميل، فقد 
كان ثابـت مفتونـًا بهـذين األخيـرين لميولهمـا اإلسـالمية، ولمنافحتهمـا         
ضد مد االشتراكية والقومية آنذاك؛ وألنهما كانا خير من ينسجم مـع        

ــة، ف    ــه الخارجيـ ــي توجهاتـ ــصل فـ ــك فيـ ــط الملـ ــد  خـ ــو رائـ ــضامن "هـ التـ
ثابـــت كـــان مفتونـــًا . ، فـــي مقابـــل المـــد القـــومي الناصـــري"اإلســـالمي

وفيصل كان يحتشد به األفق مـع أبـرز منافـسيه           . بالملك فيصل كذلك  
  . عبدالناصر: في عصره

تلــك هــي البــدايات التــي اســتدرجني بهــا ثابــت ليزجنــي بكــل مــا     
راءة للقــاء القــ: أوتـي مــن حــب وحمـاس فــي فــضاءات القـراءة والكتابــة   

لـم أكـن أدرك أن ثابتـا كـان يحيـك       . المجهول، والكتابة إلعادة صياغته   
لي مستقبًال يتوخاه في عـالم األوراق واألحبـار والكتابـة، والحـق أننـي               
لم أعـد أعـرف اليـوم، هـل نجـح ثابـت فـي مهمتـه، أم أنـه فـشل وخـاب                  
 ظنه، كل ما أعرفه، هو أن هذا الرجل كان يقلقه كل شيء يتعلق بي،     

ــى المــستقبل إّال         ــق إل ــزمن، أن ال طري ــك ال ــذ ذل ــدرك من ــذي ي وهــو ال
  . طريق العلم والمعرفة

وعالقة ثابت بالمعرفة عالقة إلهام، وعالقـة عقـل وحـصافة، وإّال        
ـــا أخـــــــــفـــإن والـــده كـــان كمـــا والـــدي، فهم  وان أميـــان ال يقـــرآن وال ـــ

  . يكتبان، وكذلك والدتانا
 شـخص مـن عمـان، اسـمه سـعيد           عالقة ثابت بالمعرفة بدأت مع    
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ليتـولى تعلـيم مـن تدفعـه األقـدار إليـه            " المريفـق "الشكيلي، جـاء إلـى      
ــم        ــضان الحلــ ــي أحــ ــستلقي فــ ــع، المــ ــوادي الوديــ ــذا الــ ــاء هــ ــن أبنــ مــ

الشكيلي علم ثابتا القـراءة، وعلمـه أيـضًا         " األستاذ"هذا  . والمجهول
ى الطـائف،   الخطابة، ومازلت أذكر عندما رأيت ثابتا، بعد أن ارتحل إل         

وأنا في نهايات المرحلة االبتدائية، وهو يتدرب أمـام المـرآة فـي بيتنـا              
لقد كان . على الخطابة، واإللقاء، وعلى اإللحاح على مخارج الحروف     

يتأهب لهذا األمر في كامل زينته، ثم يشرع في تمـارين الخطابـة التـي          
ل فـي  ولقد أصبحت لديـه القـدرة فيمـا بعـد لالرتجـا       . تأخذه بالساعات 

الحجاج العمانيين بالساعات أيـضًا، فـي عرفـة، أو فـي منـى، يـوم صـار         
  . مسؤوًال عن شؤون الحجاج من القطر الشقيق

: عندما دخل علينا ثابت ألول مرة في الطـائف، قـال لـي والـدي             
هذا ثابت ولد عمك سلطان، ولم أكن أعرف ثابتـا وال عمـي سـلطان،           

وكــل أعمــامي وأوالدهــم  ، )الطــائف(فقــد عــشت طفــولتي فــي المدينــة  
كانوا يعيشون بعيدًا عنا، بعيدًا جدًا، في القرية، ويومها كانت القريـة        

ســـيارة واحـــدة أو ســـيارتان تقطعـــان الفيـــافي     . بالفعـــل بعيـــدة جـــداً  
ــارة       ــالحفر والحجــ ــة بــ ــة مكتظــ ــرق ترابيــ ــر طــ ــال، عبــ ــة والجبــ واألوديــ

، ثـــم ال "الـــسور"أو " الـــصور"والمفاجـــآت، لتـــصل فقـــط إلـــى قريـــة  
  . تعدهات

ويتحقق هذا اإلنجاز بعد حوالي خمس ساعات علـى األقـل مـن             
الـــسفر المـــضني، والخـــض والـــرض، والغنـــاء الـــشاحب المنطلـــق مـــن   

أما بقيـة  . حناجر المسافرين المنهكين بعناء النهارات وقلق المساءات    
  .  كيلو متر فعلى األقدام25المسافة إلى المريفق، وهي حوالي 

أخـــوض غمـــار هـــذه التجربـــة إًال بعـــد أن  لـــم يكـــن باإلمكـــان أن 
 -رحمه اللـه -كبرت، وبعد أن أنجز الشيخ علي بن سراج شيخ القبيلة        
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طريقًا ترابية أيضًا إلى المريفق، تداهمها السيول والصخور من فـوق            
ومــن تحــت، ومــن كــل الجوانــب، وهــي الوحيــدة التــي تــصل الــصور          

ــالمريفق ــي الوقــت ذا     . ب ــق، هــو ف ــك الطري ــه تدشــين  كــان تدشــين تل ت
عالقتي البكر بأعمامي وبأبناء عمومتي، وفـي مقـدمتهم بطبيعـة الحـال       
ثابت، فهو ما زال هناك واقفًا شامخًا يفتح كامل ذراعيه ليـضمني إلـى              
صدره، وهو حقيقة أشعرني بممارسة هذه المهمة منـذ أن رأيتـه ألول        
مرة في بيتنا فـي الطـائف، أمـا بعـد أن اتـصلت الـصور بـالمريفق، فهـا                 
هو يغري والـدي ووالـدتي بـأن يمنحانـه الفرصـة ألقـضي الـصيف معـه              
فــي القريـــة، أي عنــدما ينـــض الرمــان والتـــين، وعنــدما تنهمـــر فـــوق     
الــرؤوس خــصالت العنــب، وحبــات الخــوخ، وعنــدما تــصدح أصــوات         
الصبايا العفيفات في الحقول، وعندما يرتفع صـخب البنـادق وإيقاعـات        

رحمهــا -وبالمناســبة فــإن أمــي . رحمعلنــة مواســم جديــدة للفــ" الزيـر "
علـى الزيـر، فهـي مـن     " الـرقص " هي التي علمـت ثابتـا وعلمتنـي         -الله

ــد         ــر، وق ــى الزي ــا بالعرضــات واللعــب عل ــف المــشهورة بولعه ــة ثقي قبيل
نجحت في مهمتها، ففيما بعد لم يعد البنها من منافس عند بالحـارث              

 بـن   على الزير، سوى شخص واحـد يـدعى سـعد         " الرقص"كلهم في   
  ). أبو بطين(سليم 

أول مرة شاهدت فيها ثابتا في الطائف، كان يافعًا، شـابًا، يـشد       
وسطه بالحزام المحشو بالرصاص الحي، ويـضع فـوق كتفـه شـيئًا أراه           

فــــي تلــــك المــــرة، كــــان أول عهــــدي  ". المــــصنف"ألول مــــرة اســــمه 
هذا هو زينة الرجال عندما يكبرون،      : قال والدي . بموضوع المصنف 

مثابة المشلح اليوم، لم أكن في سن يسمح لي بلبس المصنف،           وهو ب 
مثل ثابت، لكني بقيـت أحلـم بـأن أتـزين يومـًا مـا بالمـصنف، مثـل ابـن             

وحــــصل هــــذا، فقــــد اشــــترت لــــي والــــدتي  . عمــــي الوســــيم الجميــــل
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أثقلني وأثقل مشيتي، وكنت أحيانًا أتعثر فيه، وأحيانًا ألمـه     " منصفًا"
  . فوق كتفي الصغيرةمن األرض، بعد أن يسقط من 

منذ ذلك اليوم، دخل ثابت إلى قلبـي، وقـد بقـي فيـه إلـى اليـوم،              
. ومنذ ذلك اليوم أيضًا دخلت أنا أيضًا إلـى وجدانـه، فلـم أغـادره قـط          

. ،وقـد مـات وتـرك ثابتـا وحيـداً        " راضـي "لثابت أخ يكبره سـنًا اسـمه        
، وقــد مــات هــو اآلخــر "فهيــد"وكــان لــي أنــا أخ يــصغرني ســنًا اســمه 

 لـم يكـن هنـاك بـد        - ثابت وأنا  -فعندما التقينا   . طفًال، وتركني وحدي  
  . من أن نمأل مكان الفقيدين، كلٍّ من جهته

في الواقع أنني هنا أتمحك في البحث عن مبرر يـسمح لـي بفهـم                
مــا جــرى ويجــري بينــي وبــين ثابــت علــى خــالف خلــق اللــه كلهــم، أو    

  .هكذا يخيل لي
 عاتقه أن أكون همه الوحيد،      ما برحت أحس أن ثابتا أخذ على      

لــيس فقــط منــذ أغرانــي بمخائيــل نعيمــة، وجبــران، والمنفلــوطي، وطــه 
حسين، ولكن قبل ذلك وبعده، إذ ال ينفك ينتزع من والـدي ووالـدتي         
الجزء األكبر واألهم من مسؤولية تربيتي، فهو يـدربني علـى الجلـوس             

ــود و      ــالم، والقعـ ــسالم والكـ ــي الـ ــال، ويعلمنـ ــالس الرجـ ــي مجـ ــام، فـ القيـ
التــي للقبيلــة، وألبنــاء العمومــة األقــربين،     " المواجيــب"ويــذكرني بـــ  

ــر، وإذا        ــم أكــن أفهــم الــشيء الكثي ــي ل وهــذه قــصة أخــرى فحواهــا أنن
حصل بعض التطوير فـي هـذه األمـور، فالفـضل يعـود إلـى ثابـت، فهـو                
األكبــر ســنًا، وهــو األقــرب إلــى ثقافــة القبيلــة وعاداتهــا وأعرافهــا، فقــد  

ــلّ  ــى     عـــاش جـ ــيعًا إلـ ــا رضـ ــد غادرتهـ ــا فقـ ــا أنـ ــا، أمـ ــي مرابعهـ ــره فـ  عمـ
ــدر" ــة عنــدما أواجــه      . فــي الطــائف " البن لقننــي ثابــت التحيــة التقليدي

، وضـــوابط االســـتقبال عنـــدما يحلـــون "التراحيـــب"الرجـــال، وعلمنـــي 
ــا  ــيوفًا"علينـ ــل،     " ضـ ــلوب األكـ ــوس، وأسـ ــة الجلـ ــى طريقـ ــي علـ ودربنـ
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ــام عــن موائــد الطعــام    ــة فــي ذبــح   أعطــاني . وموعــد القي دروســًا طويل
، وأخذت  )تقطيع اللحم له أصول   (الوالئم، والنحر، والسلخ، والتقطيع     
، وكيـف  )من المحماس إلـى الدلـة   (عنه كيف أتعامل مع معاميل القهوة       

أجلـسني فـي مجـالس      . أقدمها للـضيوف، ومـن أيـن أبـدأ، وأيـن انتهـي            
 بعـد  ما كان يـدعني إال   . ، وحل المشكالت بالطرق العرفية    "الطاليب"

  !أن يتأكد أنني أجدت ما يريدني أن أتعلمه
وهو في خضم هذه األمور، لم يكن ينسى أن يتابع كل تطورات            
تطرأ على تعليمـي النظـامي فـي المدرسـة، ثـم بعـد ذلـك فـي الجامعـة،                    

  . وما بعد الجامعة
نعم لم يقتصر اهتمامه هذا علـى مراحـل حيـاتي األولـى، بـل إن             

األخ الــصغير، الــذي هــو فــي   / معاملــة االبــن ثابتــا يعــاملني إلــى اليــوم  
. حاجــة مــستمرة إلــى التوجيــه، وإلــى اإلرشــاد، وإلــى الوقــوف بجانبــه     

وهو ال يتردد، ونحن في هذه السن المتأخرة اليوم، فـي االنتحـاء بـي               
أحيانًا إلى مكان قصي ليلقي علي من نصائحه وتوجيهاته مـا يـشعرني        

يس له أن يـسلم مـن مالحظـات    بأنني مازلت ذلك األخ الصغير، الذي ل  
األخ األكبر، الدائم القلـق، الـدائم الحـرص علـى أن تكـون الـصورة فـي            

  !كل الحاالت هي األفضل، وهي األنقى، وهي األجمل
 لــم يكــن يعــرف معنــى الجــوائز   - رحمــه اللــه -وإذا كــان والــدي  

التــشجيعية، عنــدما أحــرز بعــض التفــوق فــي تعليمــي، فــإن ثابتــا يقــوم   
ــة  ــذه المهمـ ــه بهـ ــي مكانـ ــارج     .  فـ ــية خـ ــة الدراسـ ــت للبعثـ ــى أن ذهبـ وإلـ

يقـدمها  " لـن "السعودية، كنـت موعـودًا فـي إجـازاتي بـسيارة جديـدة              
إّال مدججًا " العروس"لي ثابت في مطار جدة، فال أخرج إلى شوارع        

بكــل مقومــات األبهــة والفخفخــة، هكــذا كــان ثابــت يريــدني دائمــًا، وال     
وقـد بقيـت أشـعر فـي     . مـا فعـل لـي   أظن أنه فعـل ألي مـن أوالده مثـل          
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كل مراحل العمـر أننـي األثيـر عنـده، وذلـك كـان دائمـًا الـدافع لـي بـأن                  
أرضيه، على الرغم من أنه كان يرهقني بطموحاتـه فـي شخـصي، وفـي              
مـــستقبلي، ولـــم أكـــن أســـتطيع اللحـــاق بـــه مهمـــا حاولـــت أن أرضـــيه،    

 اللهــاث فطموحــه يتجــاوزني دائمــًا، إنــه مــا ينفــك أمــامي، وأنــا أواصــل  
  . نعم، لقد كانت طموحاته دائمًا أكبر مني. وراءه

ــي   ــت يقــول ل ــي الحــرم فــي مكــة    : كــان ثاب ــوم كنــت ف وقــد !..  الي
وأنــا أعــرف أنــه يــدعو لــي فــي الــسر والعلــن، وهــذا    . دعــوت اللــه لــك 
وهو اختار مكة المكرمة سكنًا له منذ أكثر    .  عز وجل  -فضل من الله    

ين للحرم، ومن المتعبدين القانتين،    من ثالثين سنة، وبقي من المالزم     
وقد كان هذا هو ديدنـه فـي القربـى إلـى اللـه، منـذ أن كـان فـي صـباه                      

 -ومراهقته، يلجأ إلى مسجد القرية، يختلس الوقت من محمد الفقيه            
 ليضطجع علـى جنبـه األيمـن قبـل صـالة الفجـر، كمـا كـان         -رحمه الله  

ن يكـّل أو يمـل مـن        ولـم يكـ   !..  صلى الله عليه وسـلم     -يفعل الرسول   
 فيمـا أقـول، وفيمـا أفعـل، وفيمـا      - عز وجـل  -أن يوصيني بتقوى الله     

  !أكتب
تعلمت على يد أخي وحبيبـي أشـياء كثيـرة، وأنـا مـدين لـه بكـل          

علمنـــي كيـــف أقـــرأ، وعلمنـــي كيـــف أفكـــر، . مـــا عنـــدي علـــى تواضـــعه
. وعلمني كيف أحب، وعلمني كيف أكون أنا هو، وكيف يكون هـو أنـا          

دم لــه غيــر االعتــراف بــأنني صــنيعته، وعلــى أبــي عبداللــه أن   فمــاذا أقــ
  .يتحمل كامل المسؤولية فيما أفعل

 يفكــر أن لــه ولــيس!.. حاجتــه فــي مازلــت فأنــا علــي، اللــه أعانــه
  !سأفارقه أنني أو سيغادرني، أنه في واحدة لحظة
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 :جون بول بولمندو

 الخوف يجتاح المدينة

  
  "بيلةشيخ الق.. "أو".. الشايب"

هكذا أحب أن أدعوه، فهو أكبـرهم سـنًا، وأقـدرهم علـى احـتالل            
  ! وعقولهم، هنا، وأمكنهم في احتالل قلوب الناس،الواجهة
 ، والطبع الحـاد ،الباريسي ذو األخالق الشرسة ".. جون غابان "

 يحــصد مــن -علــى الــرغم مــن ذلــك، ومــن أجــل ذلــك  –الــذي مــا يــزال 
  ! كل حب، وكل إعجابعيون الباريسيين والفرنسيين عمومًا

ــان " ــه .. "أو ".. جــون غاب ، كمــا هــو اســمه   "جــون مونكورجي
، "ابن البلد "الحقيقي، يحبه الفرنسيون؛ ألنه أصدق صورة للباريسي        

الــذي ال يعجبــه شــيء، وال يــسره شــيء، نفــسه فــي رأس أنفــه، دائمــًا     
فـي  – دائمـًا صـعب المـزاج، كـأن كـل قواعـد هـذا الكـون                  ،معكر الصفو 

، وهو غالبًا في حالة خصام محتدم مع كل مـن حولـه،        !"غلط "-نظره
  .ومع كل ما حوله

الفرنسيون يجدون فيه هويتهم االنتروبولوجيـة، ويـرون ذواتهـم          
  .بال كذب وبال تزييف.. الحقيقية
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ــازلهم، وإلــى أمــاكنهم العامــة كــالهواء     ويفــد إلــى  ! يــدخل إلــى من
 فيلتهمونــه ويتوغــل فــي واقعهــم كالقــصة الفارهــة،  ! خيــالهم كالبــشرى 

  . كالفرحة وكالنجوى كل صباح ومساء
تذكرت جون غابـان وأنـا أهـم بالكتابـة عـن جـون بـول بالمنـدو؛                  
ــينمائية       ــصيات سـ ــصناعة شخـ ــذه الـ ــسية قـــدمت لهـ ــسينما الفرنـ ألن الـ

والشخـــصيتان نموذجــــان لجيلـــين مــــن   . مذهلـــة، مثــــل جـــون غابــــان  
ى مـستوى   وعلـ . الفرنسيين األصليين بالبعـد األنثروبولـوجي والنفـسي       

ممثلي األرياف إن صح التعبير؛ فقد قـدمت الـسينما الفرنـسية أسـماء            
  .كبيرة أخرى، مثل فرناندل بلندوهومن، جيو آالن ديلون

يجــد فــي قلــوب الفرنــسيين مكانــة، بــرغم  " جــون بــول بلمنــدو"
جـون غابـان، أو فرنانـدل       ". الشايب"المكان الكبير الذي يشغله هذا      
، ولكنــه بــدأ فــي ثقــة يــصعد  "غابــان"ه أو بلمنــدو شــيء آخــر ال يــشب

  !!هذا الواقف على ذؤابة المجد وكأنه صانعه" سدة"نحو 
" غابـــان"يقـــدم للنـــاس بـــضاعة أخـــرى غيـــر بـــضاعة .. بملنــدو 

وغيــــره مــــن نجــــوم الــــسينما الكبــــار، ولهــــذا فهــــو لــــم يــــضطر يومــــًا  
هيــأ لــه مكانــه الواســع علــى   " البــضاعة"لمنافــستهم، فــاختالف نوعيــة  

ــات الم ــرة واجهـ ــة الكبيـ ــة  ،دينـ ــة لمزاحمـ ــان" دون الحاجـ ــا "غابـ ، فهمـ
  !".مجاكرة"بدون " الحظ"يقتسمان هذا 

الخــوف "مـن األعـالم التـي تعكـس تمامـًا شخـصية بلمنـدو فـيلم         
  .، من أعمال المخرج الكبير فرناي"يجتاح المدينة

ــرة  ــة كبيــ ــعة.. المدينــ ــاس .. وواســ ــة بالنــ ــة.. ومليئــ .. وبالفرصــ
  .وبالخطيئة.. وبالمسابقة
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تنــتفخ أوداجهــا بالحقــد، وبالغــضب، وبــالعنف،  .. المدينــة كبيــرة
التخمــة بكــل ..  وهــذه بعــض الظــواهر الحــضارية للتخمــة ،وبالعدوانيــة

 والنهـب  ،حوادث القتـل واالغتيـال  "..  أب–هولد  "عمليات الـ .. شيء
.  والــسرقة تمــأل اآلذان والعيــون فــي كــل مكــان   ،والــسلب واالختطــاف 

ليــل علــى جريمــة، وتــصحو فــي النهــار علــى    هــذه المدينــة تنــام فــي ال  
  !! وعلى مقابر مفتوحة تنتظر موتاها،مذابح

ــًا       ــة الكبيــرة كثيــرون هــم الــذين ال يجــدون مكان فــي هــذه المدين
"!.. ينتظـــرون "، كثيـــرون هـــم الـــذين    "القرفـــصاء "للجلـــوس حتـــى   

وأيــديهم مــصفودة إلـــى   .. وينتظــرون ال شــيء  .. ينتظــرون أي شــيء  
م، وإلـــى الثـــأر مـــن أنفـــسهم ومـــن النـــاس، ال      الـــسالح، وإلـــى االنتقـــا  

 التــي وهبــت ،يتورعــون أبــدًا عــن زلزلــة المدينــة الجاحــدة المتغطرســة  
 ، األقوياء ، األذكياء ،"القادرين"قلبها وجسدها وجواهرها وأساورها     

الـــذئب نـــصف لقمتـــه أو  " فـــم" الـــذين يـــستخرجون مـــن  ،المـــراوغين
 ، علــــى الحــــسرةجميعهــــا، ويعرفــــون كيــــف يقفلــــون األفــــواه الفارغــــة 

  !!والسقوط والقصور والخيبة
ــة الكبيــرة فيهــا المكلفــون بحفــظ توازنهــا      والموكــل ،هــذه المدين

ــدوؤها   ــا وهـ ــيهم أمنهـ ــوارعها  ،إلـ ــي شـ ــة، يتجرعـــون فـ  الـــسهر  المرعبـ
ــضًا      ــا يتجرعــون أي ــرًا م ــامرة، وكثي ــم ال "الفــشل"والخــوف والمغ ، فه

كثيــــرة يــــستطيعون أن يــــضعوا أيــــديهم علــــى كــــل جــــروح المدينــــة ال
ال يـــستطيعون أن يقـــدموا لهـــا ســـوى وثـــائق أمـــن قابلـــة  !!.. النازفـــة

للتفــسير علــى أكثــر مــن صــورة، ولهــذا فهــم يتخــذون فيهــا أكثــر مــن       
  !..وجهه، وتتسربل وجوههم بأكثر من قناع

، "متحــضرة"أكبــر خطايــا هــذه المدينــة فــي نظــر القــانون أنهــا    
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.. متزلفـــة.. ةأنهـــا مدينـــة مداهنـــ" المـــتهم"وأكبـــر عيوبهـــا فـــي نظـــر  
أو على األصح مدينة كالحسناء التي ال تعطـي يـدها سـوى             !.. منافقة

، الذي يستطيع أن يقدم لهـا قائمـة طويلـة حافلـة بمواقعـه،          "القوي"لـ
ومناوراتـــه، ومبارزاتـــه، وضـــحاياه أيـــضًا، والرجـــل الـــذي يـــستطيع أن  

ــدق" ــا، ويطلبــون        " ي ــاق كــل الرجــال الــذين يحيطونه مــن أجلهــا أعن
فارسـها، وزهـوه، ثـم      " قـوة " كتفيهـا وهـي تبتـسم لــ        -هـي –تهز  ودها، ل 

الحــسان، وبمــا  " مكــر"تنقــاد لــه، وعيونهــا تنحــشر بــالغرور، وبكــل      
  .يفشين من غوايات

في هـذا العمـل بـصفته كأحـد الرجـال           " فرناي"قدمه  .. بلمندو
األقويــاء، األذكيــاء، الــذين عهــد لهــم بإعــادة الهــدوء والراحــة والنــوم    

، التـي تلطـخ صـدرها الناهـد     "بـاريس "ان هـذه الفاتنـة   الهانئ إلـى أجفـ    
بـاريس التـي   . بمخالب الجريمـة القـذرة فـي كـل مكـان، وفـي كـل شـيء                

الدم ". أحمر الشفاه"أخذت تضع على شفتيها الدم األحمر، بدًال من 
الــذي يتــدفق فــي شــوارعها، وعلــى أســطح بناياتهــا، كــل ليلــة بغــزارة،  

  .ين فيهاوبسخاء يقف له شعر رؤوس كل اآلمن
ــه  .. بملنــــدو ــاي"يجعــــل منــ ــيء  " فرنــ ــارد الــــشجاع الملــ المطــ

؛ حفظــًا لكبريائــه أوًال، ووفــاء  "يفــشل"بالمغــامرة، والــذي ال يــود أن  
فــضابط البــوليس هــذا يــنجح فــي المغــامرة  . للمهمــة المنوطــة بــه ثانيــًا

ولكنــه  .. ، أي مجــرم "المجــرم "بحياتــه كلهــا مــن أجــل القــبض علــى      
  .ينة ابتسامتها وضحكتها الساطعةيفشل في أن يعيد للمد

ــي خاليــا جــسدها المترهــل، كــأنهم          الخــوف مــا يــزال يتوغــل ف
ور ـــــــ فالثغ. ، أو مدينـــة اإلرهـــاب "الخـــوف"مدينـــة : ســـيدعونها اآلن

رة، والبـــوليس لـــم يكـــن ـــــــــالنازفـــة فيهـــا بالجريمـــة ثغـــور مخاتلـــة وكثي



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 125

  .ًا العالج الناجح لمردهماـــــيوم
سيين، هـو رمـز الفتـوة، والفحولـة، والنـشاط،           بلمندو، عند الفرن  

وسرعة البديهة والتصرف، والمراوغة كلمـا احتـاج األمـر، ولهـذا كـان              
–لقـد ازدادت    . له فـي فيلمـه األخيـر اختيـارًا موفقـا          " فرناي"اختيار  
ــده ــل      -بعــ ــوب كــ ــي قلــ ــساعًا فــ ــدو اتــ ــشغلها بلمنــ ــي يــ ــساحة التــ  المــ

  .الفرنسيين
تــستعرض فيــه الفتــوة والقــوة   .. الفــيلم يكــاد يكــون استعراضــياً  

والخــوف، ولكنــه يثيــر بطريقــة غيــر مباشــرة الرغبــة فــي فــتح حــوار مــع 
المدينـة الكبيــرة، حــوار حــول جبروتهــا، وجحودهــا، واهتــزاز هــدوئها،  

أراد أن يشرك الفرنسيين والناس فـي كـل مكـان فـي        " فرناي. "وأمنها
. يسالتــي تجحــظ بهــا عيــون الليــل فــي مدينــة كبــار  " الكــرب"لحظــات 

الوجه الجميـل لعاصـمة النـور والعقـل واإلبـداع، هـو فـي بعـض صـوره             
ه في الالعقل، ويعطـل تمامـًا      روجه غير جميل، يفرق في الظالم، ويثي      

مدينة باريس مدينـة العـشاق والمجبـولين علـى الحـب،            . عجلة اإلبداع 
هي في الوقت ذاته مدينة المجرمين، والقتلـة، واللـصوص، ومـصاصي           

  .  الرعب بكل صيغه وألوانهالدماء، ومثيري
ــشاهدة       ــون مـــ ــاس يحبـــ ــاي فـــــي إدراك أن النـــ ــح فرنـــ ــد نجـــ لقـــ

إنهـــم ينفـــرون مـــن !.. ، ولكـــنهم يهربـــون مـــن التعامـــل معـــه"الخـــوف"
معايــشته، ولكــن رؤيتــه تــستهويهم، وتخلــب أذهــانهم، ولهــذا فقــد بلــغ   

فـي سـتة أسـابيع فقـط        " الخـوف يجتـاح المدينـة     "عدد مشاهدي فيلم    
 وخمـسين ألـف مـشاهد فـي مدينـة بـاريس وحـدها،               أكثر من ست مئـة    

فــضًال عــن المــدن الفرنــسية، والعواصــم العالميــة األخــرى التــي عــرض  
هــذا النجــاح ال يعــود لموضــوع الفــيلم فقــط، بــل يعــود      . فيهــا الفــيلم 
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 إن صـح    -"يغـش "أيضًا لوجود بلمنـدو، الممثـل الـذي ال يـدلس وال             
مثيــــل المــــسرحي    فــــإلى جانــــب موهبتــــه الممتــــازة فــــي الت     -التعبيــــر 

والسينمائي، فإن الخدعة السينمائية نادرًا ما يلجـأ إليهـا مخـرج أفـالم      
بلمندو، فالمشاهد يعلم أن منظـر بلمنـدو وافقـًا علـى سـطح المتـرو،          
وهــو فــي أقــصى ســرعت، أثنــاء مطــاردة أحــد المجــرمين؛ هــو حقيقيــة   

والمشاهد يعلم أن منظر بلمندو معلقـًا فـي         . وليست خدعة سينمائية  
إحـــدى البنايـــات الــشاهقة فـــي بـــاريس، هــو أيـــضًا حقيقـــة،   " رزابمــ "

يعلم المشاهد كذلك أن رؤية بلمندو معلقـًا  .وليس في ذلك أي خدعة   
فــي نهايــة حبــل موثــق بطــائرة هيلكــوبتر تحــوم فــي الــسماء الــشاهقة،    

، هـو حقيقـة   "الرهـائن "المطلة على أحد أحياء بـاريس، إلنقـاذ بعـض         
يعلمــون باختــصار أن كــل مغــامرات    . ةولــيس فيــه أي إثــارة ســينمائي   

بلمنـــدو فـــي هـــذا الفـــيلم حقـــائق، وأن أي واحـــدة منهـــا كانـــت كفيلـــة 
بإزهاق روحه، وهذا ما زاد في حبس أنفاس المشاهدين أمام مشاهد          

أنت أمام العب سيرك، ورياضي متمكن، وممثـل ذي         . الفيلم المتعددة 
، بل تشاهد أنت ال تشاهد أداء تمثيلي جيد فحسب!.. موهبة طاغية

  .أيضًا مغامرات رياضية في منتهى الخطورة
، فــال شــيء يــضطره إلــى هــذه المجازفــات  "مجنــون"إنــه : قــالوا

إنــه . القاتلــة، فغيــره مــن النجــوم يتــستر دائمــًا وراء الكــاميرا الخادعــة   
ــة      ــا بالخدعـ ــه يـــستطيع تجاوزهـ ــع أنـ ــة، مـ ــامرات مهلكـ يكلـــف نفـــسه مغـ

أعرف أن النـاس ال يحبـون       : "هالسينمائية، يرد هو على كل ذلك بقول      
–أن أمثــل دور الجبــان، وعنــدما مثلــت دورًا بطوليــًا للخــوف ارتكبــت  

 فكان انـدماجي    -أنا– المغامرة بال رتوش وال خدعة، فخفت        -شخصيًا
  ".في الدور أبلغ ، وخاف الناس معي، فكان التأثير فيهم أقوى وأبعد
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بـال خـداع،   أنا أقدم الخـوف كمـا هـو،         : كأنه يقول بعبارة أخرى   
البطـل الـذي اسـتطاع أن يرتكـب مخـاطرة فـي           . وال مراوغة، وال كذب   

الواقع، أو في خيـال الكاتـب؛ لـيس بأقـدر وال أشـجع منـي، ولهـذا فأنـا            
  .أطبق مخاطرته كما فعلها هو، أو كما توهمها الكاتب أو المؤلف

ربما إن ما أفعله شيئًا مـن الجنـون، علـى أي حـال، أنـا                 : "يقول
رة، فهي تشكل جـزءًا مـن حيـاتي الشخـصية، وفـي األدوار              أحب المغام 

  ".التي أقدمها للناس أجد فرصة للتعبير عنها
ــول  ــه يقـ ــه       : "كأنـ ــينمائي لفعلتـ ــيلم سـ ــي فـ ــك فـ ــم أفعـــل ذلـ ــو لـ لـ

  ".بالضرورة وبالحاجة على مسرح الحياة في أي مكان
  .مميزة في السينما الفرنسية" نكهة"سيظل بلمندو

ة صــادقة مــن حيــاتهم، قــد تكــون     قــدم للنــاس صــور  " فرنــاي"
محبطــة، وقــد تكــون مؤذيــة، ولكنهــا علــى أيــة حــال واقعيــة؛ فهــذا هــو   

  !الوجه اآلخر لمدينتهم التي يظنون أنها دائمًا حالمة
المدينة ما تزال تخاف، والنـاس كلهـم يخـافون، ولهـذا فـأكثرهم              
يمشون في الشوارع وفـي األمـاكن العامـة مـسلحين، يمـشون وآذانهـم               

  ! تتدحرج فيها همهمات الوعيد والترقب والحذر كالحجارةمفتوحة
ــائقو التكاســــي.. التجــــار وأصــــحاب المقــــاهي والنــــوادي  .. وســ

يقــدمون مــا تريــد، وأيــديهم تــداعب المــسدس الــذي يحتــل  .. الليليــة
فقـد  !.. إنهـم يخـافون   !.. األنيقـة " البذلـة "أحد الجيوب الداخلية فـي      

 تكــون مريــضًا يريــد إشــباع  وقــد!.. وقــد تكــون لــصاً !.. تكــون قــاتًال
  . إحدى نزعات العنف والصلف والتهور في داخله

تقـرأ ذلـك فـي عيـون كـل النـاس، وفـي بطــون        !.. المدينـة تخـاف  
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  !ما يزال يرتفع" الجريمة"راحاتهم المرتجفة، رقم 
مكتوبــة بحــروف عريــضة كاللعنــة علــى كــل النوافــذ    " الجريمــة"

ــيقو  . واألبـــواب ــل سـ ــة، هـ ــة الخائفـ ــذه المدينـ ــاً هـ ــا يومـ ــد : لون عنهـ لقـ
  !مدينة؟" كانت"

يأخذك فرناي في جولة مرعبةتقتصم الظهر، وتخدش الطمأنينة        
إن حياة الناس في المدن الكبيـرة، هـي حيـوات، وليـست حيـاة                : ليقول

واحدة، هي حيوات يشترك في صناعتها المال، والجـنس، المخـدرات،       
وهي ليـست   . ةوالسالح، والجوع، والطمع، واألمراض العقلية والنفسي     

ــوكتيالت،       ــيقى، والكـ ــرف، والموسـ ــال، والتـ ــن، والجمـ ــاة الفـ ــًا حيـ دائمـ
والحفـالت المخمليـة، والــضمان الـصحي، والتعلــيم المتفـوق، والكــسب     

  !الحالل
أراد فرنــاي أن يقــدم ذلــك فــي قوالــب مخيفــة، لكنهــا فــي الوقــت     

الـسينما الفرنـسية الجديـد      " وحـش "ذاته مدهشة، فأوكل المهمة إلى      
، وقــد اســتطاعت موهبــة )وحــشها القــديم كــان جــون غابــان(و، بلمنــد

بلمنـــدو أن تكـــون، هـــي نفـــسها، قـــصة أخـــرى فـــي الفـــيلم، فالنـــاس         
يشاهدون كيـف يتهـاوى وجـه مـدينتهم، لكـنهم يـشاهدون أيـضًا كيـف                 
يحبس بلمندو الدماء في عروقهم، وهو ينفذ المشاهد الموحشة فـي           

  .الفيلم
ط، ولكنه كـذلك قـصة بلمنـدو        هذا الفيلم لم يكن قصة مدينة فق      

  .نفسه مع التمثيل والمغامرة
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 :جون بول سارتر

 من الغثيان إلى العمى

  
سـيمون دو بوفـوار عرفتـه مـن شـهر        " غيـر العاقلـة   "هذه الفتـاة    

تركتـــه " أغــسطس "وفــي بدايـــة الــشهر التــالي    .. م1929يوليــه عــام   
تـه فـي أوائـل    عنـدما ترك : "فقالـت يومهـا   .. لتقضي إجازتها بعيـدًا عنـه     

  !".أغسطس، كنت أعرف أن خروجه من حياتي لم يعد قط ممكنًا

مـــذكرات فتـــاة أصـــبحت   "ســـتجدون هـــذه العبـــارة فـــي كتابهـــا     
  !".عاقلة

ــضير      ــان الـــشفهي لتحـ ــالة االمتحـ ــي صـ ــان فـ ــا كـ ــاء بينهمـ أول لقـ
ــدريس " ــوم التـ ــارتر    ".دبلـ ــب سـ ــان ترتيـ ــا، فكـ ــا كالهمـ ــذ "نجحـ التلميـ

  !الثانية" العاشقة المعشوقة"األول، وكان ترتيب " النجيب

. كان حبًا مثقفـًا، متمـردًا، صـعلوكًا، وخارجـًا علـى كـل القـوانين         
تلــك . كتبــا بحــضورهما المتــصل فيــه كــل فــصوله المحتجــة والرعنــاء    

الفـصول التــي لــم تكـن تنتهــي، فقــد ظــال عـشيقين، مــع أن ســارتر كــان    
  "!!فتاة"ومع أن سيمون لم تعد ابدًا .. يحتفل بعيد ميالده السبعين
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ــن الهـــوى    ــًا مـ ــادل"ســـتة وأربعـــون عامـ ــرأة " العـ ــين امـ ــر "بـ غيـ
  .، ورجل قضى عمره في البحث عن العقل"عاقلة

ستة وأربعون عامًا من الهوى، يقابلها سـبعة وثالثـون عامـًا مـن             
ســارتر الفكريــة فــي فرنــسا  " ســلطنة"المجــد الفكــري واألدبــي، إذ أن 

 حيـث تفجـرت قنبلتـه       ،1938كلها كانت قد بـدأت بالتحديـد فـي عـام            
  "!!الغثيان"الرهيبة الحارقة التي دعاها 

أراد أن !.. أجـــل، فقـــد كانـــت البدايـــة، كانـــت روايـــة ال تـــرحم      
، ولكـــــن غاليمـــــار "مـــــذكرات أنطـــــوان روكنتـــــان: "يـــــدعوها ســـــارتر

ــا  " الناشــر" ــون عنوانه ــرح أن يك ــان: "اقت ــت  ". الغثي ــد كان ــًال-فق  -فع
سنوات، هي مدة تأليف الرواية غثيانًا حشرج به سارتر أكثر من سبع        

  "!تهذيبها"و

كانــت ســيمون فــي متابعــة متواصــلة لكــل فــصول الروايــة، بــرغم    
وسـارتر  .. المسافة التي كانت تفصل العاشقين، سـيمون فـي مرسـيليا          

  !في هافر

ــسه      ــا ســارتر نف ــول عنه ــي يق ــة الت ســأظل شــديد  : "هــذه الرواي
 -مـا تـزال     ". اإلخالص لشيء واحـد فـي حيـاتي الفكريـة، هـو الغثيـان             

 تمثالن أكبر روايتين القتا اهتمامـًا بالغـًا       –لكامو  " الغريب"مع رواية   
  .من الدارسين والنقاد في كل مكان

أهميتها بالنسبة لسارتر، أنها طرحته على المائدة كظـاهرة حيـة        
خليـة جديـدة    : أو كموضوع يتجـدد نقاشـه ودرسـه وتأملـه، أو قولـوا            

التفـت النـاس كلهـم      . وبالـذات الروائـي   تنمو في كيـان األدب الفرنـسي،        
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المنطلــق الــذي يكــره مهنتــه؛ ألنهــا قعيــدة بنــواميس  " المــدرس"لهــذا 
أخـذوا كلهـم يجـرون    .  مخالب شرسـة خناقـة  -هو-ونظم كان يحسبها    

ــر      ــسية وللفكـ ــة الفرنـ ــد للروايـ ــيالد جديـ ــذرهم بمـ ــان ينـ ــه كـ وراءه؛ ألنـ
  !الفرنسي كله

" االنقــالب"ل هــذا سـارتر كــان يعــد نفــسه منــذ سـن مبكــرة بمثــ  
؛ ألن الغثيـــان ســـمحت للقـــصة الفرنـــسية    "محـــررًا"الفكـــري، فعـــدوه  

الجديدة بأن تولد، وبأن يتعهدها الناس بالرعاية، ولهذا كان مـوريس        
.. ومهـــم جـــدًا.. مـــشروع نـــادر جـــدًا: "حـــين قرأهـــا-بالنـــشو يقـــول 
لم تحرز فقط نجاحـًا فائقـًا حـين         " الغثيان.. "إذًا..". وضروري جداً 

وقوعها بين أيدي الناس، ولكنهـا فـوق ذلـك دفعـت إلـى الواجهـة كاتبـًا          
وفي ذات الوقـت، مزقـت كـل األغـشية التـي كانـت تغطـي عيـون                  . كبيرًا

من هنا كانت فتحـا، ومـن هنـا كانـت بـشارة             . األدب الروائي في فرنسا   
أمـا مـن حيـث كونهـا تـاريخ، فقـد كانـت وثيقـة ممتـازة                  . بوصفها رواية 

ــة  ــاة اليومي ــا   للحي ــات، تتخلله ــي الثالثيني ــدوب" ف ــة مــن ســيرة   " ن ذابل
المـدهش فيهـا أنهـا    . 1936 وعـام  1931سارتر الذاتية مـا بـين عـام        

لــم تكــن روايــة فجــرت الطريــق أمــام الــذين كــانوا يــودون أن يــصبحوا   
ــدثين" ــة     " محــ ــت روايــ ــك كانــ ــى ذلــ ــادة علــ ــا زيــ ــددين، ولكنهــ أو مجــ
ثـــة، ومـــا تـــزال ، فمنـــذ ذلـــك الوقـــت وهـــي مـــا تـــزال حدي"مـــستقبلية"

تتجدد من خالل كل قراءة جديدة لها، ومن خالل كل تفـسير جديـد               
أيــام ظهروهــا كانــت حديثــة، وكانــت تــسبق زمانهــا أيــضًا، . لمــضامينها

كتـاب مـستقبلي، وحياتـه      : "وفي هذا المعنى يقول عنها أدمـون غـالوا        
  ".ستكون طويلة
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 كلهــم كــانوا يــرون أن فيهــا موهبــة ضــخمة تتفجــر، كلهــم كــانوا     
روائـي  "يجدون أن كل شيء فيها كان يعلن عن ميالد كاتب بـارز، أو   

، "موهبـة اسـتثنائية  "، كما يقول ألبير كامو، أو     "نترقب منه كل شيء   
  .نوكما دعاه أندريه بروت

أحلت الطريق أمام سارتر، وبرأته أمام كـل المفكـرين          " الغثيان"
 كهـدف ثـان   ، أو الظفـر بهـا  "الريادة"من القصور أو القعود عن بلوغ  

، التـي   "الغثيـان "الذي حققه بهـذا العمـل األدبـي األول          " االنقالب"لـ"
ــة األخــرى،    ــا بالقنبل ــه   ". الوجــود والعــدم "أعقبه ــذي يعدون ــاب ال الكت

رائــــــــدًا فـــــــــي الفلــــــــسفة، وفـــــــــي اكتــــــــشاف علـــــــــم الظـــــــــاهرات أو    
التي تجدد تجـارب    . ظاهرات الجسد، أو الوجود   ". الفينومينولوجيا"

هــذا الكتــاب الــذي تــاله أو صــحبه نــشوء  . ر والحيــاةالفــرد فــي التفكيــ
  .جيل الوجودية في فرنسا

ســيدًا مــن ســادة الفلــسفة فــي  " الوجــود والعــدم"كــان ســارتر بـــ
الدنيا، فقد صبغت الوجودية مالمح جيل كامل، وكان سارتر مدرسة،   
أو أنـــه كـــان صـــاحب مـــذهب نـــاهض بـــه أقـــوى االتجاهـــات الفلـــسفية،  

ذع الــذي كــان يواجهــه بــه أكثــر معاصــريه أو    بــالرغم مــن الــتجهم الــال  
الخارجين على تفسيره للوجود؛ ولهذا كان كثيرًا مـا كـان يـسمع مثـل            

الوجوديـون ضـعفاء، والجوديـة انتـصار        : "هذا القـول ألحـد معاصـريه      
كــان عنــدنا حركــة دادا، واآلن أصــبح لــدينا حركــة  . للخمــول والقــذارة

لـسريالية المعروفـة التـي      هي فرقة من الحركـة ا     " دادا"وحركة  ". كاكا
أي البـراز، فيعنـي     " كاكـا "ن وأراغـون، أمـا      وكان يتزعمها أندريه بروت   

  .بها الوجودية



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 133

وبرغم ما القاه سارتر من مناقضات، إال أنه ظل تحـوال فلـسفيًا        
وقد زاد فأكـد مركـزه هـذا بكتابـه          . ال يستهان به في الفلسفة الحديثة     

  ".نقد العقل الجدلي"عن 

رواية والمسرح والفلسفة، كانت معـارك سـارتر مـع       وإلى جانب ال  
  .في النقد" المدرسة البنوية"ليفي ستروس معروفة في مناقضة 

ــه كــان          ــى ســارتر، مــع أن ــدان واحــد ظــل يــصعب تطويعــه عل مي
سيمون دو بوفوار تقول في     . يحتفظ له باكبار ملحوظ، أعني السينما     

ضعها فـــي هنـــاك وســـيلة تعبيريـــة واحـــدة كـــان ســـارتر يـــ : "مـــذكراتها
، ولكـــن كـــل تجاربـــه فـــي الـــسينما، أو "مـــستوى األدب، هـــي الـــسينما

أشـهر مـا قدمــه   . كانــت دائمـًا تفـشل  " الـسيناريو "بـاألحرى فـي كتابـة    
فــي هــذا الميــدان، هــو الفــيلم الــذي كتبــه عــن فرويــد، رائــد مدرســة      

ــه   ــل عنوانـ ــذي جعـ ــل النفـــسي، والـ ــسية : "التحليـ ــواء نفـ ــد أهـ ". فوريـ
ا الفـيلم، كمــا يقـول ســارتر نفـسه، هــو أن    وأغـرب مـا فــي مـشروع هــذ   

 أن يكتـب فيلمـًا   - أي من سارتر-طلب منه   " المخرج"جون هاستون   
، أو العقــل البــاطن، مــع أن ســارتر هــو   "الالشــعور"عــن فرويــد ســيد  

الــذي قــضى جــل حياتــه فــي محاولــة إثبــات أنــه ال وجــود قطيعــًا لمــا      
  .أو بالعقل الباطن" الالشعور"يسمى بـ

ات التي كتبها سارتر، وحاول فيما بعد أن يجعل         حتى المسرحي 
، ومــسرحية "األيــدي القــذرة "منهــا أفالمــًا ســينمائية، مثــل مــسرحية    

"B هـو  -؛ كـان يقـول عنهـا        "األبواب المغلقة "، ومسرحية   " المحترمة
  "!لقد كانت فشال يثير الشفقة: " كأفالم سينمائية-نفسه
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ــي كــل االتجاهــات        ــد ضــرب ف ــذي نجــده ق ــان ســارتر هــذا ال ، ك
الفكر في فرنـسا كلهـا، ومحـط      " سلطان"، وكان   "الريادة"يتمكن من   

هـذه كانـت توقعـه فـي        " الريـادة "األنظار فـي العـالم كلـه، ولكـن نـشوة            
، فأخـذ يـدس أنفـه فـي         "فرديتـه "أكثر من حـرج، خاصـة بعـد أن تـرك            

مـن كـل شـيء      " موقفًا"فجعل يتخذ   . كل المشاكل غير مشاكل الفكر    
لسياسية، حتى تحول في فترات متالحقة من مفكر    في خالل مساراته ا   

  .إلى رئيس حزب، أو كأنه كذلك

مجلتـه الـشهيرة، كـان القـراء       " "األزمنة الحديثة "يوم أن أصدر    
ينتظرونهـــا بتطلـــع ال يهـــون ليعرفـــوا مـــا كـــان يقولـــه ســـارتر فـــي بابـــه  

وليقـــرؤوا أيـــضًا مـــا كانـــت تكتبـــه ســـيمون دو " مـــا األدب؟: "الثابـــت
األزمنـة  "ولكـن  . مويل بيكيت، وموريس بالنـشو وغيـرهم  بوفوار، وصا 

منذ أن أخذت تتقاذفها أهواء سارتر السياسية؛ تغير ثقلهـا          " الحديثة
وســارتر نفــسه أخــذ يتعــرض لكثيــر مــن المهــاترات     . األدبــي والفكــري 

كـان يـسخر فـي مجلتـه بـديغول، فنفـر            . السياسية والهرطقـات الحزبيـة    
وا عنــه، حتــى الــشيوعيون كــانوا  منــه الــدوغوليون، وشــتموه، وأعرضــ 

ســارتر كفيلــسوف جعــل اإلنــسان يمــشي علــى    : "يقولــون عنــه يومهــا 
أربع، وكسياسي كان رجعيًا، وككاتب كـان انحطاطيـًا، وكفـرد كانـت لـه       

، ولكـن شـاء لـه مـساره الـسياسي أن ينـضم يومـًا إلـى             "عفونة شـديدة  
الذي قال هؤالء، فالقى من الفئة األخرى التي كان يعاضدها مورياك،      

كتاب اليسار يعتمدون على سمعتهم في اقتناء       : " عن سارتر  -يومها-
البيــر كــامو كــان يخطــئ، أمــا ســارتر فيغــالط    . نيــات خبيثــة للتخلــيط  

  ".الناس، وهذا هو الفرق بينهما
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ترك سارتر الشيوعيين ليلجـأ إلـى اليـسار المتطـرف، وهنـا بـدل        
 عند كل النـاس كـرئيس       أن يبقى مفكرًا، انتهى به المطاف إلى اعتماده       

حزب، أو سياسي محترف، حتى وإن كانت ميوله السياسية تلك مبنية         
  !فكرية، أو أنه كان يريد لها أن تكون كذلك" قناعات"بمعنى ما على 

كان له موقف في حـرب الجزائـر حمـده لـه كـل العـرب، وكـان لـه              
  !موقف من النضال العربي ضد إسرائيل، كرهه فيه كل العرب

وهذا غير صـحيح، فهـو      ! نه يؤيد إسرائيل؛ ألنه يهودي    إ: قالوا
وهــذا أيــضًا لـــيس   ! ضــلله الــصهاينة  : وقــالوا . مــن أبــوين مــسيحيين   

فواقـع  . صحيحًا، فسارتر ال يضلله أحـد، بـل إنـه يـضلل نفـسه بنفـسه               
تاريخيــة ضــالة، اســتتالها اســتقراء نــاقص   " قناعــة"األمــر أنهــا كانــت  

 أن يحــول تلــك القناعــة إلــى  كــان لــسارتر. لجانــب واحــد مــن المــشكلة 
، "فرديتـه "، ليس فقط ليساعد في تأكيـد خروجـه التـام مـن               "موقف"

ولكن ليوافق أيضًا ميل االتجاه السياسي الذي يعتنقه سـارتر بعـد أن           
وبعد أن سخِّر   . ، وهو يعبر إحدى مراحله الفكرية     "الفردية"كره تلك   

الــذي مــا " ىالهــو"فكــره للهــوى الــسياسي، أو للهــوى الحزبــي، هــذا  
زال يبـــدو لـــبعض النــــاس علـــى أنـــه مبنــــي علـــى قناعـــات فكريــــة، أو       

  !!تفسيرات معينة للتاريخ واألحداث

اليسار المتطرف متى كان يومًا مع العرب، وبالذات فيما يخـص         
مــشكلة فلــسطين، فكيــف نــود مــن ســارتر أن يكــون معنــا كمفكر،وهــو     

  .يعد نفسه حزبيًا في اليسار المتطرف قبل كل شيء

موقف سارتر مـن حـرب الجزائـر، والـذي حمـدناه لـه، لـم يكـن                  و
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هو اآلخر عن قناعة فكرية بقدر ما كان يتمـشى أوًال وقبـل كـل شـيء               
فــسارتر يومهــا كــان ضــد الجنــرال ديغــول،    . مــع هــوى سياســي معــين  

وحـرب الجزائـر    . وكان يستخدم كل شيء في محاربة النظام الديغولي       
عنـدما نـدد بهـا سـارتر، إنمـا كـان             كانـت حربـًا ديغوليـة، و       -كما نعلم -

وعنـدما أيـد سـارتر الجزائـريين        . يندد في الواقـع بـديغول والديغوليـة       
فــي نــضالهم، وطالــب بــالوقوف إلــى جــانبهم، إنمــا كــان يــستنفر النــاس  

أجــل، كــان يحــارب الجنــرال . لمحاربــة الجنــرال، والخــروج علــى نظامــه
كـان ال  .  معهـم من خالل الجزائـريين، ومـن خـالل النـاس الـذين وقفـوا         

يهمــه اســتقالل الجزائــر، بقــدر مــا كــان يهمــه أن يــضع فــي أذهــان كــل    
اسـتقالل الجزائـر كـان    . إلـخ .. الناس أن ديغـول مـستعمر، وال إنـساني      

يهدف إليهـا نـضال   " غاية"لحرب ديغول، ولم يكن     " أداة"بالنسبة له   
لقد كـان يعـد ديغـول مـستعمرا فـي فرنـسا نفـسها               . شعب يروم حريته  

ــل أ ــروم      قب ــر، ولهــذا فقــد كــان ي ــي الجزائ  كمــا -ن يكــون مــستعمرًا ف
يقـول، هـو نفـسه، فـي محاضـرة ألقاهـا فـي          .  تحرير فرنـسا أوالً    -يزعم

 -نشرت في مجلـة األزمنـة الحديثـة، عـدد مـارس              (1956أوائل عام ،  
الــشيء الوحيــد الــذي يمكــن عملــه، هــو النــضال إلــى جانــب    ):"أبريــل

ي الوقــت نفــسه تحريــر الفرنــسيين الجزائــريين مــن أجــل تحريــرهم، وفــ
فــــسارتر لــــم يكــــن يــــساند  ". أنفــــسهم مــــن االســــتبداد االســــتعماري 

الجزائريين، إال ليحـارب النظـام الـديغولي الـذي كـان يختلـف مـع هـواه            
  .السياسي أو الحزبي

كــان ســارتر يــسخِّـر تكوينــه الفكــري لخدمــة ميلــه الــسياسي أو        
 هــذه األمــور كحزبــي  إنــه يتحــدث فــي مثــل . التزامــه الحزبــي كمحتــرف
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ــة أو       ــه اســتقراءاته الفكري توجهــه ثقافــة الحــزب، وال يتحــدث كمفكــر ل
، وهـذه هـي المـشكلة التـي         "غيريـة "التاريخية المجردة مـن أيـة ميـول         

سياسـيًا محترفـًا    " زعيمـاً "تورط فيهـا سـارتر، فأصـبح النـاس يعدونـه            
  .أكثر مما يحتسبونه مفكرًا أو فيلسوفًا

كـرين كـان لهـم ثقافـات واتجاهـات سياسـية            كثير من الكتـاب المف    
مختلفة، ولكنها لم تكـن تطغـى علـى اعتبـارهم كتابـًا أو مفكـرين؛ ألنهـا             

  . لم تصل بهم إلى مستوى االحتراف

يجتمـع كـل خمـسة عـشر     " األزمنـة الحديثـة  "عادة جهاز تحريـر     
يومًا مرة فـي منـزل سـيمون دوبوفـوار، وبرئاسـة سـارتر نفـسه، ولكنـه                 

 بــاالحتراف الــسياسي، احتجــب عــن تحريــر المجلــة،      منــذ أن انــشغل 
هنــاك التزامــات . وكانــت ســيمون دوبوفــوار هــي التــي تقــوم بكــل شــيء 
  .أدبية وفكرية كثيرة تخلى عنها سارتر للسبب نفسه

ــدما احتفــل ســارتر بعيــد مــيالده الــسبعين، كــان ذلــك يعنــي          عن
 -وكما يقـول هـ   -شيخوخته وفقدانه البصر، وعدم قدرته على اإلمالء        

وكل هذه األشياء كانت تزيد فـي إضـعاف نـصيب الجانـب الفكـري مـن            
ــن     . نـــشاطه ــر مـ ــزء العاشـ ــدار الجـ ــأ إلصـ ــان يتهيـ ــه كـ ــن أنـ ــالرغم مـ وبـ
، إال أن النــاس لــم يعــودوا يتطلعــون إلــى ســارتر   "ظــروف: "سلــسلته

. الراهن أكثر مما يلتفتـون إلـى الخلـف ليكبـروا ماضـيه الفكـري الزاهـر             
 يؤكـد  - علـى مـن الـرغم كـل شـيء     -ا يـزال  هذا الماضي الـذي كـان مـ       

الــساحة، واغتــصابه بثقــة لعــرش األدب فــي فرنــسا " ســيادة"انفــراده بـــ
أو -هــذا الماضــي الــذي كــان مــا زال أيــضًا يــدفع كــل النقــاد         . كلهــا
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 إلى الترديد بأن سارتر كاتـب لـم يفتـأ يتـرك بـصمات واضـحة        -أكثرهم
  .على كل مسار الفكر في هذا القرن

إلى جانب سارتر في السبعين من عمره الشيخوخة    كان قد بقي    
  !وتقرأ له.. تحبه.. وسيمون دوبوفوار.. والعمى
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 :جون دو بوفيه

 التمرين الفلسفي العسير

  
فـي  : يصنع قنابله التي ال تحصى فـي أي مكـان         .. سلفادور دالي 

سيارته برفقة سائقه، في بيته وهو يتلقـى مكالمـة هاتفيـة مـن حـسناء،            
فــي " مكــسيم"أحــد وجــوه الفــن، علــى إحــدى طــاوالت مطعــم  أو مــن 

هناك كان يحـب أن     (باريس، وهو يخاطب معجبين من وجوه المدينة،        
. في جنوب فرنـسا " آزور"، أو في إحدى فلل ساحل )يتناول وجباته 

إن غرضه في أكثر األحيان، هو أن يلتفت الناس نحوه، مـع أن كـل مـا                
لـو أبـدًا مـن روح فنـان، وطمـوح       ال يخ- مهما كان سوء الظن -يفعله  
أو " الزيـــت"هــو رجــل يحــب دائمـــًا  أن يغمــس أصــابعه فــي       . مبــدع 

  . أنا هنا: اللون، ثم يضعها في عيون الناس، وهو يقول
، ولكنـه  "موجـود "جون دو بوفيه هو اآلخـر أراد أن يقـول بأنـه        

" مـدروس "وكلمـة  ". كيفما اتفق"قالها بعمل مدروس، وليس كدالي  
 تؤخذ هنا بكل معانيهـا التكنيكيـة، فيتجـرد دوبوفيـه مـن              هذه يجب أال  

التي تحتمها فيه طبيعتـه الفنيـة، إذ إنـه بـدونها ال             " الجنونية"خاصته  
، أو على شـيء     "مجنونًا"يمكن أن يكون فنانًا، فالفنان البد أن يكون         
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  .من الجنون بالضرورة
بــصوت عــال جــدًا، ليــسمعه " أنــا هنــا: "دوبوفيــه أراد أن يقــول

 النــاس فــي هــذا العــالم الــصاخب، ولكــن فمــه كــان قريبــًا جــدًا مــن   كــل
ــد          ــل لق ــصراخ، ب ــاس ال ــا، فــسمع الن ــان مالصــقا له ــل ك فتحــة األذن، ب

حتــى . أصــمهم الــصراخ، ولكــنهم لــم يفهمــوا مــاذا كــان يريــد أن يقــول 
وطــي صــوتك : (أننــي أتخيــل أن كــل مــن رأى دو بوفيــه كــان يقــول لــه 

لقـد تعجلـت كثيـرًا     :  كان يقول لنفـسه    ؛ ولهذا ال أشك أنه    )عشان أفهم 
إنهــم لـم يكونــوا مهيئــين الســتقباله اليــوم،  . بتقـديم هــذا العمــل للنــاس 

  .  هكذا دفعة واحدة
كان من الصعب علي تحديد هوية عمله الفنـي األخيـر، هـل هـو                
مسرحية؟ هل هو معرض لوحات؟ هل هو عرض راقـص؟ أم أنـه كـل               

  هذه األشياء في آن واحد؟ 
ــى  ــت إلـ ــد      ذهبـ ــن أحـ ــدعوة مـ ــرض بـ ــشاهدة العـ ــشانزليزيه لمـ  الـ

: ذهبت وأنا ال أعـرف عـن هـذا العـرض سـوى اسـمه         . المساهمين فيه 
ومـع  . ، وال عن صاحبه سـوى أنـه رسـام كبيـر ومعـروف     "كوكو بازار "

فنـي معقـد جديـد، إال    " لغـز "أنني كنت أثق بأنني سـأجد نفـسي أمـام       
ــأ أن أطلـــب تفـــسيرات أو تعليقـــات قبـــل    رؤيـــة العـــرض أننـــي لـــم  أشـ

ــارجيين    ــه بـــدون تفـــسير أو شـــرح خـ ــة فهمـ ــا . شخـــصيًا، ومحاولـ ربمـ
بعــد دعكــه وتركــه ســاعة   " خيــب ظنــي "المتحــان ذكــائي الفنــي الــذي   

كاملة، حسبتها أطول ساعات عمري، وبعد مشاهدة العرض، لـم أكـن            
حزينـًا إلـى حـد بعيــد؛ ألننـي كنـت علـى ثقــة بـأن أكثـر الحـضور إن لــم          

  .وا على نصيب أوفر من نصيبي فهما لما رأواأجمعهم؛ لم يكون: أقل
  وماذا رأينا؟ 
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لوحـــات رســـم كبيـــرة جـــدًا طـــوًال وعرضـــًا، بعـــضها مثبـــت علـــى  
عجــالت، بحيــث يمكــن دفعهــا وتحويلهــا مــن مكــان إلــى آخــر، وبعــضها  
مثبت على أجسام راقصين وراقصات، بحيـث يمكـن أن يـؤدي حركـات        

واســعة، والتــي تزيــد  كانــت صــالة العــرض ال . الرقــصة باللوحــة وعنهــا 
مساحتها عـن مئـة وخمـسين متـرًا تقريبـًا مليئـة باللوحـات والراقـصين          

ومنـذ دخـولي قبـل بدايـة العـرض، حاولـت أن أفهـم مـاذا                 . والراقصات
خطـوط متعرجـة بـاللون األسـود        . تمثل هذه اللوحات، فلم أفهم شـيئاً      

  . واألحمر غالبًا على قاعدة بيضاء
اللوحــات ذات . ة دفعــة واحــدةبــدأ العــرض، فتحركــت كــل الــصال

العجــالت يحركهــا ويقــدمها ويؤخرهــا فتيــات وفتيــان يرتــدون لباســًا         
مالصقًا للجسد، وملونًا بألوان اللوحات نفسها، أمـا اللوحـات المثبتـة      
على أجساد الراقصين والراقصات، فتتحرك حسب ما تتطلبه إيقاعات        

  . وحركات الرقصة المؤداة
  موسيقى؟ 

موســيقى، ولكــن أي موســيقى؟ لقــد كــان مــا   كــان هنــاك .. أجــل
وأعتقـد أننـي    . أسمع أعقـد ممـا كنـُت أرى، كانـت موسـيقى إليكترونيـة             

ــن        ــوع مـ ــذا النـ ــذوق هـ ــم أو أتـ ــل أن أفهـ ــي قبـ ــوار ربـ ــى جـ ــأنتقل إلـ سـ
صـــرير، وخريـــر، وزفيـــر، وشـــخير، وقرقـــرة، وغرغـــرة،       : الموســـيقى

، "ثـم ر"كـل هـذه األشـياء تـأتيني دفعـة واحـدة بـدون             . وعواء، وأنين 
لـــم أســـتطع أن أدرك هـــل كانـــت  . وال إيقـــاع، وال تطريـــب، وال تنغـــيم 

  .حركات الرقص موائمة لها، أو أن األمر على خالف ذلك
ــة    ــة،   – هــي مــدة العــرض   –مــرت ســاعة كامل  وكأنهــا ســنة كامل

فخرجنا ومنا من ترك معطفه، أو حقيبته، أو قبعته في مكـان جلوسـه؛    
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مــا : ســألني صــديقي الــداعي . ألنــه فقــد بــصره ووعيــه فــي آن واحــد   
فيلم مـن أفـالم الرعـب، أفظـع مـن           : رأيك؟ فكانت إجابتي الفورية هكذا    

أفــــالم مــــصاصي الــــدماء، أو أفــــالم الــــسادية، ولكــــن بعــــد أن هــــدأت  
أعــصابي، وعــدت إلــى حــالتي الطبيعيــة، مــع التــسليم بــأنني كغيــري لــم   

هـــل كنــا نــشاهد مــسرحية؟ أم عرضـــًا    : أفهــم شــيئًا، أخــذت أتــساءل    
قــصًا؟ أم معــرض لوحــات؟ أم كــل هــذه األشــياء مجتمعــة؟ لــم أصــل  را

حتـــى إلـــى مجـــرد تحديـــد هويـــة هـــذا العـــرض، فـــسألت غيـــري ممـــن    
شــاهده، فوجــدت الحيــرة نفــسها تبــسط أجنحتهــا علــى أعــين كــل مــن    
ســألت ممــن كــانوا هنــا، فطلبــت الجــواب عنــد صــاحب العــرض، الفنــان  

  : دوبوفيه نفسه، فوجدته يقول
الرسـم هـو أداتـي      .  مـسرحيًا وال مـصمم رقـصات       أنا لست كاتبـاً   

التعبيرية الوحيدة، ومـا رأيتمـوه هـو تطـوير فـي عـالم الرسـم، أي أنـه                
لوحـات فنيـة؟ نعـم، ولكـن تمـرين فلـسفي متطـور فـي         ". حركة جديدة 
أردت للوحة أال تقف عند كونها منظرًا للمطالعة فقـط ،   . الوقت نفسه 

ــا وجــود حقيقــي، أن تــست    ــا   أردت أن يكــون له قبلكم فــي داخلهــا، وهن
أن تجد نفـسك منقـوًال إلـى داخـل اللوحـة،          . تكمن فضيلة هذا العرض   

لوحـة أضـع فيهـا مـثًال  شخـصية      . ربما كان هذا شيق¢ا بالنسبة للبعض 
جالسة قريبة من أخرى واقفة، عربة نقل ذات عجلة واحدة فـي مركـز              

. ثـــانوي مـــن اللوحـــة، قـــصرًا وشـــجرتين أو ثـــالث فـــي عمـــق اللوحـــة  
ــين     ــة اليمـ ــشجر جهـ ــسار، والـ ــى اليـ ــصر علـ ــا   . القـ ــة ولهـ ــت اللوحـ انتهـ

أبعادهــا، ولكــن نريــد أن نجــرب مــاذا ســنعطي هــذه اللوحــة مــن أبعــاد    
القصر اآلن على اليمين والـشجر  . جديدة لو تغيرت أوضاع عناصرها    

على اليسار، العربة في مركز أولي في اللوحة، الشخـصيتان فـي مركـز             
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ــانوي، هــل بقيــت للوحــة أب    ــا اكتــسبت     ث ــسها، أم أنه ــا الــسابقة نف عاده
ــم تتغيــر، وإنمــا تغيــرت أوضــاعها       أبعــادًا جديــدة؟ مــع أن عناصــرها ل

  !! فقط؟
هـذا هــو التمــرين الفلــسفي المقــصود مـن كوكــو بــازا، وهــذا مــا   

  . يفسر عملية تحريك اللوحات وتقديمها وتأخيرها
كـان  . لقد كـان دوبوفيـه يريـدها ثـورة فـي عـالم الرسـم تجديـداً                

يعلم بأنه يجب أن يكسر الحواجز، ويحطم القواعد التقليدية للرسم،           
  . ولمفهوم اللوحة ووظيفتها

والشخصيات المتحركة وغيـر المتحركـة فـي العـرض، كـان يجـب              
أن تكون من الراقصين والراقصات، بل أن يكونـوا خبـراء فـي الـرقص           

  ألن الحركـة فـي العـرض تـتم بطريقـة بطيئـة جـدًا،          – كما يقول هـو      –
والحركة البطيئـة   . بحيث يتاح للمشاهد متابعة مراحل تحول اللوحات      

ــن      ــول عـ ــه أن يقـ ــب لدوبوفيـ ــذا يطيـ ــذ، ولهـ ــعبة التنفيـ فـــي العـــرض صـ
  ". باليه بطيء، بطيء جدًا"إنه : عرضه

ــيقي     ــز الموســــ ــتوديوهات المركــــ ــي اســــ ــذت فــــ ــيقى ُنفِّـــــ الموســــ
:  اسـمه اإلليكتروني لجامعة كولومبيا برنيستون في نيويـورك، ومؤلفهـا   

الهان ميمارونحلو، وهو تركي األصـل، موسـيقار فـي جامعـة كولومبيـا              
ــل   ــات، مثـ ــدة مؤلفـ ــه عـ ــيقى : "برنيـــستون، لـ ــاريخ الموسـ ــن "و".. تـ فـ

  ".أصوات أمريكا.. "و".. الجاز
ــراء فـــي     ــار خبـ ــن اختيـ ــه أيـــضًا مـ ــان البـــد لدوبوفيـ ــك"كـ " تكنيـ

ــخ    ــات كــل هــذه اإلمك . العــرض، فــي اإلخــراج، واإلضــاءة، واإلدارة إل ان
كرسـها دوبوفيـه لعرضـه، فقـدم للنـاس مقدمتـه فـي نيويـورك، ثـم جــاء          
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إلــى بــاريس، ولكنــه لــم يــصافح النجــاح والتــصفيق الــذي كــان يتوقعــه     
تمامــًا، كمــا حــدث لــه فــي نيويــورك كمــا أعتقــد؛ ربمــا ألنــه تعجــل فــي  

. لقـــد ســـبق زمانهـــا الـــذي كـــان يجـــب أن تولـــد فيـــه . هـــذه" ثورتـــه"
ــه الفن  ــاهيم زمانـ ــأة      فمفـ ــن مهيـ ــم تكـ ــم، لـ ــالم الرسـ ــي عـ ــة فـ ــة، وخاصـ يـ

ــى هــذا المــستوى مــن الجمــوح والــشدة       " تطــور"الســتقبال  فنــي عل
  . والعنف

حركـــة دوبوفيـــه التـــي تحـــدث النـــاس عنهـــا كثيـــرًا، لـــم يحالفهـــا   
إنها كانـت فاشـلة،     : ال أريد أن أقول   . النجاح الذي كان ينتظره الفنان    

والحركة الفاشـلة هـي     . الفهي ليست فاشلة، وإنما عسيرة، صعبة المن      
  .   التي ال تثير في الذهن أي تساؤل أو استفسار– دائمًا –

دوبوفيه ليس رسامًا عاديًا وال مبتدئًا، ولكـن النـاس فـي حركتـه               
ــا مــنهم  –هــذه  ــم يــدركوه، فهــو   – وأن ــون" ل ــان  " مجن حقيقــي، أو فن

  .ربما مشكلته أنه يتقدم على عصره.. حقيقي إن أردتم
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 :ر ديستانجيسكا

 !يا سيدي الرئيس.. النساء
  

فــي جامعــة  " الــزميالت"يــوم كنــا طالبــًا فــي بــاريس، كــان أكثــر    
  !السوربون يصارحننا بضرورة التصويت لجيسكار ديستان

ــرئيس بومبيــدو، وكــان منــافس جيــسكار       ــاة ال كــان ذلــك بعــد وف
ــا  ــة  (يومه ــدورة الثاني ــي ال ــسوا     )ف ــسي الحــالي فران ــرئيس الفرن ، هــو ال

  .نميترا
تلك اللحظـة إال شـيء واحـد،    " الزميالت"لم يكن خلف حماس    

  !هو أناقة الرئيس المرتقب ورشاقته
في عمـر الجمهوريـة الفرنـسية الخامـسة المديـد،          : لقد كن يقلن  

لم نحظ برئيس واحد أنيق ورشـيق، وجيـسكار سـيخلب أنظـار العـالم               
ــساءه – ــصوصًا نـ ــول "-وخـ ــيمًا،    " ديغـ ــن وسـ ــم يكـ ــسكريًا، ولـ ــان عـ كـ

ــه       ويو ــه غليظــة، وكــان وجه ــت رقبت ــا بالــشحم، وكان مبيــدو كــان ممتلئ
نريـد جيـسكار، لـيكن لنـا رئـيس         : ثم يضفن . مستديرًا، لم يكن رشيقاً   

  !بهي الطلعة والصلعة، مرة واحدة على األقل
ــاخبين مــن النــساء، وأكثــرهن       -أو بعــضهن-لقــد كــان نــصف الن

  .عشقن بدلة الرئيس، وربطة عنقه، فمنحنه أصواتهن
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م جيسكار فرنسا سبع سنوات؛ ألن أمـه أحـسنت تربيتـه، إذ         فحك
  !علمته كيف يلبس، وكيف يختار ما يلبسه

أما المناضل القديم، صاحب الهزائم المتكـررة، فرانـسوا ميتـران     
فقــد انثنــى إلــى منزلــه، بعــد العــدة لمعركــة قادمــة مــع جيــسكار نفــسه،    

لـضرورة  ويكون يومذاك قـد شـاخ وترهـل، أو مـع غيـره، ولـن يكـون با           
وســيمًا؛ ألن وســامته غالبــًا مــا تكــون ضــد الطمــوح، أو أنهــا تفدســه     

  !وتبعثره
ــة مــسألة        ــاول مــن هــذه الزاوي ــم تــضحكون اآلن، ونحــن نتن لعلك
تتعلق بمصير بلد كامل يسكنه حوالي خمسة وخمسين مليون نسمة          

  .آنذاك، وله قوة صناعية واقتصادية معتبرة في العالم المعاصر
وا أن هذه هي إحدى المفارقات الطريفة التي        لكن يجب أن تعلم   

  .تميز االنتخابات، حتى في أقوى البلدان وعيًا وثقافة
لقد أثبت المهتمون بهـذه األمـور مـن خبـراء الدعايـة والعالقـات               

، أن مثـل    )اسـتطالعات الـرأي   (العامة، ومـن خبـراء مراكـز سـبر اآلراء           
مًا في إقبال الناس هذه الشكليات التي قد تبدو تافهة، تؤدي دورًا مه  

  .على التصويت لصالح المرشح أو ضده
إن مــن مــسببات هزيمــة ميتــران أمــام جيــسكار : لعلنــا نقــول اآلن

  .م، أن النساء في فرنسا كان لهن حق التصويت1974عام 
ــى        ــسيات كــن نعمــة عل ــاث الفرن ــرة مــن اإلن إن هــذه النــسبة الكبي

ســاط الــسياسة جيــسكار، وهــن كــن نقمــة علــى ميتــران الــذي تعرفــه أو 
  .، ووزير مالية بومبيدو"ديغول"الداخلية الفرنسية أكثر من معاون 

  !النساء هن النساء في أي مكان، وفي أي زمان
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وهــذه الــسيدة ســيمون فــي، وزيــرة الــصحة الفرنــسية، والكلمــة     
ــة        ــى شاشـ ــر علـ ــى أال تظهـ ــصر علـ ــي، تـ ــان األوروبـ ــي البرلمـ ــة فـ القويـ

ا اللــون يــضخم أمــام الــرائين أو التلفزيــون فــي فــستان أبــيض؛ ألن هــذ
  .المشاهدين سمنتها، فتبدو أقل رشاقة

مــــن " يـــشفها "كـــل مـــا وصـــلت إليـــه مـــن ســـلطة ومكانـــة لـــم         
لــــب " بحالوتهــــا"ولــــم تحررهــــا مــــن ضـــرورة أن تخلــــب  !.. أنوثتهـــا 
لم تغنها الوزارة عـن طلـب األناقـة، ولـم تطلقهـا الـسلطة مـن         !! الرجل

  .عبودية المثال والنموذج
ــا ا ــسيدة فرانـــسواز جي ومثلهـ ــلـ ــة   لـ ــر مجلـ ــر أكبـ ــديرة تحريـ و، مـ

، وال التـي أصـبحت فـي أوائـل عهـد جيـسكار،           "االكـسبريس : "فرنسية
ــرأة     ــشؤون المـ ــرى لـ ــي األخـ ــرة هـ ــا    . وزيـ ــي تعليماتهـ ــت تعطـ ــد كانـ لقـ
أقـل  " بروفيلهـا "؛ ألن   "بروفيـل "للمصورين بأال يلتقطوا لهـا الـصور        

  !تأثيرًا من مالمح وجهها من األمام
 علـــــى وجــــه العمـــــوم، ممــــن يتعرضـــــون لالمتحانـــــات   الزعمــــاء 

االنتخابية في بلدان للمرأة فيها حق التصويت؛ يكونون غالبًا مكرهين   
لوضع مزاج النـساء فـي االعتبـار، فيولـون مظهـرهم عنايـة فائقـة، وقـد            
يبدو هذا األمر مضحكًا في بعـض المجمعـات، ذات الثقافـات المنغلقـة        

نخوض تجـارب االنتخابـات والتـداول       أو المحافظة، أي نحن الذين ال       
  .السلمي للسلطة

والحــق أن االهتمــام بهــذه األمــور يكتــسب أهميــة خاصــة لــدى        
الــسلطة التــي تعتمــد فــي دعمهــا علــى النــاس، فكــل شــيء يــراه هــؤالء   
النــاس أو يالحظونــه، قــد يــدعم تعزيــز التــصور اإليجــابي للشخــصية     

 مهـم، واللبــاس  فالـشكل مهـم، والمظهـر   . التـي تحتـاج إلـى دعـم النـاس     
واألناقة عمومًا مهمة، وهي كلها قد تـسهم فـي دعـم قبـول الشخـصية            
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ويمتد تأثير هذه األمور على النـاس،       . عند الناس، وقد تعمل العكس    
حتى في أوقات الحقة بعد الفوز، وبعـد تبـوء سـدة الحكـم، فالجاذبيـة        
الشخصية سيكون لها دور كبير في التفاف الناس في المناسـبات التـي         
يظهر فيها خطيبًا، أو متحدثًا، عن الناس وللناس، في شـؤون الـبالد،          

  !وشؤون العالم كله
حدثنا صديق لنا في باريس، يعمل في التليفزيون الفرنسي منذ 

  :أكثر من عشرين سنة، قال
العظــيم، مؤســس الجمهوريــة الفرنــسية الخامــسة،    " ديغــول"إن 

ر فخامة الجنرال كان في صحبته رجل مختص بعمل المكياج، فال يظه  
على الشاشة الـصغيرة، إال ويكـون قـد أمـضى فـي غرفـة المكيـاج أكثـر          

البالتــوه، "كــان يخــرج إلــى مــساعديه ومستــشاريه، نحــو    ! مــن ســاعة 
وعلى أنفه الطويل ألف لون ولون، لون يذهب التجاعيد، ولون يعمـق          

  !النظرة، ولون يعمل على تصغير ذلك األنف البالغ الطول والجرأة
  :رد الصديقواستط

أمــا . ومثلــه كــان يفعــل بومبيــدو، وخــصوصًا فــي ســنيه األخيــرة  
عندما زاد وزنه، وبعد أن بدأت أمراضه وهمومه تفسد كل محـاوالت            
ــصحافة      ــال الــ ــة رجــ ــدم مقابلــ ــشاروه بعــ ــد نــــصحه مستــ ــاج، فقــ المكيــ

  . أوالتليفزيون
إن ماليـــين النـــاخبين يـــذهبون إلـــى صـــناديق االقتـــراع، دون أن  

 سياســي أو فكــري محــدد وواضــح فــي المرشــح الــذي  يكــون لهــم رأي
ــسنًا،        ــان مـ ــادة، إن كـ ــم العـ ــذهب بحكـ ــضهم يـ ــواتهم، بعـ ــيهبونه أصـ سـ

 ليقنـع نفـسه بأنـه أصـبح راشـدًا، فهـو       - إن كان شـاباً -وبعضهم يذهب  
  . فرح بممارسة حقوقه المشروعة في االنتخاب ألول مرة



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 149

لـتهم  ومثل هؤالء يقفون أمام صـندوق االقتـراع، ولـيس فـي مخي      
غير ما تركته شخصية المرشح من أثر أثناء الحملـة االنتخابيـة، وهـم            
ــًا ال يقــوون علــى اســتيعاب البــرام المقترحــة للمرشــحين، فمــا       أحيان

  .بالك بفهمها، وفرزها، واتخاذ موقف منها
وربما يـصوتون لرجـل قـد يجـر البلـد بأفكـاره وبمخططاتـه إلـى                 

ــؤثرة     ــه شخــصية م ــسبب أن ل ــة، وال ــ.. كارث ــرًا.. رًامظه وقــوة .. وتعبي
  .منطق

ــرئيس        ــصعب علــى أحــد التــسليم بفكــرة أن ال وقــد يكــون مــن ال
الفرنسي جيسكار، داهية الـسياسية واالقتـصاد، إنمـا هـزم ميتـران فـي               

ونحـن لـم نقـل    .  ؛ ألنه كان أكثر منه أناقة، وأبلغ رشـاقة 74انتخابات  
قتــصادية، إن األناقــة تنفــي الــسياسة، أو أن الرشــاقة تحــبط الخبــرة اال  

فالرجل كان بالفعـل قويـًا وبـارزًا، ومـن أذكـى زعمـاء العـالم المعاصـر،           
لكـن عـددًا مـن النـاخبين لـم يكونــوا يقـدرون هـذه الموهبـة فيـه، فكــان          
لمظهــره ولفــصاحته ولبالغتــه التــأثير األمكــن فــي اتخــاذ قــرار كثيــرين     

وبالذات في الوسـط النـسائي، فلـيس كـل النـاخبين علـى معرفـة                ! نحوه
ــسون      ت ــنهن يأن ــارات المــستقبل، ولك ــة بالتحــديات القائمــة، وبخي حليلي

لشخصيات بعينها تشترك في عوامل الجذب إليها أمور متعـددة، منهـا     
  .       المظاهر العامة، وسهولة القبول عند الناس

مـــا ذنبنـــا نحـــن إن كانـــت النـــساء أكثـــر مـــيًال إلـــى تـــرجيح هـــذه  
  .قة، حتى اليوم وحتى غدالمعطيات، وهن مازلن يفكرن بهذه الطري

لمــاذا أخفــق جيــسكار ديــستان فــي انتخابـــات      : تتــساءلون اآلن 
  "!الصلعة"األسبوع الماضي؟ هل ترهل الرجل؟ هل اتسعت مساحة 

ال، ليس هناك أي شيء من هذا هذه المرة، لكن هناك سر آخر           
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مــن أســرار االنتخابــات الــشعبية العريــضة فــي أوروبــا، وهــو أن النــاس    
ون مع رؤسائهم مثلما يتعاملون مع أشيائهم العادية، فكما   هناك يتعامل 

يفضل الشخص هناك تبـديل سـرته، أو مكتبـه، أو معطفـه، أو حذائـه،               
أو صديقته، فإنه يميل غالبًا إلـى تبـديل رئيـسه، خـصوصًا فـي فرنـسا            
التي يبقى فيها الحاكم على قلـوب الـشعب سـبع سـنوات، وهـن يرونهـا           

  . واألراملطويلة بطول هموم المطلقات
لقد رفضوا ميتران مرتين؛ ألن منافسه كان من غير اليساريين،          

، لكن في هذه المرة األخيرة لم يكن أمامهم خيارات "مكررًا"ولم يكن 
، وهـذا وحـده     "مكـرر "كثيرة، فالمنافس غير يساري، صحيح ، ولكنه        

  .عائق مهم وكبير
ي لقد كان هناك عوامل سياسـية واقتـصادية متعـددة سـاهمت فـ            

ــة، ولكــن هــذا        ــسبة البطال ــاع ن ــا ارتف ســقوط جيــسكار ديــستان، أهونه
األمر كان يعني فئة قليلة من الناخبين، أما الفئة األخرى فكان أكثر ما  

الــرئيس، أن تــرى فــي التلفزيــون قائــدًا آخــر،  " تغييــر"يهمهــا، هــو أن 
  .وأن تصفق لزعيم جديد

، وعـن  إن كل ما سمعناه عـن انتـشار المـد اليـساري فـي فرنـسا           
انحــسار الفكــر الــديغولي، قــد يكــون صــحيحًا إلــى حــد مــا، لكــن هــذه     

 كانــت -بعــد عفــوكم–التــي تحــدثنا عنهــا " التافهــة"الجوانـب الــصغيرة  
تــؤدي دورهــا فــي مخيلــة ســواد كبيــر مــن النــاخبين، وربمــا كــانوا هــم  
الذين رجحوا كفة ميتـران هـذه المـرة، وربمـا لـم يكـن للمـد اليـساري                   

  !سبة الضئيلة التي هزمت جيسكار، وتوجت ميترانكل األثر في الن
لو كان منافس ميتران فـي الـدورة الثانيـة مـن          : ماذا لو قلنا لكم   

االنتخابات الفرنسية مرشحًا من الوسط أو من اليمين، غير جيـسكار،          
  !لما ربح هذا الفارس العجوز، ولظل يصارع الهزيمة حتى يموت؟
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 :حمد الجاسر وحسن قزاز

 " هناك نورليكن"

  
ــيًال، وهــا نحــن نخــرج للتــو مــن قــصر       " اليمامــة"الوقــت كــان ل

بالمعـذر، فــي العاصــمة الــسعودية، بعــد أن جئنــا لتنــاول طعــام العــشاء  
نحــن اآلن فــي الفنــاء الكبيــر، والليــل ليــل قــر،       . *علــى مائــدة الملــك  

والريح ريح صر، وحمد الجاسر بكامل هيبته يقف وحيدًا وسـط هـذا          
ذات اللــون البنــي، وهــي العبــاءة ) المــشلح(ب، فــي عباءتــه الفنــاء الرحــ

 فـالبروتوكول يقتـضي أن يكـون        .الوحيدة بهذا اللون في عشاء الملك     
المشلح في الغالب باللون األسود، ولكن آخر هموم حمد الجاسـر مـا              

يقوله أو يمليه البروتوكول، وهذه العباءة هي كذلك، العباءة الوحيـدة          
ي ال يلمــع فيهــا شــيء البتــة؛ فهــي تظهــر بلــون    التــ-فــي هــذا المــساء-

  .واحد ال غير، تمامًا تمامًا كصاحبها
وهـــؤالء الخـــارجون مـــن القـــصر يحيطـــون .. كـــان البـــرد قارســـًا

وماذا يريدون منه غير تحيته وتحيـة بهـاء    .. ويلتفون حوله " الشيخ"
!.. فتسللت بينهم حتى بلغتـه، فأنـا أولـى بـه مـنهم جميعـاً        ! العلم فيه؟ 

                                      

 . الملك فهد رحمه الله*
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لــت قب! العزيــزة" يمامتــه"يكفــي أننــي يومــذاك كنــت رئــيس تحريــر   أال 
" ضـاع "رأسه، ثم عرفت أن أبا محمـد يقـف هنـا ينتظـر سـائقه الـذي        

مـــشينا ســـويًا، هـــو وأنـــا، نبحـــث عـــن الـــسائق  . فـــي زحمـــة الـــسائقين
ــف       ــي المواقـ ــه، وفـ ــرقه وغربـ ــه وشـ ــاء وطولـ ــرض الفنـ ــي عـ ــود فـ المفقـ

. فلبينـي الجنـسية   " فريـدي "المخصصة للـسيارات، فتعبنـا، ولـم نجـد          
مـا لـون سـيارتكم يـا        : سألت الشيخ بهـدف تـسهيل مهمتنـا فـي البحـث           

: وقال" بويك"؟ وما نوعها؟ فأشار بشيء من الثقة إلى سيارة !شيخ
يشير إليهـا  " كاديالك"كهذه، ثم تردد قليًال والتفت إلى سيارة أخرى  

: وقـال " موبيلاولـدز "ب سبابته إلى    وما لبث أن صو   . أو كهذه : قائًال
 هـو  ،فهمت أن نوع السيارة وأصلها وفصلها ولونهـا ! ال، ال، بل كهذه  

آخــر مــا كــان يفكــر فيــه الــشيخ حمــد الجاســر، الــذي تعمــر ذاكرتــه           
ووجدانــه بمــا هــو أجــدى وأهــم، ولــيس ببعيــد أن تكــون ســيارته مــن     
فــصيلة أخـــرى بعيــدة كـــل البعـــد عمــا أشـــار إليـــه مــن ألـــوان وأنـــواع     

د تكـون بالـضبط الـسيارة التـي أمامنـا، وقـد تكـون        وموديالت، وهـي قـ   
 دون أن يميزهـــا الرجـــل الـــذي يحمـــل داخـــل ،تلــك التـــي إلـــى جانبنـــا 

  .جمجمته هذا الوطن بكامل حجمه، وبكل أماكنه ومواقعه
" فريـدي "كان البرد قارسًا جدًا، ونحن مازلنا نمشي ونـدور، و  

ى دارك يــا أوصــلك إلــ: قلــت للــشيخ. ال ينــوي أبــدًا أن يظهــر أو يبــين
ولكــن قــد تعترضــه  : قــال! يلحــق بــك فيمــا بعــد " فريــدي"و!.. شــيخ

: قلـت ! وحيـداً " الحساس"بعض المتاعب لو وجدوه في هذا المكان        
ــض         ــا بعـ ــرب منـ ــب اقتـ ــل أن يجيـ ــد؟ وقبـ ــا محمـ ــا أبـ ــل إذًا يـ ــا العمـ مـ
السائقين، ومن باب رفع العتـب، والبـرد يلـسع وجوهنـا ووجـه الـشيخ،             

بلـى؟  : شباب سائقًا فلبينيًا اسـمه كـذا؟ قـالوا         أال تعرفون يا  : سألتهم
يتعـشى مـع بقيـة الـسائقين فـي المكـان       : أين هو؟ قالوا  : فأكمل الشيخ 
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ليــأت : اذهبــوا إليــه وقولــوا لــه ! باللــه: فتــدخلت أنــا . المخــصص لهــم
فأمــسك الــشيخ بيــدي ثــم نظــر، . حــاًال، فالــشيخ ينتظــر هنــا منــذ زمــن

ن البـــرد يلفحـــه بجـــسارة، بعـــين ليـــست ممتّنـــة، إلـــى وجهـــي الـــذي كـــا 
أحسست أن نظرته كانت أقسى مـن البـرد وأوجـع منـه، ثـم عـاد يقـول                   

  !دعوه يكمل عشاءه: لهؤالء
هل تقف في هذا البرد، ! وأنت ذاتك! عجيب أمرك يا أبا محمد   

وحتـى متـى؟ حتـى ينهـي     ! بهذه المهابة، وهذا الجالل، في هـذه الـسن       
 نحـو سـيارتي مقـسمًا       كـان يـدفعني الـشيخ     ! العظيم عـشاءه  " فريدي"

أال أشاركه برودة هذا الليل، وعـصف هـذه الـريح، والسـيما ونحـن ال                
  ! من يدري؟،وجبته الهنيئة فقد تطول" فريدي"نعرف متى سيختم 
مـرة ألننـي غـادرت أبـا        :  الجاسـر وأنـا خجـل مـرتين        اتركت حمد 

 ألننــي ؛والمــرة الثانيــة . محمــد وهــو تحــت لفــح البــرد، ولكنــه إصــراره   
 فبــدوت لــه ،ي طلــب حــضور الــسائق قبــل أن ينهــي عــشاءه تــشددت فــ

لقـد  ! على شيء من الـصلف والقـسوة، حتـى وإن كـان ذلـك مـع سـائق           
فت كما يتصرف كل السعوديين في بيوتهم ومع سائقيهم، فهم ال        تصر

يحاولون أن يتذكروا، من وقـت آلخـر، أن النـاس الـذين يقومـون علـى         
ــشر، يجوعــون       ــثلهم، مــن الب ويعطــشون، ويمرضــون  خــدمتهم هــم، م

ــوم وأوقــات للراحــة، وربمــا        ــى أوقــات للن ــاجون إل ويتعبــون، وهــم يحت
  !أوقات للبكاء والحنين أيضًا

علمـًا طيبـًا، أو    : إنني كلمـا قابلـت هـذا الرجـل آخـذ عنـه            : أقول
 ؛وغالبًا مـا أبـدو أمـام نفـسي علـى شـيء مـن الـبالدة                ! سلوكًا محموداً 

وكلمــا قابلتــه .  الــشيخ نفــسهألننــي ال أتقــن الــدرس كمــا أبغــي ويبغــي  
أتأمله، وأقرأ في وجهه في كل مرة سطورًا بكرا جديدة، تجعله يزداد 
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كبرًا ونبوغًا في عقلي وقلبي وعيني، ولهذا فال مبرر لسؤالنا كل مـرة        
الــصحفية، " اليمامــة"ين بهــا مــدخل مؤســسة زالتــي ُنــ" صــورته"عــن 

 تعرف منطقة وسـط     يمامته التي اجترحها من أحشائه وفؤاده، قبل أن       
 ألن  ؛ال مبـرر أبـدًا لـسؤلنا هـذا الـسؤال          . نعـم . السعودية ما الـصحافة   

الجاســــر هــــو، بوضــــوح واعتــــزاز، ملهمنــــا، فــــنحن نــــصطبح بوجهــــه   
ونتمسى، ونحـن نـراه يخـرج علينـا، بكامـل هيبتـه، وفـي عباءتـه البنيـة                   

هنا . إلى الناس في هذه البالد" اليمامة"نفسها، في كل حرف تحمله   
كـل مكـان، وكـل زاويـة، يراقبنـا حمـد الجاسـر، يحاسـبنا، ويغرينـا          فـي  

  !بحب الوطن والحرية

����� 

ــالث     ــا ثـ ــرة؛ أبرزهـ ــصال كثيـ ــر خـ ــد الجاسـ ــر،  : لحمـ ــم الغزيـ العلـ
  .والوطنية النقية، والريادة الخالصة

فعلمه بجغرافية بالد العرب وتاريخها ال ينافسه فيـه أحـد، وقـد             
ي كـل مكـان، إذ ظـل مـصدرًا مـن      شهدت لـه بـذلك المحافـل العلميـة فـ          

المصادر المهمة العريقة في هذه الحقـول، وقـد أثـرى المكتبـة العربيـة            
 إلى أن انتقل إلـى الرفيـق        ،بإنتاجه المتواصل الذي لم يعرف االنقطاع     

األعلــى، علــى الــرغم مــن تقدمــه فــي الــسن، وعلــى الــرغم مــن ظروفــه     
نوات األخيـرة مـن     الصحية التي كانت، غالبًا، حرجة، والسيما فـي الـس         

  .عمره

ــن         ــأى عـ ــذي نـ ــوذج الـ ــي النمـ ــر؛ فهـ ــشيخ الجاسـ ــة الـ ــا وطنيـ أمـ
المزايدة والتشوف، وهي كذلك النموذج الذي ظل دائمًا يتمتـع بقـدر      

  . واإلخالص، والشجاعة، والصراحة،كبير من الصالبة
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إن شخـــصية فريـــدة كهـــذه، تـــستلزم أن تكـــون صـــاحبة ريـــادات   
 ويـأتي علـى   ،)ه هـي الخـصلة الثالثـة      وهـذ (ثقافية واجتماعيـة متعـددة،      

أن المرحــوم هــو مــن أنجــز أول مــشروع :  قائمــة تلــك الريــاداتمقدمــة
ثقــافي إعالمــي فــي المنطقــة الوســطى مــن هــذه الــبالد، إذ أنــشأ مجلــة   
ــر، فكــان         ــة ســنوات عمرهــا شــباب كث ــي التــف حولهــا طيل اليمامــة، الت

كـن كـذلك    الشيخ حمد الجاسـر هـو األسـتاذ، وهـو المعلـم، وهـو لـم ي                
بالنــسبة إلــى الجيــل الــذي عاصــر والدة اليمامــة فقــط؛ بــل كــان كــذلك   
بالنسبة ألجيال أخرى كثيرة، تعاقبت وتوالت إلى اليوم الذي وري فيه 

  .قبرهفي 
لقــد كــان الــشيخ حمــد الجاســر يــدرك موقعــه فــي وجــدان تلــك     

 ولـــذا فلقـــد ظـــل صـــدره مـــشرعًا، وبيتـــه  ؛األجيـــال مـــن مثقفـــي بـــالده
  .مفتوحًا لهم

والــذي يبقــى للــشيخ عنــد تالميــذه كلهــم؛ هــو أن يعيــدوا نــشر    
آثــاره، وأن يعكفــوا علــى دراســتها، وأن يقولــوا عنهــا مــا تــستحق مــن    
التقــويم، وهــي، بــال منــازع، إحــدى مفــاخر هــذه الــبالد علــى مــستوى     

  .اإلنجازات العلمية الرصينة
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لقــد شــرفت برئاســة تحريــر مجلــة اليمامــة أكثــر مــن اثنــي عــشر    
امــًا، وكــان ممــا يزيــد غبطتــي بعملــي فــي تلــك المجلــة؛ هــو عراقتهــا  ع

وريادتها، وأكثر من ذلك، أن نـسبها يلحـق بشخـصية فـذة؛ هـي حمـد            
 وهو مازال يحس بأن اليمامـة       -رحمه الله -الجاسر، ولقد مات الشيخ     

الجيـل   -وهو لم يكن راضيًا كل الرضا عما فعلناه بها نحـن      .. يمامته
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 فهو ال يحبذ اإلغراق فـي الـشعبيات، بـل كـان         -نالجديد من الصحفيي  
، وهـو ال يأبـه لـألوراق الـصقيلة، واأللـوان        "سـوقيات "ها، أحيانًا،   ديع

 إن شـروط العمـل     :الفارهة، والصور التي ال هدف لهـا، وكنـا نقـول لـه            
 هـي  ،الصحفي الحديث تتطلب أشـياء كهـذه، وشـروط العمـل الـصحفي       

 هـــي الـــسوق ، آخـــر همومـــهشـــروط الـــسوق، ثـــم يـــذكرنا الـــشيخ بـــأن
  .وشروطها وحبائلها وغواياتها التي ال تعد وال تحصى

ــة       ــضفاضة لمجلـ ــاءة الفـ ــت العبـ ــن تحـ ــوا مـ ــرون خرجـ ــال كثيـ رجـ
، أو تحـدروا مـن جلبابهـا الرحـب، وذلـك بعـد أن محـضوها                 "اليمامة"

ــا عــرقهم وخــوفهم        ــين كفيه ــى صــدرها وب حــبهم، وبعــد أن ســكبوا عل
يبًا ال يملون النظر إليه، وال يتعبهم أبدًا وقلقهم، فكانت لهم حصنًا مه

أن ينقــــشوا أســــماءهم وذكريــــاتهم الجميلــــة علــــى حجارتــــه البلوريــــة 
  .الفاتنة

الوفيرة في " اليمامة"ال أظن أن أحدًا يجرؤ على جحود حصة        
. بــين النــاس فــي وطننــا الفــسيح بطولــه وعرضــه" الــوعي"مهمــة نــشر 

 ،ا، وبالتـالي الـوعي بالثقافـة   نقصد الـوعي بالتـاريخ، والـوعي بالجغرافيـ      
ــسؤولية ــوق،والمــ ــات، والحقــ ــة، والواجبــ ــدل، والحريــ ــالفكرة .  والعــ فــ

، كـان يـدرك   )اليمامـة (الجموح التي التمعت فـي مخيلـة حمـد الجاسـر           
 مكارمهــا، وكــان يعــرف، فــي الوقــت  -رحمــه اللــه-هــذا الــشيخ العجيــب 

افة فيــه ذاتـه، مخاطرهــا الالنهائيــة، منــذ ذلــك اليـوم الــذي كانــت الــصح  
مدعاة لسخرية الناس، ومبعثـًا لهـزئهم، إلـى هـذا اليـوم الـذي أصـبحت            
فيه الـصحافة رمحـًا مـشهرًا طـويًال ذا ذؤابـة حـادة، تأخـذه، إن شـئت،              

 أو تهزه فـي يـديك، إن أردت، لتنـذر بـالموت        ،زينة لك في صالة العيد    
  ! ونهايات األشياء، أي أشياء ليست جديرة بالبقاء واالستمرار
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منــذ تلــك األيــام، أيــام حملهــا  " اليمامــة"مــة طويلــة قادتهــا ملح
حمد الجاسر وحيدًا على كتفيه، فعلمت الناس، بالفعل، األدب والفكر           
والــشعر، ولقنــتهم الحــب والحلــم، وهــي، فــي الوقــت ذاتــه، لــم تــنس          

  !للحظة واحدة أن تنقل إلى خبراتهم أصول الغضب ولوازم االحتجاج
 وعـن حمـد     "اليمامـة "يعرفونـه عـن     ث الكثيـرون عمـا      لقد تحد ،

حـضاريًا سـامقًا    " رمـزاً "الجاسر، وتكلموا عـن تاريخهـا، وعـن كونهـا           
للثقافــة، وللحــس الــوطني المرهــف الــذي ينتــصب فــي ارتفــاع صــارم         

 وفي  ،، في عهد الجاسر   "اليمامة"وقد ظلت   . جليل في قلب الرياض   
طويلة، بعض مراحل عمرها بعده، على العهد، وبقيت تأخذ، لسنوات 

بشآبيب الوعد، حبًا لهذا الوطن النابه، وموتًا له ومن أجله، يحـدوها           
في ذلك عظم الواجب الذي تزهو به في كل حين، ويدفعها نحو ذلـك             

  . ضخامة األمانة التي تفعم ضميرها، وتمأل عقلها ووجدانها
. ، وهــــو ذرات الــــدمع والــــدم"التــــراب"والـــوطن، عنــــدنا، هــــو  

فـي شـجنه، وفـي حلمـه، وبمـا       " اإلنـسان "هـو   والوطن، عنـدنا أيـضًا،      
  . يحمل من معتقدات وأفكار وطموح

، هــي الــدنيا بكــل مباهجهــا، وكــل   "التــراب"فكــل حبــة فــي ذلــك  
، هي العـالم بكـل تحدياتـه وبكـل مـا      "اإلنسان"لمعة أو لمحة في ذلك    
  . بلغ من جبروت ومهابة
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يمامة، فـي  وكنا مجموعة من الشباب الذين التقوا حول مائدة ال        
الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، وبكـــل مـــا فـــي هـــؤالء الـــشباب مـــن   
حماس، فقد كانوا يظنون أحيانًا أنهم سيصلحون الكـون، وسـيعيدون    



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 158

ــده، وســـيمنحونه اســـتقامته، وســـيعيدون صـــياغت    وتـــشكيله هإليـــه رشـ
 أو ،وتلوينه على طـريقتهم، وذلـك فـي مـدة قـصيرة، أي خـالل يـومين                

  !ربما ساعتين
ــا     يومهــا  كتبنــا، بعــض مــا كتبنــا، بالــسكاكين والحــراب، ففــرح بن

الكثيرون؛ ألنهـم كـانوا يـرون فـي مـا نفعـل وعـدًا جمـيًال، وقـد غـضب                 
ــي          ــدخروا ف ــم ي ــا، وبعــضهم ل ــوا علين ــضًا، وقــد حمل ــرون أي ــا الكثي من

ــيء    ــذخائر أي شـ ــلحة والـ ــن األسـ ــتهم مـ ــا   ! جعبـ ــى نحورنـ ــوبوها إلـ صـ
  !وصدورنا

ــس ــدولون ؤالمـ ــدفناعـ ــو  ،وا أن هـ ــشكيك"هـ ــشروع  " التـ ــي مـ فـ
الذي كان على أشده، والمحـافظون، مـن جهـتهم، اعتقـدوا            " التنمية"

وكـان حـل   !..  هي اإلجهاز على ثقافة العرب وعلـى تـراثهم    ،بأن غايتنا 
والمشكلة كانت . مشكلتنا مع المسؤولين أسهل بكثير منه مع اآلخرين

فرطـة تجـاه    ، وقد كان هناك دائمـًا حـساسية م        "مفاهيم"دائمًا مشكلة   
بعض المفاهيم، مثـل مـا حـدث مـع مـشروع الحداثـة التـي كانـت شـغل              
العالم كله تلك األيام، سواء في أبعادهـا وصـفاتها الحـضارية المتـصلة      
بمستقبل الكون واإلنسان، أو فـي فـضاء اإلبـداع والثقافـة علـى نطـاق          

ق، فُأخرج يومهـا مـن الملـة مـن ُأخـرج، وُفـسق مـن ُفـس         . أكثر تحديداً 
ولـم يكــن هنــاك، فـي هــذا الــضجي المحتــدم، مـن صــوت عاقــل واحــد    

ــة، ومـــن     ــن الهـــدوء، ومـــن العلميـ ــاءيـــدعو إلـــى شـــيء مـ  حـــول االلتقـ
  !!أكثر وضوحًا تنشلنا من هذا التيه العجيب" مفاهيم"

 ولكــنهم ،ســقط فــي تلــك المعمعــة العديــد مــن الجرحــى والقتلــى   
  ! كانوا دائمًا ينهضون

م عملنــا فــي اليمامــة، مــن خطــوط شــديدة   لقــد كنــا ننطلــق، أيــا 
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 اسـتجابة لمتطلبـات المجتمـع الـذي     ؛الوضوح في الذهن وفي الـضمير     
ــالته، وفـــي هـــذا تأكيـــد علـــى المحـــرك الـــذي يـــدفع األداء     نحمـــل رسـ
اإلعالمـــي إلـــى مـــسؤولياته المباشـــرة فـــي ضـــبط التـــوازن الـــدقيق فـــي  

د مؤسـس  المعادلة الـصعبة للتقـدم والتخلـف، وقـد كنـا، كمـا كـان يريـ               
هـــذا الـــصرح الكبيـــر حمـــد الجاســـر، مـــع التقـــدم طبعـــًا بكـــل شـــروطه  
وظروفـــه وتبعاتـــه، ومهمـــا بلغـــت تـــضحياتنا مـــن أجلـــه؛ ألن ذلـــك هـــو 
الطريــق الوحيــد الــذي ســيكفل لنــا مــستوى مــشرفًا مــن المنافــسة أو    

الجهـاد  " نـستأنف "ربما التفـوق، وبهـذا المـستوى نفـسه نـستطيع أن             
يــة والحــضارية القديمــة المــستمرة، والتــي   فــي طريــق رســالتنا التاريخ 

ــنا للتقـــدم والبنـــاء، وفـــي   . البـــد أن  تعـــود جذعـــة  ونحـــن فـــي حماسـ
حرصنا على صيانة اإلنجـاز ومواصـلته؛ ال ننـسى، لدقيقـة واحـدة، أن               
قوتنا إنما تنبثق من تلك الرسالة التي حملنـا أمانتهـا، فـال تفـريط فـي              

  . وقيمنا الحضارية المختلفةديننا، أو تاريخنا، أو النابه من تراثنا 
وكــان علينــا دائمــًا أن نــستبعد كــل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى   
زعزعة الطمأنينة بين الناس، أو التفرقـة بيـنهم، فـنحن ضـد االسـتفزاز               
وضد االستعداء، فالحوار ال يعني الخصومة، واالختالف في الرأي ال          

مـان أن هـذا   يعني التأليب أو تكـريس التـشرذم، ونحـن نـؤمن تمـام اإلي        
ــد أن        ــه، وال ب ــا من ــد أن ننجــو بمجتمعاتن ــذي الب ــداء الوبيــل ال هــو ال

ج لعوارضهنرفض كل من يهيئ له، وأن ندحر كل من يرو .  
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دورًا مالحظـــًا فـــي اإلســـهام فـــي حركـــة التنميـــة " اليمامـــة"أدت 
واســـتحثاث الوســـائل والطـــرق المفـــضية إليهـــا، بـــدءًا بالمـــشاركة فـــي  

ــف و  ــة التثقيـ ــشكالته     حركـ ــه ومـ ــام بهمومـ ــرأي العـ ــصير الـ ــوير وتبـ التنـ
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ــد مــسارات        ــة والمــؤثرة فــي تحدي ــاء بالمــساهمة الفاعل ــة؛ وانته الماثل
عجالت التنمية نفسها، وتعيين درجة حركتها، وسـرعة دورانهـا، وهـي            

، )قـد يكـون شـديدًا أحيانـاً        (،في هذه السبيل لم تكـن تخلـو مـن نقـد           
ب المراجعـة أو التـصحيح،   ولكنه صريح ومخلص يطال كل ما يـستوج  

فالمناقشة النظيفـة سـمة حـضارية، وواجـب         . أو إعادة ترتيب األوليات   
لـيكن   ": هـو ذلـك الـشعار القـديم الجديـد     ،وطني، وشعارنا كان دائمـاً  

  ". هناك نور
 إنمـا  -كمـا ذكرنـا أعـاله   -بعضهم عـدنا نلعـب بالنـار، وأن هـدفنا      

ه وصـحته، فعاقبنـا،    هو التـشكيك فـي سـالمة المـشروع التنمـوي وعفتـ            
 بأيــدينا وأقعــدنا إلــى هم أخــذنا بعــض،وعنفنــا، وآذانــا، فــي مقابــل ذلــك

جواره، يؤاخذنا، ويلومنا، ويعاتبنا، وقد يحتـد علينـا، ولكـن دون أن        
ــوطن الكبيــر، ونحــن شــركاء فــي          ــا بعــض أوالد هــذا ال ــدًا أنن ــنس أب ي

  .ماضيه وحاضره ومستقبله
 الـسكينة ين اعتـادوا علـى   الشك أن ما كنا نفعل كـان يـستفز الـذ       

  . اإلبداع، والتنميةووالهدوء، وربما الجمود في الحركة، والفكر، 
ــد   ــيء واحـ ــل -شـ ــى األقـ ــى    -علـ ــد علـ ــره أحـ ــستطيع أن ينكـ  ال يـ

 وهــي ؛اليمامــة، والســيما فــي تلــك المرحلــة الــساخنة جــدًا مــن عمرهــا
أنهــا كانــت حــدثًا مهمــًا فــي تــاريخ الــصحافة الــسعودية، بــل فــي تــاريخ  

لقـد أباحـت اليمامـة هامـشًا أرحـب فـي إعمـال        . عالم كلـه فـي بالدنـا    اإل
العقــل والتفكيــر، كمــا أنهــا أتاحــت فــضاء أرحــب للمــساءلة والمحاســبة 

ــد  ــة والنق ــا يحتاجــه مجتمــع       ،والمراقب ــت مــن أحــوج م  وهــي أمــور كان
  . ناهض كمجتمعنا
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التـي مـازال يلمـع وشـمها     " الزينـة "تماثلت، الرقصة الجديدة لــ    
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  !لبني فوق الذقن، تحت الشفة السفلىا
نثرت شعرها علـى مقدمـة الوجـه ومـساحة الكتفـين، ثـم  أخـذت              

والغـرور فـي المليحـات    .  وشيء من الغـرور ، وثقة ترقص، ترقص بولهٍ  
  . إغراء وإثارة وصخب

سأمــضي نحــو الفعــل النابــه، ســأرتمي فــي    ": أمــس"قالــت منــذ  
  ! الخطر

نظيفـة ومـسؤولة، كمـا أنهـا        كانت ترسخ لتقاليد إعالميـة نابهـة و       
نــت مــن أن تؤســس لمــنه صــحفي كــان مثــاًال احتذتــه عنهــا أكثــر     تمكِّ

ونحـن نقـول ذلـك دون تـشوف أو          . المطبوعات التي تصدر في الـبالد     
ــة، فالــذي يهــم هــو أن تجربتنــا كانــت ســليمة، وأنهــا قــد       غــرور أو مّن

  . أثارت عددًا من األسئلة حول المسكوت عنه
ول الذي يلح على القلب والذهن، هـو هـذا    لقد كان الهاجس األ   

هــذا الــوطن الــذي يخــوض   . الــوطن الجميــل الــذي ينتــصب كالــسيف  
نعنــي التجربــة التــي . تجربــة حديثــة متفــردة فــي موضــوعها وتطلعاتهــا 
 بقدر ال – حتى اآلن –نعتقد أن كثيرين بين المثقفين يتعاملون معها 
ــة     ــث المتابعـ ــن حيـ ــة مـ ــن االعتياديـ ــه مـ ــأس بـ ــ،بـ ــل،ويم والتقـ  ، والتفاعـ

والتــأثير، وهــل نــذكر اآلن بقــضيتنا التــي آثرناهــا فــي اليمامــة حــول          
؟ أو هـل  "شـاهد مـا شـفش حاجـة     "المثقف السعودي الـذي أسـميناه       

نلوح بقضيتنا األخرى حول نظرته السالبة تجاه التحوالت التي طرأت        
  على المجتمع السعودي؟

عــام (مامــة حــين انقــضت الــسنة األولــى فــي الــشوط األول مــع الي 
، أشــفق علينــا عــدد كبيــر مــن أصــدقائنا، وقــالوا لنــا بمــلء   )هـــ1401

ننصحكم بالخروج عاجًال من هذه الدائرة الخطرة، أخرجـوا إلـى      : الفم
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ــة، فقــد تــسقطون، أو قــد يــضيق بكــم        ســاحات خــضراء أخــرى، رحب
ــة    ــال الـــصوت، أو ينـــضب وهـــ التجربـ ــيكم حبـ ــع فـ ــان، أو تتقطـ . المكـ

 بتفاعالتهــا المختلفــة ال تــسمح بــأكثر ممــا  –ا فالحركــة المجتمعيــة هنــ
 أن العيــب لــيس إال فــيكم وفــي   -فيمــا بعــد -قلتمــوه، وســيبدو للنــاس  

 ذلـك االهتمـام مـن األصـدقاء، لكننـا         ،ولقد حضّنا فـي العـين     . تجربتكم
بقينا نؤمن بحقيقة واحـدة، وهـي أنهـم كـانوا يـسيئون التقـدير، فأبينـا             

 عامــًا، فــنحن نحــب بالدنــا،   13الي  ولحــو،إال أن نغنــي النــشيد نفــسه 
ــسها      ــا وتنفــ ــع خطوهــ ــب مــ ــات القلــ ــاع دقــ ــت إيقــ ــضًا نوقِّـــ ــن أيــ . ونحــ

 إحـدى العينـات القليلـة التـي     - في نظرنا علـى األقـل     -هي  " اليمامة"و
لها طريقتها في الحب، فهـي تعـي عمـق تجربـة الـوطن وثراءهـا الجـم،                   

ير أو ولية االعتـــراف بالتقـــصؤوهـــي تـــوائم بـــين الغنـــاء للمجـــد ومـــس  
لقد كنا نلتقي دائمًا، ونراجع قوائم الفشل والنجاح، وكانـت   . األخطاء

الرغبــة الملحــة، هــي أن نحــدث جديــدًا يتوافــق مــع طموحــات الــوطن،  
 فــي –وينــسجم مــع تطلعــات النــاس نحونــا، لكننــا مقتنعــون بــأن نبقــي   

ــسه   ــت نف ــة التــي رســخناها، وأن نــدعم      –الوق ــد اإلعالمي  علــى التقالي
حمة الداخليـة لـألداء   في الذي اخترناه، وناقشناه، في اللُ   المنه الصح 

ــا فـــي المهنـــة، دون حاجـــة إلـــى     الـــذي عرفـــه عنـــا أصـــدقاؤنا وزمالؤنـ
كان التصميم هو أن ننفْث الروح في قنـوات         . االستغراق في التفاصيل  

" خطتنـا "أخرى للتجربـة، وحاولنـا أن نختـار الطريـق الـصعب، فبنينـا         
، ومــــن هــــذه  "النــــاس" وهــــي ،رزةســــتراتيجية صــــريحة وبــــا  اعلــــى 

ــتِّ  اال ــار، وتفـ ــتراتيجية تـــصببت اآلراء واألفكـ ــوات  سـ ــن القنـ ح العديـــد مـ
ستراتيجية التي رسمنا، وكـان  الموصلة إلى األهداف التي نريد، أو اال     

التكتيك هو التمييز بـين عـدد مـن األسـاليب المـشروطة بقـيم إعالميـة                 
الـصدق أيـضًا فـي    نزيهة، ومنه وطني يتوخى الصدق فـي اإلشـادة، و      
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فـي بدايـة المجلـة، وتأكـدت        " قلم وحبـر  "فجاءت صفحات   . التصحيح
صــوت " ثــم أفردنــا صــفحات أربعــًا لـــ  ،فــي وســطها" قــضية األســبوع"

 والمهمــة .د لــه أبــرز المحــررين، فظهــرت بطــرح جديــد جنِّــ"المــواطن
هنــا هــي الوســاطة الفعليــة والعمليــة بــين المــواطن وصــانعي القــرار،         

لى الـدوائر الرسـمية بحثـًا عـن إجابـات واقعيـة وعمليـة               فنحن نختلف إ  
 ،واألهم الذي كنا نركز عليه. على تساؤالت الناس، وليس غير الناس    

التــي نريــد أن نــصل إليهــا واضــحة  " األهــداف"هــو محاولــة أن تكــون 
الداخليـة إلـى اإلفـضاء إليهـا، وهـذا      " خططنـا "وصميمية، وأن تؤدي    

 وال يهمنا الجانب ،"المجانية"باألعمال ما عزمنا عليه؛ ألننا ال نؤمن  
واإللهـاء،  " التـسلية "فـي الطروحـات التـي سـنختار، فجانـب           " الترفي"
 هـي آخـر     ؛ أوقات الفراغ بالبارد، والمترهل، واالسـتهالكي      ،"مشغلة"و

  . ما سنظل نفكر فيه
اليمامة، ووقفنا عند " لغة"لقد وضعنا كذلك حدودًا صريحة لـ 

" لغــة"و. كــان الــزمالء فــي أشــد الحمــاس لهــا   هــذه النقطــة طــويًال، و 
ــا         ــدير قيمته ــستطيع تق ــن ال ي ــاس، ولك ــل الن ــد يحــسها ك المطبوعــة ق

إال المختــــصون وأصــــحاب المهنــــة، وتبــــدأ مــــن صــــياغة " التأثيريــــة"
العنوان، وتنتهي بتحديد نسبة األزرق واألصـفر، أو األسـود واألبـيض        

  . في شكل أي صفحة داخلية ثانوية

����� 

مخطئــين أو مــصيبين، أن الفــضاء الــذي    " اليمامــة "نــزعم فــي  
  .نتنفسه في عملنا يختلف عن كل فضاء آخر غيره

فكـل  .. نحسب أن ليس بيننا من يحاول أن يحتكر مجـدًا لنفـسه           
 إنـه عملنـا كلنـا، فـإن فـشلنا       :عمل نقدمه للناس، على تواضعه، نقـول      
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 كـل   أخـذ ،تقاسمنا مرارة الفشل بالتساوي، وإن حققنـا بعـض النجـاح         
  .منا بنصيبه كامًال منه غير منقوص

 هو اجتهاد ليس له ،نزعم أيضًا، ودائمًا، أن الجهد الذي نقدمه
من هدف غير السير في ركب الزميالت، من وسـائل اإلعـالم األخـرى،               

  .كي يكون لنا وطن زاٍه وجميل
 وله في الوقت  ،"له منغصاته "والعمل اإلعالمي في كل األحوال      

لــه بريقــه القاتــل   . ي تأخــذ بتالبيــب العقــل والفــؤاد   ذاتــه ملذاتــه، التــ  
الفتــاك، ولــه فــي الوقــت نفــسه حالوتــه الــشيطانية، التــي ال تزيــدك إال    

  .إصرارًا على التحدي، وعلى المغامرة الفذة
إننــا ال نريــد أن ننــافس أحــدًا، كمــا ال نــروم أبــدًا التفــوق علــى     

نحن بـشر، ولنـا    هو أن نتغلب على أنانياتنـا فـ   ،وكل ما نتمناه  !.. أحد
نقاط ضعف كثيرة، يأتي في مقـدمتها تلـك األنانيـات التـي نحـاول بكـل                
مــا فــي وســعنا أن نكبحهــا، فمــرة نخفــق، وأخــرى نكــون أقــل إخفاقــًا،     

نفعــل كــل ذلــك، ويفعــل مثلنــا   .  قائمــًا وعلــى أشــده يفتــأوالــصراع مــا 
 وهـو أن يكـون لنـا    ،زمالء آخـرون فـي وسـائل أخـرى، والهـدف واحـد            

  .ق ونبيلوطن عمال
ــي العمــل     ــذي نتنفــسه ف ــه شــوائبه "فــضاؤنا ال ــه  "ل ــه عنعنات ، ول

الضئيلة، التي ال يخلو منهـا أي فـضاء يعـ باإلنتـاج والحركـة، ولكننـا             
وتعرضـت  ..  بالنبتات الصغيرة التي نمـت سـوياً       أشبهنحس دائمًا بأننا    

ــوياً   ــة سـ ــبعض األوبئـ ــا . لـ ــتومـ ــويًا    انفكـ ــع سـ ــشمس والربيـ ــانق الـ  تعـ
  !..أيضًا

ه هواجس مشروعة كانت تـدور فـي رأسـي وأنـا أرقـب شـباب        هذ
اليمامـــة، عـــن بعـــد وعـــن قـــرب، يـــصطخبون، ويتزاحمـــون بالـــسواعد  
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  .والمناكب واألجساد
 مواهبهم، تحـت    ْتَلِضْخُأتذكرت أن هؤالء الشبان إنما نشأوا، و      

 وأطنابهـا مطر اليمامة، وهـم اليـوم فـي هـذه الـساعة أعمـدتها القويـة،                 
  .المتينة

 لــم ؛) ثـم نائـب رئـيس التحريـر    ،مـدير التحريـر  (الـدريس  إدريـس  
يكـــن قبـــل ســـنوات ســـوى متعـــاون فـــي صـــفحات الرياضـــة، وعبداللـــه   
الصيخان، الشاعر الذي هبط علينا من تبوك، فلم يلبث أن أصبح هـو       

 ،)سكرتير التحرير التنفيذي(اآلخر مديرًا للتحرير، وفهد العبدالكريم     
 وعبـدالعزيز الـسويد     ،"اب اإليمـان  رحـ "دخل علينـا محـررًا صـغيرًا لــ          

اكتشفته اليمامة، قبل أعوام قليلة، كاتبـًا فـي         ) سكرتير التحرير أيضاً  (
، ومثلــه جاســر الجاســر كــان  "قلــم وحبــر"أول الطريــق فــي صــفحات  

ــروف     ــافي والناقــد المع ــيس القــسم الثق د فيمــا بعــد مناصــب   تقلِّــ (،رئ
ــة     ــي بعــض المؤســسات اإلعالمي ــة ف ــثلهم توف،)قيادي ــق نــصرالله  وم  ،ي

وأنـا لـست بـصدد      .  ومحمـد اليـامي فـي المحليـات        ،ومحمد أبو عميـر   
الحــديث عــن الجميــع، ولكنهــا مجــرد أمثلــة تأخــذ بعنــان القلــب لــشباب 

 تحــت ســقف  ا وشــدوا أيــدي بعــضهم بعــض  ، وكبــروا معــاً ،نــشأوا معــاً 
  .مشرق واحد، هو سقف الموهبة والسعي الحثيث إلى النجاح

خرين غادروا اليمامة، فـي وقـت الحـق،      باعتزاز زمالء آ   سأتذكر
مــدججين بعـــدة التفـــوق، داود الـــشريان المحــرر الفنـــي الـــذي أصـــبح   
مديرًا للتحرير، ثم صار بعد ذلك رئيسًا لتحرير أكثر من مطبوعة فـي       

 الـذي  ،وعلي العمـيم محـرر المحليـات المبتـدئ    . مواقع صحفية أخرى 
  .أمسى اآلن من أبرز كتاب الجيل األخير من الشباب

محمــد : ن كــانوا يــدفعون العجلــة معنــا بحمــاس يســأتذكر مبــدع
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محمـد جبـر الحربــي، سـعد الدوســري،    وعبـدالكريم العــودة،  وعلـوان،  
  .والمرحوم صالح العزاز، وبدر الخريف، وعبدالرحمن المنصور

 اسـتجابة  أتـذكرهم  كل اآلخـرين غيـرهم، وهـؤالء إنمـا         أتذكرلن  
  .للهواجس التي حدثتكم عنها

) ذكـرهم أأو غيرهم ممن لـم    (، حققه هؤالء الشباب   الفضل فيما 
إنــه إنمــا   ال ينــسب ألحــد أو لــشخص بعينــه، ؛"اليمامــة"تحــت خيمــة 

يعود لهـؤالء الـشبان أنفـسهم، ويعـود أيـضًا إلـى فـضاء اليمامـة الـذي                   
اشتركت في نظم خيوطه كـل األجيـال مـن المثقفـين الـذين عبـروا مـن              

  .عين عامًاتحت سماء هذا الصرح، منذ أكثر من أرب
لن أذكر هنا الكتاب والشعراء الذين خرجوا من عباءة اليمامـة،            
ــذين جاؤونــا جــاهزين بمــواهبهم التــي       ــا اآلخــرين ال ولــن أذكــر زمالءن

 سـعد   :لن أذكر بـشيء أيـضًا عـواجيز اليمامـة         . ازدهرت خارج فضائنا  
ــثالً  ــدين مـ ــصور ،الحميـ ــدالعزيز المنـ ــؤالء    ؛ وعبـ ــر هـ ــين أذكـ ــي حـ  ألننـ

ع اسمي في مقدمتهم، فأنا عجوزهم األكبر، ولم يعد  إلى وض  سأضطر
  .هناك مجال إلخفاء ما ليس من الممكن إخفاؤه
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عــصر "هــذا كــالم استحــضرته بعــد مــرور ســنوات طويلــة علــى    
 أتذكر جـيًال مـن شـباب بالدنـا          ،، وأجدني كلما أعدت قراءته    "اليمامة

نـــاس، ال" وعـــي" آمنـــوا بـــأن اإلعـــالم أســـاس فـــي تـــشكيل ،ورجاالتهـــا
والسيما وعيهم بكل ما يشمل تحديات حاضـرهم وهمـوم مـستقبلهم،           
ــين        وربمــا أن كثيــرًا مــن األفكــار التــي كانــت أساســًا فــي بنيــة اإلعالمي

 تعــززت اليــوم فــي أشــكال ملفتــه مــن الوســائل     ؛والمثقفــين ذلــك اليــوم 
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فقد تعددت اآلن المنـابر، وزاد حجـم النوافـذ المتاحـة مـع        . واألداءات
ــشهده مــ   ــا ن ــورة "ن تــصاعد ال ينقطــع وال يتوقــف فيمــا يــسمى بـــ    م ث

رت وجــه العــالم فــي الــسياسة   ، وتقنيــة المعلومــات التــي غيــ  "االتــصال
ــصناعة       ــصر الـ ــن عـ ــًا مـ ــه تمامـ ــاع، ونقلتـ ــصاد واالجتمـ ــصر (واالقتـ عـ

مـا بعـد   " إلى عصر المعلوماتية والمجتمع الرقمي، أو عـصر        ،)الحداثة
ــة ــول الفــصل فيــ    ،"الحداث ــذي أضــحى الق ــى     ال ــسوب إل ه، إنمــا هــو من
 وتـــدفق المعلومـــات، وإنتاجهـــا، وإعـــادة ، واألرقـــام، والـــصور،الرمـــوز
  !إنتاجها

ــت قنــوات التواصــل االجتمــاعي   وقــد تحو  إلــى برلمــان  -مــثًال–ل
مفتوح، أو نـاٍد سياسـي وثقـافي، يـشترك فيـه الجميـع، ويناقـشون مـن                  

لماثـل فـي   خالله آراءهم وأفكارهم، ومن ثـم يظهـرون نقـدهم للغـابر وا     
آن، وذلك بكل جرأة وشفافية، فهذا مجتمع ألغى السلط التقليدية بكل 

ن بكـل اقتـدار عـصر ديمقراطيـة المعرفـة           أشكالها وتجلياتها، كمـا دشـ     
، ونهاية "موت النخبة"والرأي، والثقافة األفقية، معلنًا في الوقت ذاته      

اليـــوم  فالنخبـــة اليـــوم هـــي كـــل النـــاس، فالنـــاس مـــن  .الثقافـــة الرأســـية
يــصنعون ثقــافتهم، ويــشيدون إعالمهــم، وال وصــاية أو رقابــة مــن أي    

 في إبداء الرأي وحريته، والجميـع   متساويةأحد، والجميع لهم حقوق     
  . وتحديد مالمحه وغاياته،مسؤولون عن صياغة المستقبل

نحــن بحاجــة، دائمــًا إلــى تأكيــد بعــض القــيم التــي مــن شــأنها أن  
 فــي ظــل التــسابق   ،سائر الممكنــةتــساعد علــى تــضييق نطاقــات الخــ    

  ! وفرص التحكم في المستقبل،"المنافسة"المحموم نحو 
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بعد أسابيع قليلة من وفاة الشيخ حمد الجاسـر، تـوفى األسـتاذ            
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، ثــــم صــــحيفة "عرفــــات"حــــسن عبــــدالحي قــــزاز، مؤســــس صــــحيفة  
وبوفـاة  . ، التـي بلغـت مـن العمـر اليـوم حـوالي الـسبعين عامـاً                "البالد"

 يعـ  ،الحي قزاز طويت آخر صفحة في كتـاب ذهبـي مـشرق         حسن عبد 
ــوا     ــافحين، الـــذين نحتـ ــن العـــصاميين المكـ باإلنجـــازات الفـــذة لجيـــل مـ

فـإذا كـان   . أسماءهم فوق أبهى صفحة في تاريخ بالدهم وبكـل اقتـدار     
ــًا، أن يفرطــــوا فــــي الحــــديث عــــن     يــــروق، اليــــوم، للــــصحفيين عمومــ

وإذا ! بلــوغ أهــدافهم التــضحيات التــي قــدموها ويقــدمونها مــن أجــل     
مهنــــة "كــــانوا يــــسهبون فــــي الكــــالم الطويــــل العــــريض عــــن مهنــــتهم  

ــب ــب     "المتاعــ ــة والمتاعــ ــضحيات الحقيقيــ ــإن التــ ــسمونها؛ فــ ــا يــ ، كمــ
 قبــل أي ،الــصحيحة، إنمــا تــسجل بكــل اعتــزاز لجيــل الجاســر والقــزاز 

 كما يقول ، أشياء من ال شيء- فعًال -أحد غيرهم، فهم قد أوجدوا    
ــر الـــش  ــوادر    التعبيـ ــدرة الكـ ــى نـ ــوال، إلـ ــن شـــح األمـ عبي المتـــداول، فمـ

 استطاع ذلك ؛البشرية ذات الكفاية والخبرة، إلى ضعف وسائل اإلنتاج 
الجيل العظيم، على الرغم من كل المصاعب والتحديات الجليلـة التـي            

 وقد كانـت صـحافة نـشطة وقويـة، وذات           .اعترضته؛ أن ينشئ صحافة   
ــورات التـــي مـــرت بهـــ   ــأثير فـــي التطـ ــًا، : ا الـــبالدتـ ــيًا، واجتماعيـ سياسـ

التي خرج منهـا  " المفرخة"ن تلك الصحافة كانت بمثابة     إوثقافيًا، بل   
 والمبـدعين،  ، والـشعراء ، والمفكـرين ،إلى النـاس العديـد مـن المثقفـين     

ــارة أخــرى  ــال مــن      : أو بعب ــي تقــديم هــذه األجي لعــل أول مــن أســهم ف
سر والقزاز وجيلهمـا  المثقفين والمبدعين إلى الناس؛ هي صحافة الجا    

 كـان يطـل ابـن    ،فمـن فـوق المنـابر التـي أنـشأها الـراحالن       . من الـرواد  
إدريـــس، والبـــواردي، والجهيمــــان، وابـــن فيــــاض، والعـــواد، وحمــــزة     
شحاته، وأحمد قنـديل، وضـياء الـدين رجـب، وغيـر هـؤالء كثيـر مـن                   

لقــد كانــت الــصحافة يومهــا وعــاء الــصناعة الثقيلــة     . األدبــاء والكتــاب 
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ر وللثقافــة، فهــي تمثــل المــساحة األرحــب التــي تــستوعب، بــذكاء   للفكــ
ــا، تلـــك    ؤومـــس ــة، والنـــاس يقبلـــون عليهـ ــه اإلبـــداع المختلفـ ولية، أوجـ

ــى     ــسبب بالدرجــة األول ــذا ال ــام، له ــصر    .األي ــى أن عن  هــذا باإلضــافة إل
لـم يكــن بـالقوة أو األهميــة التـي هـو عليهــا اليـوم، والحــال      " الـصورة "

ــالراديو . والمعلومـــات بـــصفة عامـــة " خبـــاراأل"كـــذلك بالنـــسبة إلـــى   فـ
تتكفل يومها بإشباع نهم المتابعين لألحداث، كمـا أن         " لندن"وإذاعة  

األحداث نفسها لم تكـن تحظـى باالهتمـام الـذي تحظـى بـه اليـوم، وال                  
  .ندري إن كان هذا من سلبيات عصرنا هذا، أم من إيجابياته

عـالم كـان متباعـدًا     ألن ال؛ربما كان األمـر كـذلك، فـي تلـك األيـام        
 أو يــؤثر علــى حياتنــا   ،جــدًا، فــال يعنينــا، ولــم يكــن يمــس مــصالحنا      

ومــستقبلنا مــا يجـــري فــي أواســـط آســيا، أو فـــي أدغــال أفريقيـــا، أو      
صحاري أمريكا الجنوبية، بينما يشاء اليوم عصر ما بعـد الحداثـة أن             
يضيق المساحات المتباعدة بين الشعوب، فيكـون مـا يجـري فـي آخـر              

 مــن األمــن القــومي للمنطقــة العربيــة، وربمــا أكثــر     ا األرض جــزًءبقــاع
  .تحديدًا لبالدنا ذاتها

وهكــذا فــإن قيمــة الــصحيفة، أيــام القــزاز والجاســر، هــي فيمــا         
، وفيمــا تقدمــه مــن فكــر وإبــداع، ولهــذا فقــد ظــل "رأي"تطرحــه مــن 

 علــى مــا  – إلــى أن مــات  –المرحــوم الــشيخ حمــد الجاســر يؤاخــذنا    
 نظرًا اللتفاتنـا، كمـا هـي ضـرورات الـصحافة            ؛"يمامته "فرطنا فيه من  

  .اليوم، إلى نبض الناس واهتماماتهم اليومية
وبالمناسبة فإذا كان للجيل األول توجهاتـه ومـشاربه المتعـددة،           
فأنا أحسب أن المرحوم األستاذ حسن قـزاز كـان األقـرب إلـى صـحافة          

 الثقـــافي الجاســـر فـــي الـــشأن" صـــرامة"جيـــل اليـــوم، فهـــو لـــم تثقلـــه  
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عمومــًا؛ ألنــه األقــرب إلــى ديناميــة صــحافة الخبــر والتقريــر والتحليــل،   
ــي العمــل         ــاث المطلــوب والمرغــوب ف ــأدوات الله ــر تمتعــًا ب وهــو األكث

حاسة االستشعار، والمتابعة، واإللحـاح،     : الصحفي، ومن تلك األدوات   
والسرعة وتقدير الوقـت، وإعطـاء األولويـة للمعلومـة الجديـدة حـسب         

  .ها عند الناس، وليس عند المثقفين بالضرورةأهميت
إن جيــل الجاســر وحــسن قــزاز، هــو الجيــل الــذي بنــى لنــا هــذه   

  . القاعدة الصلبة التي نقف فوقها اليوم
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 :حمد الحجي

 !من الذي قتل المجنون؟

  
  . سارت في هدوء.. جنازة متواضعة جدًا

 ســنوات وكــان عليهــا أيــضاً ! شــاعر" اآللــة الحــدباء"كــان علــى 
سـارت الجنـازة فـي هـدوء تـام،          . هائلة من العـذاب والمـرض والوحـدة       

لـم يعـد بإمكانـه أن يعـال         !..  يصمت إلـى األبـد     - منذ اآلن  -والشاعر  
لغته، أو هواجسه، وكوابيسه، ومخاوفه، وظنونه، وشكوكه التي كانـت     

لم يعد بإمكـان حمـد الحجـي أن يطلـب     . تتعاظم وتتعاظم إلى أن مات   
ــدٍ  ــن أي أحـ ــيجارةمـ ــدقاءه    !..  سـ ــادي أصـ ــدوره أن ينـ ــد بمقـ ــم يعـ ولـ

  !أو يعودوه في المستشفى.. القدامى، أو يتوسل إليهم أن يزوروه
مات الشاعر وعلى شفته نصف بيت من الشعر، لم نمنحـه وقتـًا             

مــات وهــو يلهــث خلــف القــصيدة، واألحــالم والجنــون،    . ليكمــل البيــت
سأظل أحبكم :  الموتوإنني ألحسبه كان يريد أن يقول قبل برهة من 

  . رغم كل الذي حدث!! يا أصدقائي
كــان يبـــدو أن الــذي يـــنقص حمــد الحجـــي فــي عالمـــه الرهيـــب     

فهــذا هــو ! أجــل! والمريـب، هــو ســيجارة وبعـض قليــل مــن األصـدقاء   
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ومـع ذلـك، فـالجميع يقولـون     . كل ما كان يريده الحجـي لمزاجـه وقلبـه       
يعتمد . م الذين نبذوهفاختار أن ينعزل عنهم، أو أنهم ه! بأنه مجنون

معـسكر األصـدقاء، أم معـسكر    : ذلك على الراوي في أي معسكر يقـف   
  !الشاعر؟

. عجيب أمر هـذا العـالم، شـاعر يريـد سـيجارة، ويريـد أصـدقاء        
هل يـدخل إلـى المستـشفى مكتـوف اليـدين، ومعـصوب العينـين بتهمـة                 

  !أين هي تخوم العقل؟ وما حدود الجنون؟! الجنون؟
الــــشاعر، هــــي أنـــــه   " ملــــف "المدرجــــة فــــي   التهمــــة األخــــرى   

أكثــر ممــا ينبغــي، فهــو ينــشد الحــد األعلــى مــن حقــه فــي     " متطــرف"
مــع  " يثرثــر"الحريــة، فــال يريــد أن يكتــب شــعرًا بعــد، وال يريــد أن       

الثرثــارين، والــدجالين، والكــذابين، والحــواة الــذين يعــ بهــم فــضاء        
  !!الثقافة

ن يخفــي عــن  لقــد قــرر فــي الوقــت نفــسه أن يــدخن بــشراهة، وأ   
جميع أطبائه أنه مصاب بالسل الذي كان يعبث في رئتيه، ويحـرث فـي    

  !!صدره وفي شرايينه كحصان أهوج
المــرض الوحيــد المغــري الــذي كانــت تتحــدث عنــه المستــشفى     

أما السل فقـد اسـتطاع الحجـي أن يخفيـه،          !.. دائمًا، هو فقط الجنون   
حتـى  !.. راه أحد أن يدسه تحت جلده، وأن يحني عليه جوانحه فال ي         

أجهــزة الكــشف باألشــعة تــآمرت هــي األخــرى مــع الــشاعر علــى صــدره    
  !يموت ببطء شديد وممّل.. ورئتيه، فتركته يموت

المثقفــون مــن جهــتهم، كــان يغــريهم فــي الحجــي مــرض الجنــون،  
فلم يسألوا صديقهم الشاعر مرة واحدة على األقـل، عمـا يحـس غيـر        
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  . د غير السيجارةولم يسألوه كذلك عما يري!.. الجنون
بعــضهم كــان يــرى فيــه أعجوبــة األعاجيــب، فلقــد مــن اللــه عليــه   

وهــم !.. أقــصد التــدخين بــشراهة  !! بنعمــة الــصمت، وحــب التــدخين  
يبدون لذلك انزعاجًا غير يسير، فهم يريدون منه أن يثرثر أكثر، وأن 

 –فالـصمت يـذهب العقـل      . وكـل ذلـك مـن أجـل صـحته         !.. يدخن أقـل  
الــذي يــشجع علــى الجلطــة،  "!!" لتــدخين هــو وحــده وا–كمــا يــرون 

  !!.. والسرطان، وانسداد الشرايين
وبعضهم كان يرى أن حالته تلك ملحمة عريقـة لـصراع اإلنـسان         

أمـا األغلـب   !.. مع نزواته، وشهواته، وطموحاته، ومواهبه، وأصـدقائه    
ــين،    ــك المثقفـ ــي أولئـ ــم فـ ــون،   (األعـ ــاء، والمزيفـ ــيهم األدعيـ ــدخل فـ ويـ

؛ فقد كان ال يهمهم مـن حالـة الحجـي إال أنهـا موضـوع        )بعًاوالتجار ط 
خصب للكتابـة؛ فهـي تـدخل تخصيـصًا فـي بـاب اإلثـارة الـصحفية التـي                
كان يراها الشاعر نفسه قميئة ومبتذلة ورخيصة، ولهذا فقد كان يرد          
دائمًا علـى كـل مـن يحـاوره بهـذه اللغـة، بـأن يطلـب إليـه طلبـًا واحـدًا                       

 بكــل تواضــع ورحمــة، ســيجارة واحــدة فقــط ، ضــئيًال، وهــو أن يعطيــه
، ثم ال ينـسى الـشاعر أن   )فهو ال يطلب أبدًا سيجارتين دفعة واحدة    (

 –يوصيه، وهو يهم بالذهاب، بأن يخبر أصدقاءه القـدامى بأنـه بخيـر       
 وأنــــه يريــــدهم أن يــــأتوا لزيارتــــه فــــي المستــــشفى،   –وللــــه الحمــــد 

  ! تدخين، والحريةليشهدوا عن قرب عبقرية الجنون، والصمت، وال
إنهــم !.. لــم يلــب أحــد نــداءات الحجــي؛ ألنهــم جميعــًا يخــافون    

اليخافون التدخين المكتظ ، كما قد يتبادر إلـى الـذهن، فهـم أنفـسهم               
يـــدخنون، وال تـــضايقهم أبـــدًا رائحـــة الـــسجائر، إنمـــا الـــذي يخافونـــه  

ــضمير      !.. الــصمت ــر جــذبًا للراحــة؛ ألن ال ــالثرثرة أكث نعــم الــصمت، ف
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ــدها  ــوتر     بعـ ــى التـ ــود إلـ ــال يعـ ــين عـــصباته، فـ تـــسترخي عـــضالته، وتلـ
وهــم ال . والوحــدة والعزلــة، كمــا إنهــم يخــافون الحريــة كــذلك!.. أبــدًا

ــن      ــسل مـ ــرقهم الـ ــصام، أو أن يختـ ــالجنون والفـ ــوا بـ ــدون أن يتهمـ يريـ
  !الضلع إلى الضلع

نعم، الوحيدون الذين كـانوا يتكبكبـون علـى مـدير االسـتعالمات             
م يتقـــافزون كـــالقردة، هـــم مراهقـــو الـــصحافة،      فـــي المستـــشفى، وهـــ  

 أن يخرجـوا للنـاس بعـد قليـل معلنـين أنهـم              –!  يـا سـيدي    –يريدون  
قـــد قـــابلوا الحجـــي، وصـــافحوه،وتحدثوا إليـــه، وهـــو يقـــرئهم جميعـــًا   

  !..السالم، ويتمنى لهم مزيدًا من العقل والثرثرة والنساء واإلنجاب
ن مـازال مريـضًا     ثم يضيف هؤالء الصحفيون بأن الـشاعر الحـزي        
  !بالجنون، ويدخن كثيرًا جدًا، ويتكلم قليًال جدًا جدًا

ــل، وفــي        ــازة فــي صــمت قات ويــوم أن مــات الحجــي، ســارت الجن
هــدوء شــديد، ولــم يعــرف بهــا أحــد مــن المثقفــين، ومــا ســمع عــن           

  !موعدها أحد من الصحفيين
لقـد اسـتطاع أن يخاتـل      !.. هذا الحجـي مجنـون حتـى فـي موتـه          

خــرج إلــى عالمــه األبــدي دون أن يأخــذهم معــه، أو حتــى  المثقفــين، في
كـــان هـــو وصـــديقه الـــسل . يـــودعهم، أو يخبـــرهم علـــى األقـــل بقـــراره

  !الوحيدين اللذين يعرفان بذلك القرار ويدركان حيثياته
هــذا الحجــي غريــب حتــى فــي حياتــه األخــرى الجديــدة، فلقــد         

ن الطبـل   استطاع أن يفوت على الصحفيين الفضوليين حفلـة طويلـة مـ           
لقـد كانـت    . والزمر، مما اعتاد عليه هـؤالء فـي كـل حـادث أو مناسـبة              

محاولة يائسة من الحجي أن يضعف قليًال في هؤالء رعشة االفتعاالت 
ــد       ــه بعـ ــوا بوفاتـ ــا أن علمـ ــس، إذ مـ ــاق والهلـ ــا النفـ ــات، وربمـ والمبالغـ
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حتــــى هبـــوا كالمــــسعورين إلـــى أوراقهــــم، وإلـــى ذاكــــراتهم    !! أســـبوع 
! بــــون، ولكــــن بــــال انفعــــال، ويبكــــون ولكــــن بــــال دمــــوع المثقوبــــة يكت

ويلطمـــون ولكـــن بـــال خـــدود، أو حتـــى وجـــوه، ويولولـــون ولكـــن بـــال 
ــًا، كــان ســيقف     . حنــاجر أو أصــوات  وأحــسب أن الحجــي، لــو كــان حي

بعيدًا يتأمل هذا المنظر الساخر، ثم يحزن بحرقة متأكدًا مرة أخرى، 
 أن يعرفـوا حـدود العقـل      أن الناس في هذه الدنيا لـن يـستطيعوا أبـداً          

هل المجنون هو مـن يعـزف بطوعـه عـن الثرثـرة،      ! أو حدود الجنون؟  
ــه،  وعزلتـــه، وتفكيـــره،         ــشد الحريـــة فـــي وحدتـ ــؤثر الـــصمت، وينـ ويـ

هل هو الذي يحاول أن     ! وخياالته، وأحالمه وأوهامه؟ من المجنون؟    
أصدقاءه القـدامى حكمـة الـصبر، وحكمـة االستـسالم للمـوت،           " يعلِّـم"

وحكمة معاشرة السل، وحكمة الدأب الطويـل علـى التـدخين، وحكمـة             
مقاومــة نفايــات الكــالم الــذي ينــساه النــاس، أو يــضعونه بــال حيــاء أو    
ــل       ــل مناديـ ــاوالت، وداخـ ــوق الطـ ــواب، وفـ ــدران واألبـ ــى الجـ ــردد علـ تـ
ــن        ــاه؟ مـ ــي دورات الميـ ــًا فـ ــي الممـــرات، وأحيانـ ــاة فـ ــنكس الملقـ الكليـ

  ! المجنون؟
ن الحجـي المـسكين قـد مـات، وفـي قلبـه حـسرة               كأنني متأكـد بـأ    

قبل -كبيرة بحجم هذا الجيل؛ ألنه لم يستطع أن يحسم هذه المسألة         
 مــــع مراهقــــي الــــصحافة، ومــــع المثقفــــين، ومــــع أصــــدقائه -أن يمــــوت

  !..القدامى
ــو      ــات وهــــ ــد مــــ ــه قــــ ــة بأنــــ ــى ثقــــ ــي علــــ ــل -لكننــــ ــى األقــــ  -علــــ

ى سـجاد   يضحك من نفسه، ومن أعقاب السجائر الملقاة علـ        !..يضحك
غرفته، ومن الكلمات الصماء المتكاثرة حوله، المتناثرة بال نظام فوق   

  . وسادته
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إنه يضحك أيضًا من األصوات التـي يـسمعها تهمهـم خلفـه وهـو               
فلــم يعــد هنــاك حجــي !.. يغــادر، فلقــد أقفــل بموتــه ملفــًا آخــر للكتابــة

  . يكتب عنه المبتدئون ومستدرو عطف الناس من البسطاء واألبرياء
م يعد هناك حجـي نكـذب عليـه، ونتفـرج علـى وجهـه الـشاحب،               ل

  . ويديه المعروقتين، وعينيه المرتعشتين
علـى لـسانه الكلمـات، ونبنـي فـوق          " نفبـرك "لم يعد هناك حجي     

  .شفتيه أهرامًا من الجمل، وُنعلِّـق على صدره عقود الكالم المفترى
 لم يعد هناك حجي نتظاهر بالحزن علـى مأسـاته؛ لنـدعم صـورة          

إنسانيتنا فوق أعمدة الصحف، ونبكي بين يديه لنشتري الوجاهة فـي            
  . الصالونات والمنتديات وفوق منابر الخطابة

  !!وباختصار شديد، لم يعد هناك حجي نتاجر بجنونه
واكتـشف الحجـي،    !.. أجل، لقد سارت الجنازة فـي هـدوء قاتـل         

 وهــو فــي طريقــه إلــى القبــر، أن الــشيء الوحيــد الــصادق كــل الــصدق   
  . فوق هذه األرض، هو الموت

إنـه هـو الوحيـد الـذي يقـول          !.. لله كم هـو شـجاع هـذا المـوت         
إنـه هـو   !.. يلقيهـا وال يهمـه أحـد، يفجرهـا وال يبـالي          . كلمته ويمـشي  

الـشيء الوحيــد الــذي ال يبكـي، وال يــضحك، وال يجامــل، وال يحــابي،   
 ال –له  بعد هذا ك–وال ينافق، ويكره األقنعة والوجوه المزيفة، وهو 

 -إنه يحب الصمت والعزلة، وهو في هذه األخيـرة يـشبه        . يثرثر كثيراً 
 صــديقه الجديــد حمــد الحجــي، الــذي قــضى القــرون    -إلــى حــد بعيــد 

ال يطلب سوى طلـب واحـد، يكـرره         "!!" العشرين األخيرة من عمره     
كمــا أنــه ! علــى زواره القليلــين، وهــو أن يــأتي إليــه أصــدقاؤه القــدامى 
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  . ال واحد، هو أن يعطوه سيجارة واحدة ال أكثراليسأل سوى سؤ
لقــد ســارت الجنــازة المتواضــعة فــي هــدوء، ثــم أقفــل بــذلك إلــى  
األبد مشروع ضخم مـن مـشروعات القـصيدة النـادرة، أعنـي القـصيدة              
السكين، أو القصيدة الزلزال التي ال يقبل الـشاعر الحـق بأقـل مـن أن      

  !!تغير مالمح وجه العالم
فوجــدوا أن !.. اء الــشاعر القــدامى حــولهم وفجــأة تلفــت أصــدق 

صديقهم القـديم قـد غـادر المكـان منـذ أسـبوع، أو أكثـر مـن أسـبوع،                   
ــه أحــد   ــم ب ــال     . دون أن يعل ــصغير أضــحى كالحــًا مفتــضحًا ب ســريره ال
وغرفته الـضيقة فـي المستـشفى لـم يعـد بهـا       . شراشف، بال خصوصية 

بـال رحمـة،    أي ضوء، والريح تعبث بشباكها الوحيد على غير هـدى و          
! والكلمــــات الــــصماء المنتــــشرة فــــي المكــــان تــــذبل واحــــدة واحــــدة  

  !وتتساقط
  .وقيل مات بالجنون!.. مات الحجي بالشعر

أجـل، لقـد اغتالـه صـديقه الـسل،      . وفي رواية ثالثة، مات بالسل 
ــة   ــشرة الطويلـ ــواميس العـ ــي نـ ــي  !.. دون أن يراعـ ــدة فـ ــشرة المديـ العـ

: لقـد ختلـه وهـو نـائم، وقيـل     . السيرير الواحد، وفـي الجـوف الواحـد       
بل داهمه وهو يكتب نصف بيت من الشعر، خنقـه حتـى حـبس الهـواء              

مـات  . في جوفه، فاستحال شيئًا ضخمًا كهذا الجبل، ثـم انفجـر ومـات        
  !ولما يكمل بعد بيت الشعر

فقــد !..  مــن يــرى أنــه مــات بالتــدخين- فــي روايــة رابعــة-هنــاك 
ــا     ــي دهـ ــابرين فـ ــن العـ ــجائره مـ ــسول سـ ــان يتـ ــن  كـ ــشفى، ومـ ليز المستـ

!.. المثقفـــين الـــذين يـــذهب بعـــضهم للحـــب، ويـــذهب آخـــرون للفرجـــة
وهـو  !.. أجل، إن تلك السجائر هي التـي قتلتـه؛ ألنهـا ليـست سـجائره               
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أو !.. بل يحرقها، ويحرقها، ويحرقها؛ ليتلهى عن الكـالم       !.. ال يحبها 
 يـرى  وليغمر وجهه بالدخان الكثيف، فال يراه الناس، أو ال      !.. الثرثرة

أعني الناس الذين يلطخون كالمهـم علـى الجـدران، وفـوق        . هو الناس 
ــنكس، وداخــل علــب الكبريــت       ــل الكلي الطــاوالت المهــشمة، وفــي منادي

  !المهملة
هناك من يشيع بأن الذين قتلوا الحجي، هم أصدقاؤه القـدامى،           

ــالجحود  ــوه ب ــسلوا دون أن     !.. قتل ــم ان ــسم فمــات، ث ارتعــوا كأســه بال
  !يراهم أحد

طلوب أن نعرف بالضبط من الذي قتـل الحجـي؟ فالـشاعر هـو         م
  . الكائن الوحيد الذي ال يمكن أن نقبل بأن يذهب دمه هدرًا

ــه   ــبض عليـ ــوا القـ ــو نفـــسه  –ألُقـ ــألوه – هـ ــاًال واسـ ــا  :  حـ ــا أيهـ يـ
ولكن المصيبة هي أنه ربمـا طلـب مـنكم، هنـا          !.. المجنون، من قتلك؟  

ــه      ــم أوصــاكم كعادت ــى أصــدقائه   أيــضًا، ســيجارة أخــرى، ث ــسالم عل بال
القدامى الذين نسوه، والذين رفضوا أن يجربـوا معـه حكمـة الـصمت،              

  ! والذين تركوه يختبر الموت وحيدًا مع صديقه السل
  !فهذا رجل شاعر، رجل مجنون!.. ربما: أقول
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 :خالد الفيصل

 !أمير الكالم

  
ــسيات        ــدى أمـ ــدمًا إلحـ ــون مقـ ــة، ألكـ ــي الفرصـ ــت لـ ــدما أتيحـ عنـ

وجدتني أكتـب كالمـًا   ) أقيمت في تبوك  ( األمير خالد الفيصل،     الشاعر
ال هــو بالــشعر، وال هــو بــالنثر، كــان كالمــا يتــدفق فــي الكــالم، كالمــا     
ــشاعر،       ــًا الـ ــت مخاطبـ ــشبهني، فقلـ ــا يـ ــر ممـ ــصل أكثـ ــد الفيـ ــشبه خالـ يـ

  :والشعر، والجمهور
  ! السالم للشاعر

  !ومثله للشعر
  !وآخر للجمهور

  !و أمير الكالم وسيده ه-أيها الجمهور-الشعر 
  ! هو الناسك والعاشق والجارح والمجروح-أيها الشعر-واألمير 

 هو قوت الشعر، وهـو نـسيجه وعروقـه     -أيها األمير –والجمهور  
  !المكتظة بالفرح وبالهجير، وبالحياة

  :ويحق لي بأن أنادي بأعلى صوتي
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األميــر مــن النــاس، واألميــر   : إن هــذا األميــر يليــق بهــذا األميــر  
  !لشعر، أمير الكالما

  .فأميران يهطالن فوق رؤوسنا مطرًا، وحبًا، وريش نعام
 هو ديواننا، وهو علمنا، وهو     -والشعر كما تعلمون أو تفهمون    

  .شوقنا وخوفنا، صحونا وإغفاؤنا، ألمنا وطموحنا، ضحكنا وبكاؤنا
الــشعر هــو نحــن واقفــين تحــت الــشمس، نتــشرب عطــر الرمــل،     

  .ونستنشق ورد المستقبل
أو مكابــــدة  !.. ولــــوال الــــشعر لمــــا اســــتطعنا مقاومــــة اليــــأس     

  !أو معانقة البرق والرعب والعاصفة!.. الظالم
ولوال الشعر ما كان للعشب رونقه، وللياسمين عذوبته، وللغناء 

  !صوته، وللحروف لؤلؤها، وللفواصل ألقها، وللمعاني غواياتها
 وللنقـع  لوال الشعر ما كـان للخيـل شـموخها، وللـسيوف بريقهـا،       

  .طعمه، وللدم رائحته، وللموت شهوته وذروته ولذته
لــوال الــشعر مــا كــان للعطــر ســطوته، وللكــالم مــضاؤه، ولألمــل      
أطيافه، وللوعد نشوته، وللوصل بهجته، وللقبلـة دمهـا الـسائل الثـائر             

  !المندفع كاللهب
ــا،      ــل حنينهــ ــا، ولإلبــ ــات هزيجهــ ــان للحمامــ ــا كــ ــوال الــــشعر مــ لــ

لـــريح عنفوانهـــا، وللطيـــور ألوانهـــا، وللفراشـــات  وللجـــداول أنينهـــا، ول
رقـــصتها، وللنـــساء ملكـــوتهن الـــذي ال يلجـــه إّال هالـــك، أو هالـــك، أو  

  !هالك
أيهــا الــشاعر، هــذا هــو الجمهــور الواقــف ببابــك، المتكالــب علــى  
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ــازف بأوجاعــك،       ــك فــوق صــحنك، الثمــل بكلماتــك، الن أعتابــك، المتهال
  !الحالم بلواعجك

الكالم، هذا هـو الـشاعر أميـر النـاس، سـوف      أيها الشعر يا أمير  
ــا اآلن مــن ذهولنــا، وســوف يعّفــر وجوهنــا بــالعطر، وسيــصبغ         يخطفن

  !ثيابنا بألوان قوس قزح، وسيمأل جوانحنا بالحنين
ســـــوف يفـــــر بنـــــا إلـــــى حقولـــــه، إلـــــى أحالمـــــه، وإلـــــى ممالكـــــه  

  !وإمبراطورياته، إلى مبالغ النور في وجدانه
 قواعـد الهـوى وأصـول    -نـا دائمـاً   كمـا علم  –سوف يعلمنا اليـوم     

  !الغرام
  !سوف يعلمنا الغناء والحداء والبكاء

سوف يعلمنا الرقص على حافة الموت، الموت اللذيذ الذي مـا   
  !فتئنا أبدًا نشتهيه

ــا بــــالوردة  وســــيعيد إلــــى الــــوردة وعيهــــا  ! ســــيعيد إلينــــا وعينــ
  !وبالسيف.. بالحقل

  !السيف؟: هل قلت
  !نعم، قلت ذلك

  !أمير الناس وأمير الكالم".. م السيفداي"هذا هو 
الكــالم، حينمــا " عقــدة"دايــم الــسيف الــذي مــا بــرح يفــك فينــا   

  !يلتقي الوجه بالوجه، فيضيع مّنا الكالم
دايم السيف الذي نسطو عنوة على كلماتـه، حينمـا نـضع الكـف      

  !بالكف، فتتبدد كلماتنا وتتالشى
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ين بـالعين،  دايم السيف الذي نسرق منه صوته، حين تلتقـي العـ     
  .فتختفي تمامًا أصواتنا

ــى شــراييننا        ــدم الحــب، يعيــد إل ــدما يحت ــذي عن ــسيف ال ــم ال داي
ــا         ــى أكفنـ ــا، وإلـ ــا وهجهـ ــى كلماتنـ ــضها، وإلـ ــا نبـ ــى قلوبنـ ــا، وإلـ دماءهـ

  .حرارتها، وإلى عيوننا تدفقها وتحدياتها
  !هو شعرنا بالغترة والعقال! خالد الفيصل بن عبدالعزيز

  !.. أحلى الكالم–! ي يا سيد–أنشدنا اآلن 
 . أمير الكالم–!  ورب الكعبة–فأنت أنت 

����� 

ــدار     ــر، والخزنـ ــراج عمـ ــصل، وسـ ــد الفيـ ــي   .. خالـ ــا فـ ــدموا لنـ قـ
كـل شـيء    . كلمات، وموسيقى، وإخراجـاً   : الجنادرية ملحمة فنية رائعة   

وكــل شــيء كــان فــي  . المعنــى، والتعبيــر، والمــؤثرات : كــان فــي ذروتــه
أمــــا األداء الغنــــائي . لكـــورال، واإلضــــاءة الــــصوت، وا: عنـــف اكتمالــــه 

المنفرد، فقـد كـان فرسـانه الخمـسة فـي أحـسن حـاالتهم انـسجامًا مـع                   
  !االحترام الملحمي الشامل الذي جسده األوبريت

وفِّــق األميـر خالـد الفيـصل فـي اختيـار الموضـوع، والسـيما فــي         
عنـى  مناسبة كهذه المناسـبة، أي افتتـاح أحـد مواسـم الجنادريـة التـي تُ        

بتراث هذه الجزيرة، الذي هو في أسمى دالالته انعكاس لثقافة أرضنا           
وتراثها وتاريخها، بل هو أيضًا تجـسيد حـسي ومعنـوي لمـنه معـين          

  .في التفكير والتذوق
وإذا كــان مــن المناســب فــي مثــل هــذه الحــاالت اســتدعاء بعــض  



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 183

 المتوهجــة التــي تلتــف حولهــا خيــوط التــراث والتــاريخ، فــال " الرمــوز"
 فهــو - غفــر اللــه لــه -أنــسب مــن عبــدالعزيز بــن عبــدالرحمن الفيــصل    

وائتالفهم، ورمز قيام " توحيدهم"بالنسبة إلى األجيال السعودية رمز    
فعلـى يديــه تحققـت المعجـزة، ومـن ذكائــه     . دولـتهم الحديثـة المتراميـة   

وحنكتــه وشــجاعته النــادرة أن أصــبح خــصوم األمــس، بــسبب النعــرات     
هم إخوان اليوم بعد تأكيـد الطمـوح، وبعـد رسـوخ     والثارات والجهل؛   

فهــي المــستقبل ! اإليمــان بالوحــدة ومــسؤولياتها الوطنيــة والحــضارية 
  !الذي ليس له من بديل

لقــد اختــار خالــد الفيــصل لعمــل فنــي ثقــافي جمــاهيري، جزئيــة    
عبدالعزيز المتعدد الفعاليـات واألوجـه، لكنهـا فـي          " إنجاز"واحدة في   

زئيـــة بــسيطة، بـــل هـــي مـــن أعقــد مـــا فـــي ذلـــك   واقــع األمـــر ليـــست ج 
ــة    ــيم     ". التوحيــد"اإلنجــاز، وهــي جزئي ــه مــن ق ــوافر علي وهــي بمــا تت

حضارية وثقافية ووجدانية، األنسب فـي أن تمـأل كامـل فـضاءات ذلـك          
ــاهيري    ــافي الجمـ ــي الثقـ ــل الفنـ ــن األجيـــال    . العمـ ــسعوديين مـ ــين الـ فبـ

مـا  (ه ونواقـصه  الجديدة من قرأ مليًا عن ذلـك الماضـي المثقـل بعيوبـ           
 يـدركون عظمـة   – الـصغار والكبـار   –، وجمـيعهم اليـوم      )قبل التوحيد 

ما أصبحوا عليه من التقاء علـى المحبـة فـي الطريـق الطويـل لطمـوح                 
  .فريد ومستقبل واحد

والــذين يتــابعون شــعر خالــد الفيــصل يعرفــون أنــه مــن الــشعراء   
طية في كامل القالئل الذين يقفون باقتدار فوق قمة هرم القصيدة النب     

هيبتها، وبكل ما فيها من صرامة، مع االحتفاظ لألمير الشاعر بكل مـا           
له من قـيم تجديديـة، لـيس لهـا إال أن تنـسب إليـه وحـده، لكـن خالـدًا             
الفيــصل فــي هــذا العمــل الفنــي الثقــافي خــرج إلــى النــاس فــي إهــاب           
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ــه        ــدهش أنـ ــة، والمـ ــر اللغـ ــة غيـ ــاع، واللغـ ــر اإليقـ ــاع غيـ ــد، فاإليقـ جديـ
ع أن يحقـق درجـة عاليـة مـن االنـسجام مـع نفـسه، ومـع اإليقـاع                    استطا

الجديــد، ومــع اللغــة المختلفــة، علــى الــرغم مــن أن الموضــوع نفــسه،     
طبقًا للبنية المنهجية التي التجأ إليها الـشاعر؛ هـو موضـوع مـستعص               

إنه مضطر إلـى مراعـاة كثيـر    .على تجليات فنية انثيالية إنسانية تلقائية 
تـداخل فيهـا الجغرافيـا مـع التـاريخ، منـاطق المملكـة            من األمـور التـي ت     

  . وترتيبها في سلم الوحدة مثًال
هناك زخم انفعالي ملحمي شديد في هذا األوبريت، وهو مدين          
فــي ذلــك للموضــوع، وللموســيقى، وألداء المنــشدين، ولالنتقــاالت أو   

ولكننـــي كنـــت أتمنـــى لـــو أن . التحــوالت المتقنـــة مـــن مقطـــع إلـــى آخـــر 
ستغنى كليًا عن األلعاب النارية فـي آخـر األوبريـت؛ ألنهـا فـي      المخرج ا 

، وربما تحولت إلى عبء علـى مـزاج األوبريـت     "النهاية"نظري أنهكت   
  .كله

الذي نتمناه، هو أال تنتهي عالقة الجمهور بهـذه األعمـال الفنيـة       
ــي       ــشاهدها فـ ــد أن نـ ــا نريـ ــمية؛ ألننـ ــة الموسـ ــة الجنادريـ ــة بنهايـ الرائعـ

ــالفن أن   . ل حــين مناســب إلذاعتهــا  التلفزيــون فــي كــ   فــنحن ضــنينون ب
يموت أو يهمل أو يقبر، وضنينون بـالجهود الكبيـرة، والعـرق والـسهر         

  .  والتعب، أن يسدل عليها الستار في غمضة عين، مجرد غمضة عين

����� 

، هـي واحـدة   "المعانـاة "إن قـصيدة  : وقلت لخالـد الفيـصل مـرةً     
ي، أمــا موضــوعها ففــي غايــة فــي الــشعر النبطــ" الفحولــة"مــن قــصائد 

 لـيس موضـوعًا شـعريًا، فـإن تـستطيع           - فـي األصـل    -الصعوبة، بل هو    
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أن تحولــه إلــى مــادة شــعرية، فهــذه ال شــك قــدرة هائلــة ال تتــوفر فــي     
  .جمهور كبير من الشعراء
نفـسها؛ هـي مـن الفـسحة والرحابـة          " الـشعبي "وأنا أظن أن لغـة      

تهــا مــا يغطــي بيــسر  والــسخاء، بحيــث تجــد فــي قاموســها وفــي مجازا  
إن : هـل أقـول  . الدقيقـة، البالغـة التعقيـد    " المعاني"وسهولة مثل تلك    

لغة ميسرة؟ أو هي لغة غير متزمتة في شروطها؟ فإذا " الشعبي"لغة 
وجدت صانعها الماهر، مثل خالد الفيـصل، تـستطيع أن تعبـر عـن أي        
موضـوع صـعب، وتـستطيع أن تحـول أي معنـى وعـر إلـى مـادة شـعرية          

  .بة، ومحفزة على التذوق والتأملجذا
ويحضرني مثـال علـى مـا هـو صـعب علـى الفـصحى، يـسير علـى                  

  :الشعبي، وهذا المثال هو ما يقوله الشاعر فهد عافت
  وال توفي الميعاد.. أخافك تواعدني

  وأخافك تواعدني وتوفي مواعيدك
  ألنك إذا أخلفت مات الهوى ببعاد

  وألنك إذا أوفيت مات الهوى بيدك
 المعنى قد ال يبدو في الفـصيح بهـذا المـستوى مـن البهـاء                هذا

واإلدهــاش، فهــو قــد يولــد ضــعيفًا، فــال يــستفز اإلحــساس أو الذائقــة،  
وقد ال يحفز على فحص التجربة في وجدان المتلقي نفسه، أما لـدى          
فهد عافت، فأنت مضطر إلعادة قراءة البيتـين مـن أجـل إعـادة ترتيـب                 

ــى وفــق مزاجــك، ودون أن   ــه   المعن  تتوســل االســتمتاع أو تــركض خلف
  !بحثًا عنه

وما لنا اآلن وللثنائيات التي يقترحها هـذان البيتـان، فهمـا غايـة               
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في الدقة، وغاية أيضًا في االستفزاز، لكن الذي يعنينا بعـد ذلـك، هـو             
التــي تكــررت مــرتين فــي البيــت األخيــر، فبقــدر مــا هــي     " ألنــك"كلمــة 

ءت هنـا سلـسة، ومنـسجمة تمامـًا       ثقيلة في شعر الفصحى، إال أنها جا      
مــع بقيــة عناصــر البيــت ومكوناتــه، أي أنهــا اســتطاعت أن تقــيم عالقــة   
حميميــة متناهيــة مــع مــا ينتظمــه الــسياق مــن كلمــات وحــروف وإيقــاع  

  .داخلي
نعــود لموضــوع خالــد الفيــصل الــصعب، الــذي حولــه إلــى مــادة     

عر نفـسه،  إن مثل هذا األمر هو من طبـائع الـشا  : شعرية راقية، فنقول 
فهــو يختـــار دائمـــًا الــصعب، والـــذين يعرفونـــه عــن قـــرب، يعرفـــون أن    

أحــسب أن محمــدا : قلــت لــه. هــي خالــد الفيــصل" المعانــاة"قــصيدة 
عبــده قــد ولــ ســاحة التحــدي مــن نافــذة أخــرى، فهــو مــن جانبــه،           
اســــتطاع بــــاللحن واألداء أن يجعــــل مــــن موضــــوعك الــــصعب أغنيــــة   

وأذكـر لمحمـد عبـده      . ل المناسبات جماهيرية يرددها كل الناس في ك     
ــصيدة        ــن قـ ــل مـ ــه جعـ ــو أنـ ــألوف، وهـ ــر مـ ــر غيـ ــازا آخـ ــبة إنجـ بالمناسـ

أهزوجـة جميلـة وسـهلة، ُتطـرب وُتعجـب، وُتغنـى وتـردد فـي              " وطنية"
كــل مكــان، وفــي كــل المناســبات، حتــى مناســبات األعــراس ومناســبات    

. لمبلغهذا ا" الوطنية"األفراح الخاصة، والعادة هي أال تبلغ القصائد       
التــي كتبهــا الــشاعر المبــدع  " فــوق هــام الــسحب"إننــي أعنــي قــصيدة 
  .بدر بن عبدالمحسن

ــة        ــامرات موســيقية وأدائي ــده هــو اآلخــر، صــاحب مغ فمحمــد عب
  !!ليست سهلة
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 :خلف الحربي ومشعل السديري وآخرون

 الحاسدون، المحسودون.. الساخرون

  
ف الـسعودية، ومـن     تعددت مؤخرًا الكتابـات الـساخرة فـي الـصح         

 علـى هـذا النحـو مـن      - في األصـل   -الكّتاب الساخرون من كان ظهوره      
التنـاول، ومـنهم مـن كـان ظهـوره األول علـى غيـر ذلـك، لكنـه فـضل أن           

  . ينتقل إلى الكتابة الساخرة
سـعيد بـن فـالح، وثـامر        . أحمد مـصلح، ود   : ومن األولين، مثالً  

ومــن األخيــرين علــى  . الميمــان، وجعفــر عبــاس، وعبــدالكريم الرازحــي 
داود الــشريان، ومـشعل الــسديري ومحمــد علــوان،  : وجـه الخــصوص 

خلف الحربي، وهم : ثم عرفت متأخرًا أمير الكتابة الساخرة في نظري
ــاوتون فـــي القبـــول عنـــد النـــاس، لكـــنهم     -فـــي مجمـــوعهم-جمعيـــًا يتفـ

يحـــصدون النـــسبة األكبـــر واألوفـــر مـــن القـــراء، والـــسبب فـــي ذلـــك ال 
ثور عليه، إلى جهد ذهني خارق، فالناس يكونون أشد مـيًال  يحتاج للع 

ــرأي أو   : إلــى الكتابــة الرشــيقة، خفيفــة الــدم، أي   الكتابــة التــي تقــدم ال
المعلومة، مع ابتسامة عريضة تزيد في تـسهيل التهـام الكـالم، وتـسهم        

 أي هــؤالء –فــي رفــع مــستوى القــدرة علــى اســتيعابه وهــضمه، وهــم    
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ــاس  ــنهم –الن ــة      ال يقبلــون ب ــة الدســم، الغني ــر علــى المقــاالت كامل  كبي
بالبروتينات والنـشويات والـسكريات، فـذلك غالبـًا مـا يـسبب تلبكـًا فـي                
المعــــدة، ويــــؤدي فــــي الغالــــب إلــــى عــــسر فــــي الهــــضم، وعــــسر فــــي  

  !االستيعاب، وعسر في المتعة
قلـيًال مـا    ) مثـل الـسعودية   (المزاج العـام فـي البيئـات المحافظـة،          

، والقاعـدة هــي أن حتــى  "منــضبط"هــو جـاد و يـسمح بظهــور غيـر مــا   
اإلكثـــار مـــن الـــضحك غيـــر مـــستحب، وهـــو نـــذير شـــؤم، بـــل ويميـــت    

ــالفرح والفرفــشة، أي األقــل     !! القلــب ــون ذات الــصلة ب وكثيــر مــن الفن
جدية واألقل انضباطًا، كانت تواجه في المجتمع ببعض التجهم، حتـى       

و بشري في  عليها بحكم نزوع ما ه    " الخفي"وإن وجد بعض اإلقبال     
اإلنسان إلى شيء من الترويح، حتى لو كان ذلك عن طريق الـسخرية             
المــرة أو الــسوداء؛ لهــذا كــان الغنــاء والتمثيــل مــثًال مــن الفنــون ذات    
الشعبية الواسـعة مـن حيـث االسـتهالك وخلـق النجوميـات، لكـن الغنـاء             

المــستهجنة، بــل لعلهــا  " المهــن"والتمثيــل كانــا إلــى وقــت قريــب مــن   
الحاد الطباع ينسحب على كل " المزاج"وهذا ! ي باب العيبتدخل ف

المنتجات الموجبة بالترفية أو المفضية إليه، ومن ذلـك الرياضـة وكـرة       
ومــا أظــن أن شــيخ  . اللعــب: القــدم وغيرهــا ممــا ينــدرج تحــت عنــوان  

الــسخرية فــي الــسعودية، المرحــوم األســتاذ أحمــد قنــديل كــان يحظــى 
 حمـــزة شـــحاتة، أو محمـــد حـــسن عنـــده النـــاس بمـــا كـــان يحظـــى بـــه 

عــواد، أو عبداللــه بــن خمــيس، أو حمــد الجاســر، مــع أنــه ال يــنقص   ال
ــم يكــن هــو         عــنهم مكانــة أدبيــة وشــعرية وفكريــة بــأي حــال، هــذا إذ ل

  .األقرب إلى مائدة اإلبداع
ــاس يعــدون الــضحك    ، وكــانوا يعــدون الكــالم   "هماجــة"كــان الن
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رنــاء ألحمــد قنــديل،  ؛ لهــذا تــأخر كثيــرًا ظهــور ق  "ســماجة"الــساخر 
وتــأخر كــذلك ظهــور كتــاب ســاخرين إلــى مــا قبــل ســنوات قليلــة، أي      

العام للمجتمع بفعل وسائل الترفيه المختلفة، وبتأثير " المزاج"تطور 
ــدة     ــة وبعيـ ــرى قريبـ ــات أخـ ــصال بثقافـ ــت أو   . االتـ ــدًا عرفـ ــؤخرًا جـ ومـ

اعترفــت صــحافتنا بفنــون صــحفية ســاخرة، مثــل فــن الكاريكــاتير، وإلــى 
 قريب ظلت ساحة هذا الفن محتكرة للمرحوم علـى الخرجـي، ثـم         عهد

انضم إليه فيما بعد محمد الخنيفر، ولم يكن فـي الـصحافة الـسعودية               
غيــر هــذين النجمــين، إلــى أن جــاء اليــوم الــذي انفتحــت فيــه الــصحافة  
السعودية علـى بيئـات إعالميـة وفنيـة أخـرى، ليـصبح الكاريكـاتير أحـد                 

صحافة الـسعودية، ولـيس هنـاك اليـوم صـحيفة           الفنون األساسـية فـي الـ      
سعودية واحدة تخلو من الكاريكاتير، بل إن بعضها يبالغ فـي االنتفـاء    

  .بهذا الفن، فال يخلو منه قسم من أقسام الجريدة
الكتابــــة الــــساخرة مــــن جهتهــــا عرفــــت اليــــوم أســــماء متعــــددة، 

  .وأصبحت مجاًال رحبًا للمنافسة والتسابق إلى وجدان القراء
ــاً وا لمـــاذا ال يكتـــب كـــل الكّتـــاب بهـــذه  : لقـــراء يتـــساءلون أحيانـ

الطريقة المرحة المريحـة، فيوصـلون أفكـارهم بأيـسر الطـرق وأسـهلها              
وأسرعها، ثم إنهم بهذه الطريقة يستطيعون أن يضيفوا إلى أرصدتهم      
من القراء أرقامًا جديدة، هم أحوج ما يكونون إليها في عصر أخـذت       

، جــــراء االســــتدراجات واإلغــــواءات التــــي  تــــشح فيــــه أعــــداد القــــراء 
  . من القراءة ذاتها" نعومة"يتعرضون لها لصالح بدائل أخرى، أكثر 

 فـــي -والــذين يـــراودهم هــذا التـــساؤل، ينـــسون أن الكتابــة هـــي   
 أنـه لـم   - عز وجـل -هي األخرى، ومن حكمة الخالق   " مزاج "-النهاية

ــى     ــم عل ــه كله ــل واحــد، وال أظــن أن واحــد  " مــزاج"يجعــل خلق ًا، مث
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حـــسن حنفـــي، أو زكـــي نجيـــب محمـــود، أو محمـــد ســـيد أحمـــد، أو    
عبدالمحسن هالل، أو تركـي الحمـد؛ يـستطيع أن يكـون كاتبـًا سـاخرًا            
مقبــوًال، وهــو لــو حــاول أن يخــرج مــن جلــده األصــلي إلــى جلــد آخــر؛  

  . فقد يصبح مثارًا للسخرية بدال من أن يكون كاتبًا ساخرًا
ي أو خلـــف الحربـــي ونجحـــت أمـــا لمـــاذا جـــرب مـــشعل الـــسدير

تجربتهمـــا، فأحـــسب أن ذلـــك ال يعنـــي ســـوى شـــيء واحـــد، وهـــو أن  
األصل في االثنين، هو الكتابة الساخرة، وكل الذي حدث، هو أنـه لـم      
يتم اكتشاف ذلك فيهما إال مؤخرًا، فكان نبوغهما فـي الـسخرية، مثـل            

  "!!".بعد سن األربعين: نبوغ النابغة في الشعر، أي
اليوميــة، الــصغيرة " التفاصــيل"ري تكفــل بمتابعــة مــشعل الــسدي

أحيانًا، لحياة البشر، من خالل الحـديث عـن نفـسه فـي أكثـر األحيـان،                 
فهو مولع بالمتناقضات، والمفارقات، وهو ال يقصد إلى التسلية بقدر           

، أو أنــه يرمـي إلــى التبخــيس الــذي يــدفع إلــى  "العظــة"مـا يقــصد إلــى  
لحربي؛ فقـد أخـذ علـى عاتقـه أن يجلـد      أما خلف ا! التفكير في األمثل  

بــسياطه المفــسدين، والكــذابين، والمــزيفين، وأصــحاب األقنعــة، وكــل    
الذين يضرون الناس في حياتهم وفي مستقبلهم، وكل الذين يهددون           

لقـد أصـبح خلًفـا    . الـسلم االجتمـاعي، أو يعرقلـون النـزوع إلـى التقـدم      
هـور، وصـدور،    اليوم السوط الـساخن الـذي لـيس مـن سـواه، يلهـب ظ              

  . ووجوه كل من ذكرنا أعاله
: محمــد علــوان، وعبــدالعزيز الــسويد يجمعهمــا، عنــدي، أمــران 

فأمــا اليمامــة، فقــد كــان علــوان  ! قــديمًا، والكتابــة الــساخرة "اليمامــة"
ــشاعر        ــه الـ ــديقه وزميلـ ــب صـ ــى جانـ ــافي إلـ ــا الثقـ ــة محررهـ ــدة طويلـ مـ

بعـد ذلـك، أي   في حين أن عبدالعزيز السويد جاء   . عبدالكريم العودة 
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فـي مجلـة اليمامـة نفـسها،     " قلـم وحبـر  "بعد أن تم اكتشافه فـي زاويـة      
فأصــبح فيمــا بعــد ســكرتيًا لتحريــر المجلــة، ثــم أنتقــل بعــد ذلــك إلــى      

  .مواقع إعالمية أخرى مرموقة
 هــذا الفــن الــصعب المعقــد -كالهمــا–علــوان والــسويد يجيــدان 

 الهم الثقافي أو    على اختالفهما الواضح في المشارب، والمزاج، ونوع      
  .اإلبداعي

علــوان هــو أحــد فرســان القــصة القــصيرة فــي المملكــة، ولــه فــي   
ذلك مجموعتان أحتفي بهما تاريخ هذا الفن عندنا وفي العالم العربـي           

علــوان عنــدما ينحــو نحــو الــسخرية، عنــدما يكتــب فــي غيــر      . عمومــًا
ط القصة، يذكرني بما يفعله الشاعر السوري المعروف محمـد المـاغو          

إْذ يغادر الشعر أحيانًا إلى فضاء السخرية الرحب، كي يـضحك النـاس        
على أنفسهم، وكي يفضح زيفهم، وكذبهم، وأوهامهم العريضة التـي ال      

  .تجف وال تنضب
ــل الحــديث،       ــاز، وهــو مــن الجي ــسويد صــحفي ممت ــدالعزيز ال عب
المتميز في انضباطه، وفي رؤيته المهنية، وعندما تلتقيـه، أو تتحـدث        

يه، ال تشعر بأنك أمام شخصية ساخرة إلـى هـذه الدرجـة الملحوظـة           إل
ــو الـــصحيح       ــل إن العكـــس هـ ــاس، بـ ــى النـ ــه إلـ ــا مقاالتـ ــرج بهـ التـــي تخـ

. فللــسويد شخــصية صــارمة فــي مالمحهــا، وفــي مواقفهــا، وفــي آرائهــا 
 خلـف دعـوى الـسخرية       -عندما يكتـب  –وأكثر ظني أن السويد يختفي      

 مقبولــة كــل القبــول لــو قيلــت فــي  ليقــول أشــياء كثيــرة ربمــا لــن تكــون 
وفي كل األحوال فإن السخرية هـي، بالفعـل، غطـاء جيـد       . حمأة الجد 

يمكن أن يحتمي به كل من يعتقد بأن آراءه أو أفكـاره صـعبة التـداول                 
" للمحبطـات والمثبطـات   "في وجهها الكالح الجـاد، وهـي قـد تتعـرض            
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  .على رأي السويد نفسه
ــاً    إلــى الــسخرية للــسبب نفــسه،   محمــد علــوان ربمــا يلجــأ أحيان

وربمــا يلجــأ االثنــان إليهــا فــي أحــايين أخــرى لــسبب آخــر أكثــر جــرأة،  
وهو جعل الرأي أكثر حدة، وأكثر مـرارة، فهـو أبلـغ فـي اإليـالم، وهـو              

  !أمكن في تجاوز اللحم إلى العظم
علوان ظلت السخرية عنده أحد الخيـارات الممكنـة فـي الكتابـة،              

ريد أن يحتمي بها، أو هـو يـستخدمها عنـدما        فهو يلجأ إليها عندما ي    
 أن يوجع أكثر، أو يجهز تمامًا على خصمه أو هدفه  -بالمقابل–يريد  

أم السويد فقد كانت الكتابة الساخرة عنده غاية في ذاتهـا،   . أو غايته 
فقــد اختــار منــذ  . وهــي فــي كــل األحــوال تتقــدم علــى كــل مــا ســواها    

اخرًا، بــــل متخصــــصًا فــــي البدايــــة أن يقــــدم نفــــسه للنــــاس كاتبــــًا ســــ
  .السخرية

ــر صــديقنا د     ــساخرة، كمــا عب ــة ال عبدالواحــد .والشــك أن الكتاب
ــد،          ــل أحـ ــسرة لكـ ــست ميـ ــي ليـ ــادر، فهـ ــعب ونـ ــر صـ ــي أمـ ــد، هـ الحميـ
وفرسانها ليس من السهل العثور عليهم أو اكتشافهم عند كـل غـروب        

لـذاكرة  : "علـوان والـسويد، كتابـان همـا    : شمس، وقد صدر للكتابين  
بالنـسبة إلـى الثـاني، والكتابـان     " أحيانـاً "بالنسبة إلى األول، و  " الوطن

يحمالن مالمح هذا الصنف من الكتابة، على أن كتاب السويد بالـذات      
يظل هو المخصص كله، من أوله إلى آخره، للسخرية منا، ومن نقـاط    

  .ضعفنا، ومن أشيائنا الصغيرة، أعني الصغيرة جدًا أحيانًا
الكتــابين، مــن جهتهمــا، أن مــا احتويــا   وممــا يجمــع بــين هــذين   

ــا     ــشرت كلهـ ــاالت نـ ــن مقـ ــه مـ ــسويد  (عليـ ــى الـ ــسبة إلـ ــا ) بالنـ أو أغلبهـ
ومما يجمع بينهما أيـضًا تلـك       ! في اليمامة أيضاً  ) بالنسبة إلى علوان  (
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المسحة العذبة من الفن الجميـل الـذي يـصادفك منـذ أغلفـة الكتـابين،         
واحـدة  :  صـالح العـزاز  فعلوان يختار صـورتين بليغتـين جـدًا للمرحـوم        

بــ  " يلعـب "أو  " يفبـرك "والـسويد   . غالف أول واألخرى غـالف أخيـر      
ــارد " ــضاً      " بوســت ك ــين فــي منتهــى البالغــة همــا أي ــه غالف . ليــصنع من

وتداعيا لفكرة اللعب التي وردت قبل قليل، فإنني أتذكر ما كتبه علـى            
ــدوره يمــامي قــديم   (العمــيم  ــسويد إْذ يقــول   ) وهــو ب : عــن ســخرية ال

لسخرية عنده تقـوم علـى اللعـب بالكلمـات وعلـى تـداعيها ممـا يجـر          ا"
  ".إلى تداع في الموضوعات بطريقة تتعمد اإلسقاط

وإذا كــان البــد مــن ذكــر مثــالين لــسخرية الــسويد فــال أبلــغ مــن   
  : هذين المثالين

البعض يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، والبعض        : "يقول الكاتب 
ــسانه مــشبك مــن خــ     ــد وفــي ل ــد   .. شباآلخــر يول ــث يول ــبعض الثال وال
  !"بدون فم، والبعض الرابع ال يولد أصًال

ولكـن  .. في التأني الـسالمة وفـي العجلـة الندامـة    : "ويقول أيضاً 
  "!وهو في تقدم" العجلة"اإلنسان منذ أن صنع 

ــم     ــز علـــى نهـ ــا تـــساهم فـــي التحفيـ ــدا أنهـ والكتابـــة الـــساخرة، عـ
صــدر هــذا النــوع مـــن    أن : القــراءة، ففيهــا حكمتــان أخريــان، األولــى     

الكتابة، يبدو أكثر رحابة، فهو يستوعب من النقـد والثلـب والـسب مـا        
ال تستطيع أن تستوعبه الكتابة في نمطها الجاد أو ثقيل الدم، فيجوز 
للكاتب الساخر ما ال يجوز لغيره، أما الكاتب كامل الدسم، فال يجـوز          

ينبغــي أن يزيــد ، فتكفيــه ثقالـة الطينــة، وال  "أعــور ويتنقــور"أن يكـون  
أمـا الحكمـة األخـرى، فهـي أن الكتابـة الـساخرة، هـي               ". التفلسف"في  

األبلــغ إيالمــًا عنــدما يكــون هــدفها التنــدر أو الــشرشحة، ولهــذا فهــي      
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 غليـل النـاس فـيمن لـم يعـد ينفـع         -فعـالً -الطريقة الوحيدة التي تـشفي      
  . موضوعًا للتندر والشرشحة-واقعًا-معهم، إال أن يكونوا 

مة األخيرة هنـا، أن إخواننـا الكتـاب الـساخرين محـسودون            والكل
 -مـن حـسن طـالعهم   - ولـيس أقلهـا أنهـم     -بـال شـك   -على أشـياء كثيـرة      
، وهـم حتـى   "مـا علـيهم شـرهة   "الذين " المهابيل"يدخلون في عداد  
  ".ال يخلون من الحسد"على هذا المصير 

  .وأنا لهم من أول الحاسدين
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 :خوان كارلوس

 نيافيفا أسبا

  
ــرة اســمها  ــان، وشــقيقة     : أمي ــة اليون ــدريكا ملك ــة فري صــوفيا، ابن

  !قسطنطين ملك اليونان أيضًا
الفـونس  "فجده هـو    . خوان كارلوس، سليل ملوك   : وأمير اسمه 

، آخــــر ملــــوك أســــبانيا، والــــذي تهــــاوى عرشــــه فــــي   "الثالــــث عــــشر
األربعينيــات، وأبــو خــوان هــو دجــوان برشــلونة، الــذي طالــب فرانكــو     

صة االعتالء على عرش أسبانيا من جديد، لكن فرانكـو كـان      بمنحه فر 
ــة عليــه، وألمــر مــا حظــر عليــه دخــول         يعــزف حتــى عــن مجــرد اإلجاب

  . األراضي األسبانية فيما بعد، فعاش بعيدًا عن أسبانيا
صـــوفيا ، وخـــوان كـــارلوس عقـــدت إحـــدى كنـــائس      : األميـــران

   .اقترانهما قبل عدة سنوات" أثينا"العاصمة اليونانية 
، ســيكون فــي "زوجهــا"كانــت صــوفيا تــدرك أن خــوان كــارلوس  

يوم  ما ملكًا ألسبانيا، وبالـذات بعـد أن عقـد لـه واليـة العهـد فرانكـو              
  . م1969نفسه عام 

وهناك في أقصى غرب أوربا كانت إليزابيث ملكة بريطانيا ترقب       
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ــا     ــا طمـــوح، وفيهمـ ــا إكبـــار، وفيهمـ ــين فيهمـ الـــزوجين الـــصغيرين بعينـ
هر لبلوغ خوان كارلوس وصوفيا العرش األسباني، فهما مـن      انتظار قا 

أبنــاء العمومــة، إذ إن إليزابيــث، وكــذلك صــوفيا وكــارلوس مــن ســاللة   
  . الملكة فيكتوريا

أصــبح كــارلوس ملكــًا ألســبانيا، وأصــبحت صــوفيا هــي األخــرى      
في كل احتفاالت التنصيب واالعـتالء علـى العـرش،          " جاللتها"ملكة، و 

ــل   ــي كانــت تنق  علــى الهــواء مباشــرة علــى كــل شاشــات التلفزيــون       الت
فعـًال، مليئـة بالثقـة واالرتيـاح، تعطـي االنطبـاع       " ملكـة "األوربي؛ بـدت   

ــر مــن          ــًا أو أكب ــا فجائي ــم يكــن بالنــسبة له ــأن هــذا الحــدث ل الواضــح ب
فقد بدا في أكثر المناسـبات متجهمـًا قاتمـًا، إذ           " جاللته"أما  . المقام

إن ذلـك  : بعـضهم كـان يقـول   . حة واسعةقلما يفصح عن ابتسامة صري   
ــول      ــضهم يقــ ــك، وبعــ ــزاج الملــ ــة مــ ــى طبيعــ ــود إلــ ــخامة  : يعــ ــا ضــ إنهــ

المسؤولية، وفداحـة الميـراث الـذي خلفـه لـه فرانكـو، فهمـا ال يبعثـان                  
  .أبدًا على االبتسامة في كل حين

الموالون لملك أسبانيا الجديد يتمنون على اللـه أال يكـون حـظ             
ــل حـــ   ــوفيا، مثـ ــع صـ ــارلوس مـ ــي   كـ ــدريكا فـ ــه فريـ ــع أمـ ظ قـــسطنطين مـ

ولكن خشية هؤالء من مثل هـذا المـصير الـسلبي لـم تـستبد        . اليونان
بكل شيء فيهم، فهم يعلمـون أن الحـال فـي أسـبانيا تختلـف عمـا هـي                  
ــع        ــى وضـ ــأي معنـ ــشبه بـ ــارلوس ال يـ ــع كـ ــان، وأن وضـ ــي اليونـ ــه فـ عليـ
 قــسطنطين، فهــذا األول يــسنده فــي الحكــم اليــوم الجــيش، والكنيــسة،   

وهــذه هــي األعمــدة الثالثــة . والحركــة الوطنيــة كحــزب سياســي وحيــد
التــي ثبتــت قبلــه أقــدام فرانكــو فــوق ســدة الحكــم لمــدة أربعــين عامــًا،   
علــى الــرغم مــن كــل مــا كــان ينــاهض هــذا العجــوز مــن خــصوم وفــرق   



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 197

  . مناوئة في الداخل والخارج
منذ أول يوم لتوليه العرش، كـان يعلـم خـوان كـارلوس األول أن           

لطريــق بــين الفرانكيــة والديمقراطيــة طريــق وعــرة، ومعقــدة، ومليئــة     ا
ــة        ــضحيات، والمجازفـ ــن التـ ــد مـ ــدار جيـ ــى مقـ ــاج إلـ ــاطر، ويحتـ بالمخـ

وكـان يعلـم، أيـضًا أنـه يقـف فـي إحـدى              . والشجاعة، والحذر الـشديد   
ــة وأمامـــه كـــل ميـــراث الجنـــرال فرانكـــو     بـــدايات هـــذه الطريـــق المخيفـ

لرئيسة التفسيرات المخلصة لفترة    العصيب، الذي يشكل في خطوطه ا     
تاريخية منعزلة من تاريخ أسبانيا، كانت مـدتها، يومـذاك أربعـين عامـًا       

  .  مليئة بالتحدي، وباإلصرار، وبالثقة، وبالسلطة الفردية
ــه       ــر مواقف ــالعنف فــي أكث ــه ب فالوضــع الــسياسي الــداخلي شــهد ل

ي نظـام   نظامـه لـم يكـن يـشبه بحـال أ          . وإجراءاته البسيطة والمصيرية  
أوربــي فــي كــل الــدول األوربيــة المجــاورة، التــي ظلــت تريــد ألســبانيا     
ــي         ــة األخــرى، ف ــشعوب األوربي ــة ال ــاة بقي ــاة تــشبه حي ولألســبانيين حي

والمجموعـــة األوربيـــة لـــم تكـــن تخفـــي عـــدم  . االنفتـــاح والديمقراطيـــة
فـالحلف كـان   . رضاها عن العزلة التي كان يفرضـها فرانكـو علـى بـالده           

ي إلـى أسـبانيا قبـل أن تجـري هـي إليـه، والـسوق األوربيـة                  البد أن يأت  
وكان الوضـع يـزداد   . كانت إحدى المناطق المحظورة على األسبانيين    

ترديًا بعد أن كان يرفض فرانكو وساطة جيرانه األوربيـين فـي مـسألة             
كان ذلك هو أهم ما . العفو عن الباسكيين الذين يختلفون إلى سجونه

لوس األول علــى منــضدة الحكــم، إلــى جانــب   تركــه فرانكــو لخــوان كــار  
ــالمعتقلين الــــسياسيين والمنفيــــين فــــي    بعــــض المــــشاكل األخــــرى، كــ

  . إلخ... الخارج
كانت أسبانيا في عهد الجنرال فرانكو جزيرة معزولة عن الرياح          
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التــي تهــب علــى بــاقي جيرانهــا األوربيــين، كانــت ديكتاتوريــة بــشعة فــي 
ا وضعت في هـذا المكـان إلعطـاء         وسط غابة من الديمقراطيات، فكأنه    

العبرة للشعوب األوربية األخرى، فإذا لم تكن األجيـال األوربيـة وقتهـا      
قــد خبــرت الديكتاتوريــة معيــشًا يوميــًا، أو أســلوبًا فــي التفكيــر، فهــذه  

ولعـل ديكتاتوريـة   . هـي أسـبانيا فرانكـو، أقـرب إلـيهم مـن حبـل الوريـد        
ــديمقراطيات الم    ــصارمة، ورغــد ال ــذان كــان    فرانكــو ال جــاورة، همــا الل

ــمس         ــأفول شـ ــور بـ ــن الحبـ ــد مـ ــى إظهـــار مزيـ ــبانيين إلـ ــدفعان باألسـ يـ
  . الديكتاتور، وقدوم الملك الجديد

عاجلـة، كـان علـى الملـك أن     " إنقاذيـة "من أجل تحديد سياسة    
ــع عــــدم اإلخــــالل بالمبــــادئ والمثاليــــات    يتخــــذ سياســــة االنفتــــاح، مــ

 فيبقــــى بــــذلك عنــــد ثقــــة .األساســــية للحركــــة الوطنيــــة، أو الفرانكيــــة
ــات       ــباع تطلعـ ــه إشـ ــتم لـ ــن أن يـ ــسه، يمكـ ــت نفـ ــي الوقـ ــرانكيين، وفـ الفـ

" مجتمـع جديـد  "األسبانيين المعتدلين، الذين ينادون بضرورة ميالد      
وحتــى فــرق المعارضــة نفــسها تكــون بــذلك قــد وجــدت     . فــي أســبانيا 

  .  في ظل النظام الجديد-مهما تضاءلت-فسحة 
يومها يقف بعناد أمـام ملـك أسـبانيا،         كان ما يجري في البرتغال      

فهو ال يريد لبالده أن تتورط فيما تورطت فيه جارتهـا مـن مـضاعفات       
النقلة الفجائية، فالملك الشاب يحسب حساب كـل كلمـة يقولهـا، وكـل               
خطوة يخطوها، وكل إجـراء يتخـذه، فهـو يريـد أن يرضـى الفـرانكيين           

شيوعيين ويريــــد فــــي الوقـــــت نفــــسه أن يلقــــم المعارضـــــين مــــن الـــــ     
، سواء مـن  "المتطرفين"لم يكن يهمه أن يهدد   . واالشتراكيين حجراً 

" المعتـدلين "الفرانكيين أو من فرق المعارضة إذا استطاع أن يكـسب     
من الفئتين، والجيش بالـذات سـيكون مـن هـؤالء، ولهـذا فكـارلوس لـم              
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يكن فرانكيًا صرفًا، كما أنه لن يطلـق الحبـل علـى الغـارب لمـن يـراهم                  
  . لناقمين على هدوء أسبانيا واستقرارهامن ا

في حالـة تراخـي الملـك، فـإن أسـبانيا كانـت أقـرب إلـى الفوضـى،            
فمجرد الشعور بابتعاد الجنرال عن الحكم؛ كان ذلك سيسمح بخـروج        

. العقارب والثعابين والهوام التي كان فرانكو يمنع عنها الهـواء والمـاء            
نمـوذج جيرانـه وشـركائه      والملك خـوان كـارلوس يعلـم أن خيـاره، هـو             

األوربيــين، ولكــن ذلــك البــد أن يحــدث بــشكل متــدرج وثابــت، ثــم إن     
االنتقــال مــن ديكتاتوريــة صــارمة منغلقــة إلــى ديمقراطيــة متقدمــة علــى   

  !الطريقة األوربية؛ قد يخل بتوازن المجتمع األسباني
كان تولي خوان كارلوس الحكم فـي الـبالد إيـذانًا ببدايـة مرحلـة       

، مــا .. "مرحلــة مــا بعــد فرانكــو"التــاريخ األســباني، هــي جديــدة فــي 
ويمكـــن تحديـــد طبيعـــة هـــذه المرحلـــة فـــي هـــذا   !.. بعـــد الـــديكتاتور

ــسياسي  ــوم الـ ــتمرارية  : "المفهـ ــل االسـ ــر داخـ ــع  "التغييـ ــر مـ ، أي التغيـ
للحركة الوطنية التي كان يشكل " األساسية"استمرار صيانة المبادئ   

لم يكن مطلوب مـن الملـك تغييـرات         . فيها فرانكو نفسه الرأس والقلب    
، فـالميراث الـذي     )اآلن علـى األقـل    (جذرية حاسـمة فـي تلـك المبـادئ          

، أو أن هـذا  "ميـراث مقـدس  "تركه فرانكو، على الرغم مـن ثقلـه، هـو         
جوزيـــه "علـــى األقـــل مـــا كـــان يحـــاول رئـــيس الخـــط اليمينـــي الـــسيد   

ــو، خيــرون  ــك الجديــد كــل صــباح     " أنطوني ــذكِّـر بــه المل إن بــل. أن ي 
الملك نفسه في نظر اليمين، أحد عناصر ذلك الميراث، فهو، بالنـسبة     

  .فرانكو ووصيته لمركز القيادة من بعده" اختيار"للفرانكيين، 
لم يلتفـت الملـك كـارلوس عندئـذ إلـى أولئـك الـذين يقولـون بـأن           
الطريقــــة الوحيــــدة إليجــــاد الديمقراطيــــة الفعليــــة فــــي أســــبانيا، هــــي  
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ليًا، فهو يدرك أن الفرانكية في أسبانيا دامت أكثر الفرانكية ك" تمييع"
وعلـى الـرغم مـن أن هنـاك      . من أربعين سنة، ومـا زالـت قويـة ومعقـدة          

مــن يقــول اآلن بــأن الفرانكيــة قــد شــاخت فــي خــالل الــشهر األول مــن   
حكم خوان كـارلوس بمقـدار عـشر سـنوات، بـل ربمـا أنهـا تقتـرب مـن                

  . حتفها أو تالشيها
أول يــــوم لتوليــــه الحكــــم يقــــدم تحدياتــــه  أخــــذ كــــارلوس منــــذ 

للمتطرفين من اليسار واليمين، ولكنه لم يكن يقوى علـى إدارة ظهـره          
  .للفرانكية، والفرانكيين كلهم

اصطدم الملك بنهم األسبانيين المتطلعين إلى نظام أكثر مرونـة           
  . من نظام فرانكو الديكتاتوري" ديمقراطية"وأكثر 

ن الذين كانوا يرومون الخروج من   كما أنه واجه حركة الباسكيي    
فصحيح . تحت المظلة األسبانية، كما، واجه كذلك تحديات اقتصادية       

أن وضع أسبانيا، االقتصادي القى تحـسنًا ملحوظـًا فـي عهـد فرانكـو،           
ــع بــــ    ــذا الوضـ ــانوا يـــصفون هـ ــم كـ ــى أنهـ ــة  "حتـ ــى الطريقـ ــور علـ المتطـ

خم حــادة، وتبــين أن أســبانيا كانــت تعــاني مــن درجــة تــض    ". اليابانيــة
تفــوق مــا هــي عليــه جاراتهــا مــن الــدول األوربيــة األخــرى، كمــا كانــت   

  . تعاني من نسبة بطالة مرتفعة
ــه فــــي     ــارلوس مــــسبقًا أن يكــــون دخولــ ــوان كــ ــان يــــشترط خــ كــ
المجموعة األوربية دخول النـد للنـد، وإال فـإن أسـبانيا سـتبقى بعيـدة            

كـارلوس لـم    بالنـسبة إلـى العـالم، فتنـصيب الملـك خـوان             . عن الجماعة 
يكن مجرد وصول حاكم جديد إلـى الـسلطة، بـل إنـه فـوق ذلـك نهايـة              
ــة أخــرى أخطــر، هــذا إلــى جانــب أن          ــة سياســية خطيــرة، وبداي مرحل

السياسي في هذا الجزء من العالم، بات أمـرًا مؤكـدًا مهمـا     " التحول"
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كـارلوس لفرانكـو والفرانكيـة، وهـذا أمـر سـيترك تـأثيرات              " وفاء"كان  
ختلـف مجـاالت العالقـات الدوليـة، وخاصـة فيمـا يخلقـه           واضحة على م  

من تنافس وأطماع في مد النفوذ، واتخاذ مواقـع      " التحول"مثل هذا   
استراتيجية بين الدول الكبرى، خـصوصا، التـي يهمهـا دائمـًا أن تفيـد       

. مــن مثــل هــذه األحــداث لتحقيــق أهــداف جديــدة، ومواقــع جديــدة        
ي حـدث عـالمي مـن االهتمـام،     ولهذا فوسائل اإلعالم لـم تكـن تعطـي أ     

مــا بعــد  "بعــد فــضيحة ووترقيــت، مثــل مــا أعطتــه لهــذا الحــدث، أي     
في أسبانيا، حتـى أنـه ليخيـل للمالحـظ أن اهتمـام اآلخـرين               " الفرانكية

بمـــشاكل  األســـبانيين أكثـــر مـــن اهتمـــام األســـبانيين أنفـــسهم بهـــذه        
  . المشاكل
ن يـدي ملكهـا     ، رددتهـا الملكـة الـشابة الذكيـة بـي          "فيفا أسبانيا "

الــشاب، اســتفتاحًا متفــائًال أليــام أســبانيا الجديــدة التــي ســتكون فيهــا    
كل األسبانيين في المـشوار     " قرة عين "زوجها، و " قرة عين "صوفيا  

المجتمـع  "، واإلقالع نحو  "التحول"الطويل الذي كان حافًال ببشرى      
  ".الجديد

علتـه  لم يعد هناك اليوم أي شيء مـن الميـراث الفرانكـي، لقـد ج             
أســبانيا وراء ظهرهــا، وتحولــت إلــى الديمقراطيــة الكاملــة، مثلهــا مثــل  

ولم يكن المدهش هو ما آلت إليـه أسـبانيا اليـوم،            . شركائها األوربيين 
بل لعل المدهش حقًا، هو استمرار فرانكـو فـي الحكـم حـوالي أربعـين                 
ــديمقراطيات       ســنة، شــيد فيهــا ديكتاتوريتــه الــصعبة فــي محــيط مــن ال

  !التي كانت تزخر بها القارة العجوزالعريقة 
لم يكن سن الجنرال يسمح لـه بمزيـد مـن الـسنوات فـي الحكـم،           
ولــم يعــد الفــضاء المــيحط بأســبانيا يــسمح بمزيــد مــن فــرص الحكــم     
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ــو أن   ــرر فرانكـ ــديكتاتوري، فقـ ــى"الـ ــن  "يتنحـ ــبانيا مـ ــق أسـ ، وأن يطلـ
م وكــأي نظــام ديكتــاتوري لــم يتــرحم عليــه أحــد، ولــ . قيودهــا البائــسة

يبكه أحده، ولم يلهث خلفه أحد، عدا بعض منتسبي الحركـة الوطنيـة            
الـــذين يعلمـــون أن نهـــايتهم هـــي نهايـــة الـــديكتاتور الـــذي أنـــشأهم،        

منـــذ اليـــوم األول للنظـــام الجديـــد، . وربـــاهم، وعمـــل علـــى تـــسمينهم
  .زحفت أسبانيا نحو الفضاء الجديد

ذهـــب وصـــي العـــرش، وجـــاء ولـــي العـــرش، جـــاء ومعـــه الملكـــة    
لجميلة صوفيا، إْذ ولدت أسبانيا الجديدة، وها هي كما نراها اليوم،   ا

  !أحسن حاًال بال ديكتاتور
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 :اHميرة ديانا

 مهرجان العويل

  
عندما قـضت األميـرة ديانـا فـي أحـد أنفـاق بـاريس، شـبع العـالم                  

  .لشهور طويلة لطما وبكاًء على الفقيدة
رب سـفحوا عليهـا كثيـرًا       البريطانيون بكوا عليها ألسبابهم، والعـ     

من دموعهم ألسبابهم أيضًا، والعالم صّلى كله مـن أجلهـا ألسـبابه هـو      
  !اآلخر

ــرة     ــأن األميـ ــوا يـــشعرون بـ ــم ظلـ ــانيين، أنهـ ــباب البريطـ ومـــن أسـ
ومــن  . كبيــر، إلــى أن لقيــت حتفهــا   " ظلــم"الجميلــة كــان يلحــق بهــا    

أســباب العــرب، أنهــا كانــت ستــصبح أمــا لعربــي، هــو أخ قــادم لملــك          
  !بريطانيا اآلتي

عدا مثل هذه األسباب الخاصة، العالم كلـه اشـترك فـي مهرجـان         
فالبريطانيون والعرب والعالم، تحولـت     . العويل، ألسباب مشتركة عامة   

دايانــا بالنــسبة إلــيهم جميعــًا، إلــى فقيــدتهم الكبــرى، فهــم لــن ينــسوها   
  .أبدًا، أو هم على األقل لن ينسوها بالسهولة الممذكن تصورها

ي أننـي  ــــ وه: ىــــ أود أن أشير هنا إلـى حقيقتـين مهمتـين، األول         و
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 لم أحزن حزنًا كبيـرًا وال صـغيرًا علـى فقـد دايانـا، ولـم       – شخصيًا   –
أتابع شيئًا من أخبار الحادث األليم، وقد كنت وقتها فـي بـاريس، ولـم            

: الحقيقـة الثانيـة   . يكن وال يهمني أن أتابع مثل هذه األمـور بـأي حـال            
 أضــمر للمرحومــة أي عــداء مــن أي نــوع، ولهــذا فقــد كانــت     أننــي ال

 هــن -عنـدي كنــساء كثيــرات مثلهــا، تعرضــن لمظــالم كثيــرة، وارتكــبن  
 أخطــاء كبيــرة، وعملــن فــي الوقــت ذاتــه، أعمــاًال جليلــة، ثــم   -أنفــسهن

ــا        ــائرات، أو غادرنهـ ــيارات أو طـ ــوادث سـ ــي حـ ــدنيا فـ ــذه الـ ــادرن هـ غـ
بيـر فـي وظـائف الكبـد، أو بغيـر      بالتهاب حـاد فـي الـرئتين، أو بفـشل ك         

وبقـدر مـا حزنـت    . ذلك من أدوات الموت ووسـائله وحبائلـه المتعـددة       
لكننــي لــم أبــك كمــا . علــى أولئــك النــساء الكثيــرات، حزنــت علــى دايانــا

ــم أقــاطع النــاس أو          ــم ألطــم كمــا لطــم كثيــرون، ول ــى اآلخــرون، ول بك
  .األصدقاء، كما فعل بعض من أعرف، وعديدون ممن ال أعرف

لست بريطانيا فـأبكي لألسـباب التـي بكـى لهـا البريطـانيون، ومـع                
أنني عربي صميم، إال أنني لـم أحـس للحظـة واحـدة، أنـه سـيكون منـا           

ــة فــي        ــادم، ثق ــا الق ــك بريطاني ــا أخــًا لمل ــًا م ــا مــن  " أخــالق"يوم دايان
  . االستخبارات البريطانية، من جهة أخرى" ضمير"جهة،وثقة في 

م، ولكن أسبابه العامة المشتركة التي بكى       نعم، أنا من هذا العال    
من أجلهـا األميـرة الجميلـة، لـم تقنعنـي أنـا شخـصيًا بالبكـاء، أو حتـى                    

  .بالحزن الشديد
فـــي نظـــري أن العـــالم لـــم يبـــك دايانـــا؛ ألنهـــا أم غـــادرت الـــدنيا   
وتركت أطفالها للحزن واللوعة، فهنـاك أمهـات كثيـرات يحـدث لهـن مـا                 

من األقربين مـن الـذين   " بعض"ليهن سوى   حدث لدايانا، ولم يبك ع    
  .يرون مكانهن كل يوم خاليًا
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وفــي نظــري أيــضًا أن العــالم لــم يبــك دايانــا؛ ألن الــدنيا فقــدت     
فاعلــة خيــر كبيــرة، أو محــسنة نــادرة، يــصعب وضــع اليــد علــى مثلهــا،  
ففـــوق هـــذه األرض محـــسنات كثيـــرات، وفـــاعالت خيـــر كثيـــرات مـــتن   

وجيب والنحيب مثل مـا حـدث عنـدما    وسيمتن، ولم ولن يحدث من ال     
  .وري في التراب، جثمان فقيدة العصر الجميلة

إن مـــا أعتقـــده، هـــو أن العـــالم بكـــى دايانـــا ألســـباب لهـــا عالقـــة  
بنجوميتهـــا، وأســـباب لهـــا عالقـــة بطبيعـــة الحـــادث وظروفـــه، وأســـباب 

  .عاطفية بحتة، ذات صلة بأزمة الجيل نفسه
اريس، هـي نجمـة النجـوم،       ببـ " ألمـا "فالتي لقيت حتفها في نفـق       

فظروف زواجها، وظروف طالقها، وجمالها، ومغامراتها، وصـراعاتها؛    
ساعدت اإلعـالم علـى أن يخلـق منهـا خرافتـه النـادرة، ولهـذا كـان مـن                

. المتوقع أن تغادر الدنيا بمستوى الحفلة نفسها التي دخلت بها إليها  
 دراماتيكيـًا  فإذا أضفنا إلـى ذلـك، أن خروجهـا مـن الـدنيا كـان خروجـاً                

ــة أشــخاص، تــدفقت دمــاؤهم كمــا       ــًا، راح ضــحيته ثالث شــنيعًا، ومفجع
تتــدفق الجــداول المكظومــة، وإذا زدنــا أيــضًا بــأن واحــدًا مــن هــؤالء     

الجديد لدايانا، وهو الذي من أجله تركـت  " الحبيب"األشخاص، هو   
نــادي "كــل شــيء، وباعــت كــل شــيء، وكانــت للتــو تغــادر معــه طاولــة   

ــز ــا" الريت ــدًا أي عــشاء   بب فهــو عــشاء  ! ريس، بعــد عــشاء ال يــشبه أب
ــن    . الحــب الكبيــر، والتــضحيات الكبيــرة   عــشاء العهــد الجميــل الــذي ل

فيــه دايانــا، " ماتــت"يكــون كمثلــه عهــد، إنــه العــشاء الــذي كانــت قــد  
  .، أي كانت في أعلى ذروات الحب"دودي"وهي تتهاوى بين ذراعي 

ليديـة المعروفـة، فإنهـا      إذا أضفنا كل ذلك إلى فصول القصة التق       
لــن تكــون تقليديــة بعــد البتــة، وســنرى أن هــذا هــو مــا أشــعل مــشاعر  
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الجيل في الغرب بالذات، هذا الجيل الـذي يفتقـر فـي واقعـه إلـى مثـل                   
ــوة  ــذه القـــصص الحلـ ــي    /هـ ــى فـ ــدها، حتـ ــو بالـــضرورة يفتقـ ــرة، وهـ المـ

أحالمــــه، أي قــــصص األميــــرات الجمــــيالت فــــي فــــساتينهن البيــــضاء    
وق حقــول القــصر الممتــدة، تحــاك لهــن المكائــد وقــصص    الطويلــة، فــ

الغيــرة أو االنتقــام، فيقــتلن شــر قتلــة، ويغــرق الفــستان األبــيض فــي         
الدماء، ثم تنقل المغدورة إلى دهاليز القصر، وخـصل الـشعر األشـقر             

  . الجميل تتدلى إلى أن تالمس األرض
فتكــنس معهــا بعــض أوراق الــشجر اليابــسة، وبعــض حــشرجات     

دمـوع كثيـرة سـالت      .  والصور الشاحبة فـوق جـدران الممـرات        األبواب
ــم مــن أجــل      " المــشهد"مــن أجــل   ــا، ومــن ث المكتمــل مــن حيــاة دايان

زوجهـا  "وأعتقد أن دايانا لو ماتـت ميتـة طبيعيـة مـع تـشارلز،               . موتها
لمــا أصــاب النــاس مــا أصــابهم مــن إســراف شــديد فــي    " األول الممــّل

  .الدموع، والحزن الذي ليس بعده حزن
أميرات كثيرات، وملكات عديدات، غـادرن الحيـاة بـشكل طبيعـي       

  .وعادي، ولم ينلن شيئًا مما نالته دايانا

طبيعية؛ ألن حياتهـا امـتألت     ومن المؤكد أن دايانا أميرة غير       

واإلعـالم يحتـاج أحيانـًا      . بصراعات مريرة، ومغـامرات مريـرة أيـضاً       
األصـنام، وأحـداث   إلى أن يخلق أصنامه وخرافاته، لتكون قصص تلك      

والحـق أن  . تلك الخرافات؛ هـي طريقـة إلـى عقـول النـاس ووجـداناتهم       
ــرة      ــه فـــي األميـ ــروطه ومتطلباتـ ــد وجـــد كـــل شـ اإلعـــالم فـــي الغـــرب قـ

" الـصنم " الحسناء، وفيما رافقها من الظروف والتوترات، فبنى منهـا   
ــساء        ــى الن ــسبة إل ــة المتوخــاة، والســيما بالن ــوب، وأشــاد الخراف المطل

رات، وخـــــصوصًا المغـــــدورات، المظلومـــــات، المحـــــسودات،     الـــــصغي
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ــرًا إلغــراءات     . المــستهدفات ــا نفــسها، قــد النــت كثي وال شــك أن دايان
 ثمنـًا للخـروج مـن    – مـؤخرًا  -الفكرة اإلعالميـة، بـل لقـد جعلـت منهـا          

البريطاني، فتمادت الفكرة اإلعالمية ذاتها في تضخيم   " العرش"مظلة  
رة الجميلــة بمغــادرة العــرش البريطــاني،    نفــسها، إلــى أن أقنعــت األميــ   

لتستقر ملكة متوجة فوق قلوب كل الناس، وهذا ما قيـل صـراحة فـي             
  .مناسبات كثيرة، السيما بعد وفاة دايانا

التـــي " الفكـــرة"األكثـــر إغـــراء بالتحليـــل فـــي وضـــع دايانـــا، هـــو 
دايانـا،  " أميريـة "حملت تناقضاتها في داخلها، فبقدر ما فتن الناس بـ        

ــا، فهــم عــشقوها وهــي        بقــدر  ــا منه ــوا ودهــشوا مــن خروجه ــا أعجب م
ــرة" ــم تعــد      "أمي ، بــل وهــي  "أميــرة"، وهــم زادوا عــشقا لهــا وهــي ل

ــة كلهــا، فهــذا       تتحــول إلــى متحديــة شرســة وعنيــدة للمؤســسة الملكي
التــــضاد نفــــسه صــــار فكــــرة إيجابيــــة فــــي وجــــدان جيــــل االنهيــــارات   

  .االجتماعية واالقتصادية والثقافية
حــدي الــذي اختارتــه دايانــا، والــذي كــان مــن صــوره  إن هــذا الت

الواضحة القوية قرارها الزواج مـن دودي، المـصري العربـي الـذي لـم         
يتمكن والده مـن الحـصول علـى الجنـسية البريطانيـة، علـى الـرغم مـن            

الولــد يظفــر بقلــب أم ! ياللمفارقــة. كـل مــا بــذل مــن الجهــود واألمـوال  
 يعجـز عـن الحـصول علـى الجنـسية      ملك بريطانيا القادم، بينمـا الوالـد      

هـل هـذا فـصل درامـي آخـر         . على الرغم من بذلـه وتفانيـه      ! البريطانية
إن ذلـك التحـدي،   : لهـذا نقـول   . ربما! من فصول حياة ديانا المثيرة؟    

فــي " المــؤامرة"هــو الــذي أغــرى بعــض المحللــين بــاللجوء إلــى فكــرة 
  !مصرع دايانا

لقــد : قــول ببــساطةأنــا شخــصيًا لــست مــع هــذه الفكــرة، لكننــي أ  
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خدم القدر المشؤوم االستخبارات البريطانيـة، ووفـر عليهـا كثيـرًا مـن              
موضوع الـزواج، أي إننـي     " لفركشة"الجهد أو التفكير، أو التخطيط،      

ــدًا     ــُا جــ ــان أمــــرًا مقلقــ ــا مــــن دودي كــ ــأن زواج دايانــ ــائلين بــ مــــع القــ
ى  سعوا وكـانوا سيـسعون أكثـر وأكثـر إلـ       - ال شك  -للبريطانيين، وهم   

تعطيل فكرة الزواج من أصـلها، ثـم أقـف عنـد هـذا الحـد، فـال أتعـداه             
ببـــاريس، كـــان أمـــرًا " ألمـــا"أبـــدًا إلـــى فكـــرة، أن مـــا حـــدث فـــي نفـــق 

مدروسًا أو مخططًا لـه؛ ألن جميـع الفرضـيات التـي تـستند إليهـا مثـل                
  .ضعيفة متهالكة" فرضيات"هذه الفكرة، تظل في نظري 

  . جهاهذه هي دايانا، وهذه هي لواع
وفي النتيجة، فإن اإلعالم هو الذي بناها، وهو الذي في الوقـت   

  .نفسه هدمها، وها هو قد أعاد بناءها من جديد
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 :رفيق الحريري

 والموت.. تجربة البناء
  

  

الـــرئيس رفيـــق الحريـــري، لـــم أكـــن أعرفـــه شخـــصيًا، ولـــم تكـــن   
كنــت تربطنــي بــه أي عالقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ومــع ذلــك فقــد     

أشعر بأن لـه تقـديرًا شخـصيًا خاصـًا فـي نفـسي، ويعـود هـذا التقـدير            
ات الحميـدة لـه مـع    ــــإلى أمور كثيرة تتعلق ببعض المواقف أو التـصرف  
ان، وبعـد أن عـاد   ــــــ أبناء بلده األصلي لبنان، من قبل أن يعود إلى لبن   
ى، وبعـد  ـــــ رة األول ــــــ إليه، ومن قبل أن يـصبح رئيـسًا للحكومـة فـي الم            

ف أو ــــــــــأن صـــار كــــذلك، ولــــيس هنـــا مكــــان لــــذكر كـــل تلــــك المواق   
التصرفات، فلربما أن كثيرين يعرفونها ويقدرونها مثلمـا نعرفهـا نحـن            

ــدرها ــى        . ونقـ ــزه علـ ــال، تركيـ ــك األعمـ ــي تلـ ــا يلفتنـــا فـ ــر مـ ــل أكثـ ولعـ
الجمعيات الخيرية، وعلـى البعثـات التعليميـة، فقـد اشـتهر عنـد النـاس                

ــدعم ا  ــه ي ــانيين      بأن ــى اللبن ــات المــنح الدراســية إل لجميعــات، ويقــدم مئ
للتعلم في بلدان العالم المتقـدم، إيمانـًا منـه بـدور العلـم وأهميتـه فـي                  

  . بناء الفرد واألمة
لن يكون هذا األمر هـو موضـوعنا هنـا، فالـذين كتبـوا عـن ذلـك                 
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ــا، مــا ســمعته أو شــاهدته، مثــل غيــري، مــن        كثيــرون، بــل ســأذكر هن
لرفيـق الحريـري تجـاه أهلـه فـي الـسعودية، فلقـد تعودنـا           مواقف طيبة   

دائمًا على أشـخاص ينكـرون فـضل بالدنـا علـيهم بعـد أن يمتلئـوا، أو         
بعد أن يقضوا منا مآربهم، ال بل إنهم أحيانًا، يتعمدون اإلساءة إلينـا   
تحــت ضــغط المكــابرة، أو هروبــًا مــن تبعــات واجــب رد الجميــل الــذي   

ن األوقــات، بــال أدنــى تــشوف، وبــدون أي  أســديناه إلــيهم فــي وقــت مــ 
  .مّنة

 كــان دائمــًا مــن األشــخاص - علــى خــالف ذلــك-رفيــق الحريــري 
ــم        ــم يغمطوهــا حقهــا، ول ــاء للــسعودية، فل ــوا أوفي ــذين ظل ــادرين ال الن

ولقـد شـاهدنا ذلـك وسـمعناه مـن          . يستنكفوا من ترديد فضلها عليهم    
 وبعـد أن أصـبح   رفيق الحريري، بعد أن عاد إلى بلـده األصـلي لبنـان،        

رئيــسًا لحكومــة بــالده، ومعــه مــن المــال الكثيــر، ولــه مــن الجــاه مــا هــو 
وفير، ولو شاءت له أخالقه أن يـدخل فـي زمـرة نـاكري الجميـل ممـن            
لــم يحفظــوا ود الــسعودية، لكــان أحــرى النــاس بــأن يفعــل ذلــك، فهــو     
نظريًا حقـق األمـوال التـي طمـح إليهـا، ونـال النفـوذ الـذي سـعى إليـه،              

مـا يقـول عنـا مــن كـالم معـسول، فلـن يكــون هـو المـصدر الــرئيس         ومه
ــره         ل ــة، فغي ــة ومادي ــا ســيحقق مــن مكاســب معنوي ــى م ــوم عل ــأثير الي لت

أجـل، فـالحريري علـى    . أنكرنا وأدار ظهره لنا على أقل من ذلك بكثير   
الرغم من كل ما توافر أمامه من مغريات، كان أقل منها قد دفع غيره            

معنـا؛ ظـل حتـى علـى شاشـات التلفزيـون، وفـي        إلى األسوأ في عالقته     
ــضل      ــر فــ ــن ذكــ ــستنكف مــ ــة، ال يــ ــرى المختلفــ ــالم األخــ ــائل اإلعــ وســ
السعودية عليه، والعرفان ألهلها بما هيأوه له من فرص ثمينة، جعلته           
يحقــق كثيــرًا مــن الطموحــات التــي كانــت تعــتل صــدره، ونالحــظ بأنــه   
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 على رؤوس األشـهاد  كان ال يقول ذلك بالتلميح، بل إنه يعلنه صراحة       
  .وبكل ثقة

كــان الحريــري ال يقــول ذلــك لظــروف المجاملــة، بــل يقولــه وهــو 
وهذا هو ما جعـل للحريـري مكانـه         . يشعر بكثير من الغبطة واالمتنان    

الخاص في تقديرنا وفي احترامنا، وهذا هو أقـل مـا يمكـن أن يواجـه       
  .به من هو في مثل صدقه ووفائه لنا ومعنا

ألول مــرة فــي قــصره فــي بيــروت فــي معيــة أحــد وعنـدما التقيتــه  
مستشاريه اإلعالميـين، وهـو الزميـل األسـتاذ مـصطفى ناصـر، سـمعت               
منـــه عـــن بالدنـــا أكثـــر ممـــا ســـبق أن عرفتـــه عنـــه، وســـمعت منـــه عـــن 

. مستقبل لبنان ما كان يبعث بين جوانحي الكثير مـن األمـل والطمـوح    
ن كتـابي الـذي     أما لقائي اآلخر به، فهو عنـدما شـرفني بحـضور تدشـي            

أمريكــا التـــي تعلمنـــا  "م، بعنـــوان 2004صــدر مـــن بيـــروت فــي العـــام   
وقــف فــي طــابور المثقفــين الــذين كــانوا      .. ". الديمقراطيــة والعــدل 

ينتظــرون توقيــع المؤلــف، متجــردًا مــن كــل اكســسوارات المــال والجــاه 
 -رحمـه اللـه   –وزار  . ومظاهرها التي ال تجدي في مثل هـذه المناسـبة         

ًا تذكاريـــة مـــع المؤلـــف، ولـــيس عنـــدي شـــك بـــأن رفيـــق فـــالتقط صـــور
ــى         ــضر إلـ ــذين يحـ ــؤلفين الـ ــن المـ ــري مـ ــع غيـ ــذا مـ ــل هـ ــري يفعـ الحريـ
مناســباتهم، فقــد كــان مثقفــًا ويحــب المثقفــين، وكــان لبنانيــًا وســعوديًا  

  .وعروبيًا من طراز فريد
ولهذا كله نحن كنا سـعداء بـأن يتـسنم شـخص بقلـب الحريـري            

نـــا ســـعداء بـــذلك؛ ألننـــا نـــؤمن بمواهبـــه  وك. ســـدة الحكـــم فـــي بـــالده 
ومؤهالتــه، وأنــا شخــصيًا كنــت أقــول ألصــدقائي اللبنــانيين، فــي المــرة  
ــان بعــد الحــرب         ــأن لبن ــري الحكومــة، ب ــا الحري ــي تــرأس فيه ــى الت األول
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ــادق، والقناصــة، والمفجــرين، والمخــربين، هــو      ــدمار، ونزهــات البن وال
فعـدا األلمعيـات   أحوج ما يكون إلى شخصية مثل شخـصية الحريـري،         

السياسية األخرى المتوفرة أصًال فيه، فأنا أحسب أن لبنان فـي حاجـة     
ــى  ــاول"اآلن إل ــة سياســية      " مق ــى أكاديمي ــر ممــا هــو فــي حاجــة إل أكث

لبنــان فــي حاجــة إلــى    . محــشوة بالنظريــات، وقــادرة علــى المنــاورات    
شخــصية اقتــصادية ماليــة تــزرع الثقــة علــى األرض، أكثــر ممــا هــو فــي  

ــاس والمؤســسات دروســًا      حاجــة إ فــي " مجــردة"لــى أســتاذ يلقــن الن
  !الترشيد وأوجه االستثمار الذي يأتي وال يأتي

وعندما عاد الحريري مرة أخرى إلى الحكم في لبنان، عاد وهو 
يتصرف بعقلية المقاول، فكـان اتجاهـه نحـو البنيـة التحتيـة األساسـية،               

ألجنبيــة التــي تبحــث  وألنهــا تعــد أهــم العناصــر الجاذبــة لالســتثمارات ا  
ــيس هنــاك مــن كــان أوفــر ثقــة لالقتــصاد        قبــل هــذا كلــه عــن الثقــة، ول
اللبناني من رفيق الحريري، وقد قيل ذلك صراحة في أوسـاط يابانيـة             

  .وأمريكية وأوروبية كثيرة تريد أن تدعم عجلة االستثمار في لبنان

كــان االقتــصاد اللبنــاني، والوضــع المعيــشي كلــه فــي لبنــان؛ يمــر  
ــشرة،       بأ ــة قائمــة ومنت ــة باهظــة، والبطال ــديون األجنبي ــه، فال عقــد أزمات

ومستوى الـدخول منخفـضة انخفاضـًا شـديدًا، وكـان الحريـري أنـسب               
الحلول وأفضلها لمحاولة فك هذه االختناقات، والتخفيف ما أمكن من  

فإذا أضـيف إلـى كـل ذلـك مـا يجـده الحريـري مـن قبـول              . تلك األزمات 
عنيــة بالــشأن اللبنــاني، ومــن قبــول أيــضًا فــي سياســي مــن األطــراف الم

ــان،      ــي اليابـ ــي، وفـ ــي الخلـ ــصادية فـ ــسياسية واالقتـ ــوى الـ ــاط القـ أوسـ
وأوروبــا، وأمريكــا؛ تكــون قــد تــوفرت بــذلك أكثــر شــروط نجاحــه فــي     
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لــذا فقــد كــان الحريــري أحــرى النــاس بإنقــاذ لبنــان،     . مهمتــه الــصعبة 
  . الذي طالت معاناته أكثر مما ينبغي

لبنــان، " اســتقالل"الحريــري، وجهــاده مــن أجــل    " وطنيــة"إن 
ومن أجل أن يتمتـع بـسيادته الكاملـة غيـر المنقوصـة؛ هـي التـي كلفتـه                  
حياتــه، فقتلــوه ليكــون رمــزًا واضــحًا للــشهادة فــي ســبيل اللــه وســبيل    

ولـم يكــن اختفـاء الحريـري بتلــك الطريقـة اإلجراميـة المــشينة      . الـوطن 
 على استقرار - ومازالت-الخطيرة باألمر السهل، فقد انعكست آثارها      

المنطقة كلها، ولن تنتهي آثـار أزمـة مقتـل الحريـري إّال بعـد أن يأخـذ        
الحــق مجــراه، وبعــد أن يقــول العــدل كلمتــه، فلــيس مــن اليــسير أبــدًا    
تجـــاوز مـــا حـــدث، والـــذين ظنـــوا مثـــل هـــذا الظـــن مخطئـــون تمامـــًا،  

ــل العــ       ــه فقــط، ب ــري وأهل ــة الحري ــيس عائل ــوم ل ــه، وخــصمهم الي الم كل
ممـــثًال فـــي المحكمـــة الدوليـــة التـــي مـــازال الـــبعض يحـــاول تعطيلهـــا،    
وعرقلة مهامها، والوقوف في وجهها، والسيما بعد نشر الئحة االتهام 
ــزاب       ــوى األحـ ــى أقـ ــون إلـ ــخاص ينتمـ ــة أشـ ــى مجموعـ ــارت إلـ ــي أشـ التـ

  ". حزب الله"السياسية في لبنان، وأكثرها تأثيرًا، وهو 

ى القيــام بهــذه المهمــة القــذرة، فــال   ومعــروف مــن الــذي دفــع إلــ  
يحيق المكر السيء إّال بأهله، فها هـو الـشعب الـسوري البطـل يمـوت                 
في الشوارع والميادين من أجل اإلجهاز على قوى الشر والغـدر التـي    
لوثت تاريخ الشام الحبيب، وسينتهز هذا الشعب، وسيخرج من عهود      

مـــن الحريـــة الظـــالم والـــبطش واالســـتيراد إلـــى عـــصر جديـــد مـــضيء  
  . والكرامة والعدل
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اللهم أرحم رفيق الحريـري، اللهـم إنـك أنـت الـذي تظهـر الحـق،            
  !وأنت الذي تخزي الباطل، وتدحره، وتفضحه
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 :الماركيزساد

 ! حرية..اكتب اسمك

  
 اإلنـــسان هـــو الحيـــوان الوحيـــد الـــذي يقفـــل فمـــه علـــى فوهـــة   

ب بهما نهايـة  يكت!.. مسدس ليفرغ في حنجرته رصاصة أو رصاصتين    
  !).ينتحر!.. (حياته

  !لم نقابل قط حيوان آخر حاول االنتحار
ــة       واإلنــسان أيــضا، هــو الحيــوان الوحيــد الــذي قــد يمــر بتجرب
جيدة من المتعة، عندما يرغمه إنسان آخر على ابـتالع حفنـة ال بـأس          

  !بها من المسامير الحادة، أو من قطع الخشب الناشف
  !يجد متعته في العذابلم نشاهد أي حيوان آخر قد 

واإلنسان أخيرا، هو الحيوان الوحيد الذي ال يبحث في زوجتـه      
أو عــشيقته إال عــن الوجــه الــسالب أو الــرافض، لتــسحبه علــى وجهــه     
وقفاه في دهـاليز البيـت، ولتـصلبه علـى بـاب المطـبخ والحمـام، وتتفـل            
في وجهه، تضربه بالمكنسة، وتكسر على جمجمته زهريات الـصالون،          

 يستنكف، بل يعود ويتضرع إليها أن تغـرس أظافرهـا الطويلـة فـي               فال
  !أشعر مع اآلسف!..  وعلى صدره األشعر،ثنايا وجهه
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لــم نــسمع أبــدًا عــن حيــوان آخــر يجــد نفــسه ويلتقــي روحــه فــي   
  !هذه المهانات

هــذه مجموعــة أفكــار مازوشــية، لكــم أن تعــدوها خالصــة فلــسفة  
ــذ)الكاتــب النمــساوي (ساشــير مــازوش   ي ضــرب فــي طــول القــرن   ، ال

) بشريًا بالتحديد ( ليؤكد مدلوًال فكريا ونفسيا      ،التاسع عشر وعرضه  
، كإحــدى الفواكــه النــادرة لأللــم والقــسوة   )المتعــة(لتعلــق اإلنــسان بـــ  

التعـذيب الـذي يتلقـاه هـو كمقـصد، وهـدف ولـيس كفاعـل             . والتعذيب
، كوسـيلة   )ًامعـذب ( يتوق دائمًا ألن يكون      – عنده   –مباشر، فاإلنسان   

  ). اللذة(لبلوغ 
طلــب المتعــة غريــزة، هــذا أمــر ال اخــتالف عليــه، ولكــن إشــباع      
الغريزة عن طريق التألم والتوجع، بينمـا يكـون عنـد بعـضهم انحرافـًا،               

ال تنـــاقض فـــي أي حـــال طبيعـــة اإلنـــسان ) جبلـــة(فهـــو عنـــد مـــازوش 
  . وتكوينه

جــود، هــذا الكاتــب كــان ينــاقش فــي أعمالــه قــضايا مهمــة فــي الو 
التملك، والدولة، والحـرب، والعمـل،    : اإلنسان، وتاريخ الحضارة، مثل   

ولكن مناقشة كل هذه القضايا كانت  تنبعث لديـه مـن نقطـة           . والموت
وأهميتهـا فـي اإلنـسان وقـضاياه،        ) الرغبـة (واحدة، هـي فلـسفته لـدور        

تلك كانت تتلون دائمًا بلـون قرمـزي واحـد، هـو الـصراع بـين النـساء            
 كواقــع وذكــرى يونانيــة مغرقــة، أو قولــوا كحلــم طــوبي لـــ         والرجــال،

جديــد، وفــي هــذا التــصور، فــالمرأة ليــست فقــط الــشريكة  ) مــستحيل(
الشرعية للرجل في كل شيء، بل أكثـر مـن ذلـك، أنهـا البـد أن تتخـذ                  

  . مسخرًا ال يقدم وال يؤخر) عبدًا(من الرجل 
  : قال يومًا
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 في أن أتوجع، وال شـيء    إنني أجد جاذبية غريبة في أن أتألم،      "
يستطيع أن يضرم متعتـي، مثـل الطغيـان أو القـسوة اللـذين يتخـذهما                
فــي حقــي آخــرون، ثــم ال تــسألوا عــن متعتــي البالغــة عنــدما تغــدر بــي    

  "!امرأة فاتنة جميلة
ــسان       ــة اإلنـ ــي طبيعـ ــدة فـ ــب المعقـ ــد الجوانـ ــوم ألحـ ــذا المفهـ  ،هـ

ــًا، ومبحثـــًا وســـلوكه وتـــصرفه، شـــكِّل اصـــطالحًا جديـــداً   لـــدى طارئـ
المازوشـــية، وكــان منطلقـــًا  : علمــاء الــنفس واألمـــراض العــصبية، هــو    

اإلنــسان  ) عقــد (ألبحــاث ودراســات نظريــة وتطبيقيــة لتمييــز إحــدى      
 مـن حيـث كونيتهـا، وإنمـا مـن      ،العصيبة، وهـذه العقـدة ليـست جديـدة     

وأثنـاء عثـورهم    . حيث اكتشافها وتبويبها بين مجموعة العقد األخرى      
تشف الجديد، كـان لهـم أن يزيحـوا الحجـاب عـن عقـدة              على هذا المك  

  ).السادية: (أخرى نقيضه، هي
القرن (خلقه الله قبل مازوش ) الكاتب الفرنسي(وبرغم أن ساد 

، إال أن أحــدًا لــم يكــن يجــرؤ حتــى نهايــة القــرن التاســع   )الثــامن عــشر
عشر وبداية العشرين على اإلشارة بصراحة ووضوح إلى هذا الكاتـب          

  .  وفلسفته الساخنةالفضيحة
ــيرته     ــه ســـواء بـــسلوكه وسـ ــه؛ ألنـ الفالســـفة نـــسبوا الـــسادية إليـ
ــوفر      ــرورة تـ ــان يؤكـــد ضـ ــر؛ كـ ــأحرق ودمـ ــب فـ ــا كتـ الشخـــصية، أو بمـ

 ولكـن  ،لإلنسان، بل إنه ال يفسر وجود هذا اإلنـسان إال بهـا          ) المتعة(
لبلوغ هذه المتعـة، كـان يتخـذ طريقـًا معاكـسًا تمامـًا لطريـق مـازوش،             

ولكـن الباحـث عـن    . طريق يتصف هو اآلخـر بالقـسوة والطغيـان     هذا ال 
عند ساد، هو الذي البد أن يتولى تعذيب اآلخر، وأن يلحق     ) الظفر(

ــيس المتلقــي،        ــه الفاعــل المباشــر، ول ــارة أخــرى، فإن ــالغير، بعب الــشر ب
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 وفي االغتسال بدمائهم لذة ال تحصر، هو ،ويجد في تعذيب اآلخرين
  .انتصارًا لمتعتهالذي يجد في توجع غيره 

اإلنـسان عنــده لــم يخلــق إال ليلهـو بكــل الموجــودات مــن حولــه،   
أن ) المفـروض (وقد يكون للهوه هذا ضحايا، ولكن ال بـأس؛ ألن مـن        

  . يكون هناك ضحايا
 هي الطاقة الفعلية لإلنسان الطبيعي الذي لم – عنده –القسوة 

  . فضيلة وليست عيبًا، على هذه الحال،يفسده التمدن، وهي
  .هذا هو مفهوم ساد لإلنسان وللحضارة وللتاريخ

: وعنـــد علمـــاء األمـــراض العقليـــة والنفـــسية يتحـــدد المفهومـــان
السادي، والمازوشي في انحرافين خطيرين لطلب اللذة عند شخص،      
فقد يكون اإلنسان ساديًا فقط، وقد يكون مازوشيًا  فقط، وقد يكون 

  . في آن واحد االثنين معًا
ــاول بعــــ  ــذين   وقــــد حــ ــي هــ ــور فــ ــدثين العثــ ــفة المحــ ض الفالســ

 وأكثــر غـورًا للوجـود اإلنــساني   ،المفهـومين علـى تفــسيرات أكثـر بعـداً    
ــف والقـــسوة         ــذ مـــن العنـ ــود الـــذي يتخـ ــصوصًا هـــذا الوجـ ــوم، خـ اليـ

  . والطغيان وتقديم الضحايا قاعدة له
ما أهم مميزات الحضارة اإلنسانية اليوم؟      : لو سئل أحد هؤالء   

  !العنف: ي لفظ هذه اإلجابة القاسية الغليظةلما تردد لحظة ف
إلــى  ) يــدفع(والعنــف بمفهــوم مــا، لــيس لــه مــسببات، وكــل مــا        

ــي       ــف فـ ــدًا للعنـ ــد مولـ ــن أن يعـ ــرائم، ال يمكـ ــن الجـ ــة مـ ــراف جريمـ اقتـ
اإلنـسان، وإنمـا هـو بـاألحرى أحـد العوامـل التـي تكـشف فـي اإلنــسان          

ــًا أحــــد جوانــــب فطرتــــه الــــسلبية، والجوانــــب الــــسلبية للفطــــرة    دائمــ
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ــة    ــة وخائفــ ــا خجولــ ــة؛ ألنهــ ــا مختفيــ ــودة، ولكنهــ ــور  ،موجــ ــشى نفــ  تخــ
  . المحيطين، وتتالفى عقاب السلطة

 وال  ،واإلنسان في بعض المواقف االستفزازية ينـسى المحيطـين        
. ، ويطغـى، ويجنـدل ضـحاياه      )يقـسو (يفكر أبدًا في عقاب السلطة، فـ       

 لـذة القـسوة   والمواقف االستفزازية التي تلهـب رغبتـه فـي الكـشف عـن        
فيه، لها أكثر من صورة، نشاهدها كـل يـوم، وفـي كـل مكـان، يجمعهـا                

، فاإلنـسان المعاصـر يبحـث فـي     )النجـاة (إطار  واحد، هو البحـث عـن     
كل مواقفه عن النجاة، سواء كان ذلك على مـستوى األفـراد، أو علـى              

  . مستوى الشعوب
وهــــذا هــــو التفــــسير األمثــــل لكــــل حــــروب اإلنــــسان وجرائمــــه   

  .  ماعية والفرديةالج
والبحث عن النجاة شعور يراود اإلنسان، وهو ال يحتسبه مبررا 

  .لهذه الجرائم، بل يجده ضرورة حتمية لسعادته ولذته
مــن أجــل أن ينجــو ) ينتحــر(مــن أجــل أن ينجــو، و ) يقتــل(هــو 

 وهو في األولى أو الثانية أو فيهما معًا؛ يمر بتجربـة حـادة مـن     ،أيضًا
وربما لهذا الـسبب، يكثـر ترديـد الـسادية والمازوشـية            . اللذة والمتعة 

ــوم         ــسان اليـ ــضارة اإلنـ ــن حـ ــصر عـ ــدثون بتبـ ــذين يتحـ ــسنة الـ ــى ألـ علـ
  .وإنجازاته الفكرية 

 مـن حيـث كونـه ضـرورة مـن ضـرورات تفـسير               ،فالفكر هو اآلخر  
ــشكل بهــا،         ــًا يت ــه أخــذ يهــتم بالقــسوة، وأحيان ــسان أو نقل ســلوك اإلن

 ال تتوقـف عنـد مجـرد كونهـا موضـوعًا أو           وهذه القسوة بالنسبة إليه،   
، أي  )النوعيـة (قضية تنـاقش وتـدرس، بـل تـذهب بعيـدًا إلـى مـستوى                



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 220

فـأدوات الكاتـب مـثًال،      . نوعية الفكر نفـسه، ومحتـواه، ومادتـه، وهدفـه         
هي دائمًا أدوات مدببة حادة، تجرح وتدمي، وشخصياته دائمًا مرعبة 

ــاء اآلخــر      ــل مــن أمع ــة تقــضم الجمــر، وتفت ين ضــفائر أو جــدائل  مخيف
ولهــذا كــان هنــاك اليــوم كتــاب وشــعراء ســاديين     . مــسبلة تتحلــى بهــا 

وآخــرين مازوشــيين، وهــذا ال يعنــي أن هــاتين النــوعيتين مــن الكتــاب     
والشعراء لم تكـن موجـودة قبـل اليـوم، وإنمـا يعنـي أنهـا كانـت سـابقًا                    

  .أقل ظهورًا أو أقل اكتشافًا
ــوبير    ــارتر لفلـ ــة سـ ــن   ) 1867 – 1821(كراهيـ ــاءت مـ ــا جـ إنمـ

طريقة فهم سارتر لهـذا الكاتـب، حيـث وجـد أنـه مزوشـي وسـادي فـي            
آن واحد، فجـاءت شخـصياته بائـسة، تثيـر الـشفقة، وفـي نفـس الوقـت            

وفـــي القـــرن التاســـع عـــشر مـــع  . عنيفـــة لعينـــة ال تـــستدر إال الكراهيـــة 
فلـوبير، كـان هنـاك كّتـاب آخــرون أصـيبوا بإحـدى هـاتين العقــدتين أو        

  !بهما معًا
وال يهمنــا المفكــرون الــذين أكــد بعــض دراســيهم أنهــم تــأثروا        
بالسادية بصفتها فلسفة وتفسير للوجود، ووسيلة للمتعة، مثل بلزاك         
وأبوللينير وغيرهما، وإنما يهمنـا المفكـرون المرضـى المـصابون فعـًال           

  . بهذه العقدة، مثل أربال، وبازوليني وغيرهما
ن يكـون سـاديًا أو مازوشـيًا،    اليوم كأنه أصـبح البـد لكـل مفكـر أ          

والناس أنفسهم أصـبحوا شـديدي التعلـق بـأي      . أو االثنين في آن معاً    
أكثر هؤالء النـاس هـم   . كاتب أو شاعر له هاتان الصفتان أو إحداهما  

ــأل        ــا يمــ ــًا عمــ ــون دائمــ ــم يبحثــ ــذا فهــ ــصابون، ولهــ ــى مــ ــضًا مرضــ أيــ
ــساديون والمازوشــيون مــن كتــب وأشــع    )تــصوراتهم( ــه ال ار ، بمــا يكتب

ــد أن   . ومــسرحيات وأفــالم  ــه الب ــزل )يخــاف(بعــضهم يثــق بأن ، وأن ين



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 221

الرعــــب منــــه كــــل منــــزل، وأن يتعــــذب ليــــستمتع، وبعــــضهم البــــد أن   
، أو يشاهد ويقرأ درجـات الرعـب واأللـم فـي نفـوس اآلخـرين              )يخيف(

  . للغرض نفسه
وهؤالء الناس أصبحوا ال يجدون حرجًا في أن يكونوا سـاديين          

ــيين؛ ألنهـــ  ــات    أو مازوشـ ــة مقومـ ــي مواجهـ ــراحة فـ ــر صـ ــبحوا أكثـ م أصـ
قد تعددت، وانتشر الوباء في كـل مكـان،   ) اإلصابات(وجودهم؛ وألن  

، وأحيانــــًا يــــشبعها )اإلصــــابات(ومــــن هنــــا جــــاء الفكــــر يعــــاين هــــذه 
  . ويغذيها

قبــل ســنوات صــدرت ثالثــة كتــب، دفعــة واحــدة، كلهــا عــن ســاد  
  : وله

 ) ساد، أو الكتابة الراغبة: (األول

Sade. Ou l,ecriture du desir   
  )  الفلسفة في المعصرة: (الثاني

La philosohie dans le pressoir 

  ). حرية: ساد، اكتب اسمك: (الثالث
Sade. J, ecris ton nom. Liberte  

ربما وجدتم في السطور السابقة أسـباب هـذا االنفتـاح الجديـد             
ففـي  . من وفاته على السادية، وعلى دراسة سيدها بعد حوالي قرنين         

القرن الثامن عشر، حيث عاش ساد، وطوال القرن التاسـع عـشر بعـد               
موتـــه؛ لـــم يكـــن هنـــاك مـــن يجـــرؤ علـــى الحـــديث عنـــه، ال ككاتـــب وال  

إن في تـواريخ األدب الفرنـسي كلهـا،      : ويقول بعض الباحثين  . كإنسان
ــه ككاتــب؛ ألن الفكــر يومهــا كــان يرفــضه؛ وألن        ــاك أي ذكــر ل ــيس هن ل
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ا أيـــضًا كــانوا يلعنونــه، وال يذكرونـــه إال بالــسوء، حتـــى    النــاس يومهــ  
الذين تيسر لهم في الخفاء، أن يقرؤوه كانوا ينكـصون عـن االعتـراف               

  . بهذه الحقيقة
، إذ كـان    )مـاركيز (والمعروف أنه كان يحمـل لقبـًا فرنـسيًا نبـيًال            

يــرتبط عــن طريــق أمــه بكــل مــا كانــت تحتــضنه مملكــة لــويس الخــامس  
كان يتعلق عن طريق أبيه بكل ما للريف من تميـز           و. عشر من عظمة  

وكبريــاء، ولكنــه خــرج علــى نــاموس هــذا الميــراث بفــسقه، وجرائمــه،     
فقـــضى فـــي الـــسجن أكثـــر مـــن ثالثـــين عامـــًا، واإلحـــدى عـــشرة ســـنة   

لـم  . األخيرة من حياته قضاها في مصحة للمجانين، بطلب مـن أوالده          
ًا لفضائحه التي كـان ال  يكن مجنونًا، وإنما أودعوه هذه المصحة تالفي      

وعندما مـات مـسحوه مـن شـجرة النـسب، ورفـض         . يتردد في ارتكابها  
  . ولده أن يرث اسمه أو لقبه النبيل من بعده

نشرت خفية  ) جولييت(، و )جوستين(بعض أعماله األدبية، مثل     
وأعمالـه لـم يـتم لهـا        . في حياته، إذ كانوا يمنعونها ويمنعـون قراءتهـا        

  .في القرن العشرين في النصف األخير منهالنشر الرسمي إال 
أبــوللينير الــشاعر المــشهور الــذي أخــذ إلــى حــدود الالمحــدود   
الـشعر الفرنـسي، بـضربة واحــدة، عنـدما أصـدر فــي بدايـة هـذا القــرن        

 متأثرًا عن طريق صديقه بيكاسـو، ربمـا         l,alcool) الكحول: (ديوانه
ــة   ــة الحديثـ ــم التكعيبيـ ــدارس الرسـ ــأهم مـ ــشاعر . بـ ــذا الـ ــام  هـ ــامر عـ  غـ

مـــن أدب ســـاد، ) عينـــة(، فأخـــذ علـــى عاتقـــه أن يقـــدم للنـــاس 1909
طعـم تلـك العينـة    ) تخفـيض ( إلـى    -علـى الـرغم مـن كـل شـيء         -فاضطر  

  .وروائحها، وإال فإن السجن ينتظره هو اآلخر
وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر اصطالح السادية، ومـؤخرًا           
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 أدهـشني وأنـا بـصدد       ولهـذا فقـد   . جدًا ظهرت مؤلفات سـاد ورواياتـه      
كتابــة هــذا الموضــوع مــا قالــه مجــدي وهبــة، أســتاذ األدب اإلنجليــزي 

ــاهرة فــي كتابــه      ــي جامعــة الق : مــن أن الــسادية ) مــصطلحات األدب(ف
فلسفة مادية حسية تميز بها كثير من أدبـاء القـرن الثـامن عـشر فـي                 (

ــسا ــذين تــأثروا بــساد،   ) الكثيــرون(فمــن هــم هــؤالء األدبــاء    ). فرن ال
الفلسفة السادية في القرن الثامن عـشر، أي القـرن الـذي عـاش فيـه            وب

ال أحد مطلقًا؛ ألنه لم يتيسر للناس قراءة سـاد آنـذاك،   ! ساد نفسه؟ 
وإنمــا بعــد موتــه فقــط، أي فــي بدايــة القــرن التاســع عــشر، بــدأ بعــض  
الكتاب والشعراء، كما يؤكد دارسو الماركيز ساد، يقرؤون ما يسقط          

مالــه الممنوعــة، ويتـأثرون بهــا أحيانـًا، ومــن هــؤالء   فـي أيــديهم مـن أع  
، مثــل بلــزاك، وبعــض الــشعراء أيــضًا،   )الروايــة الــسوداء(أكثــر كّتــاب 

ــل  ــل(مث ــون    ) بروي ــه بروت ــه أندري ــال عن ــذي ق ــة   : "ال ــه ســيد الدعاب إن
هـذا الـشاعر   ". السوداء، والوحيد الذي تنطبق عليـه صـفة المـسعور         

كان يبدو للنقاد أنـه خيـر مـن قـرأ       ، وفيها   )بوتيفار(كتب رواية دعاها    
  . أعمال ساد

 بوف الذي بلغ ذروة مجده النقدي وهو ما يـزال فـي         –وسانت  
التـي كانـت   ) سـيناكل (سن العشرين، صديق هوغو وزميله في جماعة   

تناضــل ضــد الكالســيكية الجديــدة، دفاعــًا عــن الرومانــسية التــي كانــت 
ــًا فــسيحًا يومهــا   : ب يومــًا يقــول  بــوف هــذا كتــ –ســانت . تــشغل مكان

ــين الحقيقيــــين       " ــا الملهمــ ــرون وســــاد كانــ ــد أن بيــ ــتطيع أن أؤكــ أســ
فقــط الفــرق بــين بيــرون وســاد، هــو أن األول ظــاهر معلــن   . لمحــدثينا

ويقـصد بالمحـدثين   ". لكل الناس، أما الثـاني فقـد كـان خفيـًا مـستتراً          
ومــا مــن شــك أن بيــرون الــشاعر     . هنــا أصــحاب الرومانتيكيــة يومهــا   
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لــذي كــان يعــرف بأنــه خيــر مــن كــان يجــسد تعاســة ذلــك   اإلنجليــزي، ا
وساد هو اآلخر، كما يذكر     . القرن؛ قد ترك آثارًا واضحة على هؤالء      

بعض الباحثين، كان له تأثير على بعضهم، ممن توفر لهم أن يقرؤوه،    
ولكن كل ذلك لم يتم إال في القرن التاسـع عـشر، ولـيس الثـامن عـشر             

  . كما ذكر األستاذ مجدي وهبة
ــد      ــان أحــ ــاحثين، كــ ــذكر بعــــض البــ ــا يــ ــيه، كمــ ــد دوموســ الفريــ

، التــي )حكايــات مــن أســبانيا وإيطاليــا (المتــأثرين بــساد، وخاصــة فــي  
ومـــسرحيات دو . تميـــزت بطعـــم واضـــح لرومانتيكيـــة عدوانيـــة عنيفـــة 

موســيه فيهــا شــيء مــن هــذا التــأثير، وتعــد المــساهمة األكثــر أصــالة،    
  . رنسية في الفن الدرامي بالذاتواألكثر خلودًا في الرومانتيكية الف

ــرق      ــن الحـ ــت مـ ــي نجـ ــه التـ ــاد، ونـــشر أعمالـ ــادة اكتـــشاف سـ إعـ
والتــدمير، ومحاولــة دراســتها وتبويبهــا فــي تــاريخ الفكــر الفرنــسي؛ ال    
تعني أن هناك مـيالدًا جديـدًا لرومانتيكيـة جديـدة، بـل تعنـي أن هنـاك              

ادية فــي عثــورًا فريــدًا للفكــر الحــديث علــى بعــض مالمــح الفلــسفة الــس 
فال غرابة أن تجـد  . أخالق القرن الحالي، وفي نفسية إنسانه المعاصر      

إن : فيقــول) فيلــسوفًا(ســاد بــصفته كاتبــًا و ) تقــويم(اليــوم مــن يعيــد  
ــر اإلنـــسان      ــه انعكاســـات لفلـــسفة الحريـــة، وتحريـ " الرغبـــات"فــــ. كتبـ

والــشهوات فــي القــرن الثــامن عــشر لــم يكــن لهــا ســمعة حــسنة، ولهــذا  
ــاد  ــاردوا سـ ــبحت     طـ ــد أصـ ــا اآلن وقـ ــه، أمـ ــوا أنفاسـ ــجنوه، وكتمـ ، وسـ

الرغبات والشهوات، هي القاعـدة األساسـية لـسلوك اإلنـسان وتفكيـره،           
ساد ذهنية حرة لم يسبق لهـا  "فال حرج عندهم أبدًا في الترديد بأن    

والـذي كـان   . ، وأنه كان يعطي لـألدب الفرنـسي مـا كـان ينقـصه           "مثيل
ــاة التــشرد     ينقــصه، هــو الروايــة البيكارســكية     ــي بتــصوير حي التــي تعن
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التي كتبها ساد، هي الرواية البيكارسكية التـي        ) جولييت(و. والمغامرة
  ".لم ينت األدب الفرنسي مثلها"

وحتــى أســرة ســاد التــي محــت اســمه مــن شــجرة نــسبها، تالفيــًا   
للعار؛ أصبح اآلن بعض أفرادها شديدي الفخر بأنهم ينتمون إلى هذا 

أغزافييـه  : (خير مـن يقـدم هـذا الموقـف الجديـد          ، و )الحر(الفيلسوف  
وقد حاول هذا الحفيـد أن يخـرج كـل مـا         . أحد أحفاد ساد  ) دو ساد 

كان في حوزته من رسائل جـده وآثـاره التـي لـم تنـشر مـن قبـل، وهـو             
ــي          ــي صــدرت عــن ســاد، الت ــب الت ــب مقدمــة أحــد الكت ــذي كت أيــضًا ال

وفـي هـذه   . شنيللكاتب قي" حرية: ساد اكتب اسمك  : "ذكرناها أعاله 
المقدمة يؤكد اعتزازه بساد، وبما خلفه من آثار، ويؤكد كذلك براءة         

إنــه لــم يكــن : جــده مــن كــل مــا علــق بــه مــن فــضائح وجــرائم، ويقــول   
ســـوى ضـــحية ســـائغة لعـــصره وألســـرته النبيلـــة المحافظـــة، ثـــم يعلـــن  

إنـه  : الذي ُنـسب إلـى سـاد، ويقـول        ) السادية(احتجاجه على مصطلح    
ــسف؛  ــصطلح متعـ ــسفك     مـ ــل ويـ ــذب ويقتـ ــذي يعـ ــو الـ ــسادي هـ  ألن الـ

  !الدماء، وساد لم يقتل أحدًا
قد يكون رأي هذا الحفيد صحيحًا من حيث واقع سلوك جـده،             

 لـــم يقتـــل أحـــدًا، ولكنـــه عـــذب واســـتلذ بالتعـــذيب،  – فعـــًال –فـــساد 
وسجنوه أكثر من مرة فـي أكثـر مـن قـضية تعـذيب، بـل ومحاولـة قتـل              

ر المحتـوم الـذي كـان ينتظـر شخـصياته           أيضًا، هذا فـضًال عـن المـصي       
فهــذه الشخـصيات دائمــًا تتعــذب، ودائمـًا تتــألم، وأحيانــًا   . فـي رواياتــه 

تموت وُتقتل، وهذا هو األكثر أهمية لـدى مقعـدي الفلـسفة الـسادية؛              
وهذا العـالم الحقيقـي   ). الحقيقي(ألن الكاتب عمومًا له عالمه الخاص      

ــو ب     ــشئه هـ ــذي ينـ ــالم الـ ــو العـ ــب، هـ ــه للكاتـ ــصوره وخيالـ ــب .  تـ فالكاتـ
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مـا لـم يـتمكن مـن تبـديل األشـياء التـي              ) وجـوده (اليستطيع أن يؤكـد     
 بنظرته إليها، يبـدلها، ويلونهـا،       -على األقل -تحيط به، وتلوينها، ولو     

الــذي يــشترك فــي معاينتــه كــل النــاس، ) الطبيعــي(حتـى يتحــول العــالم  
  . المثير للسخرية أو الحزن أحيانًا) الضد(إلى نوع من 
الــذي كــان يــستعاذ منــه كمــا يــستعاذ مــن عفاريــت   ) ســاد(اســم 

وافـرة مـن    ) بكميـات (هـذا االسـم الـذي كـان يرفـق           . األقبية المهجـورة  
اللعنات؛ أصبح الناس يجدون فيه الهوية الحقيقية لـواقعهم ومـصيرهم           

  . اليوم، أي أنه أصبح يشكل منعطفًا جيدًا في الفكر الحديث كله
ــال   ــع المـ ــي مجتمـ ــوم فـ ــل   اليـ ــوب، كـ ــاص والعيـ  والقـــسوة والرصـ

العيوب، أصبح المنطق الذي يحكـم العالقـة ويـسيرها، هـو مـن منطـق         
  ). رائدًا(ساد، ولهذا أعيد اكتشافه، ولهذا أيضًا أصبح 

أنا مدين في هذه المقاربة لقراءات مختلفة ومتعددة حول ساد، 
  .وتاريخه، وإعادة اكتشافه
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 :ساعد بن سعد

 القطيععلى .. التمرد

  
ــة !..  مــع التعلــيم قــصة مثيــرة  *قــصة صــاحب هــذه الجــائزة   مليئ

وفــي ذهنــي أمثلــة ألبنــاء القــرى   . بالمعانــاة، والتــصميم، وقــوة اإلرادة 
والبادية ممن شقوا طريقهم في سلم التعليم، متغلبين على عدد ليس     
قليــل مــن العقبــات والــصعوبات والفقــر والجــوع، لكــن لــيس فــي ذهنــي    

ساعد بن سعد العرابي الحـارثي مـن   . د.ما واجهه أمثال واحد آخر ل   
ــم      ــشاق المــضني نحــو العل ــين    . مــشكالت فــي طريقــه ال ــم يكــن مــن ب ل

الــصعوبات والعقبـــات التـــي واجهـــت غيــره أن أهلهـــم كـــانوا يعارضـــون   
ــائلهم المتاحــــة،     ــم يقاومونــــه بكــــل وســ تمامــــًا تعلــــيمهم، ال، بــــل إنهــ

فــي تلــك " األهــل"ل لــم يكــن بإمكــان جيــ. كالمراقبــة والترصــد والقمــع
األيــام أن يقــدم التعلــيم علــى مهمــات أخــرى تنتظــر طفــل الــسابعة، أو   

سـاعد، ولـيس لـه      . ال نعلم متى ولد د    . (العاشرة، أو الخامسة عشرة   
، فقد كانت المهمة التي تنتظر ساعد، هي رعـي األغنـام،       !)عيد ميالد 

                                      

 .ببني الحارث" المريفق"ساعد يقدم جائزة سنوية باسمه للمتفوقين في وادي .  د*
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ي ولكـن هـذا الطفـل الـشقي كــان المتمـرد علـى إرادة األهـل، فهـو يخفــ        
 *"الـوادي "كتبه المدرسـية بـين ركـام مـن األحجـار فـي إحـدى جنبـات                 

يـؤوب  . قبل أن تغـرق عـين الـشمس فـي البحـر، وتختفـي هـي األخـرى                
ســاعد إلــى المنــزل للنــوم، بعــد عنــاء يــوم طويــل مــن الكــر والفــر فــي     

كــان ســاعد . الجبــال واألوديــة، يحــرس أغنامــه مــن الــذئب أو الــضياع  
 بـالنوم، بينمـا يتـسلل خلـسة فـي الظـالم             عندما يعود للمنزل، يتظـاهر    

اســتمرت الحــال . إلــى المعلــم الوحيــد فــي القريــة ألخــذ واجبــات الغــد  
هكذا، إلى أن وصل إلى الصف السادس االبتدائي، وهنا كـان البـد أن        
يفتـــضح أمـــره، وينكـــشف ســـره الـــذي خبـــأه لـــسنوات، إْذ إن الـــشهادة  

د مـــن الرحيـــل إلـــى ، والبـــ"المريفـــق"االبتدائيـــة ال تمـــنح يومهـــا فـــي 
وهــاهم األهــل أمــام مفاجــأة  .  ألداء االمتحانــات علــى األقــل*"ميــسان"

ذلك العصيان الجميل، فساعد سيغادر مرتحًال إلى قرية أخرى، باحثًا   
  !.. بعيد جدًا.. عن هدفه الذي مازال بعيدًا

وعلــى األهــل مــن اآلن أن يبحثــوا ألغنــامهم عــن راع آخــر مــن        
كانــت رحلــة .بيعوهــا، أو يأكلوهــا، أو يخللوهــا الهنــد، أو الــسند، أو ي

، كانـت مغـادرة نهائيـة للحجـارة،         )الالعـودة (تلـك هـي رحلـة       " ميسان"
والمحطـة التـي بعـد      . والعشب، والقطيع، والمطر الذي يأتي وال يـأتي       

، حيـث بـزغ شـباب سـاعد         )الدمام(، هي أقصى شرق البالد      "ميسان"
ــد، و       ــيق اليــ ــل، وضــ ــأة نــــأي األهــ ــت وطــ ــاك، تحــ ، "الــــشحططه"هنــ

عمل ساعد في . ، والطموح الذي لم يعد يعرف الحدود"المرمطة"و
ــتعلم       ــم يــنس مطلقــًا أن ي ــه ل !.. المنطقــة الــشرقية فــي كــل شــيء، لكن

                                      

 بني الحارث/ وادي المريفق *

 . وادي ميسان من مرتفعات بني الحارث، وهو مقر أهم اإلدارات الحكومية**
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جاع، وسهر، ومرض، وبكى ولم ينس أبدًا أن يتعلم، لجأ إلى التعلـيم              
سـاعات طويلـة    . العمل المضني في النهار، والتعليم فـي الليـل        . الليلي
قها تعليمه الليلي، وتحول الموظف الـصغير فـي إدارة الجنـسية             يستغر

فــي المدينــة اليقظــة التــي تقــع علــى حــدود أرامكــو ) األحــوال المدنيــة(
تحـول الموظـف الـصغير بـين عـشية وضـحاها إلـى              : أقـول !.. العمالقة

فسحة أمل لألهل كلهم، فهم لم يعودوا غاضبين، وأيضًا للقرية كلهـا،        
حنين، ولنا كلنـا، نحـن الجيـل الـذي جـاء بعـده،         فهي تحن إليه أشد ال    

 نتـصوره مـديرًا كبيـرًا       - مخطئـين  –كنـا   .نريد أن نفعل مثل الذي فعـل      
هــذا كــل مــا يمكــن أن يــصل إليــه ســاعد، لكنــه        . فــي إدارة الجنــسية 

                      ،فاجأنا المرة الثانية بمـا لـم يكـن فـي الحـسبان، فليـل سـاعد ليـل قـر
يــل أكثــر ممــا كــان يقــرأ فــي وريحــه ريــح صــر، وهــو تعلــم مــن ذلــك الل 

لم . لقد تعلم المغامرة، والتحدي، واختراق المجهول. كتاب المدرسة
، بل كان في ذهنه "وزيرًا"أو " مديرًا"يكن في ذهن ساعد أن يكون 

 عهـدًا  - فيمـا يبـدو  -أن يواصل مشوار العلـم، فلقـد أخـذ علـى نفـسه         
المـرة، ولكـن   ابتعد عنـا أكثـر هـذه        . بأال ينسى في أي لحظة أن يتعلم      

باتجـاه الغــرب، بــل أقـصى الغــرب، النمــسا، أو فيينـا، أو مدينــة األنــس    
  !..والكونسترو والعلم

ــديل   ــب بـ ــيس للطـ ــل، فلـ ــن    . أجـ ــاعد مـ ــل سـ ــدة ينتقـ ــة واحـ دفعـ
الحجارة، والصخور، واألودية، والشعاب، والقطيـع، والمطـر الـذي لـم            

يد مــن ســع . إلــى واحــدة مــن أعــرق الجامعــات األوروبيــة  .. يعــد يــأتي
الشكيلي المعلم العماني البسيط في دار المشايخ، إلى كلية الطـب فـي         
العاصمة النمساوية، ثم إلى كليات طب أخـرى فـي ألمانيـا، ثـم جـاءت                

لقـد أحــرق  . درجـة الـدكتوراه، ثـم درجـة األسـتاذية فـي أمـراض القلـب        
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ساعد المراحـل كلهـا، وصـقر ويزيـد واألهـل ينتظـرون، ونحـن ننتظـر            
لمغامرات الجميلة لرجل ال يتعـب، وال ينـسى ولـو لمـرة         أيضًا نهايات ا  

  !..واحدة أن يتعلم
أحسب أن أول خطوة لساعد، بعد عودتـه مـن النمـسا وألمانيـا              
إلى القرية، هي أنه تفقد مواقع القطيـع والـصخور واألوديـة والـشعاب،           

الـذئاب الـذين كـان يـشتهون     " أحفـاد "وهـو الشـك، تبـادل التحايـا مـع      
 كــان راعيــًا، أكثــر ممــا يــشتهون لحــم غنمــه، وهــو    لحمــه الغــض، يــوم 

حتمــًا تجــاذب أطــراف الحــديث مــع الحجــارة، التــي كــان يــواري خلفهــا  
شخص كهذا الشخص، كـان هـو       . طموحه، وأحالمه، وكتبه المدرسية   

األحـــرى بتقـــدير العلـــم والتعلـــيم، فهـــو يـــرى نفـــسه فـــي أبنـــاء قريتـــه   
إّال أن يــضع لهــم جــائزة الــصغار، ولــم يكــن أمامــه لحــثهم علــى الــتعلُّم،  
مستقبل العلـم فـي     !.. علمية باسمه، كأنه يحدد لهم مالمح المستقبل      

فــي الملحمــة " البطــل"فــالعلم هــو . زمــن لــم يعــد يحتفــي بغيــر العلــم  
  .الطويلة للرقي والتقدم

وكل أبناء وادي المريفق الساكن المستكين لهم قصصهم 
اليه القارسة، أو الصغيرة والكبيرة مع أحجاره أو أشجاره، مع لي

كلهم سيجعلون من ساعد نموذجهم في طريق . نهاراته المتوقدة
التعليم، وستكون جائزته شاهدًا له، وشاهدًا عليهم، فإما أن يمضوا 

  !كما مضى، وإّال فإنهم سيكونون من الخاسرين
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 :سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

 مواهب أمير

  
ب األمير سـلطان بـن سـلمان     إلى جان- تطوعًا–تشرفت بالعمل  

في خدمة المعاقين، وتحت إدارتـه، ألكثـر مـن سـبع سـنوات متواصـلة،            
وقد كان سموه خاللها شعلة مـن النـشاط والحيويـة والتفـاني والعمـل                
ــاه منـــه، أن االنتـــساب إلـــى     الـــدؤوب المتواصـــل؛ بـــل لعـــل ممـــا تعلمنـ
ــال      ــة األطف ــة مــن لجــان جمعي ــى أي لجن  عــضوية مجلــس اإلدارة، أو إل

المعـــاقين لـــيس أبـــدًا انتـــسابًا شـــرفيًا، كمـــا هـــو المعتـــاد والمتـــداول    
والمعــروف فــي الفعاليــات االجتماعيــة أو اإلنــسانية المماثلــة، بــل هــو     
على األصح، وكما يفهمه سلطان بـن سـلمان، بـذل، وعطـاء، وإنتـاج،               
وعمل ال ينقطع، وهو يقول ذلك صراحة لكل تشكيل جديد للمجلـس            

 أنـــه يطلـــب بوضـــوح شـــديد، ممـــن ال تمكنـــه   أو لـــبعض اللجـــان، بـــل 
ظروفــه مــن تقــديم مــا هــو مطلــوب منــه، أن يتنحــى عــن مكانــه ليتــرك     
المجال لغيره، ممن لديه االستعداد بأن يتجاوب مع تطلعـات الجمعيـة           

وهكذا وربمـا ألول مـرة، وجـد العـاملون مـع األميـر الـشاب أنهـم          . إليه
لجـان المكلفـة بمهمـات      أمام مفهوم مختلـف لـدور مجـالس اإلدارة أو ال          

ــشطة        ــر مــن األن ــداول فــي كثي ــوم المعــروف والمت خاصــة، إذ إن المفه
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ــي أن األداء فــي مجــالس تلــك األنــشطة       المؤســسية األخــرى، ظــل يعن
ولجانها يقتصر في الغالـب علـى الجانـب الـشرفي، أو الجانـب المتعلـق               
برسم بعـض الـسياسات العامـة، دون مباشـرة حقيقيـة وفعليـة لألعمـال         

وأنـا أعـرف أن بعـض       . نجازات نفسها في جانبها التنفيذي اليـومي      واإل
اإلخـوان الــذين عملــوا إلـى جانــب األميــر، اعتـذروا فعــًال عــن مواصــلة    
العمل أو االستمرار فيه، بعـد أن وجـدوا أن العمـل مـع األميـر النـشط         

وقــد تركــوا العمــل ال متــذمرين .  عــن غيــره- مثــابرة وتفانيــًا-يختلــف 
ل تركوه مكبرين في هذا الرجل ما يقدمه، ومقـدرين          وال ممتعضين، ب  

تمام التقدير ما يبذله، من وقت ومن جهد ومن قلق دائم، فهـو يكـاد            
يقصر كل جهوده على عملـه فـي الجمعيـة بالـذات، وهـذا يحـدث دون           

  .كلل أو ملل أو إعياء
لقد علِّم سلطان بن سلمان الذين بقوا إلى جانبه قواعد العمل      

هم أصـوله، وجعلهـم يتـذوقون قيمـه الروحيـة والخلقيـة            التطوعي، ولقن 
الغنية الثرية، فكل من حولـه فـي المجلـس أو لجـان الجمعيـة المختلفـة         
المتعــددة، هــم مــن العــاملين المثــابرين بــال أي مقابــل مــادي مــن أي      
نـــوع، فهـــم يغنـــيهم عـــن المقابـــل المـــادي، االمـــتالء الوجـــداني الـــذي  

جبهم في حقل خـصب مـن حقـول         يحسونه ويشعرون به، إذ يؤدون وا     
  .العمل اإلنساني بمعطياته الروحية والقيمية

إن سلطان بن سلمان قد نشر في : ال بد أننا نستطيع أن نقول
مجتمعه كله، من خالل ما يفعله ويؤصل له في الجمعية؛ وعيًا جديدًا 
بالعمل التطوعي مـن حيـث هـو قيمـة، ومـن حيـث هـو واجـب وضـريبة             

ي الوقـــت الـــذي تتفـــاقم فيـــه فـــرص المكتـــسبات  إنـــسانية وخلقيـــة، ففـــ
المادية، استطاع األمير سلطان أن يفتح نافذة بهية تطل علـى موسـم             
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مختلف مـن مواسـم العطـاء الروحـي واإلنـساني، وبعـد أن كـان العمـل             
ــشكو عمومــًا مــن الخمــول أو الجمــود       ــًا وممارســة -التطــوعي ي  -وعي

.  فـي وجـدان النـاس   استطاع األمير سلطان أن يجعل منه هاجسًا حياً       
وهناك اليوم أعداد كبيرة ممن هـم علـى قائمـة االنتظـار، يبحثـون عـن              
ــة       ــي خدمـ ــه فـ ــن أن يـــسهموا بـ ــا يمكـ ــسهموا بمـ ــي يـ ــة كـ ــؤ الفرصـ تهيـ

  .المعاقين
ــر التبرعــات أو       والعمــل التطــوعي بطبيعــة الحــال شــيء آخــر غي

ــة   ــد     . تقــديم المــساعدات المالي ــذل مــن الجه العمــل التطــوعي هــو الب
للمــشاركة فــي البنــاء والتــشييد، أو هــو علــى األقــل تقــديم        والوقــت 

ــساني      ــاعي أو إنـ ــا اجتمـ ــشاط مـ ــي نـ ــا فـ ــة مـ ــزة   . خدمـ ــي ميـ ــذه هـ وهـ
المشاركات التطوعية التي ال تفرق بحال مـن األحـوال بـين الموسـرين           

  .وغير الموسرين من محبي الخير وجنوده المخلصين

����� 

لمعـــاقين لمـــا جـــاء ســـلطان بـــن ســـلمان إلـــى جمعيـــة األطفـــال ا  
، كانـت الجمعيـة قائمـة فعـًال، وكانـت تـستقبل          )رئيسًا لمجلـس اإلدارة   (

المـــستفيدين مـــن خـــدماتها، وقـــد تـــم ذلـــك بفـــضل جهـــود الرجـــال         
المخلصين الذين سبقوا سلطان بن سلمان، والذين كـان لهـم الفـضل         

وكثيــرون ظنــوا أن األميــر، رئــيس  . فــي انبثــاق الفكــرة، وفــي التأســيس 
ــس اإلدارة الج ديــدة، ســيكتفي بــأن يمــنح للجمعيــة وهــ اســمه،       مجل

ــه بهــذه         ــصر فــي عالقت ــسياسية، وسيقت ــه االجتماعيــة وال ووهــ مكانت
المؤســـسة اإلنـــسانية علـــى ممارســـة الـــدور المعـــروف، أو المهمـــات       
المنتظـــرة لمجـــالس اإلدارة فـــي المؤســـسات والمنـــشآت األخـــرى، أي   

ــن ســلمان       ــن ســلطان ب ــسياسات العامــة، لك ــى - التخطــيط ورســم ال عل
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 فاجأنـا بتـصوره الخـاص للـدور الـذي آل علـى           -خالف ما ظن الجميـع    
نفسه أن يؤديه في هذا الحقل اإلنساني، الذي يحتاج بالفعل لمن هو      

 -فقـد حـول نفـسه ومـن معـه فـي مجلــس اإلدارة       . فـي حجمـه ومكانتـه   
ــات     -كمــا ذكرنــا ســابقاً   إلــى عــاملين تنفيــذيين متواجــدين فــي كــل آلي
سه يــرأس لجانــًا تــدير أعمــاًال تنفيذيــة، كمــا أنــه وزع اإلنجــاز، فهــو نفــ

أعــضاء المجلــس كلهــم فــي لجــان مختلفــة تتــولى أعمــاًال تنفيذيــة هــي    
األخــرى، وهنــا تأكــد أكثــر فــأكثر الــدور الخــاص الــذي قــرر أن يؤديــه  

ــة    ــاه    . ســلطان بــن ســلمان فــي الجمعي ــى مــا بن فقــد أراد أن يــضيف إل
 وعاجلــــة، وتطلعاتـــــه  ســــابقوه مــــن إنجــــازات محـــــسوسة وملموســــة    

وأبـرز مـا يبـين المـدى البعيـد لتلـك الطموحـات وتلـك                . الشخصية لها 
ــولى         ــذ أن ت ــه من ــر ســلطان علــى تحقيق التطلعــات؛ هــو مــا عمــل األمي

االنتشار الرائد لخدمات الجمعية في أنحاء أخرى : مسؤولياته، ونعني
من البالد، فبعد أن كانت تلك الخـدمات تقتـصر علـى مجتمـع الريـاض             

ــة فــي مكــة المكرمــة،       و حــده، جــرى العمــل علــى إنــشاء فــروع للجمعي
. والمدينة المنورة، والقـصيم، وغيرهـا مـن منـاطق الـسعودية األخـرى             

وكــل هــذه الفــروع تتطلــب مبــالغ طائلــة مــن المــال لإلنــشاء، وتتطلــب     
مبالغ أخرى للتشغيل والصيانة، وفرع واحـد فقـط مـن فـروع الجمعيـة            

 مليـون  140لتقديرية لإلنشاء بلغت حـوالي  يكفي أن نعلم أن تكاليفه ا  
  .ريال، وهو فرع مدينة جدة

ولكي يواجـه األميـر هـذه االلتزامـات الماليـة الباهظـة المـستجيبة          
ــرئيس       ــورد الـ ــوى المـ ــه سـ ــًا أمامـ ــن متاحـ ــم يكـ ــة، لـ ــه الطموحـ لتطلعاتـ

ونظـرًا للظــروف الجديـدة، يحتــاج   . للجمعيـة، وهـو التبرعــات والهبـات   
وهــو شــحذ الهمــة لرفــع دخــل الجمعيــة مــن هــذا      : األول: إلــى أمــرين 
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هـو التفكيـر المنهجـي العملـي لتـوفير مـصادر        : والثاني. المصدر نفسه 
تمويـــــل أخـــــرى ثابتـــــة ومـــــستمرة ومتناميـــــة للمتطلبـــــات المتفاقمـــــة  

  .للمستقبل
فأما فيما يتعلق باألمر األول، فقد استخدم سلطان بـن سـلمان           

ل الفعاليـات االقتــصادية  كـل نفـوذه، وكـل مـا يتمتـع بـه مـن وهـ، داخـ         
ــا ال يمكـــن أن     ــة علـــى مـ ــصل فـــي النتيجـ ــة؛ ليحـ واالجتماعيـــة المختلفـ
يحـــصل عليـــه غيـــره مـــن التبرعـــات والهبـــات واألوقـــاف والـــصدقات        

وأما فيما يتصل باألمر الثاني، فقد حشد األمير حوله عددًا . الجارية
ــال واالقتـــصاد      ــي المـ ــرة فـ ــم والخبـ مـــن المتخصـــصين، مـــن ذوي العلـ

ستثمار، سواء من اللجنة المالية التي يرأسها هو شخصيًا أو مـن     واال
خارجهـــا، ليـــشرع الجميـــع فـــي وضـــع الـــسياسات الماليـــة، والخطـــط        
ــستطيع فـــي         ــة، بحيـــث تـ ــة مـــوارد الجمعيـ ــتثمارية الناجعـــة لتنميـ االسـ
المستقبل مع سلطان بـن سـلمان أو بدونـه، أن تواجـه التزاماتهـا بمـا                 

ــوة والـــصمود وال   ــن القـ ــروع   ينبغـــي مـ ــام الفـ ــال يكفـــي أن تقـ طمـــوح، فـ
والمنشآت الجديدة اليوم، ثم تترك غدًا أو بعد غد للريح واألعاصير          

لقــد كانــت هــذه هــي فلــسفة ســلطان بــن ســلمان      . واألقــدار الغامــضة 
الرائــدة لتنميـــة مـــوارد الجمعيـــة، وكـــان هـــذا هـــو تـــصوره لمـــستقبلها  

وذكــاء، وهــي فلــسفة تــنم عــن عقــل وعلــم  . الواثــق بحــول اللــه وقوتــه
  .وهو تصور يعكس مخزونًا مفرحًا من الحكمة وبعد النظر
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وفــضًال عــن أن ســلطان بــن ســلمان أصــل بممارســته وتطبيقاتــه  
ــار        ــالل األفكـ ــن خـ ــل مـ ــد عمـ ــه، فقـ ــي عمومـ ــوعي فـ ــل التطـ ــيم العمـ لقـ
والتصورات التي وطِّدها في الجمعية على نشر وعي منصف باإلعاقة،      
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، وانطلـــق فـــي ذلــك مـــن اســـتراتيجية  وبــدور المعـــاقين فـــي مجــتمعهم  
واضحة في هذا الخصوص ترتكز علـى فكـرة محوريـة مهمـة، وهـي أن                 
اإلعاقة ليست تشوهًا أو عيبًا يمكن له بأي حـال أن ينفـي المعـاق، أو        

فالمعـــاق عنـــصر فعـــال فـــي مجتمعـــه، وفـــي حركـــة   . يـــصادر إنـــسانيته
العلميــة وقــد عمــل األميــر نفــسه علــى رســم األطــر . التنميــة فــي بــالده

لسياسة إعالمية داخل الجمعيـة وخارجهـا، تهـدف أول مـا تهـدف إلـى                
وقد انعكـس ذلـك علـى     . بلورة وعي اجتماعي منهجي عام بهذه الفكرة      

، وأيــضًا علــى جميــع المطبوعــات األخــرى التــي  "الخطــوة"أداء مجلــة 
ــع األفكــار التــي          ــالي علــى جمي تــصدرها الجمعيــة، وانعكــس أيــضًا بالت

إلعاقة والمعـاقين فـي الوسـط الثقـافي واإلعالمـي فـي             تتناول موضوع ا  
وقـد عــزز سـموه هـذه الفكـرة المحوريــة بمـا خلـص إليــه       . الـبالد كلهـا  

ــه        ــذي أقامت ــن توصــيات، وهــو المــؤتمر ال ــاقين م المــؤتمر األول للمع
ــن         ــد بـ ــك فهـ ــشريفين، الملـ ــرمين الـ ــادم الحـ ــة خـ ــت رعايـ ــة تحـ الجمعيـ

  .- رحمه الله-عبدالعزيز 
ــون األميـــ   ــد كـ ــل وزارة    فقـ ــة وكيـ ــة برئاسـ ــة خاصـ ــة إعالميـ ر لجنـ

ــل األفكــار التــي تــضمنتها توصــيات       ــة؛ لتفعي اإلعــالم للــشؤون اإلعالمي
المؤتمر فيما يتعلق بجانب اإلعالم عن اإلعاقة والمعاقين، ومثل ذلـك    
فعل بالنسبة لتوصيات المؤتمر المتعلقة بجوانـب أخـرى غيـر اإلعـالم،      

ويعيدنا هـذا إلـى مـا سـبق أن       . لكبعد أن استصدر توجيهًا ساميًا بذ     
قلناه عـن فاعليـة سـلطان بـن سـلمان الـذي ال يـؤمن باألفكـار العمليـة                
ــؤمن بهــا وهــي تتحــرك، وتنمــو، وتتفاعــل         ــل ي ــورق، ب جامــدة فــوق ال
وتمـشي علــى األرض فــي شــكل ممارســات وتطبيقــات يختبرهــا ويجيــز  

رى من  ويفضي هذا األمر أيضًا إلى نتيجة أخ      . جدواها الواقع والناس  
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نتــائ أفكــار األميــر ســلطان وإنجازاتــه فــي الجمعيــة، فالتوصــيات التــي   
ــى      ــا إلـ ــة، وتحويـــل معظمهـ ــا العمليـ ــدا تطبيقاتهـ ــًا، عـ ــا آنفـ ــرنا إليهـ أشـ

فــــي المملكــــة يــــضمن " نظــــام للمعــــاقين"ممارســــات؛ اقتــــضت قيــــام 
  .حقوقهم، ويكفل لهم دورهم وموقعهم في خريطة مجتمعهم

المنهجيــة التنظيميــة والتطبيقيــة  وفــضًال عــن هــذا الفكــر، وهــذه  
للمعـاقين عمومــًا فــي خــارج الجمعيــة، فقــد عمــل األميــر ســلطان علــى  
خلــق اللــوائح التنظيميــة والتنفيذيــة فــي داخــل الجمعيــة نفــسها، وقــد    
استقطب إلى الجمعية الكوادر المؤهلة ذات الدرجة العالية فـي الخبـرة            

 والتـــدريب؛ لرفـــع والممارســـة، كمـــا أوجـــد تنظيمـــًا مـــستقًال لالبتعـــاث
ومــد جــسورًا متينــة مــن العالقــات العلميــة  . مــستوى الخبــرة والتأهيــل

ــز البحــوث         ــن الجامعــات ومراك ــة وعــدد م ــين الجمعي ــرة ب ــادل الخب وتب
والمؤســسات والمعاهــد المتخصــصة والشخــصيات العلميــة المرموقــة    

  . في داخل المملكة وخارجها
حكمـه قواعـده   وإضافة إلى هـذا المـستوى مـن العالقـات الـذي ت            

وضـــوابطه، والــــذي يكــــشف عــــن مـــستوى مــــن المــــستويات الراقيــــة   
للمنهجيــة التخطيطيــة والتنفيذيــة، وكــذا اإلداريــة بوجــه عــام؛ فالمتــابع  
لحركة الجمعية وجهاز التفكير فيها، يالحظ أن سلطان بن سلمان قـد    
اســـتقطب لخاليـــا العمـــل والتفكيـــر مـــن حولـــه مجموعـــات مـــن النخـــب  

 لخدمــة - تطوعــًا–جتماعيــة والثقافيــة الــذين يتفــانون االقتــصادية واال
  .الجمعية، ولالستجابة لتطلعات وأفكار أميرهم الطموح

لقــد بــسط ســلطان بــن ســلمان جنــاح الجمعيــة، وألول مــرة فــي    
بالدنـا، ليـشمل مجـاًال فـي غايـة األهميـة والتفـوق، وهـو مجـال البحــث          

ر ســلمان الــذي العلمــي فــي ميــدان اإلعاقــة نفــسها، فأنــشأ مركــز األميــ 
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 تبرعـات سـخية منـذ التأسـيس، كمـا           -حفظـه اللـه   -قدم لـه والـده الفـّذ        
والمركز اآلن يقدم خدمات . أوقف له مبلغًا وقدره عشرة ماليين ريال

ــه         ــى ب ــى مؤســسة ُتعن ــاج بالفعــل إل ــة فــي ميــدان كــان يحت ــة جليل علمي
  .وتكرس له

ن بـن  ولتحفيز االهتمام باإلعاقة، وبالبحث العلمـي، أوجـد سـلطا    
ســلمان جــائزة الجمعيــة للخدمــة اإلنــسانية، وجــائزة البحــث العلمــي،        

  .وجائزة سموه لتحفيظ القرآن الكريم
ــة       ــلطان لإلعاقـ ــر سـ ــا األميـ ــرة أنجزهـ ــرى كثيـ ــياء أخـ ــاك أشـ وهنـ

  ".نظام كفالة المعاق"وللمعاقين ليس أهونها 
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لقد أتاح لي سموه العديـد مـن الفـرص لالقتـراب منـه، ولمعرفـة                
  . به وإمكاناتهمواه

وقــد عرفــت عنــه أنــه ال يــركن فقــط إلــى ذكائــه علــى وفرتــه، وال    
يعتمد فقط على مواهبـه الشخـصية فـي التحليـل واسـتخالص النتـائ،           

فـسلطان بـن ســلمان،   . علـى الـرغم مـن ثـراء تلــك المواهـب وألمعيتهـا      
إنــه يــستمع إلــى مــن  . رجــل يــؤمن بــالحوار، وتالقــح األفكــار وتثاقفهــا  

ــه ممــن يم  ــا، ويختلــف     حول ــه، فيناقــشهم، يتفــق معهــم حين حــضهم ثقت
والتعويـل دائمـًا علـى الـرأي األكثـر صـوابًا أو األكثـر          . معهم حينًا آخر  

  !سدادًا، أيًا كان مصدر ذلك الرأي
هذا المنه فـي اإلدارة، يعرفـه عـن سـلطان بـن سـلمان كـل مـن             

وهو منه يشترط فيمن يمارسه أن يكـون علـى قـدر كبيـر            . عمل معه 
. الثقة في النفس، وأن يكون قد تربـى علـى مبـدأ احتـرام اآلخـرين              من  
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وأشـــهد أن ســـموه كـــان مثـــاًال فـــي ثقتـــه بنفـــسه، وكـــان أنموذجـــًا فـــي 
احترامه لمن حوله؛ ولهذا فقد عمل الجميع معه بارتياح كبير، فكانوا           

  .إخالصًا، ونقاًء، ووفاًء: يعطونه من أنفسهم كل ما هو متاح
ــدما ُأعلـــن عـــن تعيـــي    ن ســـموه أمينـــًا عامـــًا للهيئـــة العامـــة     وعنـ

فالتجربـة  . للسياحة، أحس كل من يعرفه بارتياح شديد لهذا االختيار        
الــسياحية فــي شــكلها المؤســسي تجربــة جديــدة عنــدنا، وتحتــاج إلــى    
إنشاء بنية تنظيمية وإدارية لم يسبق لنـا بهـا عهـد، وال بـد أن ترمـي                

تحـيط بهـا العديـد    إلى بلورة أهداف واضحة لصناعة من نـوع خـاص،           
مـــن التطلعـــات والتحـــديات، ونحـــسب أن ســـلطان بـــن ســـلمان بعقلـــه    
وعلمــه وثقافتــه ومواهبـــه، هــو االختيـــار الموفــق لحمـــل هــذا العـــبء      

وقــد أعطــاه مــن حيويتــه ونــشاطه ومثابرتــه مــا يــستحق مــن  . الــضخم
ويدرك سلطان بن سـلمان أهميـة الهيئـة العامـة التـي            . الجهد واإلبداع 

الصناعة، وأهمية ما يمكن أن تقدمه له ولجهازه مـن       تشرف على هذه    
تعــضيد ومــؤازرة، كمــا أنــه يــدرك أن الــسياحة مــا تفتــأ تلــح بأهميتهــا    
وبمردوداتها الثقافية واالقتصادية على كـل الـدول المؤهلـة بإمكاناتهـا      
التاريخية والطبيعية، لألخذ بهذه الصناعة، وال نستثني من ذلـك حتـى         

فالـسياحة فـي أسـبانيا مـصدر أول         . هـذا العـالم   الدول األكثر ثراء في     
للـدخل القــومي، إذ يرتــاد الــسواحل األسـبانية فــي العــام الواحــد أكثــر   

والــسياحة فــي فرنــسا هــي الــصناعة األولــى . مــن ســبعين مليــون ســائح
التــي تتفــوق فــي مردودهــا المــادي علــى جميــع الــصناعات الفرنــسية         

ــن صـــناعة الطـــائرات، وإنتهـــ      ــرى، ابتـــداًء مـ اًء بـــصناعة العطـــور  األخـ
ويرتاد فرنسا سنويًا حوالي خمسة وسبعين مليون . وأدوات التجميل

  !سائح
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إن ســلطان بــن ســلمان وكــل مــن لــه عالقــة بالــسياحة، يــدركون   
جميعًا أن السياحة فـي بالدنـا لهـا شـروطها التـي تجعلهـا مختلفـة عـن                 

 ومهمـا . السياحة فـي فرنـسا أو أسـبانيا، أو أي مكـان آخـر فـي العـالم                 
كان مردود االستثمارات فـي الـسياحة مغريـًا، فـإن ذلـك لـن يـؤثر بـأي              

  .حال من األحوال على صالبة تلك الشروط وقوتها
وقــد قــال لنــا ســلطان بــن ســلمان فــي أول لقــاء بــه بعــد تعيينــه   
أمينًا عامًا للهيئة، بأن المردود المادي لم يثننا عن شـروطنا تلـك فـي         

لــى أي مــصدر للــدخل، وهــو مــن القــديم، أي يــوم أن كنــا فــي حاجــة إ
بــاب أولــى لــن يثنينــا عــن التمــسك بتلــك الــشروط اليــوم، ونحــن وللــه     

  .الحمد على خير كثير من تعدد الموارد والمصادر
ــداف      ــساباته األهــ ــن حــ ــصي مــ ــلمان، ال يقــ ــن ســ ــلطان بــ إن ســ
االســتثمارية للــسياحة، وهــي كبيــرة إن شــاء اللــه، ولكنــه ال يريــد بــأي 

ن واحد مع القيم التي يـؤمن بهـا مجتمعـه، أو        حال أن يضعها في ميزا    
ــه أخــذ فــي رســم         ــا نحــس بأن ــالده، وكأنن المبــادئ التــي تتــشبث بهــا ب
ــا ومــع       ــة نظيفــة، تــتالءم معن صــورة لــسياحة تاريخيــة وثقافيــة وترفيهي

  .موقعنا من تاريخ الحضارة اإلسالمية في كل مفهوماتها
ــا ســلطان بــن ســلمان أيــضاً     ــة: لقــد قــال لن  العامــة إن دور الهيئ

للسياحة، هو دور المشرف الـذي ينمـي الـوعي بالـسياحة وبأهـدافها،              
. ودور المخطـط الــذي يفـتح المزيــد مــن الفـضاءات الممكنــة للــسياحة   

أمـــا االســـتثمارات فـــي هـــذا المجـــال، فهـــي للمؤســـسات المتخصـــصة،  
  .سواء كانت حكومية أم أهلية أم مشتركة

عملــــت معهــــم، هــــذا نمــــوذج مــــن األمــــراء الــــسعوديين الــــذين 
  .وعرفتهم عن قرب
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 :سلفادور دالي

 اللوحة السحرية
  

ــداًء كهــذا   ــي مــشروعه   : تقــرأ ن ــالوا شــاركوا ســلفادور دال !.. تع
  !إشادته من جديد: وهو إعادة بناء العالم، أو بتعبير آخر

أنــت اآلن . وتــدخل لتــشارك ذلــك المجنــون آخــر منتجاتــه الفنيــة  
ــن ا     ــة الف ــر عمالق ــل مــن    أمــام واحــد مــن أكب ــًا، ب لحــديث وأغالهــم ثمن

 !وعبقرية.. أكثرهم إثارة

أمامك على الجدار، على بعد حوالي ثالثة أمتار أو أكثـر قلـيًال،          
ــا        ــه لوحــة تظهــر فيه ــذي تقــف في ــان ال ــي  " غــاال"مــن المك ملهمــة دال

وحبيبته، عارية، وهي تنظر إلى البحر األبـيض المتوسـط مـن النافـذة،          
ــن المربعــات وا    ــسلة م ــوان    محاطــة بسل ــبعض مــن األل لمــستطيالت، وب

القاتمة الصارمة، والفاتحة األقل صرامة، والمتماهية التي تبدو األكثر         
 .رحابة وحرية

من الخلف، فهي تعطي وجهها للبحر، أما   " غاال"أنت تنظر إلى    
إنها تـصحو للّتـو   !".. المتوسط"مستغرقة أو غارقة في . ظهرها فلك 

سـلفادور دالـي كـان يجلـس علـى          من النوم، وعليك أن تتصور أنت أن        
ــه ويرســم، يرســم     " الــصوفة" ــة للــسرير، يــشرب قهوت " غــاال"المقابل
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ــة بالتأكيـــد، فهـــي تفعـــل كمـــا تفعـــل      الراحلـــة هكـــذا فـــي البعيـــد، عاريـ
الممتـــد المتفـــاقم أمامهـــا، أو كمـــا تفعـــل  " المتوســـط"األســـماك فـــي 

 علـى حافـة  ! الفراشات البيضاء في حديقـة الفنـدق الـذي تـسكنه اليـوم         
  .البحر وعند إقدامه

سأتحفظ بعد قليل علـى درجـة اإلبـداع ومـستوى اإليحـاء فيمـا                
ــشاهده اآلن فــي هــذه اللوحــة    ــا يمكــن أن يقولــه      . ن ولكــن هــذا كــل م

ومتذوق الفن ال . بالمجمل شخص مثلي يزعم أحيانًا أنه يتذوق الفن 
الرسـام، وعبقريـات ذلـك    " تكنيـك "نطلب منه أن يكـون محيطـًا بخبايـا        

ك،  أو أنــه يكــون ملمــًا تمــام اإللمــام بمــا هــو عميــق، أو بعيــد     التكنيــ
 .المنال في غوايات الضوء واللون

وهـذا االسـم لـيس    ".. اللوحـة الـسحرية  : "هذه اللوحـة سـموها   
لقـد سـموها كـذلك؛     . له أي دخـل فـي شـاعرية اللوحـة، أو فـي فتنتهـا              

الـذي اسـتخدمه أن يـستعين بوسـائل         " التكنيـك "ألن دالي يضطر فـي      
 خارج فضاء الرسم؛ للمساعدة على الكشف عن التعبير الثـاني أو         من

.. الثانوي للوحة، وقد نعد ذلك قراءة أخـرى مـن القـراءات المقترحـة          
 :سأشرح! كيف؟. للوحة

تقــف أنــت علــى بعــد ثالثــة أمتــار مــن اللوحــة، وتتنــاول منظــارًا     
 صغيرًا تضعه بين اإلبهام والسبابة، وتمد ذراعك، وترفع يدك ليـستقر          

هـــذا المنظـــار اســـمه  . المنظـــار أمـــام عينيـــك، ثـــم تنظـــر إلـــى اللوحـــة  
ــك" ــم    "داليوبتيـ ــل اسـ ــمه تمثـ ــن اسـ ــى مـ ــروف األولـ ــظ أن الحـ ، ونالحـ
وعندما تنظر إلى . الرسام نفسه، أي أن المنظار منسوب إليه     " دالي"

التـي  " غـاال "فاللوحـةأو  ". المفاجـأة "اللوحة من خالل المنظار تكون  
بحــر المتوســط محاصــرة بالمكعبــات واأللــوان     تكتنــف بــين ذراعيهــا ال  

ــى      ــه"الــصارمة واألقــل صــرامة، تتحــول كلهــا إل لواحــد مــن  " بورتوري
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إبراهـام  : رؤساء الواليـات المتحـدة األمريكيـة الـسابقين، هـو          " أعظم"
، 1865 إلـــى 1861لـــنكلن، الـــرئيس الـــسادس عـــشر فـــي الفتـــرة مـــن 

ه لـــضم والـــذي اشـــتهر بمعارضـــته للحـــرب ضـــد المكـــسيك، ومعارضـــت 
تكــساس، ولــوس   (أراضــيها بــالقوة إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة      

كما اشتهر بخطبه النارية ضد مشروع الرقيق، وُاتهم دائمًا ) أنجلوس
  ".الزنوج"بمحاباة 

ــا تـــشاهده فـــي اللوحـــة مـــن خـــالل     وهـــذا لـــيس كـــل شـــيء فيمـ
: المنظار، فأنت تـستطيع أن توجـه المنظـار فـي كـل اتجـاه مـن اللوحـة         

ولـو أدرت  .  تحت، يمين، شمال، ستـشاهد لـنكلن فـي كـل مكـان            فوق،
أمــا  . المنظــار، بــدت لــك مجموعــة بورتوريهــات لــنكلن كأنهــا تــرقص       

التي تطل على البحر األبـيض المتوسـط مـن النافـذة، فتختفـي              " غاال"
أنت ال تراها، وال ترى المتوسط ، وال ترى النافذة إال عنـدما      . تمامًا

.  رحلـــة فـــي الحلـــم، ورحلـــة فـــي التـــاريخ .تـــزيح المنظـــار عـــن عينيـــك
. تأخــذك غــاال إلــى فــضاء مفتــوح بــال ســقف، وال موانــع، وال حــواجز    

ومــا اســتغراق غــاال أو . فــضاء ال يوقفــه ســوى التقــاء المــاء بالــسماء
غرقها في ذلك الفضاء، إّال دليل الرغبة في الثناء على الحرية والهيـام          

ن، الــذي يــرفض الــرق ل لــنكأمــا رحلــة التــاريخ فتــتم عبــر إبراهــام . بهــا
ــالقوة، وربمــا لهــذه       ــى األشــياء ب ــرفض االســتحواذ عل واالســتعباد، وي

  . ن وغاال في إلهام فني واحدلاألسباب التقى إبراهام لنك
". اللوحـة الـسحرية  "أنا أخالف كثيرًا من الناس رأيهم فـي هـذه     

فأنــا أجــد أنهــا قــد فقــدت الكثيــر مــن رؤاهــا الفنيــة وإيحاءاتهــا، ومــن     
، وبمجـرد أن    "سحرية"ولتها الشعورية، وذلك بمجرد أن جعلوها       حم

، أو الوسـائل مـن خـارج فـضاء صـناعة الرسـم       "التقنيـة "تدخلت فيهـا   
، وبمجــرد أن حــددت المــسافة للوقــوف مــن اللوحــة،  )المنظــار(ذاتهــا 
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ــه        ــذي نتعامــل مع ــاني والقــراءات، هــو ال ــالفن الملهــم المتــدفق بالمع ف
  .ئط أخرى، أو مؤثرات، أو محدداتبشكل مباشر ،ومن دون وسا

العالية في التكنيـك عنـد      " المهارة"صحيح أن ما تشاهده يظهر      
ــم تعــد محــضة أو ناصــعة، أو       دالــي، ولكــن اللوحــة بتــدخل المنظــار ل

المتوخــاة فــي العمــل " الدهــشة"شـديدة الــوالء لجنــسها، وهكــذا تقــع  
معـه،  الفني ضحية لإلكسـسوارت المـستخدمة فـي التعامـل أو التعـاطي              

ويـــشتغل عقـــل المـــشاهد ووجدانـــه بالوســـائل ولـــيس بـــالمنت، وقـــد  
يعزى التواصل الذي نحس به تجاه المنت إلى براعة الوسيلة، ولـيس       
إلــى متــضمنات العمــل أو معانيــه أو موحياتــه، وهــذه هــي مــشكلة هــذه 

وهــي مــشكلة أفقــدتها الكثيــر مــن قيمتهــا الفنيــة، وأضـــعفت        . اللوحــة 
  .ذلك متعها الروحيةرسالتها الثقافية، وك

، وهـــي تـــدير ظهرهـــا للجميـــع، تجعلهـــم "غـــاال"كـــم هـــي رائعـــة 
خلفهــا، يتجــادلون ويتــذاكرون، ربمــا حــول قــراءة مــا تفكــر فيــه، وهــي  

تقــرأ علــى خــد البحــر كــل أحالمهــا   . تــسلم حواســها كلهــا للمتوســط  
  !القادمة من أقصى المدى، أو أنها القابعة خلف المدى

ــة الـــ   ــاء اللوحـ ــو إيحـ ــان  هـــذا هـ ــد، كـ ــه أو أحـــسه واحـ ذي أدركـ
  !!، ولكن ليس بالطريقة نفسها"غاال"هو اآلخر مثل " يحلم"

أعفوني من شـرحه لكلـم؛ ألننـي أن         . إيحاء اللوحة أكثر من ذلك    
ولكن كواحد من الجمهور الذي قدم . ارتكبت هذه الحماقة فسأشوهه

: للهــم دالــي لوحتــه ليفرحــوا بهــا، أو لينفــروا منهــا، مــن حقــي أن أقــو  
؛ لتبقـــى لوحـــة عـــامرة بـــالفن     "الـــسحرية"ليتهـــا ســـلمت مـــن اللعبـــة    

  !المحض
وســلفادور دالــي، المــدهش المفــاجئ دائمــًا، هــو رائــد المدرســة  
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السوريالية، وغالبًا ما تصدم أعماله المشاهد، سواء بموضـوعاتها أم          
تشكيالتها، وهو مشهور بشخصيته غيـر المألوفـة، وكـذلك تـصريحاته             

وكـل مــا ينجـز دالـي يخــتلط    . ة الـصادمة هــي األخـرى  وتعليقاتـه الغريبـ  
ــويم معاصــريه، اســتثنائي فــي         ــة، وهــو حــسب تق ــون بالعبقري ــه الجن في

  !فوضاه، وإبداعه، ونرجسيته التي ال يحدها حدود
لقـد كنـت   : "ولد في كاتالونيا في أسبانيا، ويقول دالي عن ذلك  

اسم فوالده أطلق عليه "أو أنني بديل، !! بنظر والدي نصف شخص  
أخيــه الـــذي كــان قـــد مـــات قبــل ثـــالث ســـنوات مــن والدة دالـــي، ثـــم     

لقد كانت روحي تعتصر ألمًا وغضبًا جراء النظـرات الحـادة        : "يضيف
، وربمـا  "التي تثقبني بحثًا عن اآلخر، الذي كان قد غاب عن الوجود   

كان هذا أحد األسباب التي فجرت عبقريـة دالـي، وبالتـالي فجـرت فيـه              
ل لالعتــداد بــالنفس، أو الغــرور فــي أحيــان كثيــرة، وكانــت  الــزخم الهائــ

، أو يكـون    "نـصف شـخص   "هذه طريقته للتعبير عـن رفـضه أن يكـون           
  .آلخر غاب عن الوجود" بديًال"

كــان دالــي يهــتم بمطالعــة نيتــشه، وفــولتير، وكــانط، وســبينوزا،     
واهــتم كــذلك بأعمــال ديكــارت، واســتند إليــه فــي إنتــاج عــدة لوحــات      

هكــذا تحــدث "د أن تعــرف علــى كتابــات نيتــشه، وبالــذات  وبعــ. رائعــة
،عمد إلـى إطالـة شـاربه ليكـون مثـل نيتـشه، وظـل محتفظـًا             "زرادشت  

كمـا اشـتهر بعـصاه التـي يـستند إليهـا            . بهذا الشارب إلى نهايـة حياتـه      
، وقـد رافقتـه هـذه     )وهـو بالمناسـبة مـن أسـرة ثريـة         (متشبهًا بالنبالء،   

سـتخدمها كموضـوع مـسيطر فـي معظـم          العصا في باقي حياته، وقـد ا      
  .لوحاته

تعرف دالي على بابلو بيكاسـو رائـد التكعيبيـة، كمـا تعـرف علـى            
ــوي  ــسي لـ ــشاعر الفرنـ ــون،    سالـ ــه بروتـ ــى أندريـ ــم علـ ــن ثـ ــون، ومـ  أراغـ
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وثالثــتهم مــن رواد الــسوريالية الحديثــة، ولكنــه بــشهادة الكثيــرين مــن   
ــًا، وهــو أحــد المــوقعين علــ       ــيهم جميع ــوق عل ــان "ى معاصــريه، تف البي

  .الذي يعد الرسالة التأسيسية للسوريالية" األول
، فهي فتاة روسية جاءت إلى باريس، وهـي لـم    )زوجته(أما غاال   

تتجــاوز التاســعة عــشر مــن عمرهــا، وقــد التقــت الــشاعر بــول إيلــوار      
وتزوجـــت منـــه، إلـــى أن وقعـــت فـــي غـــرام الفنـــان مـــاكس أرنـــست، ثـــم  

لي، وكانت تكبره بأكثر مـن عـشر   ارتبطت بعد ذلك حياة غاال بحياة دا      
سنوات، وظهر تأثيرها الكبير عليه، وعلى أعماله الفنية، إلى درجة أن       

معـًا، وكـان    " غـاال "دالي كان يوقع على بعـض لوحاتـه باسـمه، واسـم             
إن كل رسام جيد يريد أن يكون مبدعًا وينجز لوحات رائعة،      : "يقول

" غــاال"لــشديد بـــ وقــد يكــون ارتباطــه ا !!". عليــه أن يتــزوج زوجتــي 
ــره    ــه وعمـ ــده والدتـ ــة فقـ ــال 16نتيجـ ــد قـ ــًا، وقـ ــان  :  عامـ ــا كـ إن موتهـ

  ".الصدمة األعظم التي تعرض لها في حياته"بالنسبة له 
ســلفادور دالــي الــذي وضــع فــي هــذه اللوحــة غــاال التــي تتأمــل      
المتوســـط مـــن نافـــذة غرفتهـــا، كمـــا وضـــع فـــي نـــسختها األخـــرى، أو   

، الذي عـرف بمناهـضته للقـوة المـستبدة        نلصيغتها الثانية إبراهام لنك   
والعبودية؛ هو نفسه الذي يؤيد فرانكو المستبد فـي أسـبانيا، ويؤيـد          
هتلـر الــذي كــان موضــوعًا لــبعض لوحاتــه؛ ممــا دفــع الــسورياليين إلــى  
فصله تمامًا من الحركة الـسوريالية، هـذا باإلضـافة إلـى ولعـه الـشديد               

لـيس بإمكـانكم   : "صله بقولهلكن دالي رد على الذين زعموا ف    . بالمال
  ".طردي أو فصلي، فالسوريالية هي أنا

حياة دالي كلهـا إثـارة، ودهـشة، وجنـون، وعبقريـة، وتناقـضات،              
وهذا هو بالضبط ما كان يريده، كان يريد إعـادة اختـراع     !.. وفوضى

  !وليس بشروطنا نحن!.. العالم بشروطه هو
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 :سلمان بن عبدالعزيز
 " عمنا"و.. رجل دولة 

 الذي ظل معنا وحولنا

  
كان لقـائي األول بـاألمير سـلمان بـن عبـدالعزيز فـي بـاريس، فـي          

ــات ــر     . الثمانينيـ ــو أميـ ــان هـ ــة الـــسوربون، وكـ ــي جامعـ ــذًا فـ ــت تلميـ كنـ
الريـــاض، وقـــرة أعـــين أهلهـــا، وكـــان رجـــل الدولـــة، وصـــديق الثقافـــة   

  . والمثقفين
ة، التقيــت األميــر ســلمان فــي بــاريس ألننــي كنــت، وقــت الدراســ     

ــاض      ــحيفة الريــ ــب صــ ــديرًا لمكتــ ــل أيــــضًا مــ ــة  (أعمــ ــسة اليمامــ مؤســ
فـي بـاريس، وألننـي يومهـا كنـت كـذلك كاتبـًا، وقبـل مجيئـي                ) الصحفية

صـحيفة  (إلى بـاريس كنـت رئيـسًا للقـسم الثقـافي فـي الـصحيفة نفـسها                
.. تحــت النظــر .. كنــا دائمــًا البعيــدين عنــه، القــريبين منــه  ).. الريــاض

  !يط بنا من كل اتجاهوالمح.. النظر الغامر
ــم         ــي البنايــة رق ــب الــصحيفة ف ــر فــي مكت ــا األمي  بــشارع 90زارن

!).. فــوق نــادي البحــر األبــيض المتوســط  (الــشانزليزيه، الــدور األول  
كـــان مـــسرورًا أن يكـــون للـــصحف الـــسعودية مكاتـــب ومراســـلون فـــي    

تحدث إلى الـزمالء الـصحفيين فـي المكتـب،      !.. عواصم العالم الرئيسة  
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وبعـد الزيـارة خرجنـا    . هم، وأبدى غبطته بما رأى وشـاهد    وتحاور مع 
فـي  " الـوطن العربـي   "إلى الشانزليزيه، فأخذني معه إلـى مكاتـب مجلـة           

القريــب جــدًا مــن الــشانزليريه، وكــان فــي بــاريس       " مــاربوف"شــارع 
، "الـوطن العربـي   "يومها، من بين الصحف العربية المهمة، إلى جانـب          

ــة  ــي يملكهــا  " المــستقبل"مجل ويــديرها صــديق ســلمان المرحــوم   الت
  ". النهار العربي والدولي"نبيل خوري، و

كــان " الـوطن العربـي  "الـذي اسـتقبل األميـر سـلمان فـي مكاتـب       
المرحوم لطفي الخـولي، جلـس األميـر علـى مكتـب رئـيس التحريـر، ثـم             

هـذا هـو سـلمان بـن عبـدالعزيز المحـيط            . بدأ حواره مع لطفـي الخلـي      
عالمه العربي، والعـارف بكـل أحـالم أو أوهـام       بكل التحديات المحدقة ب   

وغيـر يـساريين، لـم أشـاهد علـى      . أو عنعنات مثقفي العـرب، يـساريين     
مالمح لطفي الخولي سوى االحترام الشديد لشخص األمير، ولألفكار         

وكــان يــصعب علــي، !.. التــي يطرحهــا، ســواء اتفقــا أو اختلفــا حولهــا 
 خليجيًا في نقاش طويل مـع       قبل أن أرى هذا اللقاء، أن أتصور أميراً       

مفكر من تيار لطفي الخولي، حـول مـستقبل العـرب، ومـستقبل العـالم؛         
  !فالمسافات بين الطرفين مترامية، أو هكذا نظن على األقل

كان ذلك اللقـاء بدايـة معرفتـي الحقيقيـة بـسلمان بـن عبـدالعزيز         
وقد التقيته، بعد ذلك، مرات أخرى فـي بعـض زيـارات الملـك فهـد              .. 
ــه – ــاريس، ومراســًال     -رحمــه الل ــذًا بب ــت يومهــا تلمي ــا مازل ــا، وأن  ألورب

كـان األميـر سـلمان، فـي جولـة الملـك            . صحافيًا من العاصمة الفرنسية   
فهد األوربية، يلتقـي الـصحفيين الـسعوديين فـي صـالونه الخـاص، فـي                 

ليؤكد لنـا دائمـًا   ! الفندق الذي يسكنه، أكثر من مرة في اليوم الواحد    
.. وكـل مـرة  .. فـي كـل يـوم    !.. وعمنـا " رئيـسنا "عنا، وأنه أنه منا وم  
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نجد عند األمير معلومات جديدة، أو أفكار جديدة، فهو قرأ هنـا، أو           
سمع وشاهد هناك، ليس فيما يخص الـسعودية فقـط، بـل كـل العـالم،               
وليس في السياسة فحسب، بل في كـل شـئون اإلنـسان وشـجونه، وال           

  ! لسلمان كل هذا الوقت للمتابعةنعرف، إلى اليوم، كيف كان يتهيأ
وبعـــد أنهيـــت دراســـتي فـــي الخـــارج، وعـــدت الـــبالد، وأصـــبحت   

كـان كـل شـيء     ) اليمامـة (رئيسًا لتحرير إحدى المطبوعـات الـسعودية        
في متابعات األمير سلمان يدهشني، كما يدهش زمالئـي اآلخـرين مـن           
ــن الــصباح         ــي الــساعات األول م ــد يفاجئــك ف ــر، فهــو ق رؤســاء التحري

كالمـــة تليفونيـــة، يبـــدي فيهـــا وجهـــة نظـــر، أو يـــصحح معلومـــة، أو  بم
يناقش رأيًا، أو يعاتب ويلوم، حول ما نشر اليوم، أي قبل قليـل، فـي                
المطبوعة التي أنت مسؤول عنها، ثم يسألك عـن مـصادرك، ويـضيف،       
من عنده، عن مصادره هـو، وهـذه المـصادر هـي أحيانـًا مـن الوسـائل                   

لحــري بــك قراءتهــا واالطــالع عليهــا، فأنــت  المتاحــة، التــي يكــون مــن ا 
صحفي، وهذا من صـميم واجباتـك، ومـن متطلبـات عملـك، وال ينبغـي         
أن تنتظر إلى أن يرشدك إليها مسؤول إداري، يفترض أنـه لـيس علـى           

وهنا كنا نتـذرع بـبعض األعـذار، وكنـا     ! مستوى قربك أنت من مجالك  
) بًا أبـيض طبعـاً   كـذ (نتخفى وراء بعض المبـررات، وقـد نكـذب أحيانـًا            
  ! من أجل الخروج من مأزقنا مع معلومات سلمان

بعــد تخرجــي بثالثــة شــهور فقــط، فوجئــت بــوزير اإلعــالم آنــذاك   
محمد عبده يماني يبلغني باختياري رئيسًا لتحرير مجلة        . المرحوم د 

اليمامــة، إلــى جانــب عملــي فــي جامعــة الملــك ســعود، عــضوًا فــي هيئــة 
ن الـذي رشـحني لهـذا المكـان هـو سـلمان           عرفت بعد أيام أ   . التدريس

وهنـاك  ! بن عبدالعزيز، فهـو أميـر الريـاض، ولكنـه كـذلك أميـر اإلعـالم               



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 250

األمـر األول هـو أن    . هـو وأنـا   " اليمامـة "أمران ملفتان فـي قـصتنا مـع         
اليمامة كانت وقتهـا تقـول كالمـًا ال تقولـه الـصحف األخـرى، والسـيما           

ــي الطــرح     ــث الجــرأة والجــدة ف ــان . مــن حي ــزمالء فــي مطبوعــات   فك ال
أخـــرى، وآخـــرون غيـــرهم، يتـــساءلون عـــن الـــسر وراء هـــذا الهـــامش   

واألمــر الثــاني، ! المتــاح لليمامــة، وهــو فــي الظــاهر غيــر متــاح لغيــرهم 
وهــو الــذي يفــسر األمــر األول، أننــي أتــذكر فــي بدايــة عملــي رئيــسًا       
ــديم،       ــارة القـ ــى اإلمـ ــي مبنـ ــلمان، فـ ــر سـ ــي األميـ ــان يلتقينـ ــر، كـ للتحريـ

خذني بلطفه وعطفه إلى المختصر في مكتبه، ثم يشرع فـي تـصفح      ويأ
العــدد الــصادر مــن المجلــة اليــوم، أمــامي؛ فيعلــق، ويبــدي مالحظاتــه،  
ــي،        ــصرف مع ــاملني ويت ــت أحــسه يع ــك صــراحة، كن ودون أن يقــول ذل
ويــــوجهني، بــــصفتي مبتعــــدًا عــــن المجتمــــع الــــسعودي، أيــــام البعثــــة   

د أن أدرك مـا طـرأ ويطـرأ علـى         الدراسية، بحوالي ثمان سنوات، والبـ     
ففهمـت وحـدي أن الهـامش الـذي نلقـاه           !.. هذا المجتمع من متغيرات   

في اليمامة، أو أننا أخذناه، هـو محاولـة لفرصـة تـسنح لـي لمزيـد مـن               
الفهم، طبعًا ما لبث األمير سلمان بعد ذلك أن تركنـا لمـصيرنا، ولكـن             

مان ويعـود إلينـا،   الشوق كـان كثيـر مـا يغالبنـا ويغالبـه فنعـود إلـى سـل            
  .وظل دائمًا البعيد القريب، والعكس أحيانًا صحيح

 شخــصيًا لــست مــدينًا لألميــر ســلمان فقــط بالترشــيح لمنــصب     
اإلعالمي المرموق الذي قـضيت فيـه حـوالي ثالثـة عـشر عامـًا، ولكنـي           
مـــدين لـــه بـــأن علمنـــي، وأرشـــدني، وأخـــذ بيـــدي، وحمـــاني ســـنوات    

" اليمامـــة"دقائي فـــي بـــاريس وقـــد اســـتقبل أصـــدقاؤه وأصـــ . طويلـــة
" المــستقبل"نبيــل خــوري فــي  : الجديــدة حينهــا بكثيــر مــن الترحيــب  

العربــي " النهــار"وحمــادة فــي " الــوطن العربــي"ووليــد أبــو ظهــر فــي 
الجديـد التـي حملتـه      " الـَنَفس "كتبـوا كلهـم عـن       .. وغيرهم" والدولي
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ــى الـــصحافة الـــسعودية واإلعـــالم الـــسعودي  " اليمامـــة" ــت،!.. إلـ  وكنـ
وزمالئـي فـي المجلـة، مغتبطـين بكــل كلمـة تـشجيع نقرأهـا أو نــسمعها        

  . في تجربتنا التي خضناها بسعادة كبيرة تحت رعاية رجل كبير
في بعض اللحظات الصعبة، حتى داخل المؤسـسة نفـسها، كنـت             

واألقـرب إلينـا،   " معزبنـا "أحس أن األميـر سـلمان هـو أخونـا وأبونـا و          
أو يكلف الشيخ عبداللـه البليهـد بتبليـغ         فالجأ إليه، فيتدخل شخصيًا،     

رسالته أو توجيهاته، لينتهـي كـل شـيء، ومازلـت أتـذكر بعـض لقـاءات                 
ــبعض أعــضاء المؤســسة     ــاء بعــض   ! أبــي محمــد البليهــد ب لغــرض إطف

  .مناطق الخالف
لم أشعر في يوم ما بأي حرج وأنا أزج األمير في أمور، داخلية 

! ي أنـه كـان وليـي بعـد اللـه     كهـذه، ال أدري لمـاذا، ولكـن ربمـا لـشعور     
فهو الذي جاء بي إلى هـذا المكـان، وعليـه، مـشكورًا، أن يظـل معنـا،                  

  .وحولنا
كــل رؤســاء التحريــر اآلخــرين فــي الــصحف األخــرى كــان لــديهم  
ــى ســلمان،          ــه األقــرب إل ــا كــان يحــس أن شــعوري هــذا نفــسه، فكــل من

ن، ويمتد بعض هذا الشعور إلـى الـصحفيين والمثقفـين العـرب اآلخـري             
مــن كــل األقطــار، فــسلمان هــو وجهــتهم عنــدما يفــدون إلــى عاصــمته،  
وهو مقصدهم عندما يلتقونه في أي مكان في األرض، وما زلت أذكر             

الــذي أقــيم فــي عــدة عواصــم  " معــرض المملكــة بــين األمــس واليــوم "
لندن، باريس، مونتريال، القاهرة، برشلونة، فقد كان سلمان، : عالمية

ويديرها، هو محور اهتمام اإلعالم واإلعالميين، الذي يرعى المناسبة 
وهو يجمع حوله كل الكتـاب والمثقفـين العـرب المقيمـين فـي الخـارج،                
أو أنهم هم يتحلقـون حولـه فـي مجلـسه، يوميـًا، ودائمـًا للحـديث عـن             
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ــالم العربـــي    ــوم المنطقـــة والعـ ــان . تجربـــة الـــسعودية، ولمناقـــشة همـ كـ
عـرض الفرصـة المواتيـة األنــسب    اإلعالميـون العـرب يعـدون مناســبة الم   

. لبنــاء األفكــار مــع شخــصية سياســية خليجيــة وعربيــة بحجــم ســلمان    
ولعلــي هنــا أشــير إلــى مالحظــة ملفتــة، وهــي أن عالقــة األميــر ســلمان   

هو، فهـم ليـسوا هنـا، فـي     " شخصه"باإلعالميين تنتهي حدودها عند     
مجلــــسه، إلجــــراء أحاديــــث أو مقــــابالت صــــحفية معــــه، وال أذكــــر أن 

حيفة واحدة نشرت مقابلة واحدة مع األمير سلمان في تلك األيـام،            ص
فليس هذا هو همه، ال مـن قريـب وال مـن بعيـد، بـل إنـه قـد يتـصرف            
مــع بعــض اإلعالميــين الــسعوديين بــبعض الجفــاف، عنــدما يحــس أن        
ــه          ــغ ب ــل لقــد بل ــه هــو، ب ــات المعــرض قــد تحــول إلي التركيــز فــي تغطي

ن طلــب مــن المــسؤول عــن اإلعــالم  الغــضب مــرة، فــي برشــلونة، إلــى أ 
التوقف عن أداء مهامه فـي العاصـمة البرتغاليـة، ألنـه وجهـه، أكثـر مـن               

ــصويره   ــدم تـ ــرة، بعـ ــو(مـ ــون    ) هـ ــل يكـ ــرض، بـ ــي المعـ ــه فـ ــاء تجولـ أثنـ
التصوير والتركيـز علـى زوار المعـرض والجنـاح الـسعودي، وحـين لـم          

سـموه  يأخذ هذا المسؤول توجيـه األميـر بحرفيتـه، وظـن أن مـا قالـه            
مجرد مـسحة تواضـع، غـضب غـضبًا شـديد، وطلـب إليـه أن يبقـى فـي                 

ولكــن، كالعــادة، فقــد كــان عمــر ذلــك   . الفنــدق الــذي يقــيم فيــه الوفــد 
  !قصيرًا جد.. الغضب قصيرًا

يوافقني زمالؤنا اإلعالميون في الداخل بأن األميـر سـلمان أقـل            
يت في ولقد قض. المسؤولين في اإلدالء بمقابالت أو أحاديث صحفية    

اليمامــة ثالثــة عــشر عامــًا وال أذكــر أننــي ظفــرت بمقابلــة واحــدة مــن     
  .سلمان بن عبدالعزيز

لـديهم شـعور   ) وأنا مـنهم (رؤساء تحرير صحف منطقة الرياض    
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بأن اهتمام األمير سلمان يقتصر عليهم، باعتبـارهم مـن المقيمـين فـي        
 منطقتــه، وأن صــحفهم تعــد تحــت واليتــه بحكــم منــصبه اإلداري، فهــم   

ينالون النصيب األوفر من اهتمامـه، ولكنـي عنـدما كلفـت بالعمـل علـى                
في عـسير، أدركـت غيـر ذلـك، فقـد         " الوطن"مشروع تأسيس صحيفة    

كان سموه متابعًا للمشروع منذ انطالقـة فكرتـه، وإلـى أن اسـتقر بـين            
واســتمر تعامــل األميــر معنــا علــى الــوتيرة نفــسها، فهــو    ! يــدي النــاس

يـا  : تب، ويلوم، ويوجه، فقلـت لـه يومـًا ممازحـاً       يهاتف، ويناقش، ويعا  
سمو األمير أنا لـست رئـيس التحريـر، أنـا رئـيس مجلـس اإلدارة، فأنـا                  

: غير مسؤول عمـا ينـشر فـي الـصحيفة، فكـان يـرد ممازحـًا هـو أيـضاً               
ــة وكــل واحــد يعــرف أوخيــه   " كــان األميــر علــى صــلة   " كلنــا أهــل قري

صحيفة، بل كان يكتـب، وينـشر    دائمة برئيس التحرير أيضًا، وبكتاب ال     
  .ردوده عليهم

" العـام الثـاني  "وكان األمير سلمان هو الذي رعا مناسبة مـرور    
في احتفال بهي أقـيم علـى شـرفه وفـي       " الوطن"على صدور صحيفة    

ــان،       ! عاصــمته ــون مــن كــل مك ــون وإعالمي ــال مثقف ــد حــضر االحتف وق
 مـرور خمـسين   وليلتها قدمت الصحيفة لألمير درعـًا تـذكاريًا بمناسـبة        

  ).اليوبيل الذهبي(سنة على توليه إمارة الرياض 
األمير سلمان موجود في تفاصيل مشاريع إعالمية مهمـة أخـرى       

، والشركة السعودية لألبحـاث،     "الشرق األوسط "مثل مشروع جريدة    
التــي تمثــل اليــوم الــدار اإلعالميــة األكبــر، واألوســع انتــشارًا، واألكثــر    

  !عالم العربي كلهإصدارًا، على مستوى ال
ــى        ــر ســلمان، كبيــر بالنــسبة إل تفــصيل صــغير بالنــسبة إلــى األمي
اإلعالميين كلهم، وهو أنه وقف يومًا ضد إلغاء صدور مجلة اليمامة،   
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عنــد " اليمامــة"عنــدما عــزم بعــض منــسوبي المؤســسة علــى ذلــك، فـــ    
ــاريخ الثقافــة        ــدنا، هــي جــزء مــن تــاريخ المنطقــة، وت ســلمان، كمــا عن

  .ي السعودية كلهاواإلعالم ف
ــه     ــالمثقفين، وهـــو ولعـ ــع األميـــر ســـلمان بـ هنـــاك ولـــع آخـــر يجمـ
بالتاريخ، فهـو قـارئ جيـد ونهـم لهـذا الفـن، وال سـيما مـا يتعلـق منـه                     
ــاكف، والعـــارف الحـــذق         ــو دائمـــًا المنـــاقش، والمنـ ــاريخ بـــالده، فهـ بتـ
بالتفاصــيل، وهــو شــغوف بــذلك ســواء فــي مجالــسه أو علــى مــستوى    

السبب رئيس داره الملـك عبـدالعزيز المعنيـة بتـاريخ        النشر، وهو لهذا    
وهـــو كـــذلك رئـــيس مركـــز أبحـــاث مكـــة  . المؤســـس، وتـــاريخ المملكـــة

المكرمة والمدينة المنورة، وال تقف اهتماماتـه الثقافيـة والعلميـة عنـد             
هــذه الحــدود، فهــو الــرئيس الفخــري لمركــز األميــر ســلمان ألبحــاث         

 فـي فريـق العمـل الـذي قـام           اإلعاقة، وقـد شـرفت شخـصيًا بالمـشاركة        
ــن       ــلطان بـ ــر سـ ــراف األميـ ــت إدارة وإشـ ــز، تحـ ــذا المركـ ــرة هـ ــى فكـ علـ
ســلمان، ولألميــر ســلمان أكثــر مــن كرســي بحثــي فــي الجامعــات، وهــو  
رئيس الصندوق الوقفي لجامعة الملك سـعود، وهـو مؤشـر واحـد مـن       

  .مؤشرات دعمه لبيوت العلم ومراكزه الكبرى
تـــه شخـــصيًا، وعـــن قـــرب، مـــن وال بـــد أن أنـــوه بـــبعض مـــا عرف

اهتمامه بالبحث العلمي وإدراكه ألهميته، ولنجاعته، بالنسبة إلى صانع   
ــر ســلمان مــرة، فــي مركــز أســبار للدراســات         ــا األمي القــرار، فقــد كلفن
والبحوث واإلعالم، بالقيام بعمل بحثـي ممـول ماديـًا مـن سـموه، وهـو        

لمطبوعــات التجاهـات الكتــاب وا " تحليــل مــضمون"عبـارة عــن دراسـة   
ــراق   ــي للعـ ــزو األمريكـ ــول الغـ ــث  . الـــسعودية حـ ــا البحـ ــد أن أنجزنـ وبعـ

المــذكور، الــذي اســتغرق منــا شــهورًا، اقترحنــا علــى ســموه، أن نقــوم  
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بنــشره فــي كتــاب مطبــوع يــستفيد منــه الدارســون والبــاحثون، فوافــق، 
  .وخرج البحث مطبوعًا في كتاب يتداوله للناس
ــر ســلمان أن نجــ    ــى األمي ــا عل ــة،   واقترحن ــل ســنوات قليل ري، قب

بحثــًا علــى المــستوى الــوطني، يــشمل جميــع منــاطق المملكــة، وينجــز  
ألول مــرة، حــول اســتخدامات اإلنترنــت فــي المجتمــع الــسعودي، فلــم     
يتــردد فــي مباركــة الخطــوة، وكتــب إلــى ســمو األميــر محمــد بــن نــايف  
بتبني البحث وتمويله، وقد أنجز، ذلك البحث بالفعل، وكان األول من           

وعــه شــموًال لجميــع منــاطق المملكــة، وكــل المتغيــرات الديموغرافيــه   ن
  .للسكان

ثم غادر سلمان بن عبدالعزيز إمارة الرياض إلـى وزارة الـدفاع،      
غادر العاصمة لكنـه بقـي فـي قلـوب أهلهـا، وسـيظل؛ فهـو الـذي شـيد                     

ــة  ــذه المدينـ ــت العـــرب "هـ ــا   " بيـ ــا وجمالهـ ــذي ألبـــسها رونقهـ ــو الـ وهـ
.. م مـن ذلـك أنـه أودع فيهـا مـن روحـه وعبقريتـه         وحللها األنيقـة، وأهـ    

  . عامًا، وهو يحتضنها بين يديه وجفنيه55حوالي 
وعندما تشرفت بزيارة سموه فـي مكتبـه فـي وزارة الـدفاع، كـان           

محمــــد آل الــــشيخ وزيــــر الــــشئون البلديــــة . فــــي المجلــــس معــــالي د
والقروية األسبق، وهو كان المسؤول في هيئة تطـوير مدينـة الريـاض             

بــل أن يــصبح وزيــرًا؛ فــذكر آل الــشيخ للحــضور، بكثيــر مــن اإلكبــار،   ق
ــزًا        ــرة، مــشيدًا ومعت ــة الكبي ــاء هــذه العاصــمة العربي ــر فــي بن دور األمي

  .بالسنوات التي قضاها تحت إدارة سموه
والحق أن سلمان ليس اإلعالم، ولـيس الثقافـة، ولـيس الريـاض؛          

حــد أصــحاب فحــسب، بــل إن ســلمان هــو كــذلك رجــل الدولــة، وهــو أ  
  .الرأي فيما يتعلق بمستقبل بالده سياسيًا وتنمويًا
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ال بد من أن أفرد، في يوم ما، مساحات أرحب للكتابة حول مـا            
ونحن، جميعنا،  !.. أعرفه عن سلمان، وهناك الكثير مما يعرفه غيري       

تهمنــا كــل جوانبــه، وكــل اهتماماتــه، لــيس اإلعالميــة أو الثقافيــة فقــط، 
  !.ة، واإلدارية، والسياسيةولكن أيضًا التنموي

 !فليكن ذلك في وقت قريب إن شاء الله
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 :صدام حسين

 يوم أن بكى الجميع
  

بغــداد جــزء مــن حلــم، وبغــداد جنــاح طيــر أخــضر يــرف داخــل    
ــة الرشــيد بمناســبة        ــى التــي أزور فيهــا مدين الفــؤاد، كانــت المــرة األول

عاصـــمة وقـــد عقـــد هـــذه المـــرة فـــي  . انعقـــاد أحـــد مـــؤتمرات العـــرب 
العباســين، وكــان شــعاره األمــن القــومي، فيمــا أذكــر إذا كــان البــد أن      

  !ال عاد. أذكر شيئًا من ذلك المؤتمر
  !ال أعرف بغداد من قبل، ولكنني أعرف جيدًا صدام حسين

هو رجـل طويـل، ممتلـئ الجـسم بحـذر، كـأي رجـل أخـر طويـل              
  !وممتلئ الجسم بحذر

س واحــدة تميــل إلــى إنــه يــشبه اآلخــرين، لــه قــدمان ويــدان ورأ 
  .االستدارة

وإنني أعرف صدامًا تمام المعرفة، فقد شـاهدته فـي التليفزيـون            
  .وفي الصحف والمجالت أكثر من مرة لسوء حظي وحظه معًا

 فهو يأكل، ويـشرب، وينـام، ولـه      - كما قلت  -إنه يشبه كل الناس   
زوجة، وعنده أوالد، كمـا قـرأت، وكمـا قـال لـي النـاس، والـدليل علـى                  
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 هـو مـا   - فيما لو كذب الرواة، وهم كثيرًا مـا يكـذبون   -عنده أوالد أنه  
أكدتـه حادثــة عـدي بــن صـدام بــن حـسين التكريتــي حـين ذبــح ذبحتــه      
المشهورة أحد العاملين في قـصر والـده، فـرددت الـصحف واإلذاعـات             

سـيطبق  ) أو عمر بـن عبـدالعزيز الـذي عـاش مـن جديـد       ( أن صداما   
الـضعيف األعـزل،    " الخادم"صافًا لـ   حد القصاص على فلذة كبده، انت     

المهيض الجنـاح، ولكـن مـا لبثـت تلـك الـصحف واإلذاعـات أن نـشرت،                  
الفرصـة  " الـرئيس القائـد   "ورددت، أن عائلة القتيـل قـد أفـسدت علـى            

ــاء ســيرة بطــل مــن         ــى هــذا العــالم المتــوحش، وإلحي إلعــادة العــدل إل
 لقـد فكـرت     .أبطال العـدل فـي التـاريخ اإلسـالمي، هـو عمـر عبـدالعزيز              

عائلة القتيل، وهي بكامل أهليتها الشرعية، وبدون ضغوط أو تهديد،   
أو حتــى خــوف مــن المــستقبل الغــامض؛ فأصــدرت عفوهــا عــن الحمــل 
الوديع عدي، مؤكدة أن ما حدث ليس قتًال عمدًا، فـالهراوة الملعونـة            
هي التي انطلقت وحدها من يد ابن الرئيس، ترعـد تزبـد كالمجنونـة،      

ى جمجمــة عامــل القــصر فترديــه علــى األرض جثــة هامــدة،  لتهــوي علــ
ليس فيها أي حركة أو حياة، ثم ماذا يساوي هذا الخادم من خسارة              
ــة         ــذه العائلــ ــزن هــ ــساوي حــ ــاذا يــ ــدي؟ ومــ ــوت عــ ــل مــ ــة، مقابــ لألمــ
المتواضعة، أمام حزن القيادة الرشيدة التي يجـب أن يخلـو قلبهـا مـن               

يما فيه مصلحة األمة؟ هذا أي كدر؟ لتستطيع التفكير بنقاء وصفاء ف    
فضًال عن أنه لم يعرف في تاريخ االبن أو األب أي حادثـة تـشبه هـذه          

  !الحادثة، فهم عادة ال يقتلون إال الوزراء وقواد الجيش
إنني ال أعرف بغداد، لكنها تعيش في القلـب، فهـي إحـدى             : قلت

ــة    ــا . عواصــم عــز الحــضارة العربي ــى العكــس  –أن  أعــرف صــدام  – عل
لذي ظل يعيش خـارج القلـب، وحجـة القلـب العنيـد فـي هـذه         حسين، ا 
؛ هـي أن فـي صـدام شـيئًا يختلـف      )غيـر المهمـة بكـل المعـايير     (الجفوة  
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عن اآلخرين، شيء يؤذي العين، ويدمي الفـؤاد، شـيء تـراه بوضـوح،       
وال مجال لالختالف عليه، وقد أكدتـه لـي بغـداد منـذ أن وضـعت أول        

  .خطوة على ترابها النابه
نحــن اآلن فــي مدينــة الرشــيد،  .. قــد وصــلنا إلــى بغــداد  نعــم، ل

وهذا صدام مغروس في كل ركن من المطار، وإننا لننهب الطريق إلى      
الفندق المعد إلقامتنا، وهذا صدام أيضًا يقابلنا في طريقنا، أكثر من     
عشرين مرة، في الشوارع والميادين والساحات التي اجتزناهـا، صـور           

  .نتصبة كأنها نصب إبليسوصور من كل األحجام، م
لعـل  : قلنـا " فلـسطين "في فندق ) طبعًا(وعلى الوسادة الخالية    

فــي األمــر مــا فيــه، فهــذا اليــوم هــو حتمــًا عيــد مــيالد الــرئيس، يعــيش   
  !!الرئيس

لكننـا لــم نـسعد طــويًال بحـالوة هــذا االكتـشاف، إذ أكــد لنـا فــي      
م يولد في هذا صبيحة اليوم التالي كل المتابعين لتاريخ فخامته، أنه ل   

ــا       ــوم مــن األســبوع، قلن ــد  : الــشهر مــن العــام، وال فــي هــذا الي هــو عي
ــا. وال هــذه: زواجــه إًذا؟ قــالوا  ــك، : قــالوا: عيــد تنــصيبه : قلن وال تل

وبعــد أن استعرضــنا كــل مــا نعــرف مــن مناســبات وأعيــاد عنــد العــرب   
" اقتـرح "إن فخامتـه    : ند الجن واإلنـس، قـالوا لنـا ببـساطة         والعجم، ع 

علــى رئــيس بلديــة العاصــمة تــزيين الــشوارع العامــة وغيــر العامــة بمــا    
يليــق بهــا، وهــل يــستطيع رئــيس البلديــة أن يفكــر فــي أي شــيء أخــر     

  !غير صور الزعيم؟" يليق بها"
ــة للـــــشعب        ــن الحريـــ ــرة المتاحـــــة مـــ ــساحة الكبيـــ ــذه المـــ إن هـــ

ي نفــسها التــي كانــت تجعــل أصــدقاءنا مــن المثقفــين   وللمــسؤولين، هــ
واإلعالميين العراقيين يستأذنون من مجلسنا حين تحبك النكتة، وهي         
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قليًال ما تحبك، فتمس الذات العلية في بغداد، وفـي هـؤالء مـن كـانوا          
يخافون علينا حتى نحن، فيتوددون إلينا بإعالن التوبة، وعدم العودة          

حـة أو الجريمـة، التـي قـد تجرنـا أو تجـرهم       إلى اقتراف مثل هذه الجن 
إلــى حبــل المــشتقة، أو عفــوًا إلــى مــسدس الــرئيس ذاتــه، فهــو يفــضل    
ــسامي        ــسدس الـ ــذات المـ ــسه، وبـ ــسماء بنفـ ــدل الـ ــق عـ ــًا أن يطبـ دائمـ

  !أقلها أنتم راحلون، أما نحن فباقون: وهم يرددون أحيانا. الكريم
  !ال، حتما فهذه ليست بغداد التي تعيش في قلبي

 بغــداد الطيــف والحلــم شــيء آخــر غيــر مــا أرى ومــا أســمع،    إن
أعنــــي عمــــر بــــن (وإن هــــذا الــــشخص الــــذي يعــــيش خــــارج القلــــب، 

، هو الذي يسد بينـي وبـين بغـداد الرؤيـة، ويقـيم         )عبدالعزيز الجديد 
  .هذا الهرم من المجهول والغامض

أمــا شــوارع بغــداد، وخــوف النــاس، وهــذا البــؤس الــذي يخــيم      
يــث األرامــل واأليتــام، حيــث المــرض والجــوع،    علــى حــي الــشهداء، ح 

فكلها أكـدت فـي داخلـي ذلـك الـشيء الـذي يجعـل صـدام يختلـف عـن                     
إنه الشيء الذي ال يجعلني أفكر أصًال في االقتـراب مـن أي             . اآلخرين

، أو بطـل تكريـت إن صـحت      "المهيـب "شخص يخلقه الله على شاكلة      
  . الروايات

مستديرة كل مـا خلـق   لقد جمع صدام في تلك الجمجمة شبه ال       
  .الله من غطرسة، وجنون، وعظمة في األولين واآلخرين

إن هــذه مــسألة تعنينــي وحــدي، وصــدام  : ال بــأس فقــد تقولــون 
وأنــا بــدوري، فــي  . اليهمــه فــي شــيء أن يعــيش فــي القلــب أو خارجــه  

هذه اللحظة من التجلي، أعلن لكم أنـه ال يهمنـي، أنـا أيـضًا، كـل هـذا          
 هذا الكم من الخـوف فـي بغـداد، وال يهمنـي           الحشد من الصور، وكل   
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  !كون الزعيم المجيل طاووسا كامًال أو نصف طاووس
صــحيح أن فخامتــه كــان يعكــر المــزاج بطريقــة إدارتــه لجلــسات      
القمــة، ولكنهـــا برهــة مـــن الوقــت، ثـــم نرحــل بعيـــدًا عنــه، وعـــن لغتـــه      

  . المستعلية، وعن مسدسه، وصوره ومجسماته
!  غضب صـدام بـل استـشاط غـضباً    - كرام  يا سادة يا   -ويومًا ما 

فالــشيخ ســعد العبداللــه لــم يوقــع لــه دون مناقــشة علــى الملفــات أو         
عـزت إبـراهيم،   : األوراق التي جـاء يحملهـا إليـه شـخص أخـر يقـال لـه             

إن هــذا األخيــر كــان مــصابًا فــي إحــدى    : وتقــول الروايــات الــصحيحة 
نــه الكــويتي،  أذنيــه بــداء يمنعــه مــن الكــالم والــسماع والحــوار مــع قري    

فاكتفى باإلشارة إلى موضع التوقيع، مهـددًا ومتوعـدًا، ومنـذرًا بالويـل           
ــور،  ــه فقــط  (والثب ــذكرت    )هــدد بعيني ــت الكويــت غلطــة حــين ت ، فارتكب

ومـن الـذي يـستطيع      . كرامتها، فأغضبت عزت إبراهيم وصدام حـسين      
  في هذه الدنيا أن يغضب صدام حسين؟ 
ها لـم تكـن تـدري أن حـامي     الكويت استطاعت أن تفعل ذلك، لكن 

بـل لعلهـا تبـدو    .. حمى العروبة كان ينتظر هذه الفرصـة بفـارغ الـصبر     
وكأنهــا جــزء رئــيس مــن الــسيناريو المعــد للــشروع فــي تنفيــذ أطمــاع    

  . الطاووس في الكويت وفي المنطقة
 فـي الليلـة نفـسها لمئـة       -مجرد إشارة –وفعًال أشار الجار الشهم     

ترحًا عليهم بأن يذهبوا في نزهة برية،       مق" عربي عراقي "ألف جندي   
وكانـت تلـك الـضاحية    . إلى ضاحية مـن ضـواحي اإلمبراطوريـة القادمـة         

هي الكويت، ثم صحونا ذلـك الخمـيس المـشؤوم علـى الفاجعـة، عربـي                
يـــشرد عربيـــًا، يقذفـــه خـــارج الجغرافيـــا، وخـــارج التـــاريخ، يدعـــه فـــي  

  .بال أرض وال وطن.. العراء، ال ماء وال خال
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  ! صدام حسين الوطنسرق
ــدف    ــزعيم، وبهـ ــضب الـ ــد"عـ ــرض   " توحيـ ــي، وبغـ ــوطن العربـ الـ

 إن شـاء  -المشروع الكبير في لم شمله تحت لـواء واحـد، هـو لـواؤه      
 فعــل مــا فعــل، وإن كنــا نتــذكر، فإنــه قبــل أشــهر فقــط كــان هــذا    -اللــه

الــزعيم نفــسه يعقــد مــؤتمرًا فــي عاصــمته عــن األمــن القــومي العربــي،    
تــرى ! كــم كــان مخلــصًا ونقيــًا هــذا الــزعيم!..  أجنبــيدفعــًا ألي معتــد

هل كان كل ما ينويـه، هـو أن يفـسح الطريـق لجيـشه هـو وحـده، فـال                    
  تضايقه الجيوش الغازية األجنبية األخرى؟

هذا خطأ، ولكن الزعيم : وقال) عرب وعجم (انتقض العالم كله    
الهائل ظـل يطـّل مـن فـوق سـاخرًا مـن كـل مـا يـسمع، هازئـًا بكـل مـن                        

ــه   ــوته إليــ ــع صــ ــؤتمر    : يرتفــ ــة المــ ــة، ومنظمــ ــة العربيــ ــس الجامعــ مجلــ
اإلسالمي، ومجلس التعاون الخليجي، والقمة العربية، ومجلس األمـن،         
ودول العالم من الشرق إلى الغرب، وحلفاؤه أنفسهم من العـرب وغيـر       

  .العرب
كان الزعيم الضخم الهائل ما زال يطل مـن فـوق، وال يـسمع إال     

  !صوته
  !د، وحده، وال أحد سواهصوته هو وح

ثــم احتــشد العــالم كلــه بأســلحته ونيرانــه علــى حــدود الكويــت،     
  !ولكن الرئيس ظل ال يسمع إّال صوته

����� 

ــا هــذا، ال يــصدقه        ــا العربــي هــذا، فــي زمنن مــا حــدث فــي عالمن
  !عقل
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  . رجل قرر االنتحار، وهذا طبعًا شأنه، وما حسابه إّال على الله
نتيجـة لـذلك االنتحـار، وأمـا أن يبـارك         أما أن ينتهي شعب كامـل       

العرب هذه النتيجة النبيلة، فهذا ما ال يمكن أن يفهمه أحـد،        " بعض"
  !أو أن يصدقه أي عقل

" ذليًال"، على أن يعيش "كريمًا"صدام حسين فضل أن يموت 
  .كما يقول

في رأيه، هو أن يعيد الكويت إلى الكـويتيين،         " الذليل"والعيش  
والمـــوت الكـــريم، . إلرادة العـــالم" إذعانـــًا"، ورضـــوخًا لمنطـــق الحـــق

بمقتـــضى فهمـــه، هـــو أن يغـــادر الحيـــاة بعـــد أن يكـــون قـــد أفنـــى كـــل  
العراقيين، وبعد أن يكون قد قـضى علـى كـل مقـدراتهم، ومكتـسباتهم        

  .الحضارية
، العرب له الحق في أن يختار نوع الميتة التـي      "دوتكيشوت"و  

اق دون استــشارة أحــد مــن يــشأ، ولكــن هــل مــن حقــه أن يقــذف بــالعر
  !أهله إلى فوهة الدمار والمهلكة الحتمية؟

وإذا كـــان الـــشعب المـــسكين المـــروع دائمـــًا بالقتـــل والــــسحل       
ــه          ــول كلمت ــي يق ــد ك ــم يجــد الفرصــة المناســبة بع ــسجون، ل ــواع ال وأن
النهائيــة فــي هــذه الحــروب، وفــي جميــع الحــروب التــي خاضــها صــدام     

 والمتفـرجين والمـشجعين مـن       حسين باسمه، هـل كـان يجـوز للنظـارة         
العــرب المريــدين للــصدام، أن يــدلوا بــشهاداتهم المتتابعــة، المتواليــة،  
الحمقــاء علــى شــرعية التهالــك علــى المذبحــة التــي يعرفــون ويــدركون   

عنــدما ركــزت ! أنهــا لــن تبقــى ولــن تــذر؟ وكــان ذلــك مــا حــدث بالفعــل
ق، مخلفـة   قوات التحالف أعالمها على أطراف بغداد، أو أطـراف العـرا          

  !وراءها أشالء جيش العراق



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 264

هــل كــان يجــوز لهــم أن يــشجعوا الــزعيم المجنــون علــى التهــور، 
ــد مــن         ــى مزي ــره إل ــى أم ــوب عل ــشعب المــضطهد المغل ــدفعوا بال وأن ي

ــرة، أي المـــوت،    "التـــضحيات" ــرة مثـــل كـــل مـ ــذه المـ ، وقـــد كانـــت هـ
  !والدمار، والشتات الذي ليس بعده شتات؟

ــو للح   ــن أن نــــصدق ولــ ــدة، أن المــــشجعين  هــــل يمكــ ــة واحــ ظــ
والمتفرجين كانوا يعتقدون، ولو بنسبة ضئيلة، في نصر الزب لصدام          
ــانوا ال       ــرب؟ وإذا كـ ــك الحـ ــرب كتلـ ــي حـ ــراق فـ ــيش العـ ــسين أو لجـ حـ
يفكرون أبدًا في أي نصر للعراق، ولجيش العراق، فما الهدف إًذا من          
دفعـــه هكـــذا، وبكــــل هـــذه الحماســـة إلــــى المهلكـــة، وتـــشجيعه علــــى       

تحار، بدًال من األخذ بيده، وترشيده في مسيرته، حتـى لـو وصـل            االن
األمر إلى أن يطلبوا إليـه العـصيان علـى قائـده الـذي يريـد أن ينتهـي،                   

  !وأن ينهي معه كل شيء؟
مـــــا الهـــــدف الحقيقـــــي الـــــذي كـــــان يـــــسعى إليـــــه المتفرجـــــون   

، بحـسب   "كريمـاً "والمشجعون؟ هل هو أيـضًا أن يمـوت العـراق كلـه             
كمـا هـو المنطـق      " ذلـيالً "حسين، عوضًا عن أن يعـيش       مفهوم صدام   

  . المقلوب األهوج
  !ياللغباء!.. الحرب؟

تذكرت هذه العبارة العظيمة للشاعر الفرنسي جـاك بريفيـر وأنـا            
أتأمــل حــال حـــاكم العــراق، وحـــال شــعب العـــراق، وحــال المـــشجعين      

  !والمتفرجين من المريبين والدجالين والتائهين
حقيقيـة  " قـضية "وهـل هنـاك   ! يها األغبياء؟ لماذا نموت أصًال أ   

صميمية نموت من أجلها؟ هـل مـسألة أن ال تعـود الكويـت إلـى أهلهـا                  
الذين شـردوا وقتلـوا قـضية، البـد أن نمـوت مـن أجلهـا؟ هـل المـوت                    
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من أجل الباطـل استـشهاد وتـضحية؟ وهـل المـوت مـن أجـل الرعونـة                  
  والصلف والعناد، هو الطريق إلى المجد والجنة؟

  !ذا نموت أصًال أيها األغبياء؟لما
هـل مـن العقـل أن    . فحتى لو كانت الحرب من أجل قضية عادلـة     

ــرص          ــن فـ ــغ مـ ــر وأبلـ ــب أكثـ ــرص المكاسـ ــن فـ ــم تكـ ــا إذا لـ ــدم عليهـ نقـ
أال يكفينا ما لحق بنا ! الخسارة؟ هل تنقصنا مناسبات تدمير أخرى؟   

من ضـياع، ومـن تبديـد للقـدرات، والمقومـات، والقـوة طـوال تاريخنـا              
المعاصر المنهك بالهزائم والضياع، والحافـل بأنمـاط ثـرة مـن الجهلـة،              

  والمتغطرسين، وطواويس المجد الزائف، والسياسات البلهاء؟
مــا حــدث ال يمكــن أن يــصدقه أي عقــل، ألنــه تــم بمباركــة مــن      
الكثيرين من المؤيدين والمشجعين، بينهم المنتفعون، وبينهم الثعالـب         

ات التـي تقـاد كمـا تقـاد الخـراف إلـى المرعـى،               الماكرون، وبينهم اإلمع  
  .أو أحيانًا إلى المسلخ

ــاك حــسابًا طــويًال ســيفتحه شــعب العــراق مــع        ــا نظــن أن هن وكن
المــشجعين والمؤيـــدين والمتفــرجين، ســـيفتحونه بعــد أن تـــضع هـــذه    
الحــرب أوزارهــا، وبعــد أن ترتفــع قــوائم الخــسائر، وبعــد أن تتــصاعد    

ــان ا    ــغ عن ــام المآســي، فتبل ــسماءأرق ــون المــشجعين   . ل ــسأل العراقي سي
لمـــاذا دفعـــتهم بـــالملعون إلـــى مزيـــد مـــن : والمتفـــرجين هـــذا الـــسؤال

التهور حتى أهلكنا، وحتى قـضى علـى كـل طموحاتنـا وتطلعاتنـا نحـو               
البناء والخير؟ سيسألون بحرقـة وغـضب لحـساب مـن كـان كـل هـذا؟               
ومن أجل أي قـضية حـدث كـل الـذي حـدث؟ عنـدها فقـط كنـا نعـرف                   

ه ســــيتحطم كــــل الكــــالم، وستكتــــسي الوجــــوه مــــن جديــــد بالعــــار أنــــ
  !وعندها أيضًا بكى الجميع، ولم يضحك أبدًا أحد! والخجل
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  !إن ما حدث في عالمنا العربي بالفعل ال يصدقه أي عقل
ما زالت شعوبنا، مع األسف، تعطي الدليل تلو الدليل على أنها            

حقيقــة مــن الزيــف  غيــر قــادرة علــى التمييــز، وغيــر قــادرة علــى فــرز ال  
  !والصدق من الكذب

يكفي أن تلوح لهـا بقـضية فلـسطين لتكتـب سـلفًا اسـمك الكـريم                 
  .في رأس قوائم الشهداء واألبرار والصديقين، وأولياء الله الصالحين

ــى شــبه         ــه بعــض هــذه الــشعوب، هــو أنهــا عل ــت تبدي ــذي كان فال
جل  بأن صدام حسين إنما يموت من أ  -إن لم تكن قناعة تامة    –قناعة  

فلـسطين، وأن هــذا العــالم إنمــا يقاتـل صــدام؛ ألنــه يخــشى أن تحــدث   
بالفعل المعجـزة، فنفيـق ذات يـوم مـن نومنـا الهـادئ الهـانئ، لنجـد أن                   
أبــا عــدي يحتبــي فــي إحــدى الــساحات فــي مــسجد القــدس، بعــد أن      
يكــــون قــــد قــــضى علــــى كــــل اإلســــرائيليين فــــوق كامــــل األراضــــي         

  !الفلسطينية
 هـذه الـشعوب، هـو أنهـا كانـت متأكـدة          والذي كانت تبديه بعض   

 من أن صدام حـسين هـو المجـدد العظـيم،        -أو شيء قريب من ذلك    –
الذي يولد على رأس كل قـرن، فهـو الـذي سينتـشل اإلسـالم مـن كـل                   
مـــا يحيـــق بـــه مـــن دس وكيـــد ومـــؤامرات، ومـــا هـــذه القـــوى الدوليـــة  
الــصليبية التــي انقــضت عليــه مــن كــل صــوب إال قــوى الــشر، التــي ال     

  .ريد لهذا الدين الحنيف الخير، أي خيرت
  ...عجيب

  !عجيب كل هذا الذي سمعناه، وكل هذا الذي رأيناه
مــن صــدام حــسين؟ ومــا عالقتــه الفعليــة بجميــع الحــروب التــي      
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خاضها العرب ضد إسرائيل، ومن أجل فلسطين؟ من صدام حسين؟           
ومـــا عالقتـــه بالـــدين ضـــمن إيديولوجيـــة الحـــزب، وضـــمن ســـلوكيات   

نفسه، وضمن تصرفاته؟ وهذا البكاء على صدام وعلـى شـعب     الحاكم  
العـراق لمـاذا لـم نـسمع مثلـه أو شـيئًا منـه علـى الـشيخ جـابر أو علـى            

  شعب الكويت؟
ــب إلــى الــنفس،          الحــديث عــن فلــسطين وعــن اإلســالم أمــر محب
قريب من كل قلب، ولكن هل نقبله من أي أحد؟ وهل يكون وقعه في 

لقد كان صدام حسين في مثل هذه . ًاصدورنا قويًا من أي أحد أيض
  .الموضوعات هو فعًال، أي أحد

الغيــرة علــى أي شــعب عربــي، والوقــوف فــي وجــه أي انتهاكــات    
يتعرض لها؛ هو واجب تحتمه روابـط العقيـدة والـدم والمـصير، ولكـن          
مـن شــعب العـراق؟ ومــن شـعب الكويــت؟ نحـن كنــا مـع األصــوات التــي      

ــد      ــع مــن أجــل العــراقيين، بــل لق  كنــا فــي مقدمــة األصــوات التــي     ترتف
ارتفعــت مــن أجلهــم، منــذ أن ناشــدنا صــدام حــسين العمــل علــى حقــن  
ــن      ــو بالقدرنفـــسه مـ ــواتًا تعلـ ــا نريـــد أن نـــسمع أصـ ــا كنـ ــائهم، ولكنـ دمـ
ــان       ــذين كـ ــسعوديين الـ ــل الـ ــن أجـ ــويتيين، ومـ ــل الكـ ــن أجـ ــاس مـ الحمـ
يتهددهم الخطر، والـذين كانـت تحتـشد القـوات العراقيـة علـى حـدود                

  .مبالده
إنـــه لـــو حـــدث ذلـــك، أي لـــو تعالـــت جميـــع األصـــوات فـــي وجـــه  
االعتداء على دولة عربية، وفي وجه االنتهاكات التي تعرض لها شعب    
عربي؛ لكانت األمة قـد وجـدت نفـسها اليـوم أمـام وضـع آخـر مختلـف،               

  .فلربما كانت فرص السالم واالطمئنان أرحب وأوسع
ميــع األبــواب نعنـي بالتحديــد أن صــدا حــسين كــان ســيجد أن ج 



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 268

مغلقة في وجهه، وأنـه سـيرى أن كـل المنافـذ موصـدة أمامـه، بـالحق،              
  .باإلنصاف، بالعدل

ــور      ــشجعين، وجمهــــ ــة المــــ ــضًا أن جوقــــ ــد أيــــ ــي بالتحديــــ نعنــــ
ــاذل،       ــوقفهم المتخـ ــن مـ ــوا عـ ــن أن يتخلـ ــن الممكـ ــان مـ ــرجين؛ كـ المتفـ
االنتهازي، المريب، لينصفوا شعبًا عربيًا هو شـعب الكويـت، ولينقـذوا            

  .ًا عربيًا آخر، هو شعب العراقشعب
كيف يمكن أن يصدق أي عاقل أن الهدف هـو فلـسطين؟ وهـل              
فلـسطين تحتــاج إلــى أن ينتحــر المأسـوف عليــه صــدام حــسين؟ وهــل   
تحتــاج إلــى أن يقــدم شــعبه وبــالده زادًا للنــار فــي حــرب خاســرة بكــل    

الـرئيس األرعـن الفرصـة    " يفـوت "المقاييس؟ ألـيس مـن المفـروض أن         
 - كمــا يــرى - تلــك التــي جــاءت - كمــا يــسميها -وى الــصليبيةعلــى القــ 

يفــوت عليهــا الفرصــة، فينــسحب مــن    : لتحطــيم القــوة العراقيــة، نقــول  
ــدخره        ــشباب العراقــي، كــي ن ــظ ال ــا، ويحف ــى أهله ــدها إل الكويــت، ويعي

  .لليوم المناسب، وفعًال من أجل فلسطين
ضمن أي حسابات قدم صدام حسين نفسه وجيشه، على طبـق           

المناســـبة الـــسانحة لذبحـــه " القـــوى المعاديـــة"، كـــي تجـــد مـــن ذهـــب
وتدمير جيشه؟ والمشجعون والمنافخون واالنتهـازيون، مـا المكاسـب          
ــي كــانوا ينتظرونهــا لــصدام حــسين؟ والجــيش العراقــي؟ ولــشعب         الت

  .العراق؟ حينما ظلوا بكل الوسائل يدفعونه إلى ما وصل إليه
  !ما الذي حدث أيها األغبياء؟

إلـى قـوائم الخـسائر أمـر أضـحى يثيـر الرعـب فـي قلـب            إن النظر   
وكـــل هـــذه . كـــل مخلـــص لهـــذه األمـــة، ولمـــستقبلها القريـــب والبعيـــد  

صـدام حـسين علـى اإلسـالم، وبفـضل       " غيـرة "الخسائر حدثت بفضل    
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ــى    ــر فلــسطين "تطلعــه الــشديد إل ، وبفــضل جوقــة المــشجعين   "تحري
حـدث لهـا مـن    لقد انقسمت األمة كما لم ي   . والمتفرجين على المذبحة  

قبــل، ولقــد تعمقــت جراحاتهــا، وزادت فــرص انــشقاقاتها وعــداواتها،    
  . وشحناتها المريرة

لقــد أهــدرت الكثيــر مــن األرواح، وأهرقــت الكثيــر مــن األمــوال،      
وتحطمت الكثير من اآلمال في غير ما قضية، وفي غير ما هدف نبيل 

  .ونظيف
  .ًا وخذالنًالقد ازددنا ضعفًا، وازددنا هوانًا، وازددنا تشوه

أما فلسطين ما دام الحـديث يحلـو دائمـًا عـن فلـسطين، فيكفـي                
أن نــذكر بــأن ممــا جنتــه إســرائيل نتيجــة الحــرب التــي أرادهــا صــدام       
ومشجعوه، ال تتعـدى هـذه النقـاط، وهـي بـسيطة فـي مفهـوم األدعيـاء                  

  .والكذابين
 علــــى المــــستوى الــــسياسي، وعلــــى –تعــــاطف عــــالمي جديــــد 

 نتيجة التهديد الخطيـر الـذي تـشكله، طراطيـع         – مستوى الرأي العام  
  .سكود على أمن إسرائيل واستقرارها ومستقبلها في البقاء

بالمقابل، تقويض كل ما بنته الدبلوماسية العربية فـي الـسنوات          
األخيرة الماضية من أجل خلق أرضية مالئمة تساعد علـى فهـم عمـق        

لـى التعـاطف المنـصف    المأساة الفلسطينية، وبالتالي تسهم فـي الـدفع إ    
 .معها

عــــدو العــــرب "انهيــــال المــــساعدات العــــسكرية والماليــــة علــــى  
الشنيعة التـي  " المخاطر"نبوعًا من إحساس العالم بـ    " والفلسطينيين

ــوائم هــذه المــساعدات بــدأت بـــ          ــاء اإلســرائيليين، وق ــق بـــ األبري تحي
دول ، مــرورًا بمليــارات الــدوالرات مــن أمريكــا وألمانيــا و "البــاتريوت"
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المجموعـــة األوروبيـــة، وهـــي لـــن تنتهـــي إلـــى أن يـــشاء اللـــه، ويـــشاء   
المتهـالكون علـى هـذه المعونـات بـأن يتنبهـوا إلـى مخـاطر مـا يفعلــون،          
ــًا    ــا لـــن تزيـــد عـــدونا إال تفوقـ وهـــي بالفعـــل المخـــاطر الحقيقيـــة، ألنهـ
جديدًا، يضاف إلى قوته التـي ظلـت دائمـًا مرعبـة للمنطقـة كلهـا وبـال                 

لى الرغم من كل ما يـوهم بـه أدعياؤنـا الدونكيـشوتيون      منازع، هذا ع  
 .من أمثال صدام حسين، من أننا قوة ال تقهر

ثم بعد هذا كله، أو قبل هذا كلـه، الخدمـة النـادرة التـي تهيـأت                 
ــردد حــول       ــرة والت ــذكر، وهــي تبديــد الحي ــاء ي إلســرائيل، دون أي عن

ن أجلهـا   مسألة مقضة مقلقة، وهي بصيص قوة عربية متنامية بذلت م         
أجــل . ، وهــي قــوة العــراق )ال ســيما مــن دول الخلــي (أمــوال كثيــرة، 

فإسرائيل لم تكن تعرف قبل هذه الحـرب كيـف يمكـن أن تـتخلص مـن             
ــى أن       ــة فــي العــالم، إل هــذه القــوة المتناميــة؟ وضــمن مــشروعية مقبول

 .تطوع صدام حسين بهذه القوة في فوهة الموت

 !عجيب ما حدث في عالمنا العربي

  !ذا ال يمكن أن يصدقه أي عقلكل ه
ثـم توالــت الكــوارث علــى العـراق والعــراقيين، إْذ تربــصت أمريكــا   
ــر، وحــشدت حلفاءهــا األوروبيــين، للوقــوف فــي       بــصدام، بعــد التحري
وجهـه، وبحجـة التفتـيش عـن أسـلحة الـدمار الـشامل، وإيـواء القاعــدة         
ــادت       ــراقيين، عـ ــي للعـ ــصر ديمقراطـ ــين عـ ــة تدشـ ــساعدتها، وبحجـ ومـ

كا هـذه المـرة تطلـب رأس صـدام نفـسه، فغـزت العـراق، واحتلتـه،                 أمري
ونشرت فيـه الفوضـى، والفـساد، واإلرهـاب، وجردتـه مـن كـل مقوماتـه                
اإلنسانية واالقتصادية والثقافية، ثم غادرته بعد أن تركته نهبًا للحرب 

ال، بـــل إنهـــا . األهليـــة، والتفجيـــرات، والتـــصفيات، والطائفيـــة المقيتـــة 
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لدًا من أقـوى وأهـم بلـدانهم، وأكثرهـا حـساسية، وهـي         سلبت العرب ب  
 إلـى نظـام يظهـر نفـسه علـى أنـه مـن             - عـن علـم أو غيـر علـم         -سلمته  

أشر خصوم أمريكا ذاتها في المنطقة، وهو النظـام اإليرانـي العنـصري      
  .المتشدد

انتهــى العــراق، وانتهــت معــه الكثيــر مــن آمــال العــراقيين، وآمــال     
ة الـشمالية إلـى الـوحش المتـربص الـذي         العرب، وتحـول حـارس البوابـ      

  !تسيره إيران وفق ما تشاء وما تريد
مـشروع مفـزع ومحــبط ومخيـب لآلمـال بــدأه ديكتـاتور أرعــن، ال      
يسمع إّال صوته، وال يقدس سوى صورته، دخل فـي حـروب خاسـرة،          
من أجل تحقيق أمجاد زائفة، تقوم علـى الباطـل، وتـستند إلـى الجهـل                

  !والغرور والعنجهية
ــة ســوداء مــن تــاريخ العــرب،      صــ ــًا لمرحل دام حــسين كــان عنوان

اشتدت فيها المحـن، وتعاظمـت فيهـا الخـسائر، وبلغـت فيهـا النكـسات              
لــيس علــى مــستوى الحــروب فقــط، بــل أيــضًا علــى مــستوى      : مبلغهــا

التنمية، ومعالجة مشاكل الشعوب مع الجوع والفقر والبطالـة، وضـعف      
علــيم والــصحة وغيرهــا، فكــان   معــدالت النمــو، وانحــدار مــستويات الت  

البد أن يحدث االنفجار، وقد حـدث فعـًال، إْذ سـقطت فـي عـام واحـد               
ــات) 2011( ــع ديكتاتوريــ ــيمن : (أربــ ــا، والــ ، )تــــونس، ومــــصر، وليبيــ

وعلــى الــرغم مــن   . والخامــسة فــي طريقهــا إلــى الــسقوط فــي ســوريا      
، إّال  "الربيـع العربـي   "الفوضى والخسائر التي تدفقت فـي الطريـق إلـى           

أن هذه أحداث لم يكن هناك مفر للهروب منهـا، أو لتالفيهـا، فنمـوذج           
صـــدام حـــسين الـــديكتاتوري، الـــذي يـــتحكم فـــي مقـــدرات األوطـــان        
ومستقبلها، وفق ما يمليه عليه عقلـه المـريض، لـم يكـن موجـودًا فـي                 
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العراق وحده، بل كان موجودًا في بلدان عربية أخرى، نهض شبابها، 
ليدشن ألمته طريقـًا إلـى الحريـة والمـشاركة          ضيقًا بما جرى ويجري،     

السياسية، والعدل، وليقول لكل الديكتاتوريين الذين سقطوا، وللذين  
فقــد أوصــلتمونا إلــى مــا أوصــلتمونا إليــه، !.. كفــى: مــازالوا ينتظــرون
  !المستقبل اآلن لنا
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 :عبدالعزيز التويجري

 عاشق البطل
  

ــدالعزيز     ــشيخ عبـ ــى الـ ــست إلـ ــا جلـ ــسن  كنـــت كلمـ ــن عبدالمحـ  بـ
ــة،       ــة خلق ــه، ودماث ــه، وحكمت ــه، وحنكت التــويجري أدهــشني بحــدة ذكائ

  .وتواضعه الجم
عرفتــه فــي مناســبات عديــدة، أهمهــا وأبرزهــا مناســبات الترتيــب   
واإلعداد لمهرجان الجنادرية السنوي في بداياته، فقد حظيت بـشرف     

د للمهرجــان، وقــ" النــدوة الثقافيــة الكبــرى "اقتــراح وإعــداد مــشروع  
ســعد .منـصور الحــازمي، ود . د.أ: عمـل معــي علـى إنــضاجها األخــوان  

عبدالرحمن السبيت وكيـل الحـرس الـوطني آنـذاك          . الصويان، وكان د  
يدعمنا بآرائه وأفكاره وتسهيالته، بحكـم مـسؤولياته، كمـا كـان يمـدنا           
بتوجيهــات الــشيخ عبــدالعزيز، أو أنــه يأخــذنا مباشــرة إليــه، نحــاوره        

وكان من أهم ما جذبنا في تلك اللقـاءات، هـو   . يهونناقشه ونستمع إل  
 علـى أنـه ينبغـي أن نفهـم أن الجنادريـة      - رحمـه اللـه   -تأكيده المستمر   

ــافهم      ــف أطيـ ــرب بمختلـ ــع العـ ــاء لجميـ ــي لقـ ــسعوديين، وهـ ــان للـ مهرجـ
منافـذ  "الثقافية والفكرية والسياسية، ويقول أحيانًا ويـردد دائمـًا بـأن        

ي، ممن تعتقدون أن مـشاركتهم مهمـة    المملكة مفتوحة ألي مثقف عرب    
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إن هذه هي : "، ثم يضيف"للمهرجان وللفكر العربي، واإلبداع العربي
ــدالعزيز   ــن عبـ ــه بـ ــات عبداللـ ــسه،   " توجيهـ ــان، ومؤسـ ــاحب المهرجـ صـ

. ورئيس الحرس الوطني الذي يتكفل بتنظيم الفعاليـات والـدعوة إليهـا       
لـشيخ التـويجري،   وقد روى األخ عثمان العمير أنه في أحد لقاءاتـه با  

يا أبا عبدالمحسن، لم يبق من المثقفين العرب مختلفـي        : مازحه قائالً 
المشارب إال الشاعر أدوينس، فهذا لم نـدعوه للمـشاركة فـي فعاليـات              

وكان ذلك في أوج مرحلة الهجوم الشرس الـذي واجهتـه           " الجنادرية؟
الحداثــة بمختلــف مـــشاربها، والســيما فـــي الــسعودية، فمـــا كــان مـــن      

وجهوا له الدعوة   : "لشيخ التويجري إّأل أن التفت نحو السبيت قائالً       ا
ــدالرحمن ــام دهـــشة    !".. يـــا عبـ لقـــد فعـــل ذلـــك أبـــو عبدالمحـــسن أمـ

الجميــع، فلقــد كــان يريــد للجنادريــة مــا كــان يريــده لهــا عبداللــه بــن       
عبـــدالعزيز، فـــضاًء رحبـــًا للحـــوار وتالئمـــا لألفكـــار، فـــضاء للحريـــة         

  . ختالف والتنوعواإلبداع واحترام اال
وهذا هو عبدالعزيز التويجري في انفتاحه، وسعة أفقه، ورفضه          

  . النفي واإلقصاء
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وكلمــا قــرأت شــيئًا ممــا كــان يكتــب أبــو عبدالمحــسن، أحســست 
بأنني أمام عقل كبير يكتظ باألسئلة والـرؤى، عقـل يزلزلـه، باسـتمرار،        

  .قلق المعرفة
كتــــب عــــن الملــــك ومــــن أهــــم مؤلفــــات الــــشيخ التــــويجري مــــا  

، وهو سفر ضخم في حـوالي      "لسراة الليل هتف الصباح   : "عبدالعزيز
تسع مئة صفحة، يحتشد باألفكار، والتصورات، والتحليالت، والوثائق        
المثيرة التي نحـس عنـدما نقرأهـا بأنهـا تكـشف، وربمـا ألول مـرة عـن               
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 مؤسـس هـذه   - بإذن اللـه -أسرار كثيرة، عظيمة، في حياة المغفور له      
  .دولة الفتية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصلال

لقد حشد أبو عبدالمحسن كما كثيرًا من الوثائق ذات الدالالت 
التاريخية واإلنسانية، ثم قدمها لجيلنـا ولألجيـال التـي سـتأتي، لتكـون        
شــاهدنا وشــاهدهم علــى عــصر امــتحن فــي أهــل هــذه الــبالد صــبرهم،  

ــوا ا   ــد قاسـ ــم، فقـ ــوة إرادتهـ ــمودهم، وقـ ــوف،  وصـ ــر والخـ ــوع والفقـ لجـ
وامتطـــوا صـــهوة المغـــامرة العظيمـــة مـــع عبـــدالعزيز، إلـــى أن أشـــادوا   
الوحدة، وبنـوا الدولـة، وكتبـوا الـسطور األولـى الـشامخة فـي تاريخنـا             

  .الحديث
عبــدالعزيز وحــده الــذي اســتطاع أن يجمــع شــتات هــذه القبائــل   

عقدة المتناحرة، وهو وحده الذي استطاع أن يخلق من الجغرافيا الم          
إن هذا في واقع األمر، هو ما أراد . أجمل وأرحب ساحة حب للتاريخ

أن يقوله الشيخ عبدالعزيز التويجري في تسع مئة صفحة مكتوبة كلها      
والـشيخ التـويجري، كمـا    . في الدم الغامر، وفي القلب، وفـي الوجـدان       

لـم يـزعم لنفـسه أنـه يقـدم بحثـًا فـي              : "يقول هيكل فـي مقدمـة الكتـاب       
.." والمؤلف عاشق لبطله.. الكتاب في حقيقته قصيدة حب  .. التاريخ

وأبو عبدالمحسن يؤكد هذا العشق، ويؤكد افتخاره وسعادته بـه، إذ           
كم أنا سعيد بحبي لبطلي، وهو حب ليس ناتجًا عن فراغ أو       : "يقول

وحـــدة، وأمنـــا، : تـــوهم، وإنمـــا عـــن حقـــائق قائمـــة يعيـــشها المـــواطن 
  ".ورخاء، ومثًال عليا وعقيدة

، وقفات جليلة من التفكير والتأمـل       "لسراة الليل هتف الصباح   "
والتــساؤالت العميقــة حــول بطــل شــغل الــدنيا والتــاريخ، وحــول كيــان    

  .عظيم أصبح اليوم، وسيستمر غدًا، ملء السمع والبصر



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 276

إن من المهم، ومن المفيـد، أن يطلـع جيـل اليـوم، وأجيـال الغـد            
 ثنايــاه الــذكرى العميقــة،  علــى هــذا الــسفر النابــه، فهــم ســيجدون فــي   

وسيقرؤون بين سطوره نمـاذج عجيبـة مـن التحـديات           . والعظة البليغة 
الكبيرة التي واجهت الملك المؤسس، وواجهت جيل اآلباء واألجـداد،          
ــذلوا الغــالي        الــذين أشــادوا معــه هــذه الوحــدة، وكرســوا أخالقهــا، وب

  .والنفيس لصيانة قيمها ومكتسباتها
احـــدًا مـــن تحـــديات أيـــام العـــسر التـــي وســـأورد هنـــا نموذجـــًا و

ــدالعزيز، وكأنهـــا بمقـــاييس اليـــوم أمـــور ال    واجههـــا الملـــك الـــشهم عبـ
ــي          ــضخم، يكــون ف ــان ال ــد فــي هــذا الكي ــل، فبطــل التوحي يــصدقها عق

وصـل  "حاجة مبلـغ زهيـد مـن المـال، ثـم يزيـد علـى ذلـك ويكتـب فيـه                   
طر يقـول فـي سـند اقتـراض اضـ     ! من أجل االلتزام بالتـسديد    " استالم

الـسالم،  : من عبدالعزيز بـن عبـدالرحمن الفيـصل إلـى مـن يـراه             : "إليه
أخــذنا مــن ناصــر بــن حمــد بـن غيــث ألــف وثــالث مئــة وعــشرة  : وبعـد 

  ". رياالت وخمس ليرات108أريل سلفة، أيضًا أخذنا منه 
 مشكلة لعبـدالعزيز الملـك،   - فعًال -البد أن هذا المبلغ قد حّل       

يــام، فهــل يعلــم المؤســس أن المملكــة  والمحــارب، والقائــد فــي تلــك األ
التي أشـادها بالكفـاح والبنـاء تبيـع اليـوم أكثـر مـن عـشرة آالف برميـل               

فــضًال عــن   ! بتــرول فــي اليــوم الواحــد، وبــسعر يتجــاوز المئــة دوالر      
صادراتها األخرى في الصناعات األساسـية، والبرتوكيماويـات، وبعـض      

ــة وغيرهــا؟   ــال  ! المنتجــات الزراعي ــم أن ب ــوة -ده أصــبحت وهــل يعل  لق
نــادي  " واحــدة مــن الــدول المهمــة فــي     -اقتــصادها ووفرتهــا الماليــة  

؟ وأنهـــا تقـــرض وتقـــدم المـــساعدات لألشـــقاء واألصـــدقاء "العـــشرين
بمئـــات الماليـــين مـــن الريـــاالت دون تـــشوف أو مّنـــة، وفـــي كثيـــر مـــن  

  "!!وصل استالم"أو " بدون سند قبض"األحيان 
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وهـو هكـذا فـي    !..  البطـل هذا هو عبـدالعزيز التـويجري عاشـق      
مفكــرًا، متــأمًال، رصــينًا، يــصطاد طرائــده مــن فــضاء : مؤلفاتــه األخــرى

ثقافتـــه االجتماعيـــة والفكريـــة والـــسياسية الغنيـــة، وهـــو يـــصطاد تلـــك  
الطرائد بحذق بالغ، فال يتكلف، وال يتحـذلق، وال يتنطـع، وال يتقعـر،        

ه عنعنـات   بل يـسترسل فـي سـجية سـمحة، وتلقائيـة وعفويـة، وال تهمـ               
اللغة، أو غوايات األسلوب، فنحن بـاألحرى أمـام أحـد الحكمـاء، يتلـو        
علينا تجاربه، ويقدم لنا خبراته، وفق منه تحليلي استنباطي يتصف          

؛ ما يـدفعنا    "التواضع"بالجدية والرصانة والتواضع، وأشدد هنا على       
ا، كمــا ــــــعــضها مــع بـــــــاره ورؤاه، حتــى لــو اختلفنــــــــكــرام أفــــــعلــى احت
ـــهــو المأل ــال      ـــ ــار، كلهــم وب ــاد مــع المفكــرين والحكمــاء الكب وف والمعت
  . استثناء
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كنت دائـم اإلفـادة مـن لقـاءاتي بـأبي عبدالمحـسن، وهـي لقـاءات                
تــتم أحيانــًا بــال ترتيــب أو إعــداد، أو بروتوكــول مــن أي نــوع، فــألول   

عبداللــه القــصيمي، مـرة يتهيــأ لـي أن ألتقــي المفكـر المعــروف األسـتاذ     
كان ذلك في مجلس الشيخ عبدالعزيز في القاهرة قبل وفـاة القـصيمي             

كــان مــشهدًا مثيــرًا بالنــسبة إّلــي، وهــو مــشهد معتــاد   . بــسنوات قليلــة
لشخصية ثقافية متفتحة تؤمن بالحوار، وال تنتمي أبـدًا إلـى أي شـعبة     

ا الـشيخ   من شعب اإلقصاء أو المصادرة أو احتكار الحقيقة، لقد ترَكنَ         
عبدالعزيز نحاور القصيمي في جناحـه بفنـدق شـيراتون القـاهرة، دون      
أن يتــدخل إّال فــي حــاالت فــك االشــتباك مــن وقــت آلخــر، وكــان يفعــل   
ذلـــك برشـــاقة المثقـــف الحـــي، وعقـــل الحكـــيم الـــذي ال ينـــشد ســـوى   
ــي        ــذي ال يعنـ ــاهم الـ ــن التفـ ــستوى راق مـ ــى مـ ــول إلـ ــة، والوصـ الحقيقـ
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  .  الرؤى واألفكار والتصوراتبالضرورة التطابق في
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وممــا أذكــر مــن إنــسانيات الــشيخ عبــدالعزيز، أننــي حظيــت فــي     
أحد األيام بتنـاول طعـام العـشاء علـى مائدتـه الخاصـة فـي منزلـه علـى                

هــو وصــديق آخــر لــم أعــد  : كنــا ثالثــة(شــارع العليــا العــام بالريــاض، 
رفـة الطعـام،   ، فلـم يكـن هنـاك أحـد غيرنـا فـي غ             )أذكره اآلن، وأنا فقط   

وكانــت ُتقـــدم األطبـــاق الـــشهية لنـــا خادمــة فلبينيـــة بـــدا لـــي أنهـــا فـــي   
، فقـــدمها لنـــا الـــشيخ   )نـــسيت طبعـــًا اســـمها  (األربعـــين مـــن عمرهـــا   

ففهمت بأنها خادمته، ثـم ذكـر     " هذه هي أمنا فالنة   : "التويجري قائالً 
 إنها تعمـل خادمـة منزليـة عنـده        : لنا طرفًا من قصتها الحالمة الجميلة     

منذ سنوات، واحتـاج أبـو عبدالمحـسن فـي يـوم مـا إلـى إجـراء بعـض                    
الترميمات في منزله، فاستعان بشركة سعودي أوجيـه، فكـان المـشرف         
على األعمال من قبـل الـشركة مهنـدس فرنـسي الجنـسية غيـر متـزوج،          
وقد الحـظ الـشيخ بعـد مـدة مـن الـزمن، وأثنـاء تنفيـذ األعمـال بعـض             

 والفلبينية، ففرح بذلك، وجمعهمـا معـًا،        التناغم في أحاسيس الفرنسي   
التفـت  . وعرض عليهما أن يتزوجا، وقد أتـم لهمـا هـذا الحلـم بالفعـل              

الشيخ إلى خادمتـه، ودعاهـا لتقـف أمامنـا، ويـسألها عـن أخبـار الـزوج              
وصــحته وأعمالــه، فأخــذت تجيــب علــى أســئلته بكــل أريحيــة، وهــي ال    

ــسألها     ــا أو ي ــيمن يكلمه ــل الو"الــسيد"تــرى ف ــد العطــوف، لقــد   ، ب ال
خــصص الــشيخ للــزوجين الــسعيدين ملحقــًا مــستقًال فــي بيتــه لينعمــا     

  !بحياتهما وبأطفالهما المقبلين
عبدالعزيز التويجري شخصية مختلفة، ولكي تحبها أكثر وأكثـر،     
فالبــد أن تتــاح لــك الفــرص لمعرفتهــا، لــيس فــي الكليــات فحــسب، بــل    

  !..أيضًا في التفاصيل
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 :بازعبدالعزيز بن 

 يا أبا عبداهللا.. إلى الجنة

  

تربط بناتي عالقة ممتازة ببعض بنات المرحوم، سـماحة الـشيخ           
عبدالعزيز بن عبدالله بن بـاز، وهـذه العالقـة المباركـة تمتـد أغـصانها         

 -الوارفــة لتــشمل أهــل بيتــي وأهــل بيتــه، ولهــذا فــإنني أعــد نفــسي          
  .ته الخاصة على علم ببعض تفاصيل حيا-كالمقربين من سماحته

ــاس عــن         ــه كــل الن ــا مــا عرف ــا تفاصــيل ينتظمه وهــي فــي مجمله
التواضع، والزهد، والبساطة، والمـودة المخلـصة التـي     : الشيخ الجليل 

  .يمحضها كل من حوله بال تردد
ال شك أنني كنت دائـم الـسؤال عـن الـشيخ، وعـن طريقـة حياتـه                  

الحـضارة  في بيته وداخل أسرته، فهو أحـد الرمـوز الكبيـرة فـي تـاريخ                 
اإلســالمية كلهــا، فــإذا وفقــك اللــه إلــى نافــذة تــستطيع أن ترضــي مــن       
خاللها شوقك إلى المعرفـة، فـإن مـن العقـل ومـن المنطـق، أن تـستغل                  

  .تلك النافذة حتى آخر قطرة، للعظة، وللقدوة، وللتفكير والتأمل
كان إكباري لهذا الرجل العالمة ال يزداد في كل يوم إال توهجـًا             

لقد كنت أنقل إلى أصدقائي وأقاربي بعض دروس الـشيخ        و. وسطوعًا
وكانـت دروسـًا تحفـل بالبـساطة     . ابن بـاز فـي تعاملـه مـع أهلـه وأوالده      
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والمــودة، كمــا ذكــرت أعــاله، فهــو قريــب مــن الجميــع، علــى الــرغم مــن  
انـــشغاله الطويـــل بقـــضايا المـــسلمين الـــذين يقبلـــون علـــى مجلـــسه        

فــي حــشد دائــم ال ينقطــع ومــسجده بالعــشرات، كــل يــوم وكــل ســاعة، 
 مــن رســائل ومكاتبــات  – رحمــه اللــه  –هــذا فــضًال عمــا يتلقــاه   . قــط

ومكالمــات هاتفيــة طــوال النهــار وبعــض ســاعات الليــل، وكــل هــؤالء         
طلبـًا لعلمـه، أو رغبــة فـي نجـواه، أو التماسـًا لمواســاته،      : يهفـون إليـه  

 -رحمـــه اللـــه-ولمـــا يمكـــن أن يقـــدم لهـــم مـــن مـــساعدة، فقـــد عـــرف   
ائه وكرمه، فهو ال يتردد قط في كـل أمـر مـن أمـور الخيـر والبـر،          بسخ

 كـان ممـن يـؤثرون علـى أنفـسهم      - وسع الله له فسيح جناته -بل لعله   
  . ولو كان بهم خصاصة

مغيثـــًا للملهـــوف، : ولقـــد قـــضى حياتـــه الحافلـــة بأعمـــال الخيـــر 
منجدًا للمظلوم، نـصيرًا للحـق، حربـًا ضروسـًا علـى الباطـل، كمـا أنـه                  

م دائمًا في إقامـة المـشروعات اإلسـالمية، ومـدارس تعلـيم القـرآن        أسه
ولـم يعـرف عنـه،      . الكريم واللغـة العربيـة فـي داخـل المملكـة وخارجهـا            

على الرغم من قربـه مـن ملـوك الـبالد وأمرائهـا ومـسؤوليها وتجارهـا،           
أنه كان صـاحب ثـروة، أو قـصور ومـزارع وأمـالك مختلفـة، كغيـره مـن                  

فهـــؤالء . ن مجايليـــه أو ممـــن جـــاءوا بعـــده بعـــض مـــشايخ آخـــرين مـــ 
أشادوا القصور، وبنوا المـزارع، وحـشدوا العربـات الفارهـة، ووسـعوا             
من ثرواتهم واسـتثماراتهم، ولـو كـان أبـو عبداللـه مقـبًال علـى الـدنيا،               
أو كان من طالب المال والثراء لما ضاهاه في ذلك أحد مـنهم أو مـن        

مر يرد ألبـي عبداللـه طلبـًا أيـًا         سواهم، فمن من الناس أو من والة األ       
كان ذلك الطلب، أما ما كان يصله من مال من مـصادر مختلفـة، فكـان         

ــات،  :  بــال تــردد فــي أعمــال الخيــر   -رحمــه اللــه –ينفقــه  صــدقات، وهب
  . ومساعدات



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 281

ــدون أن      ــشيخ أو زاروه، يجــ ــس الــ ــى مجلــ ــوا إلــ ــذين اختلفــ والــ
س مـن كـل مكـان      المجلس الموقر بالعلم وبـالتقوى، يحفـل دائمـًا بالنـا          

فهــؤالء يــأتون مــن كــل مكــان؛   . فــي بقــاع األرض، أصــقاعها المختلفــة  
ألنهم يجدون في حضرة أبي عبداللـه مـا ينـشدون مـن العلـم والعقـل،             
ــن       ــا، مـ ــاتهم هنـ ــالبهم وحاجـ ــب مطـ ــى جانـ ــصلب إلـ ــوف الـ ــن الوقـ أو مـ
أفريقيا، أو من آسيا، أو أوربا، أو أمريكا، فكل األجناس وكل األماكن 

  .  في مجلسه-رحمه الله- الشيخ عبدالعزيز بن باز يختصرها
لقد أفنى المرحوم حياته فـي خدمـة اإلسـالم والمـسلمين، وظـل       
دائمًا محط أنظار كل محب لهذا الدين، والجميع يحملون للـشيخ فـي             

  .قلوبهم التقدير الجم واإلكبار الذي يليق به وبعلمه
امـًا، فكـان   عمل الشيخ ابن باز في القضاء حوالي أربعـة عـشر ع      

  .علمًا، ونزاهة، وصدقًا: مبرزًا في مجاله
وعمل في مجال التعليم الشرعي حوالي خمسة وعشرين عامـًا،          
ــًا فــي اإلدارة         ــم صــار قيادي ــد والحــديث، ث ــي الفقــه والتوحي مدرســًا ف

ــة اإلســـالمية    ــرئيس الجامعـ ــًا لـ ــة، أي نائبـ ــن  (الجامعيـ ــد بـ الـــشيخ محمـ
  .امعة نفسها لمدة خمسة أعوام، ثم رئيسًا للج)إبراهيم رحمه الله

ولعلــم الــشيخ عبــدالعزيز بــن بــاز وعقلــه وحكمتــه وفــضله؛ فقــد   
ــا بعـــد فـــي المكـــان الـــذي يليـــق بأمثالـــه، فوضـــعت بيديـــه     أصـــبح فيمـ
الفتوى، وتبوأ أعلى الهرم فـي إدارات البحـوث العلميـة، بـل هيئـة كبـار              

يــصل  جــائزة الملــك ف– رحمــه اللــه –ولقــد نــال . العلمــاء فــي الــبالد 
العالمية لخدمة اإلسـالم، اعترافـًا بفـضله، وتقـديرًا لنـشاطاته العظيمـة              

  .في مجال الدعوة والبحث والدراسات اإلسالمية
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لقد كان مشهدًا مهيبًا وقت أداء صالة الميت على المرحوم فـي    
بيت الله الحرام، كان كـل شـيء يعكـس عمـق األلـم الـذي كـان يفتـرش          

 وأجناســهم وأعــراقهم وطبقــاتهم،  وجــوه النــاس علــى مختلــف ألــوانهم  
فهم حزينون؛ ألن عـالمهم وشـيخهم غـادرهم، ولـن يـسمعوا لـه صـوتًا                 

  .بعد اليوم
لقــد أحــب النــاس عبــدالعزيز ابـــن بــاز؛ ألنهــم يعرفــون صـــدقه،        
ونزاهتــه، وعفافــه، وتقــواه، وورعــه، وصــفاء نيتــه، وبعــده عــن الهــوى     

كان يتحلى دائمـًا فـي      أنه   -أيضًا-والمغاالة والمحاباة، وألنهم يعرفون     
مواقفه وتصرفاته وقراراته بالعقل، وترجيح مصلحة األمة، وبـث الفكـر    
الــذي يلــم شــملها، ويوحــد كلمتهــا، والتــصدي لكــل مــا مــن شــأنه أن   

ــة     ــد أو الفرق ــة أو الحق ــذور الكراهي ــشر ب ــر مــن    . ين ــد حــارب الكثي فلق
 وهـو  الفتن ووقف في وجهها، فهو الداعي دائمًا إلى طاعة ولي األمر،  

ضــد اإلرهــاب وترويــع المــؤمنين، وإخافــة اآلمنــين والمــستأمنين وبــث    
كل ذلك فـي  . دواعي الرعب بينهم، وانتهاك حرماتهم، وسلب حرياتهم     

 مــع  –الوقــت الــذي كنــا نــرى فيــه مجتمعــات إســالمية أخــرى تــرزخ         
 تحــت طائلــة الخالفــات المــرة العــصيبة حتــى ضــاع   –األســف الــشديد 

جههــا األمــن، وتزعزعــت مــن تحتهــا األرض،  فيهــا الحــق، فانهــدم فــي و
فقتل فيها الـشيوخ والنـساء واألطفـال، واسـتبيحت فيـه دمـاء األبريـاء              

  .   وأموالهم وأعراضهم
لقــد أحبنــا الــشيخ عبــدالعزيز بــن بــاز فأحببنــاه، وال شــك أننــا         
بفقده فقدنا عالمًا جليًال جعل من علمه مشعًال للخير، وطريقـًا للبـر،             

ــت  ــه،  . الحم والتعــاون فــي الحــق ومــن أجلــه   وجــسرًا إلــى ال غفــر اللــه ل
  .وأسكنه جنات الخلد مع النبيين والشهداء والصالحين
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 :عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل
       ! في ذلك البحر الرملي الهائج..ذاتَ وطنْ

  

  ! كان هناك رجل..ذات وطن
  ! أقبل إلينا وطن..ذات رجل
  .دم.. و.. وجغرافيا.."زمن"الوطن 
 ..يجترح الطموح " زمان" الوطن   ..ينت الزمن " مكان"الرجل  

  .والدم
  ..! تقدم الرجل..ذات وطن
   وعبقريًا!.. مهيبًا، حقًا،لقد كان

  ..ذات رجل تزاحم الوطن نحو أفق بعيد
  ! فعًال بهيجًا،لقد كان

 وعبـدالعزيز الفـذ لـم تكـن معجزتـه           .. األفق بهـي   ..الوطن بهي 
  ".الفتح"الكبرى، هي 

المعجــزة النــادرة بــاألحرى، كانــت مــزج الــدم بالــدم، كــي يتــشكل  
  !النابه بالتحدي والتوق" الوطن"
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عقالـه المطـرز بالـذهب والعـز،     : ثم خرج للناس في أبهته الفائقـة  
  .وعباءته الموشاة بالمجد والحب

ــار، والعزلــــة،        ــشمس، والغبــ ــًا للــ ــة نهبــ ــل المتفاقمــ ــت القبائــ كانــ
لعزيز، هــو المنقــذ الــذي يعــيش الحلــم   والتــربص المريــر، وكــان عبــدا 

  .بمزج الدم، وخلط اللحم باللحم
األرحـب التـي علمنـا      " القبيلـة "كانت هناك الفكـرة المـشعة لقيـام         

  ".الشعب"الملك أن نسميها " شيخنا"
الملك عينيه على مساحة شاسعٍة، وناس / ذات وطن فتح الرجل

 ليــست لــه  يغنــون نــشيدًا واحــدًا، ويتــسابقون إليــه فــي خــيط طويــل       
  !نهاية

، أو القبيلـة األرحـب، امتـزج فيهـا الـدم اآلن، واخـتلط               "الشعب"
  .فيها اللحم باللحم، وتوارت العزلة، وانقضى التربص المرير

ذات رجل نهض الوطن، يقشع عن جسده الغض غشاء الشمس 
  !الدولة: والغبار، ليل قاموسًا جديدًا، كانت أضخم مفردة فيه هي

   من الملك؟.. من الرجل؟!.. حوله مندهشًايومها تلفت العالم
، وقيـام القبيلـة   "الشعب"لقد كان مأخوذًا بالوطن، يرقب ميالد      

  !األرحب، وتوثب الدولة
 لـيس لـضخامة اإلنجـاز فقـط، ولكـن      !..كان بالفعل مشهدًا مبهراً 

لتواضع األدوات التـي حركـت دواليبـه بتلـك الـسرعة، وبـذلك اإلصـرار،           
  !وبهذا الوثب الفريد

، مالحظًا التشكل الـسريع     )هو اآلخر (يومها تلفت التاريخ حوله     
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الجديد، الخارج من غسق األرض، وكـان أبـرز تلـك           " القائد"لشروط  
  ".الندرة"الشروط ، هو شرط 

 اخترقــــوا حــــصن التــــاريخ -كعبــــدالعزيز–فقليلــــون هــــم الــــذين 
  !بأدوات متواضعة

نه، وللمكان  اختاروا للزمان لو-كعبدالعزيز–وقليلون هم الذين    
  !، وذكاء الصحراء النافذ"الموهبة"مخيلته، معتمدين فقط على 

 عبدالعزيز كانت مسؤوليته ضخمة، وهي غير مـسؤولية         !..أجل
  !"الفتح"

لقــد كانــت مــسؤوليته جمــع حبــات المــسبحة التــي انفرطــت منــذ    
  !..قرون

  ! وخلط اللحم باللحم.. ومزج الدمز.جمع الناس
  !وأية مسؤولية؟

ــن    المـــسبحة  ــام، ومـ ــادن واألحجـ ــن مختلـــف المعـ ــات مـ ــا حبـ فيهـ
  !..مختلف األشكال واأللوان

ــافر المحيــق، وكــل ســمكة       ــًا لدرجــة التن واالخــتالف يــصل أحيان
كبيـرة فـي هــذا البحـر الرملـي الهــائ، تفتـرس مـا يقــع تحـت فكيهـا مــن         

  .حجر ومدر وبشر
المسبحة كانت مثقلة بأوجاع قديمـة، وأطمـاع تتجـدد فجـر كـل         

  !يوم
هواء كانت تنفذ إلى غاياتها بـسالح مـضاء، يأكـل جميـع مـا            واأل

  !في طريقه، كان اسمه الجهل
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ــه وحــده،         ــم، نهــض فــي وقت ــؤة الحل ــدالعزيز الخــارج مــن لؤل عب
واخترق جدار التـاريخ بموهبتـه وحـدها، فأعـاد نظـم حبـات المـسبحة               
بعــد أن هــذبها، وبعــد أن أزاح عنهــا الزوائــد والطفيليــات والنتــوءات،   

ن قشع عنها الغبار والدخان والسجم، ثـم جعلهـا خلقـًا جديـدًا      وبعد أ 
  !مكينًا

فكان الشعب، وكانت الدولة، وازدادت القبيلة األرحب إمعانًا فـي        
مزج دمها بالدم، وفي خلط لحمها باللحم، والوطن شامخ فـي عباءتـه             

  !النقية كماء العين، منتصب في عقاله المطرز بالذهب وخيوط العز
 المـشروع الحـق، هـو       !.."الفـتح "والله أبعد من    المشروع كان   

واحــدة أرحــب، " قبيلــة"مــشروع القبائــل المتفاقمــة التــي تحولــت إلــى  
  ".شعب"ألقى فيها عبدالعزيز الملهم ببذرٍة متمردة تفتقت عن رؤى 

ــا التــي كانــت تحكمهــا         والمــشروع المــذهل، هــو مــشروع النواي
تحولـــت بلحظـــة   الطقـــوس المـــضطربة، فـــي البحـــر الرملـــي الهـــائ، ف     

واحدة ال غير، نية كانت أبهى من       " نية"تاريخية خارقة لم تطل، إلى      
  .كل زهوات األزمنة، وأنقى من كل ابتهاالت األمكنة

  !نجوى وطن: ولقد سماها شيخنا عبدالعزيز
  .ذات وطن كان هناك رجل

  !من يستطيع أن يبني هذا البناء؟
  !ذات رجل أقبل إلينا وطن

 وأن يكتـب   !في أعطـاف الـشمس بهجتهـا؟      من يستطيع أن يزرع     
  !على وجه القمر تشوقه؟
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  .الرجل كان حقًا مهيبًا
  .والوطن ما زال فعًال، يتزاحم نحو أفقه البعيد

����� 

عبدالعزيز، عمود من نور ينتصب مزهوًا في قلـب تـاريخ العـرب             
 ولـم يكـن فـي ذهنـه أن يـستعيد فقـط          -حينما جاء -الحديث، لقد جاء    
كهم، بل كان يعمر ذلك الذهن ما هو أكبر، ومـا هـو            مجد أجداده ومل  

" شـــعوب"أهـــم، ونعنـــي بنـــاء الدولـــة الحديثـــة القويـــة التـــي تحتـــضن  
الجزيرة وقبائلها التي تفرقت بها الـسبل، وفتـك بهـا الجهـل والخـالف،             

  . وتحكيم المفاهيم القبلية الضيقة في عالقاتها ومصالحها
ــرى، و    ــه الكبـ ــي مهمتـ ــدالعزيز فـ ــح عبـ ــد نجـ ــد  ولقـ ــه الرائـ طموحـ

فأعطى للعـرب بذلكـسندًا قويـًا هـو هـذه الدولـة التـي ظلـت وفيـة لكـل                     
قــضايا األمــة، مدافعــة عــن كــل أهــدافها، بــل لعــل خيــر العــرب وخيــر       
اإلسالم معقودان في ناصيتها، بما هي عليه من قـوة واسـتقرار وثقـة،            

  . وبما يميزها من نقاء السريرة واإلخالص والصدق
ــك ع  ــة الملـ ــدالعزيز إن عالقـ ــه –بـ ــه اللـ ــشباب  -رحمـ ــات الـ  بتطلعـ

العربي في كل مكـان عالقـة موقـف وهـدف ونـضال، فالمـستنيرون مـن                 
هؤالء يرمون عن قوس واحدة، وهي خلق أنمـاط فاعلـة لقـوى عربيـة      
مؤثرة تستطيع أن تـشكِّـل ثقـًال مرجحـًا فـي الـصراعات واألطمـاع التـي          

  .تحاصر هذه األمة من كل الجوانب
الذي أنجزه الملك عبدالعزيز " الوحدة"ن نمط هذا فضًال عن أ

كــان يرتكــز أساســًا علــى مواريــث صــميمية تتعلــق بــشرعية الحــضارة      
فلقــد خلــت . لألمــة اإلســالمية الــشاملة" الوجــود"العربيــة، واســتمرار 
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جعبة الملك الموحد من كل الشعارات إّال شعارًا واحـدًا، هـو اإلسـالم        
اتـــــه، وتـــــشريعاته، وقوانينـــــه، وترســـــيخ عقيدتـــــه، ومبادئـــــه، وأخالقي

 كـان أحـرى النـاس بهـذا الفعـل المجيـد لالرتبـاط          -يومها–وعبدالعزيز  
ــسه بالــدين؛ وألن اإلنجــاز         ــق الــذي رســخه البيــت الــسعودي لنف العري
العظيم الذي كان بصدده هذا القائـد الفـّذ كـان يـشمل منـابع اإلسـالم              

  . األولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة
الكيان الواحد من هذه المنطلقات، فـشفى غليـل شـباب        لقد قام   

العــرب فــي كثيــر مــن األقطــار، الســيما تلــك التــي كانــت مــا تــزال نهبــًا     
للتشتت واالنقسام، وتلك التي كان المـستعمر ال يفتـأ يخنـق فيهـا كـل        

ولقد كان خـروج عبـدالعزيز بمثـل هـذا المـستوى مـن          . منافذ التنفس 
العربيـة  " العبقريـة " علـى أن     -يومهـا – الطرح والفعل واإلنجـاز مؤشـراً     

كمـا أن الجميـع قـد عـدوا أن        . مازالت خصبة، وعبدالعزيز هـو المثـال      
 يعـد   -وفـي تلـك المرحلـة بالـذات       –ذلك النموذج الذي طرحه للوحدة      

دلــيًال علــى األبعــاد العميقــة لقياديــة الرجــل، كمــا يعــد أحــد المقــاييس  
  . الواضحة آلماد طموحه وسعة تصوره

هنا نال عبدالعزيز ما يريد، وهنا أيضًا حظى بـاحترام الجميـع            و
وهنـا  . وتعلقهم بنموذجـه فـي القيـادة، والتـصور، والطمـوح، واإلنجـاز            

كذلك كان قد تحول بالفعل إلى عمود من نور يرتكز في قلب التـاريخ        
واقعـًا  –وتجربة الملك عبدالعزيز إن كانت فريـدة      . الحديث لهذه األمة  

لمرحلة العربية الحديثة، إّال أننا نعتقد أنها كانت أيـضًا        في ا  -وتصورًا
محفِّـزًا للكثير من الفئات المناضلة الفاعلة في كثير من األقطار العربية         
للمطالبة بطرد المستعمر وكفاحه، وتحقيق االستقالل، والحفـاظ علـى        

فــي ذات –لــبالده، لكنــه " الوحــدة"إنــه قــد حقــق . ات الوطنيــةدالــسيا
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 للعديـــد مـــن - بطريـــق مباشـــر أو غيـــر مباشـــر- مْلهمـــًا  كـــان-الوقـــت
الّثورات وحركات االسـتقالل التـي توالـت فيمـا بعـد فـي أجـزاء الـوطن                   
العربي الشاسعة، حتى وإن استمر بقاء القوى االسـتعمارية فـي بعـض         

الـشموخ  " وقـدة "تلك األقطار إلى مـا بعـد مرحلـة عبـدالعزيز، إّال أن            
قـــدم بكثيـــر مـــن تفكيـــر المـــستعمر فـــي   فـــي القـــوى النـــضالية، كانـــت أ 
  .المغادرة والنكوص على أعقابه

ولقـد  . هذا هو مـا يعنيـه عبـدالعزيز فـي ذاكـرة الـشعوب العربيـة        
أخذت تتحدث عنه األوساط السياسية والعلميـة خـارج الـوطن العربـي          
بكثيـــر مـــن الدهـــشة واإلكبـــار، الدهـــشة لمـــا حقـــق بوســـائله البدائيـــة    

ويكفــي أن تــذكر اســم .  القائــد الرائــد فيــهالبــسيطة، واإلكبــار لطمــوح
في األوساط السياسية والمثقفة في جميع أنحاء العالم؛        " ابن سعود "

ــام الظـــواهر     ــه بمـــا يـــشبه الوقـــوف أمـ لتنهـــال خيـــاالت المتحـــدثين عنـ
والــــذين درســــوا فــــي الجامعــــات الغربيــــة، أو . األســــطورية والخارقــــة

ة حـق اإلدراك، حتـى   احتكوا بتلك األوساط هناك يدركون هـذه الحقيقـ      
لكأنهم يلمسونها لمسًا مـادًا فـي تعامـل تلـك األوسـاط معهـم، بعـد أن                  

  .يعرفوا عالقتهم بابن سعود، وبالدولة الكبيرة التي أنشأ وأسس
" رمـــز"والـــشباب الـــسعودي نفـــسه يعـــرف تمامـــًا، مـــا يتـــضمن  

عبــدالعزيز مــن مــضامين وطنيــة وقوميــة وإســالمية ثــرة، الســيما وهــو  
 بنمـوذج فريـد للـتالحم، هـو         -في كنف هذا الوطن الكبير    –وم  ينعم الي 

. مــصدر قوتــه، وأســاس ثقلــه فــي الميــزان اإلقليمــي والــساحة الدوليــة 
كما أن هذا الشباب يستطيع أن يتصور أوضـاع بـالده لـو لـم يجمعهـا              

لقــد نظــن أنهــا كانــت ســتبقى  . هــذا الرجــل العظــيم تحــت لــواء واحــد  
ة منقسمة على نفسها، يأكل بعضها      عبارة عن تجمعات قبلية وعشائري    
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ــات         ــن العنعنـ ــر مـ ــشييده الكثيـ ــان وتـ ــاء الكيـ ــن بنـ ــشغلها عـ ــضًا، ويـ بعـ
  .الساذجة التي كثيرًا ما تعشعش في مثل تلك التجمعات

ــيًا       ــًال سياسـ ــيس بطـ ــشباب لـ ــؤالء الـ ــسبة لهـ ــدالعزيز بالنـ  إن عبـ
وعسكريًا فقط، ولكنه أيضًا رمز إيحائي ينبثق مـن إشـعاعه الكثيـر مـن         

عاني االستقالل واالستقرار، والقوة واإلصرار، كما ينهمر منه الكثيـر          م
ــة فــي       ــة المكين ــة بــشموخ العــزة، وبالرغب ــة المليئ مــن اإلضــاءات الواعي

 هــو -بعــد هــذا –كمــا أن عبــدالعزيز  . الحفــاظ علــى اإلنجــاز وصــيانته  
اإللهــام القــائم فــي كــل إجــراء حــضاري يفكــر فيــه أهلــه ومواطنــوه مــن    

" الرمـز "، هـو أيـضًا      "التـاريخ "فعبدالعزيز  . لبحر األحمر الخلي إلى ا  
الوطني الكبير الذي يقف عند كـل فاصـلة فـي ملحمـة البنـاء العريـضة                 

  . الممتدة من الوريد إلى الوريد
مــا زال عبــدالعزيز واقفــًا فــي كــل منعطــف فــي مــسيرتنا البــاهرة، 

الكبيـر سـيظل الهـاجس الملـح        " رمزه"، و   "الوحدة"فهو الذي حقق    
 على صونها حمايتها، والدفاع عنها، والنضال من        -في أذهان الجيل  –

  .أجلها

����� 

يــــا وطــــن دبــــت الحيــــاة فــــي األشــــالء، ففــــرض عليهــــا طمــــوح  
عبــدالعزيز وشــائ مبهــرة، كــان قــد تقــادم بهــا العهــد حتــى اضــمحلت،  

  !ووهنت، فلم يبق فيها من ريح الله ريح
د أن كـان الفـضاء،   لم يعد يلوح في السماء إال راية واحدة، بعـ       

  .كل الفضاء، يع بالرايات وأنفاس الخصومة والبغض



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 291

كان الجواد الـذي أسـرج لنـا، هـو جـواد الوحـدة والحريـة، بعـد              
أن حفيت أقدامنا من طـول التـسّكع فـي أزقـة الجهـل والنعـرات والعفـن                  

  !السحيق
ــضامر المثقـــل بـــشكوكه وأوهامـــه،         ــعد الـــدم فـــي الجـــسد الـ سـ

  .ألوراق، وغنت لعيده العصافير والنوارسفتفجرت فيه األغصان وا
ــنهض، وأن       ــا أن ن ــا مــن خــدر األحــالم الــضحلة، فكــان علين أفقن
نــنفض الغبــار عــن أهــدابنا، فكانــت المفاجــأة أشــد شراســة ممــا كنــا          
نتصور، فخيول الحضارة كانت قد غادرتنا منذ زمن، بل لم يبق منها           

  !إّال الرماد وبعض الجروح
نفسنا محاطين بالبوم، وحـرافيش الليـل،       تلفتنا حولنا، فوجدنا أ   

إما الجنـة، وإمـا النـار، فاخترنـا     : وُنضب المقابر، فكان علينا أن نختار 
  !..المستقبل يا وطن

  !اخترنا الحرية بدل السجن
  !واخترنا النور بدل الظالم
  .واخترنا الحق بدل الباطل

  !وخرجنا من القمقم الكئيب إلى فضاء التاريخ البهي
 وشــيدنا قلعــة باذخــة مــن    !..مــًا شــاهقًا مــن الطمــوح   بنينــا هر

اآلمال، والتففنا حول عبدالعزيز نأخذه إلى صـدورنا وحتـى جوانحنـا؛            
  .كي تولد أنت يا وطن

  ..في ذلك اليوم ولدَت يا وطن
  ! وكان ال شجر..فكان ال ماء
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  !كان هناك فقط نهر طويل من الحب ومن الدموع
، فقـد كنـت عرضـة لنـزالت     في ذلك اليـوم أشـفقنا عليـك يـا وطـن       

 لـم  -مـع عبـدالعزيز  –البرد في جسدك العاري، وقوامـك النحيـل، لكننـا      
نبخل عليك بشيء، فقد أوقدنا حولـك نـار الحـب لتـدفأ، وقـد أغـدقنا        

  .عليك من ماء القلب لنطرد عنك بغتات المرض
  !وماذا كنا نملك يومها غير الحب وغير ماء القلب يا وطن؟

  . معاشك، وجعلنا من كل ذلك كساءكلقد جعلنا من كل ذلك
  .. وكنت بالفعل قليًال!..لقد كنت بالفعل نحيًال

 علـــى الـــرغم مـــن كـــل شـــيء جمـــيًال  -ورب الكعبـــة–لكنـــك كنـــت 
  !وعظيمًا ومهوًال

مشيت يا وطن ومشينا خلفك ومعك ومن حولك، نحبسك داخل 
  !العين، وُنحيك من دمك توهجنا وأحالمنا

  قرأناك سطرًا سطرًا
  .اك حرفًا حرفًاوكتبن

وعنينـــاك نـــشيدًا عـــذبًا فـــي الطرقـــات، والـــساحات، والكتاتيـــب،  
  .والمدارس

ــد أن أصــبح لــدينا         ــاك معنــا إلــى المــدارس، بع ــد أدخلن ــم، لق نع
  .مدارس

ــا        ــدرس؛ كــي تنهرن ــى مقاعــد ال ــا، عل ــى جانبن ــا، إل أجلــسناك معن
عنــدما نتغافــل عنــك، وكــي تــضربنا علــى أصــابعنا عنــدما تعــود إلــى          

  !ا بعض عقدنا القديمةاختراقن
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كنت أنت معلمنا الحقيقـي، فـي قـسماتك الـشديدة، وفـي صـوتك          
  .الشجي

كنت تنتصب بيننـا كـشالل الـضوء، وكنـا نـدور حولـك، ونطـوف                
  .بك، كأنك وعدنا الالزب مع المستقبل والتاريخ الجديد

ــى المزرعــة والحقــل، بعــد أن أصــبح       ــا إل نعــم، لقــد أخــذناك معن
  لدينا حقول ومزارع،

  !سناك تحت الجلد، تحت الجفن، في عمق المحاجرغر
  ثم أسقيناك من أحالمنا حتى رويت،

  .فأسقيتنا من كبريائك حتى سكرنا يا وطن
  .كنت أنت النبتة التي أشبعتنا

  .وكنت أنت العشبة التي تصاعدت في الصدر
خرجـت علينــا يـا وطــن مـن ســنابل القمـح، ومــن عـذوق النخــل،      

  .ومن عناقيد العنب
  .ونا يا وطن في جداول الماءتدفقت نح

  .وعناقتنا يا وطن في بيادر الحصاد
ــم  لقــد اصــطحبناك إلــى المــصنع ومراكــز اإلنتــاج، بعــد أن       ..نع

رأينــاك تلــوب فــي تــروس اآلالت،  . أصــبح لــدينا مــصانع ومراكــز إنتــاج 
وسمعناك تغني فـي هـدير المكـائن، أعجبتنـا رياضـتك الرشـيقة الـشيقة          

ــاؤك   ــا غنـ ــروس، وفتننـ ــين التـ ــخب   بـ ــن صـ ــث مـ ــذب المنبعـ ــل العـ  الجميـ
  ..الحديد، فوقفنا بين يديك، نهتف بحياتك، ونصفق لك
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  ..فكنت كريمًا يا وطن
  .لم تتوقف لحظة عن الحب والضجي

  .كنت تبدأ وتعيد
  .وكنا نستزيد

ــا وطــن فــي المحافــل والمنتــديات، بعــد أن       ــا ي نعــم، لقــد رافقتن
  .اد المنتدياتأصبحنا نذهب إلى المحافل، وبعد أن أمسينا نرت

  .كنت تقف بين عيوننا، بالضبط فوق مقدمة األنف
  ..فكنت زهونا

  ..وكنت خيالءنا
  .كنت حاضرًا في ضمائرنا وعقولنا، فكنت أنت قائدنا وملهمنا

كنــت تتفجــر فــي عواطفنــا وقلوبنــا، فكنــت شــعرنا الجميــل الــذي  
، نصدح به، وكنت كلماتنا المتوهجة األنيقة التي تحتل بياض األوراق         

  .وتتدفق من بين شفاهنا وأصابعنا
  .كنت أنت يا وطن فكرنا
  .وكنت أنت يا وطن لغتنا

لم نبرحك يا وطن، ولم تبرحنا، في كـل سـاحات التبـاهي، وكـل               
لقــد أشــدنا وطنــًا فــي : حومــات االفتخــار، فكنــا نــردد، ونــردد، ونــردد 

  ".الحرية"، وسداه "الوحدة"كامل عافيته وجبروته، لحمته 
لقـد عجنـا الجغرافيـا بـدم الحـب،       : ونقـول .. ونقـول  ..وكنا نقـول  

  .فأقمنا كيانًا ضخمًا باهرًا يمأل الفضاء، بل يسد األفق
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لقد أعدنا خلطة الطموح بـاإلرادة      : وكنا نهتف، ونهتف، ونهتف   
الفذة فاستولدنا التـاريخ مجـدًا جديـدًا للـدين ولألمـة، فكانـت النتيجـة           

انتحـرت علـى أعتابهـا قـيم        ، وهـي الدولـة التـي        "الدولـة "نموذجنا فـي    
ــة      ــورة زاهيـ ــت صـ ــف، وبنـ ــت التخلـ ــي أهلكـ ــة التـ ــي الدولـ التـــشرذم، وهـ

  !للمستقبل
من حق كل مـن جـرى فـي عروقـه دم عربـي أن يزهـو بمـا أنجـز          

  .عبدالعزيز، وأن يعتد بما بنينا بعد عبدالعزيز
وهــا نحــن يــا وطــن نقــف علــى تخــوم غــد أبهــى وأجمــل، يحفــل    

  !رف التعببوعود خضراء ال تمل وال تع
ــدنا"فبعــد أن  ــاء، هــا     "وح ــا مــن أساســات البن ، وبعــد أن فرغن

. ، أي بنـاء عقـل جديـد   "الحـوار "نحن نشرع معًا فـي تعبيـد سـاحات          
  ".البناء"، ويحمي "الوحدة"لك يا وطن، يحرس 

، ونجحنــا فــي مرحلــة إنجــاز "التوحيــد"لقــد نجحنــا فــي مرحلــة 
ــننجح   ــاء، وسـ ــه -البنـ ــإذن اللـ ــوا - بـ ــة الحـ ــي مرحلـ ــل   فـ ــيانة العقـ ر وصـ

  .الجديد

  !فلتهنا بكل الذي تحقق يا وطن

  !ولنهنأ نحن بك

  !وابق في القلب

����� 

ضع إبهامك على شغاف القلب وغن..!  
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  !غن طويًال للوطن

  ..ابسط ذراعك في الفضاء الرحب

  :أبسطه بعيدًا، ثم اهتف من ذؤابة الحس

  !حبيبي وطن

  !ًال وأصعداسند رأسك إلى الجدار، ثم أغلق عينيك قلي

  !أصعد مليًا في رؤيا الوطن

ثوبــه األبــيض، وعقالــه الموشــى  : هــا هــو يقــف فــي كامــل هيبتــه  
بحبات العز!  

الكبــرى ببهــاء نــادر، وذاكــرة تحتمــي دائمــًا " ذكــراه"يعبــل علــى 
وال رد وليس له من منع ،بحٍب فسيح ال يحده حد!  

قبل بعــد ســاعات فقــط ، ســنعّلق فــي عنقــه عهــدًا جديــدًا لمــست    
باهر أجد.  

ــرأة   ــن بجـ ــب نعلـ ــا المتوثـ ــي َتوِقنـ ــمه   : وفـ ــيء اسـ ــدينا شـ ــيس لـ لـ
، بل لدينا تحـد ضـخم ال ينفعـك وال ينثنـي، اسـمه المـستقبل،                 "اآلن"

ولــدينا، قبــل ذلــك وبعــده، جــذر راســخ ال يهــون اســمه الماضــي، ذلــك  
الماضي الـذي نـستمد منـه هـذا الـوه، حيـث نختـرق بـه التـاريخ مـن                 

  !جنبالجنب إلى ال

بعـــد ســـاعات ســـيعلن الـــوطن حفلتـــه الخاصـــة، وســـيدعو لهـــذه  
الـوه،  / التـاريخ، والمـستقبل   / الجذر: الحفلة بعض أصدقائه الخلِّص   

  .ونحن سنكون هناك للغناء، والنشيد، وهتاف الحب والقلب
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الصوت يأتي من بعيد، ثم من قريب، هـذا هـو الـوطن، وهـا أنـا       
يفه المـصقول، عباءتــه  سـ : سأضـمه إلـى صـدري وهـو فـي كامـل هيبتـه       

البيـــضاء المطـــرزة بخيـــوط الـــذهب، اللماعـــة كالكبريـــاء، الفـــضفاضة       
  .كالمطر

  !..سأجعله بين عيني وعيني، وسأدعه يخترق جسدي كالبهجة

بعــد قليــل ســيعيد الــوطن قــراءة ذاكرتــه، وســيلقي علينــا درســًا  
ــي   ــًا فـ ــاء"بليغـ ــي    " كيميـ ــصًة فـ ــيعطينا حـ ــوة، وسـ ــب، " أدب"القـ الحـ
ــا دائمــاً  –وسنمــشي  ــوافرة،     -كمــا كن ــاءة ال ــأ هــذه العب ــه نتفي ــى جانب  إل

  .ونستظل هذه الهيبة الكاملة، وتمسح بهذا السيف المصقول

خلفهـم صـهيل خيـول ال      : الذين لهم وطـن كهـذا ال يهمهـم أحـد          
يحـصرها عـد وال مـد، وأمـامهم وهـ عجيـب لغـٍد فـارع الطـول، بـارع           

القد.  

هو محمٌل بوعود مزهرة، وتلـك      وهذا الغد نلمحه يقبل حثيثًا و     
 فهــي دائمــًا تنــبجس، كعنــق  !..الوعــود ال تنمــو أبــدا فــي أرض ســبخة 

البحر، من األرض التي ال تعرف التخاذل أو الجبن، أو األخذ والرد.  

يــوم كّنــا صــغارًا، كنــا نظــن أن الــوطن كلمــة عــابرة فــي نــشيدنا     
اسـقة فـي   الصباحي بالمدرسة، وكنا نظنه مجرد خطوط عبثية غير متن   

كتاب الجغرافيا أو أطلس العالم، نعترف أيضًا بأننا كنـا نحـسبه جملـة        
اعتراضية في خطب السياسيين، أو حشوًا من زوائد الكالم في برام     

  .المذيعين ونشرات األخبار، وكتابات المعلقين والصحفيين

نقولها صراحة بأننا كنـا نتوقعـه ترفـًا فـي حـوارات المثقفـين، أو                
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ــدًا علــى ريــشة       ضــرورة شــعرية  ــي قــصائد الموهــوبين، أو خّطــًا زائ  ف
  .الرسامين والفنانين

وفجأة وبعد أن بدأنا نفهم، والفهم مشقة، أدركنا أن الوطن هو            
هذه الهزة المدهشة التي تجتاح القلب في كـل لحظـة مـن الجـدار إلـى                  
الجــدار، وأنــه هــذا الــشموخ الــذي يــنفخ فــي الــروح فــي كــل حــين مــن  

  .دالعضد إلى العض

 أن الوطن هو هذا الغرام المشتعل الذي ال -فوق ذلك–وعرفنا 
يفني أبدًا، وأنه هذا الهاجس الجميل الذي ال نمّل إلحاحه، وأنه هـذا       
الحلم النابه الذي يروقنا أن نـستلقى دائمـًا بـين كفيـه، وفـوق، صـدره             

  .وفي أحضانه

يــوم كنــا صــغارًا، كنــا نحــسب أن الــوطن عنــصر مــن خارجنــا،          
وفهمنــا أن الــوطن هــو هــذا الحــصان النــافر الــذي يتوثــب دون فكبرنــا 

  !توقف في عمقنا، وفي داخلنا

ــا الطينيــة فــي لحظــة، لنهــدمها فــي        ــا نلعــب، فنبنــي بيوتن يــوم كن
لحظة، ثم لنعيد بناءها من جديد؛ كنـا نحـس أن الـوطن كلمـة معقـدة        
ــا، وإدراك        ــاموس لفهمه ــاموس وق ــف ق ــى أل ــصغيرة إل ــا ال ــاج عقولن تحت

ا وحـــدودها، وفـــك طالســـمها ورموزهـــا، فهـــي كلمـــة ال يجيـــد  أبعادهـــ
وضعها في جملة مفيدة سوى الكبار، أو أولئك الذين أوتوا من العلـم         

  .كثيرًا وكثيرًا

فكبرنـــا، وكبـــرت معنـــا ضـــمائرنا، واكتـــشفنا أن الـــوطن هـــو كـــل  
  .الحروف وكل الكلمات، وكل القصائد، وكل المعلقات
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ــانعها،  أبـــــو القـــــوامي- فـــــي النهايـــــة-وهـــــو  س، وجـــــدها، وصـــ
  .ومبتكرها

ــا      ــا نتـــدحرج فـــوق الرمـــل، فيكـــسو ذلـــك الرمـــل جلودنـ ــوم كنـ يـ
ووجوهنــا، كانــت أمهاتنــا يــضربننا علــى أصــابعنا؛ ألننــا عبثنــا بألبــسة     

  ".النظافة من اإليمان"المدرسة، وهذا ال يجوز فـ

ولكــن بعــد أن صــرنا كبــارًا، كانــت األمهــات أنفــسهن ال يــروقهن     
حن نغتسل بالرمل، فينتـشر علـى أجـسادنا، وتتثاقـل بـه             منظرنا إّال ون  

  !..أجفاننا ورموشنا

  .يومها فقط تنبهنا إلى الفرق الشاسع بين الرمل والرمل

يومها فقط تعلمنا متى يمكن للرمل أن يكون حجة للضرب على        
األصابع، ومتى يمكن له أن يكون، هو نفسه، سببًا لالنبهار واالختيال، 

  .وزهور األمهات

م كنــا فــي الــصفوف األولــى فــي المدرســة، كــان المدرســون        يــو
 احفظوا عيونكم عن !..اغسلوا أيديكم جيدًا بعد التراب   : يقولون لنا 

ــراب ــدًا عـــن الغبـــار        !..التـ ــن التـــراب، تنّفـــسوا بعيـ  ارفعـــوا ثيـــابكم عـ
 نصدقهم في كل ما يقولون، وأبعد مـن ذلـك،     -ببراءة–وكنا  . والتراب

  .ا يأمرونكنا نجتهد في األخذ بكل م

:  صـــاروا يقولــون لنـــا -بعـــد أن كبرنــا –لكــن هـــؤالء المدرســين   
عليكم بالتراب، دونكم التراب، تمرغوا فيه من الجلـد إلـى الجلـد، أي              

ضافية في فن عشق التراب، وفي طرق إأنهم أصبحوا يلقنوننا دروسًا   
  !!..ووسائل الموت من أجل التراب
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ة مــن التــراب أغلــى مــا فتئنــا نحــسهم يزرعــون فــي روعنــا، أن ذر
من نهر من الدم، وأن ُقبلًة فوق خد التـراب، هـي أقـدس جميـع أنـواع        
الحب، وأن حلمًا قصيرًا فوق وسادة التراب، هو حلـم ال يـضاهيه أي     
ــي          ــد ال يــشبهه ف ــراب هــي عي ــى فــي حــضرة الت ــم، وأن رقــصة تتثن حل

  .الدنيا أي عيد

والتــراب، يومهــا فقــط أحســسنا جيــدًا الفــرق الحــاد بــين التــراب   
  .وأضفنا إلى تجربتنا علمًا جديدًا، وخبرة بكرًا جديدة أيضًا

فقــد أضــحى يــستقر فــي محزوننــا الوجــداني الفــرق بــين التــراب    
  .الذي يقود إلى الطبيب، والتراب الذي يقود إلى المجد

ــا كبريـــاء        ــذي يملؤهـ ــراب الـ ــذي العـــين، والتـ ــذي يقـ ــراب الـ التـ
  .وغرورًا

ضطرنا للغـسل، والتـراب الــذي   التـراب الـذي يغـشى الجـسد، فيـ     
يدخل عبر مسام الجلد، فيخترق اللحم والعظم ليزيـدنا نـضارة وقـوة     

  .وحبورًا

التراب الذي تجره العاصفة، فال نخرج من المنازل؛ ألنه يتسرب     
إلـــى الرئـــة فيوهنهـــا، ويـــصعد إلـــى األنـــوف فيزكمهـــا، والتـــراب الـــذي   

ــن بـــين    ــاء الحـــب، وتتـــدفق مـ ــاه تحتمـــي بـــين ذراتـــه كهربـ  أصـــالبه ميـ
  !!غنها مياه الغندرة: يقولون

  .لله كم كنا صغار، وكم كان الوطن يمضي في عيه وكبريائه

  .لكنه غني كالمطر، ولكنها كبرياء هي الوه والبهجة
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بعــد ســـاعات ســـيعلن الـــوطن حفلتـــه الخاصـــة، وهـــو فـــي كامـــل  
  .هيبته، وسأتقدم منه وأنا في كامل ارتباكي

سأضــع يــده فــوق كتفــي، وأنــا فــي كامــل   ســأقبله فــوق جبهتــه، و 
  .ارتباكي

ــاة أو       ــه حيـ ــضي معـ ــسافتين، وسأقـ ــه مـــسافة أو مـ ــضي معـ سأمـ
  .حياتين، وأنا في كامل ارتباكي

جـذره فـي   : كل ذلك ألنني أخشاه، وأخـشى هـذه الوقفـة الجليلـة        
  !األرض، وعنقه هناك، في البعيد، البعيد جدًا، في السماء

رتـــه، وســيرى أننـــي كنـــت  بعــد قليـــل ســـيعيد الــوطن قـــراءة ذاك  
  .صغيرًا جدًا، وأنه كان أكبر من كل شيء

وحينذاك سأدعه، كاللذة المجنونة، يختـرق جـسدي، فـي عقالـه            
الموشــى بحبــات العــز، فــي عباءتــه المطــرزة بخيــوط الــذهب، اللماعــة     

  !كدماء القلب، الوهاجة كماء العين

ضع إبهامك على شغاف القلب وغن..  

  ..فهذا يومهغن طويًال للوطن 

  .. ثم اهتف..ابسط ذراعك في الفضاء الرحب

  :اهتف من ذؤابة الخيالء

  .حبيبي وطن

  .اسند رأسك إلى الجدار وأحلم
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  . في زمانك هذا..أحلم بيومك هذا

  .هو يوم الوطن

  .هو زمان الحب
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 :عبدالعزيز مشري
 مات واقفاً

  

. هقابلـت عبـدالعزيز مـشري مـرة واحـدة فقـط فـي حيـاتي وحياتـ         
كان ذلـك فـي المستـشفى العـسكري بالريـاض، وقـد حـدث ذلـك خـالل                   

: كــان محاطــًا بأصــدقائه. إحــدى جوالتــه المريــرة الكثيــرة مــع المــرض 
وكلهم . سعد الدوسري، وصالح األشقر، وعبدالله الصيخان، وآخرين

وكـان عبـدالعزيز مـشري، هـو الوحيـد         . يومها كـانوا حـزينين متـألمين      
 ال يأبــه للمــرض الــذي يعــوث فــي جــسده   الــذي كــان مــشرقًا مبتــسماً 

فـــسادًا، والوحيـــد الـــذي كـــان ال يلقـــي بـــاًال لأللـــم الـــذي كـــان يأخـــذ   
  .بمجامع وجدانه

من سوء حظي أننـي لـم ألتـق عبـدالعزيز بعـد تلـك المـرة، فلمـا                   
فزيـارة واحـدة    . علمت بوفاته شعرت بفداحة تقصيري الـشديد حيالـه        

ذي لـم يجعلنـي أكـرر زيـاراتي     ولعـل الـ  !.. للمشري لم تكن أبدًا كافيـة  
ــه، أن معرفتنــا الشخــصية فــي األصــل لــم تكــن لــصيقة، وأن مالزمــة          ل

 مــع -األمــراض واآلالم للمــشري لــم تكــن عــابرة أو متقطعــة، بــل هــي    
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 كانـت دائمـة ومـستمرة، حتـى أصـبحت لكـل متابعــــي أخبـاره          –األسف  
 فلـيس   . جزءًا منه، ومن حياته المترعـة بالعـذابات والنكـسات          –مثلي–

هنــاك إًذا  مــن طــارئ يــستوجب االســتنفار، أو مــن جديــد يــستوجب     
  .التأهب والمبادرة

ــتاذ       ــوم األســ ــع المرحــ ــصيري مــ ــرر تقــ ــا أن أبــ ــد هنــ ــا ال أريــ أنــ
عبدالعزيز المشري، ولكني باألحرى أريد أن أشرح حالة استثنائية لم      

ــة المــشري مــع اآلالم      ــل، أال وهــي عالق ــا مثي وأســتطيع أن . يحــدث له
أنني منــذ أن ســمعت عــن عبــدالعزيز مــشري، ومنــذ أن بــدأت    أقــول بــ

أتــابع أعمالــه وإبداعاتــه؛ كنــت أســمع أنــه مــريض، وأنــه ال يخــرج مــن      
كارثة مرضية إال ليدخل كارثة أخرى أشد، فلعّلـي هكـذا فتحـت عينـي              

فكلمــا جــاء ذكــر للمــشري، أو ذكــر  . علــى المــشري واأللــم جــزء منــه 
وإذا ما  . رة، صورة العذابات  لبعض أعماله؛ كانت صورة المرض حاض     

حضرت هذه الصورة، حـضرت الـصورة األخـرى التـي رأيتـه عليهـا فـي          
زيــــارتي اليتيمــــة لــــه بالمستــــشفى العــــسكري بالريــــاض حاضــــرة هــــي  

الوجـه اآلخـر للعملـة، هـي الـشجاعة النـادرة التـي كـان يتمتـع           . األخرى
أن بها المشري، الصمود والمقاومة؛ لدرجـة أننـي كنـت أحـس دائمـًا بـ               

عبــدالعزيز مــشري، هــو الــذي قهــر األلــم، وهــو الــذي تحــداه وتفــوق     
ــه      ــة ليـــسكته، أو ليوقـــف النـــبض فـــي قلبـ ــرك لـــه الفرصـ ــم يتـ عليـــه، فلـ

ولقــد كــان اإلبــداع هــو أهــم أدوات حربــه ضــد       !.. ووجدانــه وعقلــه 
اليأس والسكون، كانت الكتابة هي سالحه الفّتاك الذي قهر به سنوات        

قه اللـدود الـذي لـم يفارقـه إّال وهـو علـى       طويلة من المرض، أو صدي   
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  !حافة القبر، أو في داخله

لقـــد أخـــرج لنـــا المـــشري مـــن بـــين ركامـــه، أو حطامـــه، أعمـــاًال  
ــأثرت عقـــولهم         ــب، فـ ــر مـــن الحـ ــاس بكثيـ ــا النقـــاد والنـ ــة تلقفهـ إبداعيـ
ووجدانهم، وبقيت شاهدًا نيرًا على قلب كبير خصب لـم ينلـه الخـور،          

 عقـل متوقـد متـدفق لـم يـصبه الـوهن، علـى               وظلت دليًال ساطعًا علـى    
الــرغم مــن فظاعــة األحــوال واألطــوار التــي كانــت تحــيط بــصاحب ذلــك  

  !القلب، وصاحب ذلك العقل

ال، بل أن طموح المشري قد تجاوز كل ظروفه السوداء، فكان 
ــين معاصــريه أو      - فيمــا أحــسب - ــة ب ــة الرواي  هــو أول مــن جــرب كتاب

قبـل غـازي القـصيبي، أو       " وسـمية  "مجايليه من مبدعينا، فـأخرج لنـا      
فهــو هكــذا أول مــن حطــم   . تركــي الحمــد، أو عبــده خــال، أو غيــرهم  

الجدار الوهمي الذي كان يقف بـين مبـدعينا، وبـين هـذا الفـن الراقـي              
مــن فنــون الكتابــة، أي أنــه هــو الــذي وضــع البــذرة األولــى فــي الحقــل     

وا إلـيهم  الجميل الذي أخذ ينمو من حولنا، وعلى أيدي مبـدعين لفتـ          
  !األنظار في داخل بالدنا وخارجها

لعل المشري قد استـــــراح ممـا كـــــان يكابـده، ونحـــــن حزينـون          
لفراقــه، ولكنــه مــازال مقيمـــًا بيننـــــــا، بــل أنـــه ســيرافق األجيــال التـــي        
ــوت     ــتقاوم المــ ــة ســ ــاًال إبداعيــ ــه تــــرك وراءه أعمــ ــدنا؛ ألنــ ــتأتي بعــ ســ

  .وستتفوق عليه

 يلتق الموت كما التقاه اآلخرون، لقد مات     عبدالعزيز مشري لم  
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مــات وقلمــه مــشرع فــي يــده لمزيــد مــن النــزال، لمزيــد مــن          . واقفــًا
  .اإلبداع
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 :عبدالفتاح ناظر

 انطفأ فجأة

  

عبدالفتاح ناظر، ومع هذا،    . لم أقابل في حياتي قط المرحوم د      
بنـًا،  مؤ: فوجـدتني منقـادًا للكتابـة عنـه    . فقد حزنت لوفاته أشد الحزن    

وراثيًا، ومكفكفًا بعض هذا المطر من الدموع التي سفحها عليـه ومـن         
  .أجله العديدون من أصدقائه ومحبيه

لقــد تملكنــي كــل هــذا القــدر مــن الحــزن بــسبب مــا رأيتــه علــى       
فأدركــت أن . وجـوه معارفـه ومحبيـه مـن عالئــم الفقـد وسـحب الفجيعـة       

قـوه، أو تعـاونوا   للفقيد حظوة ومنزلة عنـد كـل الـذين خـالطوه، أو الت       
معــه، أو تعــاون معهــم، وهــذا أمــر ال يحــصل إال لمــن تحلــى بــصفات،    
وتزين بمميزات، تجعله محط أنظار الناس، وقريبًا من قلوبهم، ولعلي     

 قــد اســتعدت فــي ذهنــي - مثــل غيــري مــن الــذين يقــرؤون ويتــابعون -
بعــض مــا ســمعت أو قــرأت عــن المرحــوم مــن إنجــازات، أو نــشاطات،    

ها على ذكاء في التصرف، وحيوية في الممارسة، ورغبة         كانت تدل كل  
مخلــصة فــي اإلســهام، الســيما فــي المجــاالت ذات العالقــة بــالجمهور،     
حيث تكون الحركة واضـحة لكـل النـاس، وحيـث يكـون العمـل مكـشوفًا          
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وقد . تحت كل األنظار، فالصواب يكبر حجمه، والخطأ يتعاظم خطره  
ــه بالرياضــــة وشــــؤ   ونها وشــــجونها، وهــــي مــــن  اشــــتهر الفقيــــد بتعلقــ

النـــشاطات الجماهيريـــة التـــي يتابعهـــا النـــاس كلهـــم، ويحاســـب عليهـــا   
عبدالفتاح ناظر ملء السمع و البـصر،  . الناس كلهم، وقد كان فيها د    

، أم "االتحـاد "سواء فيما يختص منها بناديـه الـذي أحبـه وأخلـص لـه            
ــاد         ــمل،  كاالتحـ ــم وأشـ ــرى أعـ ــن مـــسؤوليات أخـ ــه مـ ــل إليـ ــا أوكـ فيمـ

  .عودي لكرة القدمالس
إن من يكون من ضمن اهتماماته الرياضـة وشـؤونها، يأخـذ فـي           
تصورات الناس شكًال ذهنيًا مثاليًا من حيث مـستواه الـصحي وسـالمة            

ــه ــا عبــدالفتاح نــاظر فــي         . بنيت ــصورة التــي يظهــر عليه ولقــد كانــت ال
المناســبات العامــة؛ هــي صــورة تبــدو علــى شــيء كثيــر مــن هــذا، فهــو    

ط والحيوية والتدفق، فلما بلغ الناس نبأ وفاتـه بكـوا فيـه            مليء بالنشا 
مـات فـي   (شبابه، وبكوا حيويته ونشاطه، وكان موته المفاجئ فجيعة،    

ففجـــأة انهـــار الـــشكل الـــذهني المثـــالي، ) الـــشارع وهـــو يقـــود ســـيارته
وفجـأة داهمـت النـاس المـصيبة مـن حيـث لـم يتوقعوهـا أو ينتظروهـا،          

هــا الفقيــد إلــى بارئــه، مــن حيــث ســرعتها    فكــان للطريقــة التــي انتقــل ب 
ومباغتتهــا، أبلــغ األثــر فــي تعميــق المأســاة، وفــي إلهــاب كــوامن األلــم     

  .والحزن
أجل، لقد حزت لوفاة عبدالفتاح ناظر الذي ال أعرفه؛ ألنـه كـان     
ملء السمع والبصر، وألنه انطفأ فجأة، وبال أية مقـدمات، فـي مـشهد              

ويته ونشاطه وعطائـه، للـه فـي        مفجع، وهو في عز شبابه، وفي عز حي       
  .ذلك حكمة ال شك، لكن نحن من البشر ال يمكننا إال أن نحزن

لقـــد حزنـــت أيـــضًا لـــسبب شخـــصي آخـــر، وهـــو عالقتـــي بأخيـــه  
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ــاظر،      ــالي األســتاذ هــشام ن ــه مع ــوزارتين (وحبيب التخطــيط : صــاحب ال
ــاري فـــي     )والـــنفط ــي لـــؤي، فهـــو صـــديقي وجـ ، لقـــد حزنـــت لحـــزن أبـ

ك كاتـب زاويـة أسـبوعية فـي مجلـة اليمامـة التـي        الرياض، وهو بعد ذلـ    
كنت أرأس تحريرها في حينه، وبيني وبينه صـالت كثيـرة أخـرى كانـت            

وأذكـر أنـه فــي الوقـت الـذي كــان     . المحبـة سـداها ولحمتهـا كمــا يقـال    
يكتب فيه هشام ناظر زاويته األسبوعية فـي اليمامـة، كـان يكتـب أيـضًا        

ازي القصيبي، فكتب يومًا هشام غ. في الصفحة السابقة له المرحوم د     
ناظر عن قصة ضيافة زوج عمـر بـن الخطـاب ألحـد الوافـدين علـيهم،        
بحــضور زوجهــا عمــر، فقامــت الــدنيا يومهــا علــى الكاتــب هــشام نــاظر   
ولم تقعد، واعتبر التيار المحافظ أن فيما كتـب الـوزير تحريـضًا علـى               

، ومـــن ، يـــوم كـــان الكـــالم حـــول االخـــتالط مـــن القواصـــم "االخـــتالط"
مـن بعـض    " بعـض العّتـاب   "الجرائم الكبرى، ويبدو أن أبـا لـؤي تلقـى           

قلـيًال مـن الكتابـة، فهاتفـه غـازي القـصيبي       " أن يرتـاح  "الجهات، فقـرر    
يا هشام، الله يهديك يعني لم تجد مكانًا آخر ُتقيم فيه هذه : بقوله له

 ذلكـم ! تستاهل مـا جـاءك    ! الحفلة المختلطة إّال بيت عمر بن الخطاب      
  .، يوم كان يكتبها النخبة ليقرأها الجميع"اليمامة"جزء من تاريخه 

عــودة إلــى عبــدالفتاح نــاظر، فقــد كنــت أحــس دائمــًا فــي حــديث   
هشام ناظر عنـه، الكثيـر مـن الحميميـة، والكثيـر مـن اإلعجـاب والحـب                   
واالعتداد، فهو يصغره سنًا، وبالتالي فهـشام ينظـر إليـه كأحـد أبنائـه،          

. كون نموذجًا للنجاح وللطموح، وأحسبه كان كذلكويتوسم فيه أن ي
وال شك في أن وقع الفاجعة على هشام كان كبيرًا ومـدمرًا، وقـد عبـر         
عــن شــيء مــن هــذا فــي الكلمــة الرثائيــة المــؤثرة التــي نــشرتها إحــدى   
الصحف اليومية حينها، لقد بكـى أمـر البكـاء فـي تلـك الكلمـة، إذ كـان                   
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قدر هائل مـن المـرارة واأللـم، وال         يختفي تحت كل حرف من حروفها       
أظـن أن هــشام نــاظر أفـاق بــسهولة مــن هــول المـصيبة، وقــد ذكــر أنــه    
ــأ          ــه النب ــه، يجيئ ــه فــي منزل ــدالفتاح ل ــارة عب ــة مــن زي بعــد لحظــات قليل
بقضاء الله وقدره، لقد رحل عبدالفتاح فعـًال، وهـو لـن يعـود لزيارتـه                 

  .مرة أخرى، أبدًا
سة، ووالـــدتهم، بكـــوا طـــويًال  هـــشام، وأطفـــال عبـــدالفتاح الخمـــ 

فقـد كـانوا ينتظـرون عودتـه إلـيهم، ولكنـه هـذه          . فقيدهم وفقيد البالد  
المرة لن يعود، ولن يالطفهم، ولن يداعبهم، ولن يأخذهم إلى البحـر،   
ولـن يقــضي بعــض إجازتــه معهــم، ولـن يمــنحهم مزيــدًا مــن الحــب كمــا   

  .كان يفعل
نه لم يودعهم قبل أن كثيرون آخرون بكوا طويًال، عبدالفتاح؛ أل   

يرحل، وهم لم يلقوا عليه التحية قبل أن يختفي، وهناك أشياء كثيرة         
لم يقلها لهم بعد، وهـم بـدورهم لـديهم أشـياء أخـرى لـم يقولوهـا لـه                     

  .حتى اآلن
هناك أوراق تقبع على مكتب عبـدالفتاح لـم يوقعهـا بعـد، وهنـاك               

ــم تنتــه، وهنــاك اجت     ماعــات لــن  مواعيــد لــن تــتم، وهنــاك مــشروعات ل
  .يحضرها

  .ال حول وال قوة إال بالله
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 :عبداهللا السعد

 التشبث بالحلم
  

يومها كنا نتشبث بالعتبات الدنيا في سلم الكتابة، ونحن صغار، 
كنا فـي المرحلـة الثانويـة     . وطموحاتنا مثلنا كانت هي األخرى صغيرة     

يــوم مــن الدراســة، فكتبــت محاولــة متواضــعة جــدًا ســميتها فــي ذلــك ال   
  ".عكاظ"مقالة، ونشرتها في صحيفة 

، وقـد كـان عنوانـًا       "العجـوز التـي عـشقتها     : "كان عنوان المقالة  
ــة       ــوعي للمقالـ ــضمون الموضـ ــل المـ ــه كـ ــت جناحيـ ــراءة، تحـ ــوي ببـ يطـ

فالكاتب الصغير يتكئ على رمزيـة اسـتعارية، أو هـي كنائيـة        . المزعومة
عنـوان فـي شـكله      بدائية في بناء الصورة المجازية التـي خلـص إليهـا ال           

بعد أن هرمت وشـاخت  " الفضيلة"فالعجور بكل بساطة، هي   . النهائي
. فــي الــزمن الــذي ينهــشنا أو يقــضمنا، قطعــة قطعــة، مفــصًال مفــصالً     

وهنا تنتقل معالجة المقالة المذكورة بـين رمزيـة لغويـة بدائيـة، ورؤيـة            
  .رومانسية فيها الكثير من الحزن والتشبث بالحلم

إن الـشيخ عبداللـه الـسعد يريـد أن       ": صـدقاء األ"قال لي أحـد     
فـي مجالـسهم،   " الـشيبان "وقد كنت أسمع عنـه مـن     . يلتقيك في جدة  
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ــون  ــه : فهــم يقول ــروع    " شــدادي"إن ــن الخــوامس أو الف ــشدادين م وال
المهمة في قبيلة بني الحارث المعروفة، وكانوا يتحدثون عن عـصامية      

يـذكرون عالقتـه   . عبدالله الـسعد وطموحـه بكثيـر مـن الزهـو والطـرب        
ــم         ــشهور، ثـ ــة المـ ــر الماليـ ــليمان وزيـ ــابن سـ ــغير، بـ ــو صـ ــة وهـ القديمـ
يتدرجون في سرد السلم الطويل لعصاميته، إلى أن يصبح رجل دولة     

  . ووزيرًا للمواصالت
لمـا قابلتـه مـع ذلـك الـصديق فـي جـدة ألول مـرة، كـان متقاعـدًا           

فـي عهـد    " الدالـب "طبعًا، لكنه كان يكتب مقاالت متواصلة فـي جريـدة           
صاحبه وحبيبه المرحوم عبدالمجيد شبكشي، وكان الشيخ السعد في     
ــام بــشجاعة وثقــة عــن قــدرة خاصــة وجيــدة       تلــك المقــاالت يمــيط اللث

سـألني عـن الدراسـة واألهـل، وسـألني          . للكتابة االجتماعية والسياسية  
ــه شــجعني،   . أيــضًا عــن جــديتي فــي األخــذ بموضــوع الكتابــة     أذكــر أن

اني إلــى مزيــد مــن التثقــف، وإثــراء الخبــرة، كمــا حثنــي   وأذكــر أنــه دعــ
  .على التطوير المستمر في تقنيات الكتابة وأدواتها وآلياتها

كــان ذلـــك اللقـــاء، هـــو اللقــاء األول بالـــشيخ الـــسعد، فـــأعجبني   
ــردده         ــان يـ ــا كـ ــذكرت مـ ــه، وتـ ــه وعطفـ ــرني كرمـ ــه، وأسـ ــدوؤه وعقلـ هـ

 وثقته في نفسه  عنه في مجالسهم، فتواضعه الشديد هذا،     " الشيبان"
التي تتدفق اآلن، هما عنوان عصاميته المشهودة، والتـي كانـت دائمـًا             

  .موضوعًا خصبًا للحديث والمثال والعظة

كان مستقبل عالقتي بالـشيخ الـسعد بعـد ذلـك اللقـاء، مـستقبًال        
مضطربًا غير مستقر، فهناك العامل الجغرافي، إذ لم أكن أسكن مدينة 

 موضوع الدراسة فـي الخـارج، لمـدة ثمـاني           واحدة، ثم جاء فيما بعد    
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سـنوات، ليتحــول ذلــك العامــل الجغرافــي إلــى عامــل أساســي فــي تبريــر  
  .تقصيري الشديد في حق الرجل

صحيح أننا التقينا أكثر من مرة، وصحيح أن فضل الـشيخ كبيـر    
 صـاحب المبـادرات     – يـالخجلي    –جدًا علي، فهو دائم الـسؤال، وهـو         

عليق على موضـوع كتبتـه، أو إلبـداء الـرأي حـول             في االتصال، إما للت   
ــري فــي     ــا لغي ــشرته أن ــسًا   "اليمامــة"موضــوع ن ، بعــد أن أصــبحت رئي

  . لتحريرها فور تخرجي، ومباشرة بعد إنهاء دراستي العليا في باريس
كنت أحس دائمًا بأنني مدين لهذا الرجل بالكثير من المعـروف،           

، وأنا مـا أفتـأ أمنـي الـنفس          فهو يثقل كاهلي بعطفه وبسؤاله وبمتابعته     
 مـن الوفـاء لـه بمزيـد مـن الحـب            -إن شاء الله  -باليوم الذي أتمكن فيه   

ــه، وحــسن          ــر عن ــى حــسن التعبي ــه إل ــوفقني الل ــى أن ي ــت أتمن ــذي كن ال
  .إظهاره له

ثم رحل الشيخ عبدالله السعد، وانتقل إلى بارئه األعلى، ودينـه    
 حتــى - األســف مــع-يثقــل ظهــري وقلبــي وضــميري، فهــو لــم يمهلنــي   

أستيقظ من ذلك اللهاث الذي كنت فيه، لكي ألتفـت إلـى قائمـة الـديون         
  .الكثيرة التي تنتظر السداد منذ أمد طويل

رحل الشيخ عبدالله السعد، ونعاه الوطن كلـه، فهـو أحـد أبنائـه      
البررة الذين خدموه، والذين مشوا تحـت رايتـه المرفرفـة، رايـة البنـاء         

  ! والتطلع والعطاءوالنماء، وراية الطموح
ــسعد، وإننــي ألعــده بالبحــث عــن موضــوع         ــشيخ ال ــه ال رحــم الل

ألقرأه من جديد، فكـأن شـيئًا لـم يتغيـر بعـد،             " العجوز التي عشقتها  "
مازالت تهرم وتشيخ، وكأن المعالجة الرومانسية هي       " الفضيلة"وكأن  
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األجدى، وهي األمثل، فهي التي تلوذ بالحلم، ونحـن أحـوج مـا نكـون            
  .التشبث بالحلمإلى 
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 :عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود

 هكذا قدم نفسه لشعبه وللعالم
  

قدم الملك عبدالله نفسه للسعوديين والعرب، منذ أن كان نائبـًا         
الخاصة " صورته"ثانيًا، ثم، بعد ذلك، وليًا للعهد، على نحو جعل له 

م مـن  في الضمير الـوطني والقـومي، أي عنـد الـسعوديين وعنـد غيـره       
العـــرب، والســـيما علـــى المـــستوى الثقـــافي والعلمـــي، وعلـــى مـــستوى 

  .في الثقافة والحضارة" المختلف"االنفتاح على العصر، واالحترام لـ
عـرف المثقفـون الملـك عبداللـه، وخـالطوه، وجالـسوه، واحتكـوا        
بــه، مــن قبــل أن يــصبح ملكــًا بــزمن طويــل، فقــد قــدم نفــسه للمثقفــين  

مــــشروع مهرجــــان " الحــــرس الــــوطني"ى فــــي والثقافــــة منــــذ أن تبنــــ
ــى للتــراث، وللثقافــة،          ــى يديــه، ليكــون ملتق ــة، الــذي ولــد عل الجنادري
وللحــوار، ولتطــوير األفكــار بــين مختلــف األطيــاف والتيــارات واألنــواع  
الثقافيــــة، وقــــد صــــارت منــــصات الجنادريــــة مناســــبة حيويــــة اللتقــــاء  

قد سمح بأن يأتوا إلى ف. المثقفين من مختلف البيئات الثقافية العربية  
بــالده، بــصرف النظــر عــن مــشاربهم وانتمــاءاتهم الفكريــة، فأصــبحت        
الجنادريــة مــن أهــم المناســبات الثقافيــة الماثلــة علــى خريطــة المــشهد   

  .الثقافي العربي والعالمي
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وقد شاء لي الله سبحانه أن أكون أحـد الـذين أسـهموا، بجهـد             
انطلقــت بــه الفعاليــات أو اإلطــار الــذي " التــصور"متواضــع فــي وضــع 

الثقافية وندواتها في الجنادرية، كما شاركت في تنظيم تلك الفعاليـات           
  .واإلشراف على بعضها وإدارتها

عرف المثقفون، السعوديون وبعض العرب، الملـك عبداللـه منـذ           
أن كــان يــأنس بهــم فــي رحالتــه البريــة أثنــاء منــاورات الحــرس الــوطني  

ــه لعــ    ــراري    العــسكرية، فهــو يــصطحبهم مع ــصحراء، والب ــي ال ــام ف دة أي
الفــــسيحة، ينادمونــــه، ويحــــاورهم ويحاورنــــه فــــي مجلــــسه الخاصــــة،   

وكــان مــن أبـرز المثقفــين العـرب الــذين كــانوا   . وعنـدما يخــرج للعمـوم  
إلى جوار الملك عبدالله الفيلسوف العربـي المعـروف أحمـد الـشيباني             

يخ ، ومــــن أبــــرز المثقفـــين الــــسعوديين المرحــــوم الــــش -رحمـــه اللــــه –
  . عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري

مركـز الحـوار   "عرف المثقفون الملـك عبداللـه عنـدما أنـشأ لهـم          
كـأول مبــادرة سـعودية تجمــع المثقفـين الــسعوديين، مـن كــل     " الـوطني 

األطياف والتيارات والتوجهـات والطوائـف، تحـت سـقف واحـد ومظلـة              
ميــة عــابرة ولــم يكــن مركــز حــوار المثقفــين هــذا مناســبة إعال  . واحــدة

تطوي صفحاتها بانتهـاء عمرهـا االفتراضـي القـصير، بـل إنهـا أضـحت                
عمــًال مؤســسيًا ومــشروعًا وطنيــًا حيويــًا يبحــث المــشكالت، وينــاقش    
ــه       االختالفــات، ويمهــد الطريــق لمجتمــع منفــتح جديــد، مــؤمن بوحدت

وقـد  . الوطنية، ومدرك لما يمثل من التنوع اإليجابي والتعدد المثمـر    
اليــوم مؤســسة مهمــة مــن مؤســسات    "  الحــوار الــوطني مركــز"أصــبح 

المجتمع الذي اختار له عبدالله بن عبدالعزيز أن يكون مجتمعًا يقـوم            
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على احترام مكوناته المختلفة، ويعمل على تحقيق المزيد من عوامـل      
  !تفاهمها وتعاونها

ــم        ــون ومجــتمعهم أنه ــك، فقــد أدرك المثقف ــًا مــن كــل ذل وانطالق
جديـدة فـي تـاريخهم، تتـوخى أن تـوفر لهـم الحريـة              اليوم أمـام مرحلـة      

فــي االخــتالف، والثــراء فــي البــدائل والتــصورات، واالحتــرام لمواطنــة    
  .المواطن؛ مما يعزز الوالء ويدعم فرص االنتماء

ــة         ــًة عقلي ــًا، ورحاب ــًا فكري ــدالعزيز، أفق ــن عب ــه ب فهــذا هــو عبدالل
ــى         ــه الحــضارية هــذه ليعمــل عل ــد امتــدت رؤيت ــة، وق إطــالق ووجداني

أو حـوار اتبـاع األديـان علـى     " حـوار الحـضارات   "مبادرته العالمية في    
مـستوى العــالم كلــه، وهــو بــذلك قـد أعطــى صــورة نموذجيــة لالنفتــاح   
الذي هـو جـزء أصـيل فـي شخـصيته، وفـي تـصوره للحـضارة البـشرية           
في تداخلها اإليجـابي، مـن أجـل اسـتقرار العـالم، ومـن أجـل مواصـلته            

  . هكذا قدم عبدالله نفسه ألهله وللعالم..البناء والتعاون
، )وكنت واحـدًا مـنهم    (أما اإلعالميون ورؤساء تحرير الصحف،      

فقد نعموا بمرافقة الملك عبدالله ومجالسته منذ أن كان وليًا للعهـد،     
ــد كـــان         ــبالد، فقـ ــارج الـ ــه الرســـمية خـ ــه وجوالتـ ــي زياراتـ ــيما فـ والسـ

لــة معهــم مناقــشًا،  يــصطحبهم معــه فــي طائرتــه الخاصــة، ويقــضي الرح  
فيهيأ لنا دائمًا أن من أغراض السفر معه، ليس .. ومحاورًا، ومستمعًا

الجانـــب اإلعالمـــي وتغطيـــة اللقـــاءات والمباحثـــات فقـــط، ولكـــن أيـــضًا  
ــيهم        ــتماع إلـ ــالده، لالسـ ــي بـ ــة فـ ــادات اإلعالميـ ــاء القيـ ــي التقـ ــه فـ رغبتـ

  .والحوار معهم
هــد، بأنـه مــع هــامش  كـان يقــول لنـا دائمــًا، منــذ أن كـان وليــًا للع   
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أكثر رحابة لحرية اإلعالم والصحافة، وأن التقييد لإلعـالم لـيس دائمـًا             
إيجابيًا، فالمثقفون شركاء في بناء المستقبل، وفي منحهم المزيد من 

وكان ال يتـردد فـي إبـداء       . الحرية مما يمكنهم من المزيد من اإلبداع      
ــين والكتـــ   ــاه اإلعالميـ ــى بعـــض التـــصرفات تجـ ــر اعتراضـــه علـ اب، ويعبـ

بصراحة وصدق عن عدم رضاه عنها، وقد أكد حقيقـة مـا كـان يقولـه         
بعــد أن تــولى الحكــم، فقــد شــهد اإلعــالم وشــهدت الثقافــة فــي عهــده     

  .انفراجات على درجة كبيرة من األهمية
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ــر ســلطان بــن          ــي معيــة األمي ــد، ف ــه، وهــو ولــي للعه ــا للقائ ذهبن
كنــت عــضوًا (ل المعــاقين، ســلمان، رئــيس مجلــس إدارة جمعيــة األطفــا

، وبعد الحديث عـن الجمعيـة وأهـدافها وغاياتهـا، التفـت             )في المجلس 
نحوي يسألني عن رأيي في اإلعالم، ففاجأني بالسؤال، فكانت إجـابتي            
مقتضبة وغير شافية، وال تخلو من المجاملة، لكنه أخذ زمام الحديث      

حمـود  .ي د بنفسه، وأبدى العديـد مـن المالحظـات يومهـا، وكـان معـال             
ــدر  ــضاً  (الب ــه يقــول   ) عــضو المجلــس أي عبداللــه بــن  : يلتفــت إلــي كأن

  !.. وقد كان على حق!.. عبدالعزيز أكثر جرأة وصراحة منك
، ذهب مجلس إدارة الصحيفة    "الوطن"وعندما أصدرنا صحيفة    

: يقولـون : "؛ فكان يقـول مبتـسماً     )كنت رئيس المجلس  (للسالم عليه،   
ــا   ــصحيفة فيه ــات"إن ال ــال عــسير   "ملف ــات جب ــشبه ملف ــان  " ت ــه ك ، لعل

ذلـك كـان   . يلمـح إلـى الجـرأة والطـرح الجديـد المختلـف فـي الـصحيفة        
كل ما أبداه من مالحظة على اإلصدار الجديد، وهو يـستقبل مجلـس    

  . إدارة المؤسسة
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" حجر األسـاس "وبالمناسبة فإن الملك عبدالله هو الذي وضع    
بهـا، وهـو الـذي اختـار لهـا          في مشروع الصحيفة، ومبانيها في مدينة أ      

، وهــو قــدم لــدعمها أرضــًا فــي قلــب مدينــة أبهــا، ربمــا "الــوطن"اسـم  
  . استخدمتها المؤسسة ألحد استثماراتها

عبداللـــه بـــن عبـــدالعزيز مهـــتم بموضـــوع الثقافـــة، وبموضـــوع       
اإلعالم، ومـن منظـور مختلـف عـن المنظـور الـذي تعـود عليـه الجميـع                

داعم لفرص أكبر للتعبيـر عـن الـرأي         من مصادر السلطات، فهو دائمًا      
ــوار ــام       . والحـ ــاء أو برنـ ــى لقـ ــًا علـ ــه تعليقـ ــسمع منـ ــدم أن تـ ــن تعـ ولـ

تليفزيوني مثًال تكون قد شاركت فيه، فيناقشك في بعض ما قلـت مـن       
ــه قــد حــدث       . أفكــار وآراء ــي شخــصيًا، ومــن المؤكــد أن ــك ل حــدث ذل

  .لغيري
عـضوًا  كنـت  (ومما أذكر أن مجلس الشورى ذهب للـسالم عليـه         

ولم أكـن أثنـاء اللقـاء فـي الـصف األمـامي، األقـرب إليـه،           ) في المجلس 
فطلبني باالسم، فقمت واقفـًا أمـام زمالئـي األعـضاء، فمـا كـان منـه إّال             
تحدث إلينا جميعًا معلقًا على أحد البـرام التليفزيونيـة التـي شـاركت       

  . فيها
 وأذكــر كــذلك أن الملــك عبداللــه، فــي إحــدى المــرات، اســتدعى   

مع دولة  ) قطع العالقات (يومها للتشاور   ) حمد الطعيمي (سفير بالده   
قطر، وذلك أثناء فترة التوتر اإلعالمي الذي كانت تجسده وتعبر عنه           

تجــاه الــسعودية تحديــدًا، وقــد فعــل الملــك عبداللــه    " الجزيــرة"قنــاة 
وكنـــت " االتجـــاه المعـــاكس"ذلـــك احتجاجـــًا علـــى حلقـــة مـــن برنـــام  

قـد  ) عبـدالحكم ديـاب  (كان الطرف اآلخر في البرنـام   مشاركًا فيها، و  
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تعــرض باإلســاءة المباشـــرة إلــى المغفـــور لــه الملـــك عبــدالعزيز فيمـــا      
يتصل بالقضية الفلسطينية، وهذه طبعًا ال يقبله السعوديون تحت أي        

  !مبرر كان
برام ولقـاءات أخـرى كنـا نعـرف الملـك عبداللـه يتابعهـا ويقـرر             

؛ فهــو دائمــًا األقــرب إلــى الفعاليــات الثقافيــة، مــدى تأثيرهــا أو أهميتهــا
  .وهو العارف لإلعالميين في بالده وخارجها
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أمـا بالنــسبة إلــى العـالم فقــد قــدم الملـك عبداللــه بــن عبــدالعزيز    
نفسه، أول مرة، إليه، عندما شرع في ترتيب زياراتـه لقـادة العـالم فـي                 

ــة التــي قــام بهــا مــا بــين     ــى 13/9/1998الجول م، 27/10/1998م إل
ــل مـــن   ــا نـــذكرها، وقـــد شـــملت كـ ــسا،  : كلنـ ــة المتحـــدة، وفرنـ المملكـ

والواليــات المتحــدة األمريكيــة، وجمهوريــة الــصين الــشعبية، واليابــان،  
  .وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية باكستان

ــة فــي مرحلــة مــن أشــد المراحــل حــساسية      وجــاء توقيــت الجول
ــة والدول    ــى األوضــاع اإلقليمي ــسبة إل ــى حــد ســواء، فعمليــة     بالن ــة عل ي

السالم في الشرق األوسط جامدة تمامًا، أو هي بـاألحرى علـى وشـك           
والجبهة اإليرانية األفغانية في طريقهـا إلـى االشـتعال، وهنـاك            . االنهيار

مــشكلة العــراق، ومــسألة األمــن فــي الخلــي، وكــان الحــصار المفــروض  
لمـسلمين فـي    وهنـاك أضـاع ا    . وقتها على ليبيا نتيجـة قـضية لوكـوربي        

ــيا،      ــرق آســـ ــي دول شـــ ــسلمين فـــ ــاع المـــ ــان، وأوضـــ ــات (البلقـــ األزمـــ
وهنــاك المــشكلة الباكــستانية  ). االقتــصادية، وأزمــة ماليزيــا الــسياسية 

  .الهندية، وغيرها من المشكالت والقضايا التي تنذر بأخطار كثيرة
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الزيــــارات جــــاءت أيــــضًا فــــي مفتــــرق اقتــــصادي ملفــــت ومثيــــر   
 البتــرول، واالضـطراب الـشديد فـي أوضــاع    لالهتمـام، انخفـاض أسـعار   

  .النمور اآلسيوية، واألزمة الكبرى في االقتصاد الروسي
. مخاطر وتوترات متعددة يتعرض لها الكوكـب الـذي نعـيش فيـه      

والعالم العربي أو اإلسالمي الذي يشغل مـساحة فـسيحة فـي جغرافيـة      
ه صوت فـي  المعمورة، وبإمكاناته وبتطلعاته المتنوعة، البد أن يكون ل  

  .كل هذا الضجي المحتدم
وبقدر ما كان في هذا العالم من تحديات ونذر خطر، فقد كان           

سياسـية،  : فيه بالمقابل فرصًا واضحة إلشادة صيغ جديدة للمستقبل       
ــا  ــذ     . واقتـــصادية وغيرهـ ــي األخـ ــا فـ ــن جهتهـ ــة مـ ــرعت العولمـ ــد شـ فقـ

  .رةبتالبيب األرض نحن مصير تحيط به أكثر من عالمة استفهام كبي
قــدم الملــك عبداللــه فــي تلــك الجولــة تــصورات المملكــة العربيــة   

ــستقبل   ــول مــ ــاون"الــــسعودية حــ ــذه   " التعــ ــرى، وهــ ــم األخــ ــع األمــ مــ
التـــصورات تكتـــسب أهميـــة خاصـــة بحكـــم موقـــع بالدنـــا االســـتراتيجي   
والجغرافـــي بـــين الـــشرق والغـــرب، وبحكـــم ثقلهـــا االقتـــصادي، كونهـــا  

ــنفط فــي العــ    ــر احتيــاطي لل ــه،    تختــزن أكب الم، كمــا أنهــا أكبــر مــصدر ل
  .وبحكم مكانتها التاريخية والروحية من محيطيها العربي، واإلسالمي

ولي العهد الـسعودي  "لقد وصفت بعض المصادر الغربية جولة      
بأنها فرصة جيدة كي يعرف العالم مـن هـو الملـك القـادم، فـي             " آنذاك

  . دولة على ذلك القدر من األهمية والتأثير
ب في بالد عبداللـه بـن عبـدالعزيز مـصالح عديـدة بينـة،               إن للغر 

  .وهو يريد أن يطمئن دائمًا بأنها لن تضار
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وإن لعبداللــه بــن عبــدالعزيز، الملــك الــسعودي، القائــد العربــي،    
عنــد الغــرب مطالــب واســتحقاقات يريــد، هــو مــن جهتــه، أن يناقــشها،   

  .وأن يعرف مدى شعور العالم بعدالتها
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الغرب أكدت مصادر غربية بأن االنطباع الذي تركه        بالنسبة إلى   
: عبداللـــه بـــن عبـــدالعزيز لـــدى محاوريـــه يمكـــن إيجـــازه فـــي جملتـــين 

يمكـن  "أنـه رجـل   : والثانيـة . أن القائد السعودي جدير بالثقـة     : األولى
، ويعني هذا أن أحد األغراض الرئيسة للجولة التعريفية         "التعاون معه 

والثقة هما األساس الذي سيقوم عليـه  " التعارف"فــ : قد تحقق فعالً  
بــأن : "وقــد قــال وزيــر الخارجيــة المــصري يومهــا  . التفــاهم والتعــاون

جولــة عبداللــه بــن عبــدالعزيز مهمــة؛ ألن الــسعودية العــب رئــيس فــي     
ــن       ــسالم ومـ ــة الـ ــن عمليـ ــا مـ ــن موقفهـ ــسعودية عـ ــر الـ ــة، وتعبيـ المنطقـ

ــر عــن شــعو        ــة، إنمــا هــو تعبي ــي الظــروف المحتدمــة فــي المنطق ر عرب
  ".عام

قــدم القائــد الــسعودي نفــسه موفــدًا للعــرب والمــسلمين، فكانــت  
محاولة جادة لتصحيح العالقة المختلـة بـين العـرب       " التعارفية"جولته  

والمــسلمين مــن جهــة، والواليــات المتحــدة األمريكيــة، خــصوصًا، مــن    
  .الجهة األخرى

في أكثر مـن مكـان     " اإلرهاب"والسيما في ظل تصاعد موجات      
فــوق األرض، مــن ِقبــل بعــض األفــراد أو بعــض الجماعــات، ســواًء فــي  

وكـان  . داخل العـالم اإلسـالمي نفـسه، أم فـي خارجـه لـدى أمـم أخـرى                 
الموقــف الــسعودي الــذي بلــوره عبداللــه بــن عبــدالعزيز مــن اإلرهــاب،  
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ومــن الظلــم أن يلــصق بــدين  . هــو أن اإلرهــاب ال ديــن لــه، وال هويــة  
  .هبعينه، أو بعرق بشري بذات

والسعودية تؤمن بـأن اإلرهـاب ظـاهرة بـشرية مغرقـة فـي القـدم،          
فهـو قــائم وموجــود فــي مختلــف العــصور، ولــدى كــل األمــم، وفــي كــل  
الثقافــات البــشرية علــى اختالفهــا؛ ولعــل ممــا جعلــه أكثــر وضــوحًا فــي   
ــشارًا        ــر انتـ ــة، وأكثـ ــر حيويـ ــحى أكثـ ــذي أضـ ــالم الـ ــذا، اإلعـ ــصرنا هـ عـ

وهـذا  .  ممـا يتحـرك فـوق هـذا الكوكـب       وتأثيرًا، فلـم يعـد يخفـي شـيئاً        
اإلعالم نفسه، هو الذي جعل عبدالله بن عبـدالعزيز يـشعر أنـه يتخـذ                

وقـد  . الذي تحمي الـسعودية مقدسـاته     " اإلسالم"موقفًا منحازًا ضد    
، فهو يخلط بـين الممارسـات الخاطئـة    "القاصر"وصف هذا اإلعالم بـ    

الم نفسه، فيعمد عن لبعض األفراد أو الجماعات من المسلمين واإلس
جهل إلى إلصاق تلك الممارسات بالدين نفسه، وليس ببشر معرضـين         

فاإلســالم بــرئ ممــن  . للخطــأ والــشر واالنحــراف عــن الطريــق القــويم   
  . يفعل أو يرتكب بعض المنتسبين إليه من أخطاء

ولقــد ذهــب اإلعــالم المعــادي للعــرب والمــسلمين إلــى أكثــر مــن    
التــراث اإلســالمي عــن نــصوص انتقائيــة   ذلــك، فعمــد إلــى التنقيــب فــي  

مجتزأة، أو مقطوعة عن سياقاتها الموضـوعية والتاريخيـة الـصحيحة؛           
بهدف أن يجـد فيهـا، وفـي تأولـه لهـا، مـا يخـدم الفكـرة التـي مـا ينفـك                 

وفحواها أن اإلسالم في بناه الفكريـة والعقائديـة،         . يدعمها ويروج لها  
ق أهدافـه الخاصـة، ومنهـا       دين يستسهل القتل ويبيحه، من أجل تحقي      

  .واستباحته" المختلف"الهيمنة وقهر 
لقد كـان مـن أهـداف جولـة عبداللـه بـن عبـدالعزيز التعريفيـة أن              
يــدفع أمــام زعمــاء الغــرب ومفكريــه، وعلــى القــوى المــؤثرة فــي واقعــة     
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االقتصادي واالجتمـاعي وأمـام هـا؛ فكـرة اإلرهـاب الملـصقة باإلسـالم؛         
 واقــع التفــاهم، وواقــع االلتقــاء بــين ثقافــات   ألن ذلــك يــؤثر ســلبًا علــى 

كمـا أن  . العالم من أجل خير البـشرية، ومـن أجـل دعـم فـرص الـسالم          
ذلــك يــؤثر ســلبًا علــى مــستقبل التعــاون ورعايــة المــصالح بــين الــدول   

  .والشعوب
وقد استمعنا أثنـاء الجولـة إلـى ردود فعـل عاقلـة اسـتطاعت أن                

 تفـصح عـن آراء منـصفة فـي     تتفهم الموقف السعودي، وتمكنت من أن  
حـــق اإلســـالم، وفـــي حـــق تعاليمـــه الـــصحيحة، والســـيما فيمـــا يتعلـــق  
بالعالقات التي يفترضها هـذا الـدين للمـسلمين مـع بعـضهم بعـضا، أو               

  .للمسلمين مع غيرهم من شعوب األرض األخرى
لقـــد أكـــد عبداللـــه بـــن عبـــدالعزيز حقيقـــة مـــا يعرفـــه المثقفـــون   

". حـــضارة بنـــاء "حـــضارة اإلســـالم  والمفكـــرون فـــي الغـــرب مـــن أن    
ــضارة       ــدم، أو حـ ــضارة هـ ــون حـ ــا أن تكـ ــن لهـ ــاء ال يمكـ ــضارة البنـ وحـ

وإذا وجد بين المسلمين من يقوم بهـذه األفعـال أو يـدعمها،            ! إرهاب
فهو وحده يتحمل جريرة ما يفعل، أما الدين فهو واضح في نصوصه      

لتعاون وفكره، يحترم حق االختالف في الدين والمعتقد، ويدعو إلى ا         
والــسلم، وينكــر االعتــداء والظلــم، ويحفــظ الحقــوق، ويــصون حيــاة        

  .األفراد والجماعات
لقد كان الهدف، هو إعطاء اإلسالم مكانه العادل الذي يليق بـه   
في تاريخ البشرية وحضارتها المتعددة، ولعل من الـصعب التفكيـر فـي       

 قائمـة  تدشين عالقات أكثر صالبة مع دول العالم وشعوبه، ما لم تكن          
واإلســالم تعــرض لحمــالت . علــى الثقــة، ووضــوح الفكــر، وصــفاء النيــة
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ــن        ــه دي ــى فكــرة أن ــت ترتكــز عل ــد، "عــدوان"تــشويه كثيــرة، كان ، وكي
ــؤامرا ــابتومـ ــرص     . ، وإرهـ ــأ الفـ ــه، أن تتهيـ ــاء عليـ ــصعب، بنـ ــن الـ ومـ

المطلوبة للتعاون مع دول وشعوب تعتنق هـذا الـدين، وتـؤمن بـه، إّال        
حــذر الــشديد، وبكــل مــا يلــزم ومــا ال يلــزم مــن      إذا كانــت مــشوبة بال 

ال، بــل إن هنــاك مــن يتمنــى أو يتــوخى أن تكــون العالقــة    . التحوطــات
بهذا الدين وأهله أكثر سوداوية، فتنتقـل إلـى مـستوى العـداء الكامـل                

  .والقطيعة معه، بل ومحاربته ومقاومته بكل الوسائل المتاحة
، وفـي   )فوكويامـا " (ريخنهاية التـا  "ففي البيئة التي تتداول فكرة      

ــة مهمــة للتبــشير بــصراع الحــضارات       ــة نفــسها التــي تدشــن مرحل البيئ
، ذهــب عبداللــه بــن عبــدالعزيز يــدعو إلــى حــوار  )صــامويل هنيجتــون(

؛ من أجل الـسالم، ومـن أجـل         "حوار الحضارات "األديان، أو فلنسمه    
 فالــسعودية واألفكــار التــي تنــشرها ال تــدعي احتكــار . الرفــاه اإلنــساني

، كمـا أنهـا ال تبـشر    "نهاية للتاريخ"خير هذا الكوكب، ولكنها ال ترى    
  .أبدًا بصراع مرير، قد يكون مدمرًا للحضارات

دعــا عبداللــه بــن عبــدالعزيز إلــى بدايــة جديــدة للتــاريخ، بدايــة     
تستند إلى التعارف والتفاهم والتعاون مـن أجـل مـستقبل أفـضل لهـذا               

 دعــــا كــــذلك إلــــى حــــوار الكوكــــب، ومــــن أجــــل رخــــاء أعــــم لــــسكانه،
ــيس صــراعها المتــوهم أو المفتــرض مــن جانــب بعــض       الحــضارات، ول

  .رموز الجيل الراهن في مثقفي الغرب
لقد دافع عبدالله بن عبدالعزيز عن اإلسالم، ولكنه بالمقابـل لـم            

ودافــع عــن الحــضارة العربيــة، فــي الوقــت الــذي لــم  . يهــاجم دينــًا آخــر
وأوضــح للعــالم بأنــه يــؤمن بــأن  . ينــتقص فيــه مــن الحــضارات األخــرى 
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ــي       ــستلهمه فـ ــد أن تـ ــذي البـ ــافي والحـــضاري الـ ــا الثقـ ــة تراثهـ ــل أمـ لكـ
  .تجاربها ومنجزاتها، وهو تراث يختلف، ويتعدد، ويتنوع، بالضرورة

وضــع عبداللــه بــن عبــدالعزيز بــالده فــي خنــدق واحــد مــع دول     
 العالم األخرى التي يجب أن تتكاتف لمحاصرة اإلرهاب، ودعا الجميـع           

  .إلى التخلص من المتناقضات التي تفضي دائمًا إليه

����� 

كانــــت أول بطاقــــة تعريــــف لعبداللــــه بــــن عبــــدالعزيز يقــــدمها       
لألمريكيين أثناء زيارته لهم، يوم كان وليًا للعهد؛ هـي قولـه لهـم بأننـا            
نقبل على الحوار، ونهيئ المناخ المالئم للتعـاون، دون أن يمـس ذلـك            

 يتعلق بمـصالحنا الخاصـة فـي دولتنـا، أو فيمـا         قناعتنا األساسية فيما  
يتـــــصل بإقليمنـــــا فـــــي الخلـــــي، أو فيمـــــا يخـــــص منطقتنـــــا العربيـــــة 

  .واإلسالمية
ووســــائل اإلعــــالم األمريكيــــة تعــــد الــــسعودية دولــــة مــــن أكثــــر  
المتشددين في شروط السالم مع إسرائيل، علـى الـرغم مـن عالقـاتهم              

سالم علــى المنطقــة  الخاصــة بأمريكــا التــي تواصــل الــسعي لفــرض الــ      
  .بمواصفاتها هي، وبمواصفات إسرائيل الخاصة

ــرة فــي أمريكــا          ــك مــصالح ســعودية كثي ــد تــضررت جــراء ذل ولق
نفسها، ولم تنجح الحرب الصهيونية ضد السعودية في أمريكـا فـي أن           

ولم تؤثر صداقة السعوديين مع القيـادات  . تغير من مواقفها أي شيء  
  .ن يزحزح تلك المواقفاألمريكية أي تأثير من شأنه أ

إن مما تأخذه أمريكا ووسائل إعالمها على السعودية، هو عدم          
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عبدالله بن عبدالعزيز، . تقديمها أي شيء باتجاه التطبيع مع إسرائيل    
ــع        ــصداقة مـ ــرى أن الـ ــسعودية، يـ ــسياسات الـ ــي الـ ــت فـ ــو الثابـ ــا هـ كمـ
الواليات المتحدة يجب أال توضع في خانة التعـارض أو التنـاقض، مـع               
ضــرورة المواجهــة مــع إســرائيل، والتــصدي لهــا، مادامــت مــستمرة فــي  
سياسات الظلم والتهديد واالستيطان وحرمان الشعب الفلسطيني من     

بــل إن الــسعودية تــرى أن عمــق العالقــات التــي       . حقوقــه المــشروعة  
ــى        ــتم علـ ــصادي؛ تحـ ــب االقتـ ــي الجانـ ــيما فـ ــا، والسـ ــا بهـ ــربط أمريكـ تـ

أن تراجع جذريًا سياسـاتها فـي الـشرق       الفعاليات السياسية في أمريكا     
  .األوسط

����� 

لقــد انطلــق عبداللــه بــن عبــدالعزيز مــن بــالده، مؤكــدًا علــى أن    
المملكــة العربيــة الــسعودية ســتظل تــضطلع بــدورها الكامــل فــي دعــم     

  .السالم، ليس في إقليمها فقط ، وإنما في العالم كله
شروع وأكد على المبادئ التـي تحكـم الموقـف الـسعودي مـن مـ               

السالم في المنطقـة، ومـن تلـك المبـادئ أن تعـود الحقـوق المـشروعة                  
وفي وقت الحق توج عبداللـه بـن عبـدالعزيز    . إلى أصحابها الشرعيين  

موقفه وموقـف بـالده مـن الـسالم فـي المنطقـة بالمـشروع الـذي قدمـه             
إلحدى القمم العربية، إْذ أقر المشروع من ِقبل شركائه العـرب كلهـم،           

فالقـادة  . أساسًا للعمليـة الـسلمية علـى األقـل مـن جهـة العـرب              وأصبح  
الـــسعوديون يـــدركون أن اســـتقرار العـــالم وأمنـــه القـــومي مـــرتبط بمـــا   
يجري من أحداث في منطقتهم الحيويـة بتراثهـا، ومواردهـا، وموقعهـا              

  .الجيوسياسي
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 والـــسعودية تعلـــم أن أي تطـــورات ســـلبية أو كارثيـــة فـــي هـــذه 
ــي   ــا يعنـ ــة، إنمـ ــه   المنطقـ ــالم كلـ ــي العـ ــسالم فـ ــحًا للـ ــدًا واضـ إذًا . تهديـ

فإيمانها بالسالم، إنما هو انعكاس لشعورها بمسؤولياتها تجـاه العـالم     
إن . كله، ما دام أن الله ارتضى لها أن تحتضن مقدسـاته فـوق ترابهـا               

  .خير هذه المنطقة، هو خير للعالم بأسره
ــك علــ        ــة تل ــه العالمي ــي جولت ــدالعزيز ف ــن عب ــه ب ى أن أكــد عبدالل

، ووصف "يلحون على السالم؛ ألن شعوبهم مهيأة اآلن لقبوله"العرب 
هذا الواقع الجديد بأنه فرصة مواتية إلسرائيل، ويصب في مـصلحتها   

وإذا استمرت إسـرائيل فـي تعنتهـا، فـإن هـذا سـيقود       . أكثر من غيرها  
الشعوب العربية حتمًا إلى الوقوف في وجههـا، بـل رفـض أي مـشروع           

، فلــيس هنــاك مــن حاجــة إلــى التأكيــد بــأن كــل مــا تفعلــه   للــسالم معهــا
  . إسرائيل دائمًا، هو تعطيل لعملية السالم، وعرقلة لكل خطواتها

نحــن نــستطيع : وكــان لــسان حــال عبداللــه بــن عبــدالعزيز يقــول  
الدفاع عـن وجودنـا وعـن حقوقنـا بالمـستوى نفـسه الـذي نـسعى فيـه             

اقـــصًا، بـــل ســـالم شـــامل والـــسالم ال يكـــون جزئيـــًا أو ن. إلـــى الـــسالم
  .وعادل

����� 

 للمـصالحات  مبادراته واطلق العربي بالشأن عبدالله الملك اهتم
 م،2006 العـام  فـي  العراقيـة  المصالحه مؤتمر استضاف حيث العربية،

 الفلـسطيينين  األخـوة  بـين  اإلصالح في مبادرته كانت 2007 عام وفي
ــع ــين المكرمــة مكــة وثيقــة وتوقي ــاما فــي.  وحمــاس فــتح ب  م2009 لع
 بالكويــت عقــدت التــي العربيــة القمــة فــي عبداللــه الملــك مبــادرة كانــت
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 قامــت  وقــد تحفــظ، او اســتثناء دون العــرب الفرقــاء بــين للمــصالحة
  .الخالفات وحسم المصارحة، على المصالحة

 –بأمير االنفتاح الـسعودي    ) األمير يومها (سمي الملك عبدالله    
لقد بدأنا مـع إيـران صـفحة جديـدة      ":الخليجي على إيران، كان يقول   

فـــي العالقـــات، تقـــوم علـــى الحـــوار والمـــصارحة والتـــشاور، والتجربـــة  
تبــشر بــالخير، خاصــة إذا اســتمرت إيــران فــي انتهــاج االعتــدال الــذي   

ــه  ــرات فــــي المواقــــف   ". بــــدأت فــــي انتهاجــ ــى التغييــ ــان يــــشير إلــ وكــ
سًا والتـــصرفات اإليرانيـــة، بعـــد انتخـــاب الـــدكتور محمـــد خـــاتمي رئيـــ 

لقد . للبالد، وبعد تبنيه سياسات معتدلة تجاه الخلي والدول العربية     
كــــان يقــــود تحركــــات وجهــــود كبيــــرة، ومهمتهــــا األساســــية تحــــسين  
العالقــات بــين الــسعودية وإيــران، فهمــا دولتــان مــسلمتان متجاورتــان،  
يحتم عليهما هذا الوضع استغالل الفرص اإليجابية، وتجنب المخـاطر   

  .الضرر بالطرفين معًاالتي قد تلحق 
كـــان عبداللـــه بـــن عبـــدالعزيز أول مـــن بـــدأ العمـــل علـــى تطبيـــع  
العالقات بين السعودية وإيران فـي لقائـه مـع الـرئيس اإليرانـي هاشـمي           
رفنــسجاني فــي المــؤتمر اإلســالمي الــذي عقــد فــي الباكــستان، وكــان     
األمريكيــون يعبــرون عــن أملهــم فــي تطبيــع عالقــاتهم مــع إيــران أيــضًا،   

أن يبــدأ حــوار رســمي علــى مــستويات عليــا، ال عبــر وفــود ثقافيــة         و
ــية ــة      . ورياضـ ــريكيين أهميـ ــد لألمـ ــدالعزيز يؤكـ ــه بـــن عبـ ــان عبداللـ وكـ

  .استخدام لغة أكثر تشجيعًا مع إيران
ــأن ترتيــب العالقــة مــع إيــران أمــر مهــم جــدًا ألمــن         كــان يــؤمن ب

ادلة، فإن وبقدر ما تكون إيران مهمة في هذه المع  . الخلي واستقراره 
لقد أقلق الـسعودية كثيـرًا التـوتر        . السعودية هي الرقم األساسي فيها    
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المتصاعد بين إيران وحركة طالبان في أفغانستان، وهو التوتر الـذي         
شــب إثــر مقتــل تــسعة دبلوماســيين إيــرانيين فــي مــزار شــريف، وكــان    

وقـد  . ينذر بعواقب وخيمة للطرفين، ومخاطر قد تطال المنطقة كلها  
ت السعودية التدخل في تهدئة الطـرفين منـذ بـوادر األزمـة، فقـد               حاول

واألمريكيــون . نــشط عبداللــه بــن عبــدالعزيز فــي محاولــة منــع االنفجــار 
إن حـدوث حـرب بـين الطـرفين مـن شـأنه أن يهـدد               : قالوا للسعوديين 

التيار اإلصالحي في إيـران، وهـو التيـار الـذي يقـوده الـرئيس الجديـد               
يون علقوا أهمية خاصة على دور عبدالله بـن   والفرنس. محمد خاتمي 

  .  اإليرانية-عبدالعزيز في إطفاء الفتنة األفغانية
ــار         ــم تيـ ــي الحكـ ــاتمي فـ ــف خـ ــد أن خلـ ــام، وبعـ ــرور األيـ ــع مـ ومـ
متشدد، طائفي، عنصري، تقوده شخصية موتورة، هي محمود أحمـد    
نجاد، بمباركـة مـن مرشـد الثـورة؛ أصـبحت كـل تـصورات عبداللـه بـن                   

ــدالع ــة فــي مهــب العواصــف      عب ــة اإليراني ــة الخليجي زيز لمــستقبل العالق
العاتيــــة، فقــــد زادت حــــدة التهديــــدات اإليرانيــــة، وتوالــــت الحمــــالت  
اإلعالميــة، وتــضاعفت فــرص التــدخالت اإليرانيــة فــي الــشؤون العربيــة  

ــًا، والـــشؤون الخليجيـــة خـــصوصاً    خاليـــا تجـــسس، وتمويـــل   : عمومـ
ض علـى زعزعـة األمـن، وإثـارة         وتدريب للمنشقين والمخربين، وتحـري    

ــشعور       ــى عقــد ال ــشديد والــضغط المــستمر عل ــة، والت النعــرات الطائفي
باالضطهاد لدى بعض األقليات، ومنـاورات عـسكرية اسـتفزازية لـدول            
ــة،      ــنفط الخليجيــ ــول الــ ــرة لحقــ ــسكرية مباشــ ــدات عــ ــة، وتهديــ المنطقــ
باإلضافة إلـى التهديـد بالتـدخل فـي عرقلـة المالحـة فـي مـضيق هرمـز                  

ويــصبح المــشهد الخليجــي اإليرانــي اليــوم فــي أســوأ أحوالــه    . ســواهو
وظروفــه، علــى الــرغم مــن االنفتــاح اإليجــابي الــذي قــاده عبداللــه بــن     
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عبدالعزيز مع عقالء طهـران فـي وقـت سـابق، وقبـل أن يتقلـد مقاليـد                  
الحكــم فــي بــالده، ومــازال الملــك عبداللــه، بعــد أن تــولى إدارة شــؤون 

يع األوراق المتاحـة لـه فـي مواجهـة إيـران؛ ألنـه        بالده، لم يستخدم جم   
  .ما يفتأ يعول على إشراقة أمل في العالقة

ــن       ــه بـ ــان عبداللـ ــان إيمـ ــد كـ ــه، فقـ ــالخلي وأمنـ ــق بـ ــا يتعلـ وفيمـ
عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية كانت ضـد التـدخل العـسكري           
األجنبــي فــي شــؤونه، حتــى عنــدما كــان الهــدف، هــو اإلطاحــة بــصدام    

ين، الذي يفترض دخول القوات األمريكية إلى بغداد، علـى الـرغم           حس
فقــد كــان  . ممــا كــان يــشكله صــدام مــن تهديــد صــارخ ألمــن الخلــي     

عبداللــه بــن عبــدالعزيز يــدرك األضــرار الجــسيمة التــي سيــسببها مثــل   
هذا التدخل على الـشعب العراقـي، كمـا يـدرك بـأن الموجـود األجنبـي                 

مـــصراعيه لوجــود قـــوى أخـــرى ذات  فــي العـــراق ســـيفتح البــاب علـــى   
أطماع، مثل إيران، وسيتحول العراق إلى منطقة تجاذبات، وصـراعات         

  .وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد. طائفية، وسياسة منهكة ومهلكة
ــا الـــسعودية، كانـــت صـــادقة فـــي    إن دول العـــالم المـــؤثرة، ومعهـ
ــدام        ــام صـ ــراقيين أيـ ــدث للعـ ــا يحـ ــشديد إزاء مـ ــالقلق الـ ــساسها بـ إحـ

 كانت تتفق على أن الوحيـد القـادر علـى درء           – كلها   –ن، لكنها   حسي
  . الخطر عن العراق، هو صدام حسين نفسه

لقـد كـان الزعمــاء والقيـادات الــسياسية فـي العــالم تعطـي أهميــة      
خاصــة لألفكــار الــسعودية تجــاه الــشأن العراقــي وأمــن الخلــي، وذلــك     

  :لألسباب التالية
الكبــرى فــي الخلــي، وهــي مقــر ألن الــسعودية هــي الدولــة : أوًال
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ــي العربـــي   ــاون لـــدول الخلـ ــيم بالـــذات هـــو  . مجلـــس التعـ ــذا اإلقلـ وهـ
المتضرر األكبر من أنـواع المخـاطر التـي يجـسدها ويهـدد بهـا صـدام            

  .حسين
ــًا ــشترك فـــي  : ثانيـ ــي  84أن الـــسعودية بالـــذات تـ ــرًا فـ ــو متـ  كيلـ

  .الحدود مع العراق
 مثـل هـذه التحـديات    أن السياسات السعودية فـي مواجهـة      : ثالثًا

عرفـــت دائمـــًا بالتعقـــل، والحكمـــة، وضـــبط الـــنفس، وتقـــدير العواقـــب،  
  .ومراعاة المصالح العليا للمنطقة

أن السعودية تربطها صالت طيبة بالعرب الذين اشـتركوا         : رابعًا
فــي التحــالف الــدولي إلخــراج الجــيش العراقــي مــن الكويــت، وتربطهــا     

ن ال يكتمون امتعاضـهم الـشديد،       الصالت نفسها بالعرب اآلخرين الذي    
 –بــل إحبــاطهم الواضــح، مــن ازدواجيــة المقــاييس فــي تعامــل الغــرب    

  . مع أنواع المخاطر التي تهدد المنطقة–وأمريكا خصوصًا 
دول العالم كلها يهمها أمن الخلي، وذلك لمصالح بينـة تربطهـا            
بهذه المنطقـة مـن جهـة، ولمـا يمكـن أن يـسببه أي اضـطراب فـي هـذا           

جزء من الكوكب من تهديد أو زعزعة للسالم العـالمي كلـه مـن جهـة          ال
  .أخرى

����� 

، قـدم نفـسه للعـالم علـى أنـه          )الذي لم يـصبح ملكـًا بعـد       (األمير  
رجــل اإلصــالح والتغييــر واالنفتــاح، كمــا قــدم بــالده علــى أنهــا ليــست    

، فهو الذي قال للعالم وألمريكا، بأن السعودية تدرك "مملكة منغلقة"
مـام اإلدراك أنهـا تعـيش عـصر التغييـر العاصـف والـسريع فـي ميـادين          ت
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ــي أقــوال          ــرة ف ــين م ــر أكثــر مــن ثالث ــد وردت كلمــة التغيي ــاة، ولق الحي
وتعليقات الملك المقبل في عدة مناسبات رسمية في جولته األمريكيـة           
خصوصًا، مؤكدًا أن السعودية عازمة على اتخاذ التغيير حليفًا لصوغ     

ــستقبل   ــاء مـ ــضلوبنـ ــرن    "أفـ ــتقبال القـ ــًا السـ ــك إرهاصـ ــان ذلـ ــل كـ ، فهـ
  !الجديد وما يحمله من تحديات؟

لقد أنجز عبدالله بن عبدالعزيز بعد توليه الحكم ما كانت بالده 
في أمـس الحاجـة إليـه، فهـي تتـوافر علـى المـال، وتحقـق لهـا إنجـازات                
تنمويــة اقتــصادية واجتماعيــة وثقافيــة كبيــرة، لكنهــا كانــت فــي حاجــة     

نب ذلك، إلى انفتاح على أفق جديـد للحريـات العامـة، ومؤسـسات              بجا
المجتمـــع المـــدني، وحقـــوق اإلنـــسان، وتمكـــين المـــرأة، وتأكيـــد قـــيم   

وقــد أدت كــل تلــك اإلصــالحات التــي   . الحــوار وتقاليــده فــي المجتمــع 
قادهــا عبداللــه بــن عبــدالعزيز إلــى الــشروع الحــق فــي تدشــين مجتمــع  

ــدد، وقبـــ    ــى التعـ ــتح علـ ــد، منفـ ــات  جديـ ــت مكونـ ــتالف، وتحولـ ول االخـ
المجتمع السعودي بأطيافه المختلفة إلـى نـاٍد كبيـر للنقـاش، والحـوار،          
وتالقــح األفكــار، وتعارضــها وتوافقهــا؛ ممــا أســهم فعليــًا فــي اســتقبال    
مستجدات منصات التواصل االجتماعية الجديدة، مثًال، بقدر ال بـأس      

 القريب، أو هو الـسريع   به من الوعي بتحديات الراهن الماثل، والقادم      
  .في مباغتاته

 فـي  الـسعودية  المرأة مشاركة تعزيز على عبدالله الملك وحرص
 العديــد فاصــدر ،والتطــوير التحــديث فــي بمــسؤلياتها والقيــام التنميــة

ــن ــرارات م ــق ،الق ــة الفــرص لتحقي ــة ،الوظيفي  ،واالقتــصادية ،والتعليمي
 فـي  متقدمـة  مواقـع  لـى ا بها ودفع المرأة تمكين فكرة اكد وهو .للمرأة
 ، عـضوة  المـرأة  تكـون  بـأن  أمـر  إذ البالد، في السياسية التنمية مجال
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 بمـشاركتها  امـر  كمـا  ،)البرلمـان  (الـشورى  مجلس في العضوية، كاملة
  . لالنتخابات ومترشحة ناخبة البلدية االنتخابات في

وقــد دعــم الملــك عبداللــه المــسيرة الجديــدة لمجتمعــه الجديــد  
رى أساسية، فدشن عددًا آخـر مـن المؤسـسات الجامعيـة     بمقومات أخ 

والعلميـــة، وشـــجع االبتعـــاث، وعمـــل علـــى تطـــوير القـــضاء والتعلـــيم،  
ــسجمًا         ــان من ــه ك ــات ضــخمة، وهــذا كل ــذا الغــرض ميزاني وخــصص له

 لهــذا المجتمــع فــضاءات  ئوداعمــًا لالنفتــاح اإلعالمــي، ممــا هيــأ ويهيــ  
ــاء    ــي بنـ ــابي فـ ــراك اإليجـ ــستقبل"للحـ ــشكيل   ، وال"المـ ــي تـ ــشاركة فـ مـ

مالمحه؛ فأضحى الملك عبدالله هكذا في نظر شعبه في الداخل، وفي  
ــي الخــارج؛ هــو     ــك اإلصــالح "نظــر المــراقبين ف ــشروط  " مل المــدرك ل

القوة والمنافسة، في عصر جديد يختلف في ظروفه ومعطياتـه ورؤاه           
ولعل هذا المـستوى فـي الثقـة فـي نهـ الملـك              . عما سبقه من عصور   

ــه،  ــه        عبدالل ــبالده، ممــا تعرضــت ل ــوم الحــصانة ل ــشكِّـل الي ــذي ي هــو ال
 -بلــدان أخــرى مــن قالقــل واضــطرابات وثــورات كــان ممــا يجــسدها     

  ".الربيع العربي" ثورات ما يسمى بـ -راهنًا
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 :عبدالمجيد الزهراني

 عفوية ال تقبل االحتماالت
  

بـسيط، عفـوي، مـر، بـل بـالغ      : شعر عبدالمجيد الزهراني يشبهه  
  !لمرارةا

يذكرني هذا الشاب بالشاعر الفرنسي جاك بريفير، فهو مثله ما     
يفتأ يؤكد شغفه بمواصلة حفرياته في وجـدان النـاس البـسطاء، ذوي          

فالــشعر هنــا ينمــو . الطموحــات الــصغيرة، وأصــحاب المــرارات الكبيــرة
بين أدخنـة الـشوارع الخلفيـة، فـوق األرصـفة المهـشمة، وداخـل بيـوت                 

ــاهي     الــصفيح، وعلــى   ــة، فــي المق ــة الــصدئة المتآكل الطــاوالت الحديدي
  . الجانبية المعتمة، المشرعة بامتياز للبرد والظمأ والذهول

والـــشعر هنــــا أيـــضًا، هــــو ملــــح األرغفـــة المتغــــضنة باإلهمــــال،    
المـــدخرة لمزيـــد مـــن الجـــوع، الخارجـــة بتثاقـــل مـــن معـــاطف البـــؤس   

سجائر المبتلـــة والتـــشرد، تلـــك المعـــاطف الترابيـــة المتورمـــة بعلـــب الـــ 
  . بالدموع وبالعرق، المنتفخة بعلب البيبسي شبه الفارغة

والــشعر هنــا كــذلك فــم محاصــر بــالقروح، ويــد موثقــة بــالخوف، 
  !ووجه غارق في لفح الريح، وعيون سادرة في الغموض وظالم اآلتي

يلتجــئ عبدالمجيــد، مثــل جــاك بريفيــر، إلــى الكلمــات المزجــاة،    



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 336

ة، لتكـون تلـك الكلمـات بمثابـة التحـدي         النصف جائعـة، والنـصف ظامئـ      
الذي ينتصب في وجهه، ثم يشرع في التلظي بين يديه، وال قدرة لـه               

ــى النجــاة أو الخــالص   ــه، وهــي فرحــه      . عل ــه وموت فالكلمــات هــي حيات
وضــجره، وهــي نعيمــه وشــقاؤه، وهــي مرضــه وشــفاؤه، وهــي بدايتــه        

  .ونهايته، وهي أوله، وهي في ذات الوقت آخره
دالمجيــد أن يــشرق أو يغــرب مــن أجــل اصــطياد    لــيس علــى عب 

معانيه، فيمكنه أن يلقي القـبض عليهـا فـي لفافـة خبـز الـصباح، أو فـي                
يمكنه أن يعثـر  . قاع فنجان القهوة المضطرم باألسرار وشهوات الغيب     

عليها بين بقايا أسنانه المثلمة، أو تحت أظافره العابقة بالنكد وكسل          
اجه مع تلك المعاني فوق وسادته الحبلـى        يمكن أن يتو  : القنوط، نقول 

ــين رأت، وال أذن ســـمعت منـــذ        ــاألرق والغـــرق، المتخمـــة بمـــا ال عـ بـ
يمكنه أن يجد معانيه بـين  . اليقظة الفاترة، وصوًال إلى األحالم العاثرة  

أثوابـــه المـــستباحة لـــدود الليـــل، وبإمكانـــه أن يلتقطهـــا فـــي حـــشرجة   
ــة، وهمهمــاتهم ا   ــه وغمغمــاتهم المريب ــةجيران ــه أن يــضع  . لمرتاب بإمكان

يده عليهـا فـي النظـرات المتفاقمـة للعـابرين، عـن يمينـه وعـن شـماله،                   
  .بال سحنات، وبال مالمح، وبال حكمة

ــم        ــذين لـ ــل الـ ــشباب القالئـ ــشعراء الـ ــن الـ ــد مـ ــد واحـ عبدالمجيـ
يـــستهلك شـــاعريتهم فيـــديو كليـــب األمـــسيات، أو الـــصوالين المفعمـــة  

وى شـعره داخـل قبـضته عـن سـابق        بالعطور واللغط والثرثرة، فقـد طـ      
إصرار، ومضى إلى حيث الناس القـريبين مـن األرض، النـاس البـاحثين          
ــر مــن اليــأس عــن معنــى للمــستقبل، وكــان أول مــا اســتقبله فــي           بكثي

الرصــــيف، وهــــو صــــديق ال يعــــرف  ": المخلــــص"مــــشواره صــــديقه 
ــه مكــشوف، وهــو الراقــب وهــو        ــة، كــل شــيء في ــة وال الموارب المجامل

يخلـد إلـى الراحـة مثـل الـذئب، عـين مغمـضة كحـزن قــديم،         المرقـوب،  



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 337

مثــل الــزمن، "صــديق عبدالمجيــد هــذا . واألخــرى مفتوحــة كقــاع بئــر
، كما يقول هو، ثم ال يكتفي بهذا اإلجمال في وصف        "ما هو نظيف  "

الرصـــيف، فيعمـــد إلـــى بعـــض التفـــصيل، حتـــى يخـــتلط علينـــا الحـــال،   
س مــع المجــرد، فلــم فيتمــاهى الرصــيف مــع الــزمن، ويتــداخل المحــسو

نعــد نعلــم هــل عبدالمجيــد يجلــد بكلماتــه الرصــيف، أم أنــه بــاألحرى     
  :يعنِّـف الزمن؟ ففوق ذلك الرصيف الملعون

  ..تلقى اَألوادم خايفة
  ..وبالحيل وجعانة

  تلقى التعب،
  تلقى الزهق،

  ..تلقى المياه الطافحة
  ..تلقى الحقائق غامضة

  ..مرة
  !ومرة واضحة

  : كما يالحظ عبدالمجيدوفوق ذلك الرصيف،
  :تلقى الجراح أكوام"

  شايب معوق،
  منحني،

  أم وثالثة أيتام،
  تلقى السؤال الّلي كبر،

  ..واللي غدا مخفي
  "في الشارع الخلفي
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هذه األيدي المعروقـة الطويلـة المـشرئبة إلـى األعلـى، هـي التـي                
تحــيط عنــق الــشاعر، وهــي التــي تجفــف المــاء فــوق لــسانه، فقــدره أن  

شخوصه فـوق القـاع، وأحيانـًا تحـت القـاع، وهـو يلعـق مـرارتهم           ينادم  
إنه ما ينفك يتـسلل بـشعره   . وعذاباتهم بكل ما أوتي من قهر أو صبر       

بــين أعمــدة الــضوء الكالحــة المهدمــة، بعــضها مطفــأ، وبعــضها اآلخــر     
ــأ أيــضًا، فيلتقــي    ــدور األرضــي  "مطف ــاس ال ــذين   "ن ، كمــا يــسميهم، ال

  :يرددون دائمًا وبمضض شديد
  يعني بالضبط إحنا ناس،

،فينا هم  
  وفينا إحساس

  ما نعرف وشهو الدوالر،" نحنا"
  ما نعرف يورو وفرنك،
  إحنا نعرف باب الله،
  !".لكن نجهل باب البنك

هذا هو العالم الضجر، عالم الفراغ األبيض، والرغيـف األبـيض،      
. والحب األبيض، عالم السؤال الواحد، واإلجابات التي ليست إجابات        

بدالمجيـد يــدرك حــق اإلدراك وعــورة العـالم الــذي جعلــه موضــوعًا   وع
  .لشعره

  أحد يولد فقير وفيه أحد أغنى،"
  أحد موالقي يتعشى،

  وأحد يحصل على مليون من مغنى،
  ويأخذنا الحكي الفاضي،

  من النصاب للقاضي،
  من الفراش إلى السواق إلى المسؤول،
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  ,ومن أكبر موظف ينهب الدولة
  !".ف مّل يفطر فولإلى أصغر موظ

صـراع فـي المعنـى، وصـراع        . شعر يـصدر عـن براغماتيـة مريـرة        
فــــي المكــــر والمفــــر، فــــي اإلقبــــال واإلدبــــار، فــــي الحيــــاة الموكوســــة   

والشاعر في  . باألوجاع، وفي الموت الذي يتكرر في الدقيقة ألف مرة        
  ":نوره"براثن يأسه يقول لـ

  نرقد،"تعالي 
  !".رقدنا زي كل الناس: وإن سألنا الوقت قلنا له

لكن عبدالمجيد ال يستطيع أبـدًا أن يفـر مـن قـدره، وهـو ال بـد           
أن يـــصحو، وأن يفـــتح عينيـــه جيـــدًا علـــى خرائـــب يومياتـــه ويوميـــات   

وهو ال يرى الحل في الحياد، بـل يـراه فـي االنحيـاز،          . الناس اآلخرين 
 ، كـيال نفقـد فـي النهايـة    "الجـبن "االنحياز لما هو ضد الخوف، وضد    

  :معنى الحياة، فيقول
  في ساندويتش ملفوف،" الجبن"ممكن تعيش "

  !"خوف: وممكن تعيشه
  :ثم يقول

  .غصب عنك" جبن"به "
  !..باإلمكان" جبن"وبه 
  شكل مربعات،" جبن"به 

  مثلثات،" جبن"وأحيان 
  !"ثالث يفقدك معنى الحياة" جبن"وبه 

  :ثم يقول في مكان آخر
  إحنا بس كثرة جدال،"
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  ال طموح،
   خيال،ال

  إحنا بس روح وتعال،
  :وإن بغيتوها بصراحة
  ".إحنا ما نسوى ريال

أدوات عبدالمجيد البسيطة متوائمـة مـع رؤيتـه للمـستقبل، ومـع             
وهذا يقتضي االنسجام في بناء المعنى، ومـا لعبـة          !.. تصوره لألشياء 

ــة   ــاس"الكلمــات، أو لعب ــاق"و" الجن ــي شــعره، ســوى طريقــة    " الطب ف
ي يتخـذها إلفـشاء مـا يعبـر وجدانـه مـن مـرارات،              واحدة من طرقه الت   

  .مرارات كل البؤساء ممن اختار أن يكون صوتًا لهم
والبـــؤس لـــيس الخصيـــصة الوحيـــدة للرصـــيف الـــذي اختـــار أن   
يمــــشي فوقــــه عبدالمجيــــد، بــــل إن البــــؤس ذاتــــه يقتــــضي أن يكــــون  
ــة       للعــابرين أوجــاع أخــرى، أوجــاع مــن خــارج قــوائم الجــوع أو األوبئ

فالعابرون هنا يـرون مـثًال   .  أوجاع من خارج أقواس األرق .واألمراض
  :في كرسي الحالق أنه الكرسي الوحيد الذي

  ما فيه منصب، أو ألقاب،"
  الريس،

  مثل البواب،
  الكل يوّطون الروس،

  "موس: تجمعهم في اآلخر
  :ثم يصيح الشاعر

  :قلت في قمة إحباطي"
  "ديمقراطي: وحده هالكرسي في العالم
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ــة تخــرج مــن       والديمقرا ــة شــيطانية طفيلي ــدًا نبت ــم تكــن أب ــة ل طي
جوف األرض وحدها، من دون ماء، وال شمس أو هواء، بل هـي فـي           
واقع األمر مشروع شائك طويل وعـريض يحتـاج إلـى تربـة ثريـة غنيـة               
ــة        ــة، اســمها ببــساطة متناهي ــة غريب مــن أهــم مــا تــستوجبه مــادة عجيب

  :، فيقول عبدالمجيد"الحرية"
   األمروحدي ألغي فعل"

  وأعصي سيبويه،
  "التحرر"وابتدي في درس عن فعل 

  :ثم يعود ليلتقط الصورة اآلتية التي تلخص كل قضيته
  صدق الطماطم غالية بالحيل،! يا ولد"

  والكيلو بسبعة ريال،
  !وسع خاطرك بالحيل يا رجال
  هي وقفت على سعر الطماطم،
  كل شيء ما عدا اإلنسان يغال،

  .وحده اإلنسان يرخص
  ".ثلك أبخصم

هــواجس كبيــرة يعالجهــا عبدالمجيــد أو هــي تعالجــه، بــال تنطــع،  
وبال تعالي، وبال مـساحيق، بعيـدًا عـن اللغـة المخادعـة، أو المتماهيـة          
مـــع الهـــوامش الملتبـــسة مـــا بـــين الزيـــف والزيـــف، أو مـــا بـــين الزيـــف  

فعبدالمجيــد، يختــار أدوات شــعره بعفويــة، وينــشئ   . مزايــدات النخــب 
إنــه :  تلــك األدوات بعفويــة أيــضًا، ليقــول لنــا فــي النهايــة العالقــات بــين

التـي  " األفمـام "قادم نحونـا مـن وسـط الزحـام، فـم مكـسور مثـل بقيـة            
تزاحمــه فــي الــشارع الخلفــي، فــوق الرصــيف المهــشم، ذي األعمــدة        
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الضوئية الكالحة، التي نصفها مطفأ، والنصف اآلخر قرر منـذ زمـن أن          
  .ي يموتيموت، فهو إنما عاش أصًال لك

كلمــا أعــدت قــراءة شــيء مــن شــعر عبدالمجيــد، تــذكرت جــاك     
بريفيـــر، الــــذي مــــات فــــوق الرصــــيف أو تحــــت الرصــــيف وســــيجارته  

!.. مــشتعلة، وبالمناســبة فهــي إلــى هــذه اللحظــة مــشتعلة  " الجولــواز"
ــه لـــيس محـــسوبًا علـــى أيـــدلوجيا، إنـــه     واخـــتالف عبدالمجيـــد هـــو أنـ

: م بطبيعــــة الحــــالمحــــسوب علــــى المخلــــصين مــــن أصــــدقائه، ومــــنه
ــراش،       ــة، والف ــام الثالث ــاق، وأم األيت ــشايب المع الرصــيف، والجــبن، وال

  !والسواق، والطماطم، والحرية، والسؤال المر الذي يكبر كل يوم
ــل         ــي اللي ــارق ف ــشعر الــشعبي الغ ــى ال ــرة عل ــذ فت ــا من لقــد تعودن
والعطـــــر، أو المطـــــرز بالـــــذهب وحبـــــات اللؤلـــــؤ واأللمـــــاس، فجـــــاء   

  !نتشلنا من وهم الكالم إلى جارح الكالمعبدالمجيد لي
تـذكرت اآلن تجربــة مبـدع آخــر، اســمه عبـدالرحمن بــن مــساعد    

فهــو مـــن جهتــه، أوقــظ فـــي الــشعر الــشعبي هاجـــسه      . بــن عبــدالعزيز  
ــشعبي" ــصعاليك،      "الـ ــن الـ ــة، عـ ــة، وجميلـ ــرة، ملفتـ ــياء كثيـ ــال أشـ ، فقـ

  !والفقراء، واألرصفة المهشمة، وبيوت الصفيح
تب عن شعر عبدالمجيد، بعيـدًا عـن فـذلكات        هكذا فضلت أن أك   
  !النقد وعنعناته وأضغاثه

  وأظنني كتبت عنه بما يستحقه من تواضع وشفافية،
  !لقد كتبت بعفوية ال تقبل االحتماالت
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 :عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود

 سمو حب اHمير
  

كـان لقــائي للمـرة األولــى بـاألمير عبدالمجيــد بـن عبــدالعزيز فــي     
كــان المرحــوم يومهــا  . نــزل األخ األســتاذ عبداإللــه المؤيــد بالريــاض  م

. أميرًا لمنطقة تبوك، وكان المؤيد مسؤوًال في رابطة العالم اإلسالمي   
وقــد اقتــصر حــضور ذلــك اللقــاء علــى بعــض المــشايخ وطلبــة العلــم،    
وفي مقدمتهم الشيخ الـدكتور عبداللـه المطلـق، يـوم كـان عـضو هيئـة         

كــانوا يناقــشون . مــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية تــدريس بجامعــة اإل
 –األمير الشاب في الشؤون العامة، وبعض الشؤون السياسية، وكـان           

ــه   ــه اللـ ــًا      –رحمـ ــسن دائمـ ــان يحـ ــا كـ ــتماع، كمـ ــسنون االسـ ــن يحـ  ممـ
فهو يشجع محاوره على أن يقـول رأيـه بحريـة وصـدق، وفـي         . الجواب

ثيـر مـن المنطـق      الوقت ذاتـه يـدلي بمـا لديـه فـي تواضـع وهـدوء، وبك               
  .والحكمة

لقــد أحببــت عبدالمجيــد بــن عبــدالعزيز منــذ ذلــك اللقــاء، ولقــد   
التقيته للمرة الثانية في المدينة المنـورة، وهـو أميـر لهـا، وذلـك أثنـاء                 

، ومـا برحـت أحـرص    )كان وليـًا للعهـد  (الزيارة الكريمة للملك عبدالله   
اكرة والقلـب   على التواصل معـه فـي مناسـبات متعـددة، أقربهـا إلـى الـذ               

أثناء تواجـدي فـي جـدة، وينعقـد هـذا المجلـس             " المختصر"مجلسه  
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بعد العشاء األسبوعي الذي يقيمه سموه لألهـالي، ويقتـصر المجلـس            
 ،علــى بعــض المثقفــين، وبعــض وجهــاء المنطقــة، ويــتم فيــه حــوار راق
ــو فيــصل هــو المــستمع         ــصدق، ويكــون أب ــصراحة وال ــًا بال يتــسم دائم

ــد والمحــاور ال  ــًا      الجي ــانوا دائم ــي جــدة ك ــم أن مثقف ــع يعل ــذ، والجمي ف
حفيين بذلك المجلس الذي يقولـون فيـه لألميـر مـا ال يقولونـه فـي مـا         

ــا ينـــشرون  ــؤون    . يكتبـــون ومـ ــى شـ ــط علـ ــه ال يقتـــصر فقـ ــا يقولونـ ومـ
فعبدالمجيــد . منطقـتهم وشـجونها، بـل يمتـد إلــى مـا يهـم الـبالد كلهـا        

. ثقـة لـدى ولـي األمـر    ليس أميرًا لمنطقة فحسب، بل هـو كـذلك رجـل        
ومع األسف فأنني لم أكن أحظى بحضور ذلك المجلس الرغيد إال فـي     

  .القليل، فأنا من أهل الرياض، والمسافات تقصينا وتضنينا
كل من أعرفهم ممن عملوا مع األمير عبدالمجيد كانوا يصفونه   

 بأنـــه اإلداري الحـــاذق الحـــازم، وأن لـــه أســـلوبه - رحمـــه اللـــه-دائمـــًا 
ــز ــائ( فــي اإلدارة الممي ــه ألحــد    )اإلدارة بالنت ــدما يمــنح ثقت ، فهــو عن

العــاملين معــه، ال يكتفــي بمجــرد إعطائــه الــصالحية للتــصرف واإلدارة   
وفق تقديراته على األرض؛ بل يقدم له كل ما يحتاج إليه من الـدعم،         

-وقــد كــان . معنويــًا وماديــًا، ثــم يحاسبـــــــه بعـــــــد ذلــك علــى النتائـــــ 
رحمـه  - خيـــــــر مـن أشــــــرف علــــــى تطلعـــات الملـك فهـــد          -للـه رحمه ا 

 فـــي التوســعة العظيمـــة المــشهودة للحـــرم النبــوي الـــشريف فـــي    -اللــه 
إمـارة  : المدينة المنـورة، ومـن غيـر عبدالمجيـد شـرفه اللـه باإلمـارتين              

المدينــــة المنــــورة، وإمــــارة مكــــة المكرمــــة، ولعــــل مــــا قدمــــه لهــــاتين   
 في ميزان   -إن شاء الله  -قدستين من جهد وعرق يكون      المدينتين الم 

  .حسناته
يطول الحديث عن إنجازات األمير عبدالمجيد، وليس هنا مكان         
ــى         ــي مــن ســطور باإلشــارة إل ــًا، وســأكتفي فيمــا يل ــا جميع التعــرض له
بعض ما يتعلق بالمستوى اإلنساني عند الفقيد، فقد كنت أستمع من         
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س جمعية البر في جدة، مـا كـان يـثل      األخ األستاذ صالح التركي، رئي    
الــصدر مــن أعمــال الخيــر التــي لــم يكــن يتــوانى ســموه عــن دعمهــا           
ــذه       ــه بعـــض هـ ــضور معـ ــصيًا بالحـ ــعدت شخـ ــد سـ ــا، وقـ ــوض بهـ والنهـ
المناســـبات، وشـــاهدت بـــأم عينـــي كيـــف كـــان حفيـــًا بـــالفقراء واأليتـــام 

وعلى المـستوى اإلنـساني أيـضًا، وبعـد أن اقتربـت منـه              . والمحتاجين
كثــر، الجميــع لهــم أن يتــصوروا مــا يمكــن أن تكــون عليــه عالقــة األب   أ

ــه   ــد بأبن ــد"عبدالمجي ــك     " الوحي ــي ذل ــدًا ف ــوا بعي فيــصل، ومهمــا ذهب
ــه        ــذي كانــت علي ــن يبلغــوا المــدى البعيــد جــدًا ال التــصور؛ إال أنهــم ل

؛ ألن "االبــن الوحيــد"عالقــة عبدالمجيــد بفيــصل، وأنــا أعــرف معنــى   
 -أنــا اآلخــر، فقــد كنـت وحيــدًا ألمــي وأبــي  هـذه التجربــة هــي تجربتـي   

لقد جالـست عبدالمجيـد وفيـصل فـي أكثـر مـن مناسـبة               . رحمهما الله 
خاصــة، فــي البيــت، وفــي الــسيارة، وفــي غيرهمــا، وكــان آخــر لقــاء لــي  

لألسـماك فـي جـادة    " مـاريوس وجانيـت   "باالثنين مجتمعين في مطعـم      
يـــره مـــن جـــورج الخـــامس ببـــاريس، تعلمـــت مـــن ذلـــك اللقـــاء، ومـــن غ 

" أخـاً "و " أبـاً "اللقاءات، سبقته أو جاءت بعده، كيف يكون اإلنسان     
ــذي       ــد الـ ــق الرغيـ ــب الرقيـ ــستوى القلـ ــذلك مـ ــت كـ ــًا، وعرفـ ــي آن معـ فـ

إن فيـصل، الـذي كـان يبلـغ         . يحتضنه بين جوانحه هـذا الرجـل الكبيـر        
ذلــــــــك اليــــــــوم الــــــــسادسة والثالثــــــــين مــــــــن عمــــــــره، كــــــــان عنــــــــد  

صــغيرًا ينظـر إليــه  " ابنـاً "لوقــت ذاتـه  ، وكــان فـي ا "رجـالً "عبدالمجيـد 
بعــين المحتــاج إلــى كــل ذلــك الــدفق الحمــيم مــن الحنــان والحــب، ذلــك 
الــدفق الـــذي تـــراه وتـــسمعه وتلمــسه فـــي كـــل تـــصرفات األميـــر األب   

ــه  ــه ومتابعاتـ ــه وكلماتـ ــن أن  . ونظراتـ ــد ال يمكـ ــبة فعبدالمجيـ وبالمناسـ
رفيقه وأنيـسه   يغادر البالد بدون فيصل، فهو الذي ينظم سفره، وهو          

أمـا الحـديث عـن عالقـة عبدالمجيـد بعبـدالعزيز       . وجليسه فـي آن معـاً   
وتركــي والعنــود أبنــاء فيــصل، فلقــد رأيــت فــي عبدالمجيــد مــا لــم أره   

ففـي الـسفر دائمـًا فـي أحـضان      . أبدًا في غيره، في الـسفر وفـي المقـام         
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عبدالمجيد، وهم في المقام، ال يمكن أن يغيبوا ولـو ليـوم واحـد عـن               
التي نقولها في أمثالنا الـشعبية، هـي   " الجد والد"أنظاره، وحكاية أن  

غير ذات معنى بدون عبدالمجيد وعبـدالعزيز وتركـي والعنـود، إنـه ال              
آخـر فحـسب، بـل كـان يمـنحهم مـا       " فيصًال"يرى في كل واحد منهم    

منحــه ألحفــاده مــن الحــب والرعايــة والمتابعــة " جــد"ال أعتقــد أن أي 
ــة المباشــ  وعلــى ســبيل المثــال ال الحــصر، يــروي     . رة اللــصيقةاليومي

ــى        ــاًً علـ ــشرفاًً عامـ ــان مـ ــوم كـ ــي، يـ ــد الجبرتـ ــور عبدالمجيـ ــدكتور أنـ الـ
ــى      ــوم تلقـ ــه ذات يـ ــك فيـــصل التخصـــصي بالريـــاض، إنـ مستـــشفى الملـ

ــر عبدالمجيــد يعلمــه بنيتــه إجــراء عمليــة         ــصاًال مــن األمي " اللــوز"ات
ست القصة؛ بل القصة أن  عبدالعزيز، وتركي، وهذه طبعًا لي    : لألميرين

ــة       ــصيقة بغرفــ ــة لــ ــز غرفــ ــي بحجــ ــدكتور الجبرتــ ــه الــ ــد وجــ عبدالمجيــ
الصغيرين لينام ويستيقظ إلى جوارهما مدة إقامتهما فـي المستـشفى،      
وهذا هو الذي حدث بالفعـل، فقـد كـان عبدالمجيـد، هـو القـيم األول           

ه وإلــى أن ودعــا المستــشفى، لــم يتــرك هــذ  . عليهمــا، يقظاًنــا وســاهرا
ــيولون       ــن سـ ــا ممـ ــده، أو لغيرهمـ ــألب وحـ ــدها، أو لـ ــألم وحـ ــة لـ المهمـ

ــرر أن يبقـــى     ــة؛ بـــل قـ ــه مـــن العنايـ ــو -الـــصغيرين كـــل مـــا يحتاجانـ  هـ
 إلى جوارهما، قريبًا جدًا منهما، في حضنه مـرة، وفـي قلبـه              -شخصيا

  . ووجدانه مرات ومرات
         قصص فيصل وأبنائه مع عبدالمجيد قصص كثيـرة، وهـي التـنم

 القلـب العـامر المفعـم بالحـب؛ بـل تؤكـد دائمـًا وجـود إنـسان                   فقط عن 
ــوء بالرحمــة والرقــة والحنــان، هــو     . عبدالمجيــد بــن عبــدالعزيز  : ممل

ــوان الحقيقــي لشخــصية       ــأوالده، هــي العن ــد ب ــة لعبدالمجي وهــذه العالق
وكل من عرف عبدالمجيد، يحق له أن يتلقى . المرحوم ولذاته النبيلة

ــم   إخوانـــه، وأه. العـــزاء فيـــه ــًا، وأصـــدقاؤه، ومواطنـــوه، كلهـ لـــه جميعـ
ومـــاذا تقـــول عـــن فيـــصل وعبـــدالعزيز  . سيـــشعرون ويتـــألمون لفقـــده

  . رحمك الله يا أبا فيصل!..وتركي والعنود؟
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 :عبدالهادي السعدي

 بهجة اHسئلة
  

ــذي    ــوع مــن الحــوارات التــي    " اختــرع"ال أعــرف مــن ال هــذا الن
فـألول وهلـة نظـن      . *دي الـسعدي  اعتنقها مؤخرًا زميلنا، األخ عبدالها    

الكـالم، هـو صـحفي كـسول        " مبـارزات "أن الذي اخترع هذا الفـن فـي         
ففي هذا النوع مـن الحـوارات يوجـه المحـرر           . وملول، وهو نزق أيضاً   

الحصيف إلى صدر الضيف المسكين ووجهـه، فـي      " رصاصة"النحرير  
ــل،      ــى الـــضيف الغافـ ــنفس، وعلـ ــة للتـ ــه فرصـ ــدع لـ ــة ال تـ ــة حثيثـ متواليـ

المغفل أحيانًا أن يصوب رماحه إلى نفـسه، وإلـى اآلخـرين، وبـسرعة               و
فـي الكـالم، فـال      " تمطيط"، أو تطويل و   "فلسفة"ورشاقة، أي دونما    

لــزوم للتنقيــب عــن مبــررات أو مــسوغات لمــا ســيقوله، أو مــا ســيعلنه    
براعـات  "صاحب السعادة على رؤوس األشـهاد، وال حاجـة كـذلك إلـى      

وال ضـــرورة إلـــى الـــدهانات . تمهـــد لنتـــائ" مقـــدمات"أو " اســـتهالل

                                      

 ".آلو"تحت عنوان " الوطن"حوارات نشرها لمدة طويلة في صحيفة  *
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واألصــباغ، أو مــا يــسمى ماكيــاج الكــالم، الــذي يــساعد علــى تــسهيل    
، وييـــسر مهمـــة الهـــضم، ويخفـــي تجاعيـــد األفكـــار ونتـــوءات   "البلـــع"

  ! المشاعر

وبعــد العديــد مــن القياســات والتجــارب، اكتــشفنا أن مــن اختــرع 
ــم يكــن أبــد     ــون المــستفز مــن الحــوارات ل ًا صــحفيًا كــسوًال أو  هــذا الل

 نبرئه مـن هـاتين   - لوجه الحق-فنحن . ملوًال ،كما كنا نظن أو نتوهم  
، فهـذا مـا لـم نـتمكن مـن دفعـه عنـه، فهـو                 "نزقـاً "أما كونـه    . التهمتين

، وال وقــت لديــه لحيــل  "معكــنن"نــزق فعــًال، ومزاجــه غالبــًا مــا يكــون   
لـضيوف،  زمالئه الصحفيين اآلخرين مع ضيوفهم، إذ هم يـستدرجون ا         

ابتداًء إلى ساحة القتال، أقصد الحوار، وذلك من خالل أسـئلة ناعمـة          
، ثـــم يبــدأ الترقـــب والتــربص، إلـــى أن يحــين وقـــت    "مبخــرة "معطــرة  

. االنقضاض بمطر األسئلة ذات المخالب الحـادة، واألنيـاب المـسمومة          
 يباغـت ضـيفه     - علـى خـالف ذلـك      -المستفز فهـو    " النزق"أما المحرر   

 الــسالم والمــصافحة مباشــرة، بــل إنــه قــد ال يــسّلم، أو    بــالهجوم بعــد
بالسؤال الحاد األول، ليتبعه " يعكمك"فهو . يمد يده للمصافحة أبدًا

فـورًا بالـذي يليـه، ثـم الـذي يليــه، فـال تـدري بـأي سـماء حلقــت، وال          
وهـــذا النـــوع مـــن المحـــررين دائمـــًا مـــا يـــسمي        . بـــأي أرض وقعـــت 

ــضي  " المقــدمات" ــد   التــي يلجــأ إليهــا ال ــه زوائ " وهــرج"ف فــي إجابات
ويرى أن . فيه" ثمرة"وطفيليات، بل هي من حوشي الكالم، الذي ال 

ــا هـــي إًال عنعنـــات مخادعـــة، ال ينبغـــي أن    المبـــررات أو المـــسوغات مـ
تــــستغرق مــــا يهــــرق لهــــا مــــن األحبــــار، ويعتقــــد أخيــــرًا، أن البالغــــة 
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الب أو دائمًا، ، أو ماكياجات الكالم كلها في الغ"التقعر"التقليدية، أو 
" دمدمــــة"إنمـــا توضـــع للمخاتلـــة، أو للتخفـــي، أو للتـــضليل، أو  لــــ      

األفكــار، وللتعتــيم علــى المواقــف التــي ينبغــي أن تكــون دائمــًا ناصــعة      
إن هــــذه الماكياجــــات كــــذلك قــــد تــــشغل النــــاس عــــن . كجبهــــة قمــــر

، وهي قد تغري المحرر نفسه بالرأفة بالضيف، وهذا ما ال "الجوهر"
  !وضع في الحسبانينبغي أن ي

لهذه األمور جميعـًا، اختـرع أحـد مـا، فـي يـوم مـا، كالشـينكوف                  
فـي وجـوههم، ومنـذ      " رشاشـه "األسئلة، وأبلغ ضـيوفه منـذ أن أشـهر          

السؤال األول؛ بأهمية السرعة، فإذا توالت الطلقات، فما عليـك إّال أن     
دع الحـروف  . ،وقـد ال تلحقهـا  " الشهادة"تعجل باإلجابة، فقد تلحق  

ــداح، وتنــساب        ــة، تهطــل، وتن ــة بتلقائي ــين ثنايــاك الفاني تتــساقط مــن ب
دعهــا تعلــن عــن نفــسها دون تــدخل منــك، لتخــرج بيــضاء،         . بعفويــة 

طريــة، بــال رتــوش، متبرجــة، عاريــة كمــا خلقهــا ربنــا، ال كمــا تريــد أن 
  . تخلقها أنت

زميلنا عبـدالهادي الـسعدي زاد علـى جـده األول، الـذي اختـرع          
 حواراتـه تـتم عـن طريـق التليفـون، ثـم تمـادى وبـدأ            هذا الفن، فجعـل   

بلغــة نابيــة، بينِّــه   " آلــو "الــذي تنــشر فــي الــصحيفة بكلمــة     " البــاب"
 اطبعًا هذا يكشف عن إيمان عميق بالتكنولوجي  . العجمة والعياذ بالله  

، وهــي أبــدًا لــم "الكفــار"والعيــاذ باللــه أيــضًا، فالتكنولوجيــا مــن صــنع  
 ليس المهم اآلن، بل المهـم هـو أن لجـوء    ولن تكون من صنعنا، وهذا   

عبــدالهادي إلــى هــذه الوســيلة المريبــة المرتابــة يكــشف عــن حــساسية  
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مرهفة لدى زميلنا العزيز، فهو ال يقوى على مشاهدة ضحاياه تتمرغ            
ألـسنا فـي   ". عـن بعـد  "في دمائها أمـام عينيـه، فلجـأ إلـى فكـرة الـذبح               

هناك اليوم الـتعلم عـن بعـد،      عصر المعلوماتية وفانتازيات التقنية؟ إذ      
وطبعًا . والتطبيب عن بعد، والتسوق عن بعد، وحتى الزواج عن بعد   

وبالضرورة، الحب عن بعد كذلك، أي أننا في عصر يتداخل فيه عالم     
ــالم     ـــة عـ ــع، ليـــشكل فـــي النهايــــــ ــالم الواقـ ــع عـ ــا فـــوق "االفتـــراض مـ مـ

ــع ــر الفرنـــسي النـــصف    "الواقـ ــذار الـــشديد للمفكـ ــع االعتـ ــون، مـ : مجنـ
  . ليوتار

لم يكن من الخطط االستراتيجية لعبـدالهادي الـسعدي فـي الكـر             
ــًا        ــينكوف دائمـ ــستخدم الكالشـ ــيوفه، أن يـ ــى ضـ ــه علـ ــي غاراتـ ــر فـ والفـ

، فتأتي األسئلة   )B(، فقد يلجأ أحيانًا إلى الخطة البديلة        )Aالخطة  (
بسيطة وناعمـة، ثـم تـستهويه الحـال، فيـستمر علـى هـذا المنـوال إلـى              

 الحـــوار، فيغتـــبط الـــضيف المـــسكين الغافـــل أو المغفـــل بـــأن ال   نهايـــة
جروح أو دماء في المعركة ولله الحمد، لكنه يدرك فيما بعد أن مطر 
األسئلة السريعة الذي ال يمهـل وال يهمـل، قـد كـشف أمـام المـأل عـن                   

 بالهـشاشة والرخـاوة، بـل أحيانـًا     - مع األسف-عظام الضيف المتصفة  
كــالم بــارد ســام، ال روح فيــه وال معنــى، ". مــةالرخا "- ال مؤاخــذه-

وال أهميـة لـه، وفـي هـذه الحالــة يكـون اكتفـى عبـدالهادي بـذبح ضــيفه         
ذبحة معنوية، وال ضرورة إًذا للـدماء والبـارود والغبـار واألتربـة، كمـا            

  !األساسية) A(هي الحال في الخطة 
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، وغالبـًا مـا تكـون    B و Aأحيانًا قـد يمـزج الـسعدي الخطتـين      
إنهـا  : وطبعًا لو سألته عن أهدافه أو نواياه لقال فـوراً . لنتيجة ماحقة ا

والمالحــظ أن كــل الــصحفيين يقولــون الكــالم  ". الحقيقــة"البحــث عــن 
نفسه، ونحن عندما شـاء اللـه لنـا، وقـدر علينـا،  أن نطلـق الـصحيفة                   

" الـــوطن "التـــي نـــشر فيهـــا الـــسعدي هـــذه الحـــوارات، أي صـــحيفة       
ر الرسـمي الـذي اسـتخدمناه إلطـالق الـصحيفة،      السعودية، كـان الـشعا   

وأظـــن أن عبـــدالهادي ". الحقيقـــة مهمـــا كلـــف األمـــر "يـــا للمـــصادفة 
اللـه قـد   " الحقيقة"يتذكر، كغيره من أهل المهنة المحترمين؛ أن هذه    

كلفتنـا وكلفــت صـحيفتنا الكثيــر والكثيـر جــدًا، وقـد زادت قناعتنــا مــن     
يكـون فـي غايـة المـرارة والبــؤس،     يومهـا بـأن للحقيقـة مـذاقًا غالبـًا مــا      

ولعل من أهون أعراض ذلك المذاق الصداع المزمن، ومن أقوى تلك           
األعــراض وأصــعبها التهــاب األذن الوســطى، وفقــدان التــوازن المــزمن     

  .أيضًا

، هــو "الــوطن"هــل الــسبب الــذي جــذب الــسعدي إلــى صــحيفة   
 نفـسه   فعبـدالهادي . ؟ ربمـا  )الحقيقة مهما كلف األمـر    (شعارها القديم   

ــه     ــصر واألوان أغوتـ ــالف العـ ــي سـ ــة"فـ ــت   " اليمامـ ــوم كانـ ــة، يـ القديمـ
مـــدافعها وقاذفاتهـــا ال يكـــاد يـــسلم منهـــا أحـــد، بـــدعوى البحـــث عـــن  

برتبـــة " الخنـــدق"وكـــان عبـــدالهادي يومهـــا فـــي !! أيـــضًا" الحقيقـــة"
ساهم في !".. مقدم"جندي، ثم برتبة عريف، إلى أن وصل إلى رتبة          

، كمــا هـــي  "عـــن بعــد "ان، أم فــي القتــال   المعــارك، ســواء فــي الميـــد   
. المصطلحات الجديـدة لزمـان المعرفـة الجديـدة الـذي نحـن فيـه اآلن               
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، هــم الــذين يتعرضــون للنيــران أكثــر مــن   "فــي الميــدان"والمحــاربون 
ــاتلون    ــسلم المقـ ــد ال يـ ــرهم، وقـ ــد "غيـ ــن بعـ ــعادة  " عـ ــا سـ ــضًا، أمـ أيـ

فهـم يكتفـون    ، ومن تحته مـن األلويـة والعمـداء العـسكريين،            "الفريق"
بـــالتخطيط، وقـــراءة الخـــرائط، وتوزيـــع المهمـــات القتاليـــة، وإصــــدار       

القيــــادة "األوامـــر القاطعـــة، قــــابعين خلـــف مكـــاتبهم الــــوثيرة، أعنـــي      
أنـا شخـصيًا    . ، أو مراكز التوجيه والتحكم، أو غرف العمليـات        "العامة

 يومها برتبة فريق أول، وكنت أتمتع ولله الحمد والمّنة بأكثر المكاتب        
ــارة" ــى  "وثــ ــتحواذ علــ ــًا باالســ ــاد  % 99.9، مكتفيــ ــن األمجــ ــط مــ فقــ

واالنتصارات التي يحققها زمالئي من أصحاب الرتب األدنى في الكتيبة  
لم أكن أشعر طبعًا بـأي حـرج فـي ذلـك؛ ألن هـذه هـي سـنة          . أو الفوج 

فإنني إذا لم أكن مع زمالئي في مواجهـة النيـران         . الله في خلقه العرب   
فأنا أقضي النهار، وأسهر الليل في التفكير والتخطيط ، "الميدان"في 

والتفكيــر، وهــؤالء كلهــم ال يقــدحون إّال مــن زنــادي، كمــا أن أفكــاري    
النيرة، هي الوه الذي يقتدون به، وآرائي الحكيمة المبهرة، هي التي    

نعـم، فأنـا أتـصرف مثلـي مثـل          . تقودهم إلـى منـصات النـصر والـسؤدد        
لمكاتـب الـوثيرة، ولـيس مـن حـق أحــد أن      غيـري مـن المتـربعين علـى ا    

  !". بم"يقول لي 

عبدالهادي السعدي كان من الجنود المخلـصين، فمـا عليـك إّال             
بكلتا يديك إلى ساحة المعركة ليكون حاًال باًال إلى صـف         " تدفعه"أن  

زمالئــه، يــضرب، ويــصعد، ويهــبط، وهــو ال يــسلم مــن بعــض الطعنــات  
قنابـل اليدويـة الطائـشة، التـي قـد          الخفيفة، وقد تتلقاه بعض شظايا ال     
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تــأتي أحيانــًا مــن نيــران صــديقة مــع األســف، ويــتم عــالج عبــدالهادي      
إلــى ســاحة المعركــة مــن   " دفعــه"الفــوري فــي الميــدان أحيانــًا، ليعــاد   

  !  جديد

حــرب جديــدة، " لعبــة"أحــسب أن عبــدالهادي قــد اختــار اليــوم  
قـط، هـو ضـيفه    التي تتم في الغالب مع فارس واحد ف     " المبارزة"وهي  

يكر ويفر، ويقبل ويدبر، ويصهلل، وال يهمه شيء، ولكي . في الحوار 
ــه فـــي الـــسطور الـــسابقة، فهـــو ال يهمـــه     أكـــون صـــادقًا أكثـــر ممـــا كنتـ

الضيف، بل تهمه أكثر لعبة السيف والـوردة،     " خصمه"االنتصار على   
لعبـــة الموجز،لعبـــة المختـــزل، لعبـــة األســـئلة التـــي ال تـــدعك تفكـــر، أو   

، أو تلملم أطراف لسانك، بل إنها ال تعطيك الفرصة لكي تلقـي           تتصنع
ــياط         ــت سـ ــتم تحـ ــذا يـ ــل هـ ــادة، وكـ ــك المعتـ ــل أرديتـ ــسدك كـ ــى جـ علـ
التليفون، وسيلة االتـصال التـي تـرفض الرحابـة، وتخفـي دائمـًا مالمـح                
السعادة أو عالقات األلم على وجـه المـضيف، وتخصيـصًا، علـى وجـه          

والكـالم كلـه ال يخـضع للمـؤثرات         . الضيف كذلك، فال أحد يرى أحـداً      
الجانبية، أو التكشير، أو ما يسمى بانفراج األسارير، فهو يحـدث فـي              

إنه خالص لوجـه  . العتمة، في ظالم دامس يخفي تمامًا مالمح الضحية  
  !وكالم الكالم.. ولوجه الكالم.. الله

كان عبدالهادي يقوم في الواقع بحفلة صـيد واسـعة، ففـي البـاب        
ــان  ــده لـــصحيفة الـــذي كـ ــة  "الـــوطن"يعـ ، استـــضاف فيـــه لمـــدة طويلـ

مجموعة من األسـماء الالمعـة فـي الـسياسية والثقافـة والحيـاة العامـة،                
واعترف أنني شخصيًا كنت أحد ضـحايا تلـك الحفلـة، وقـد حـدث لـي                 
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هذا، وأنا في كامل وعيي، ومتمتعًا بكامل أهليتـي العقليـة والـشرعية،              
ت بمـا قـسم اللـه لـي، ولـيس مـن       رضـي ! أو هكذا كنت أظن على األقـل    

حقــــي، إًذا، الــــشماتة بغيــــري مــــن اإلخــــوة الكــــرام الــــذين اصــــطادهم 
 وقــد وقعنــا - إن شــاء اللــه-غيــر فاســد " بــيض"عبــدالهادي، فــنحن 

  ! ، وأي سّلة"سلة واحدة"لحسن حظنا أو لسوئه، في 
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 :عبدالوهاب العيسى

 !وكما أحبه غيري! كما أحببته.. صديقي

  
 مــن الطــائرة التــي أقلِّتــك مــن  *يــا أبــا عبــدالوهاببطــت عنــدما ه

 ، ومـادت الجبـال أمـام أعيننـا       !البحرين تزلزلت األرض من تحت أرجلنا     
ــا    ــن فوقنـ ــسماء مـ ــزت الـ ــاوى     .واهتـ ــا يتهـ ــن حولنـ ــيء مـ ــل شـ ــان كـ  كـ

  .ويتحطم
ــدما تهــدمت   ــا  -أنــت-وعن ــين أذرعن فــي ســاحة  تبكــي وتنتحــب   ب

 ،لي القدير أن يخفـف مـن مـصيبتك    كنا كلنا نبتهل إلى الله الع    ؛المطار
 ،فمصيبتك ليست ككل المصائب   . وأن يسدل عليك من شآبيب رحمته     

 ، وأخـاك  ، كـان ابنـك    فقـد .  نعرف موقع عبـدالوهاب مـن وجـدانك        فنحن
 :وكنت أقـول لـك  .  حتى في مسائل الشعر،مستشارككان   و ،وصديقك

. نأخــذ رأي عبــدالوهاب: تقــول لــيف ،هـذه القــصيدة جميلــة فلننــشرها 
نأخـذ رأي  : تقـول لـي  ف ، هذا الديوان مكتمل فلنطبعـه :وكنت أقول لك  

كــان عبــدالوهاب حاضـرًا دائمــًا معنــا فـي كــل مــا نتداولــه   . عبـدالوهاب 

                                      

 .الشاعر محمد الفهد العيسى، والد عبدالوهاب، كان سفير السعودية في البحرين *



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 356

 ،فـي طفولتـه   .  كـان ال يغـادرك وال يفارقـك        ،معك من قـصص وحكايـات     
كـان عبـدالوهاب عنـدك ملحمـة        .  وفي رجولتـه   ، وفي شبابه  ،وفي صباه 

 إلـى أن أصـبح رجـًال        ،ولـى علـى هـذه األرض      منذ أن صـرخ صـرخته األ      
 .ملء السمع والبصر

وال أنــسى عنــدما قلــت لــي ذات مــساء وأنــت تحــدثني عــن أول     
كنـت ســفيرًا فـي قطـر، وكـان لــي لقـاء عمـل مــع       " :وظيفـة لعبـدالوهاب  

الملك فهد في الرياض، يوم كان وليًا للعهد، كان الذي يقود سيارتي            
 ، كان عبدالوهاب هو الرفيق.وهاب هو عبدال،من الدوحة إلى الرياض

 دخــل عبــدالوهاب ،وهــو الــصديق، وعنــدما انتهــى لقــائي بالملــك فهــد  
 ،هـذا عبـدالوهاب  : مـن هـذا يـا محمـد؟ فقلـت         :  فـسألني  ،للسالم عليه 

نظر إليه الملك فهد قلـيًال،    . وردة العمر ومعقد األمل يا طويل العمر      
 ؟مل يا عبدالوهاب أين تع : ثم سأل الشاب المتوقد بالذكاء والحيوية     

 في الحقوق   بفرنسا ر لدرجة الماجستير في جامعة نيس     أحض: فأجاب
 إلـى الـديوان يـا    ةأرسـله بكـر  :  الملـك وقـال  إلـي  ثم التفـت  .طال عمرك 

 ومـسألة الماجـستير مقـدور عليهـا إن كانـت          ، عندنا لـه وظيفـة     ،محمد
حـث   كان معالي الـشيخ محمـد النويـصر يب      ، وفي اليوم التالي   .ضرورية

هو الوالـد   النويصر،   ومن يومها كان     ،عن عبدالوهاب ليعطيه الوظيفة   
 فكــان عبــدالوهاب موضــع  ، وصــقله، ودربــه، عّلمــه،الثــاني لعبــدالوهاب

 تـدرج مــن  . لـم يخـن فراســة الملـك، ولـم يخيــب طموحـات األب     ،الثقـة 
 تكبر ، وكان كلما يكبر عبدالوهاب،*الوظيفة الصغيرة حتى بلغ الكبيرة

 ".ته وخبرته سنينًامعه تجرب

                                      

لعليا في الديوان الملكي، إلـى أن أصـبح نائبـًا لـرئيس الـديوان بمرتبـة         تدرج عبدالوهاب في الوظائف ا     *
 .وزير
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ــك       ــي أحاديثـ ــستغرق فـ ــت مـ ــساء وأنـ ــك ذات مـ ــل ذلـ ــي كـ ــت لـ قلـ
 تلك األحاديث التي كانت ال تزيدك إال نشوة .الطويلة عن عبدالوهاب

 : أوًال،وكنا نحن من جهتنا ال نسأم تلـك األحاديـث وال نملهـا      . وزهوًا
  ألننـا نحـس بأنهـا متعتـك التـي ال         :ألننا مثلك نحب عبدالوهاب، وثانياً    

 !تضاهيها أي متعة

الـصدق،  :  كنا نجده بالفعل متوافرًا فيه     ،وكل ما كنت تقول عنه    
. المثابرة في أداء الواجب، والمحبة لكل النـاس       واإلخالص،  والنقاء،  و

فيـد عبـدالوهاب    . وعن هذه المحبة حدث وال حرج يا أبا عبدالوهاب        
ب ظلت ممدودة بالخير لكل محتـاج، وهـو ال يحـسد أحـدًا علـى منـص         

 طاله، أو مال حصل عليه، بـل هـو فـرح دائمـًا بكـل خيـر                  ناله، أو جاهٍ  
يـــصل إلـــى اآلخـــرين، وهـــو دائمـــًا أول المـــسرعين بالمـــساعدة، وأول  

 .المهنئين بما يتحقق من أهداف

  !يا أبا عبدالوهاب
 وحبــة ، وأنــت فقــدت وردة العمــر ،نحــن فقــدنا أخــًا وصــديقاً    

 والعـين التـي تبـصر بهـا     ،النـسائم  والرئة التي تتنفس بها أجمل       ،القلب
ــى أحلــى األناشــيد     ،أجمــل مــا فــي األرض    واألذن التــي تــستمع بهــا إل

ــان  ــى األلحـ ــى      ،وأرقـ ــصائد وأبهـ ــذب القـ ــه أعـ ــق منـ ــذي تنطلـ ــم الـ  والفـ
 !الكلمات

 وأنـت فقـدت قلبـك الـذي كـان يعطـي            ،نحن فقدنا عزيزًا وحبيبـاً    
 ! ولتفكيرك معنى!.. ولقولك معنى،لحياتك معنى

 !كبر يا أبا عبدالوهابالله أ

ــن البحــرين       ــك م ــي أقلت ــك الطــائرة الت ــدما هبطــت ب ــدما ،عن  وعن
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 كـان كـل شـيء       تبكـي وتنتحـب؛    تهدمت بين أذرعنا فوق ساحة المطار     
لم نكـن   .  ونحن ندور  ، والسماء تدور  ،األرض تدور . يدور من حولنا  

 وال علــى ، وال علــى النــوم ، وال علــى الجلــوس ،قــادرين علــى الوقــوف 
ــر ، حلوقنـــا مـــرة، قلوبنـــا مـــرة،ل شـــيء مـــركـــ. الـــصحو  عيوننـــا تقطـ

 .بالمرارة التي ليست بعدها وال قبلها مرارة

 تحــت خيمــة -يــا أبــا عبــدالوهاب -كلنــا .  وهــذا نحــن،هــذا أنــت
فهــو ، لنــا ولــك اللــه .  تحــت ســماء مــن الــدموع واحــدة  ،حــزن واحــدة

 . إليهوحده القادر على أن يلهمنا من الصبر ما نحن في أمس الحاجة

 . يديك إليه يا أبا عبدالوهابارفع

 .هو معك إن شاء الله

 .ونحن معك

 !كلنا معك

 وال .. وال علــى التفكيــر!..اعــذرني فلــم أعــد قــادرًا علــى الكــالم
 .على الكتابة

 !ال إله إال الله

����� 

- على باب الطائرة القادمة من أمريكا، كنت         *لما وقفت يا ياسر   
 تغرق إلى ما فوق هامتك في   -أنت- وكنت   ،ك ال أكاد أتبين مالمح    -أنا

 !دموعك وفي حزنك

                                      

 .االبن البكر للمرحوم عبدالوهاب العيسى، كان يدرس سنته األولى في أمريكا *
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 كــان تهيــأ لــي فجــأة أن أبــاك عبــدالوهاب! ســبحان اللــه يــا ياســر
 .كانت مالمحه لحظتها أشد وضوحًا من مالمحك. يقف إلى جانبك

 إلــى -بالــضبط- يقــف ،صــدقني إنــه كــان معنــا فــي المطــار . أجــل
احـضنهم يـا ياسـر وهـم         ،هـؤالء هـم أصـدقاء أبيـك       :  يقول لـك   ،جانبك

 فهــــم ســــيحبونك كمــــا ، الــــق برأســــك فــــوق صــــدورهم ،سيحــــضنونك
 ، فـنحن واللـه سـنحبك كمـا أحببنـاه     ،لم يكذب أبـوك يـا ياسـر     . أحبوني

 !وسنكون معك كما كان هو دائمًا معنا

هــل تــدري لمــاذا رأيــت المرحــوم يقــف إلــى جانبــك عنــد بــاب           
 وألنــك تـشبهه فــي  ، ألنـك أنــت خليفتـه فــي أهلـه   ؛الطـائرة؟ رأيتـه كــذلك  

 !وفي إقباله على الحب والحياة،  وفي عمقه،وسامته

 كـان . وتذكرت لحظتها يا ياسر أول لقـاء لـي بأبيـك عبـدالوهاب          
 . فــي مكتــب الملحــق التعليمــي فــي الــسفارة الــسعوديةذلــك فــي بــاريس

 في مدينـة نـيس،   كان يدرس المرحلة الجامعية ،لقد كان يشبهك اليوم   
 بـدا كـان وسـيمًا مثلمـا    . رنـسا لدراسـتي العليـا     وكنت أجـيء أنـا إلـى ف       

منـذ ذلـك    .  يوم غـادر هـذه الـدنيا       ظهر وكان مشرقًا مثلما     ،يوم وفاته 
.  وأنـا احـتفظ لـه فـي أحـشائي بحـب متـدفق لـم ينـضب                 ،اليوم يا ياسر  

أحببت فيه عقله، وهدوءه، وعفة لسانه، وصـبره علـى الغـيظ، وصـفحه           
 . الناس وحبه لكل،عن اإلساءة، وحماسته للخير

 فاستقبلني ، إال يوم أن أكملت دراستي، بعد فرنسا،لم أره بعده
 عمـا   لنيكـان يـسأ   . في جدة بكـل مـا عهدتـه فيـه مـن الوفـاء             في بيتكم   

 . وعما أخطط له لحياتي،سأفعل

 ! أجل قلت ذلك! الوفاء؟:هل قلت



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 360

إن ألبيك عبدالوهاب مع هذا الخلق النبيل قصصًا ال تحصى يـا            
 بزميــــل دراســــة لــــه فــــي -إلــــى أن مــــات-اجئنــــا ياســــر، فلقــــد ظــــل يف

ــة ــة ، االبتدائيـ ــي الثانويـ ــة ،أو زميـــل فـ ــر، أو فـــي الجامعـ ــن ، مـــن قطـ  مـ
 ، يراســـلهم! مـــن أمكنـــة كثيـــرة فـــي هـــذا العـــالم، مـــن ســـوريا،المغـــرب
بعـد كـل حـين    .  يأخذهم معه إلـى منازلنـا  ، يدعوهم إلى منزله  ،يهاتفهم
 وكل تلك ،دالوهاب نحن على موعد مع مفاجأة من مفاجآت عب   ،وحين

لقد دفعنـا إلـى حـبهم    .  هي زمالؤه أو أصدقاؤه أو أساتذته  ،المفاجآت
 ! لما كان يغرقهم به هو من الحب،جميعًا

ــذي          ــاء وهــذا الحــب ال ــا ياســر أن هــذا الوف ــًا ي ــا نحــس دائم كن
 هو قليل أمام ما يحتفظ به لك        ،يفيض به أبوك على أصدقائه وزمالئه     

 وكـان أبـوه     ،كنـت أنـت وإخوتـك وأمـك       . ه وذويـ  ، وأهلـه  ، وألسـرته  ،أنت
 . هم جميعًا شغله األول واألخير،خوته وأمهإو

كـــان . كـــان شـــديد القلـــق علـــى صـــحة الوالـــد محمـــد والوالـــدة 
 .شديد القلق على مستقبل إخوانه وأخواته كلهم

ــه روحــه     وإخوتــككنــت أنــت   ــذي يجــد في  وأمــك البيــت األثيــر ال
 ألننـا نعـرف كيـف    ؛نـه ذلـك   نعـرف ع -أصـدقاءه -نحن  . وحقيقة كينونته 

 أو ، وألننـا نحـس بنبـرة الـصدق عنـدما كـان يتحـدث عــنكم       ،كـان يفكـر  
 .عندما كان يعطينا بعض تصوراته لمستقبلكم

 أو .. أو مـن زمـرد  !..كان يريد أن يبني لكم مستقبًال من حرير  
 !من ياقوت

 . وللناس، ولنا،كان يعيش لكم

 المطــار، أن كــان يهيــأ لــي، ونحــن ننتظــر وصــولك فــي لكــل هــذا 
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 بـاب  عنـدما خرجـت إلينـا مـن     ،يقـف إلـى جانبـك   أبـاك عبـدالوهاب كـان    
 ! وأنت تغرق إلى ذؤابتك في الحزن وفي الدموع،الطائرة

،  ألنني قبل وفاته بأربع ساعات فقـط     ؛كنت أراه يقف إلى جانبك    
 هـل تريـد   .كنت إلى جانبه في مزرعته في الدرعية مـع بعـض أصـدقائه      

 ، العـشاء األخيـر  ،ت حالته في تلك الليلة األخيـرة أن أقول لك كيف كان   
. كـان كعادتـه يـا ياسـر يفـيض بـشرًا وحبـًا وحيويـة          !.. اللقاء األخير؟ 

وكان يفــرح ويمــزح مــلء األرض   ،كــان يــضحك مــلء األرض والــسماء  
غـــدًا كـــل الحاضـــرين كـــانوا جـــاهزين للـــذهاب معـــه  . والـــسماء أيـــضًا

وكنت أنا الوحيـد الـذي   ، صباحًا إلى اإلسكندرية لقضاء إجازة قصيرة    
 وفــي  . ثــم ودعنــاه عنــد منتــصف الليــل    ،ال يريــد الــذهاب إلــى هنــاك   

 مـن عبـدالوهاب،   مكالمـات الصباح وجدت عند خادمتنـا المنزليـة أربـع         
 لـم يكـن يـدور فـي     ،وكلها تؤكد ضرورة أن أكلمه في التليفـون عـاجالً       

 علـي  كنـت أحـسبه سـيلح     . ذهني أنه غادرنا إلى الدار اآلخرة يـا ياسـر         
 لــم ، فلــم أرد علــى رســائله،مــن جديــد بالــذهاب معــه إلــى اإلســكندرية 

كما يحب أن يمازحنا عندما ال يرد       ) جمدته( أي   :أكلمه في التليفون  
وبعـد دقـائق كنـت أتلقـى        . رسـائلنا لـه   مكالماتنـا أو    أحيانًا علـى بعـض      

الــذي  يقـول لـي بأنــه هـو    ،صـوت األخ عبداللـه اللحيــدان فـي التليفــون   
 يريـد منـي   فهـو  ، تلك الرسائل عند الخادمة باسـم عبـدالوهاب     ليترك  

، فقـد ألغـي موضـوع الـسفر إلـى      أن أحضر إلى منـزل عبـدالوهاب فـوراً        
 هو الذي تـرك تلـك الرسـائل كمـا           ، لم يكن أبوك يا ياسر     .اإلسكندرية

 أصـــدقاؤه وأصـــدقائي الـــذين تركـــوا تلـــك   إنهـــم بـــل،زعمـــت الخادمـــة
 عنـدما أجـد    أن أسـتعجل فـي االتـصال    ألنهم يريـدون  ؛الرسائل باسمه 

 مات منذ ،نفسه فقد ماتالمرحوم  أما   !..أن المتصل هو عبدالوهاب   
ــا     الفجـــر ــة التـــي تلقيـــت فيهـ ــي نـــومي إلـــى تلـــك اللحظـ ، وأنـــا غـــارق فـ
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طبعًا ال أدري ماذا كنت سأفعل، لو لم أكن نائمـًا وكنـت فـي               !.. الخبر
 !قليًال بالبكاءقمة صحوي، ال شيء على أي حال، غير أنني سأبكر 

لك أن تتصور يا ياسر كـم كـان حجـم الكارثـة التـي كانـت تـصك                    
 مـن التـي انطلقـت    ،أذني وقلبي وكياني وأنـا أسـتمع إلـى هـذه الكلمـات        

 !، كما ينطلق الرصاص أو السم الزعاف األخ اللحيدانفم

 قبل سـاعات فقـط كـان عبـدالوهاب        !..قبل ساعات فقط كنا معاً    
ــداعبهم،حهم ويمــاز،يحتفــي بأصــدقائه  ــام مــن   ، وي ــضعة أي  ويعــدهم بب

 !الفرح والحبور في بحر اإلسكندرية

 إلى مكـان  ، ولكن ليس إلى اإلسكندرية، بل   لقد رحل عبدالوهاب  
 .أيديهم على حقائبهمترك أصدقاءه حيارى ومذهولين، و. آخر

 ومـا قـدرت    .. شـئت  ! سـبحانك ال إلـه إال أنـت        !يا أمان الخـائفين   
 !فعلت

ــوك ع   ــان أبـ ــذا كـ ــداني     لهـ ــي وجـ ــرًا فـ ــزال حاضـ ــا يـ ــدالوهاب مـ بـ
 وكان يقف إلى جانبك علـى بـاب الطـائرة التـي أقلتـك       ،وصدري وعيني 

 ونحن كلنا وبكـل جوارحنـا نـصيح         ، وأنت تبكي  ،كان يبكي . من أمريكا 
 !ونبكي

  ؟!إلى متى يا ياسر سنظل نبكي

����� 

  *!صباح يوم األحد كان غير صباح أيها األصدقاء

                                      

 .أصدقاء عبدالوهاب العيسى *
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 ،ومها مجندلين في زوايا منزل عبدالوهاب     فقد كنا ي  ! ؟تذكرون
ذلك الذهول الذي حبس أنفاسنا فـي   ،  غارقين في دموعنا وفي ذهولنا    

 كـل شـيء   . وشّل فينـا كـل شـيء   ،وأوقف دماءنا في العروق،  الصدور
 ! وغير قادر على الحركة،في الفضاء أمامنا كان مشلوًال

ض أن يتم اإلقالع إليها كان من المفرو .لم يعد هناك إسكندرية  
ــاره لـــه البـــارىء  ، ولكـــن عبـــدالوهاب ذهـــب إلـــى مكـــان آخـــر  ،اآلن  اختـ

 يـرى اإلسـكندرية مـرة أخـرى         يـراكم، أو   وهو لن يـستطيع أن    . العظيم
 "ترتيبـه " وهـا هـو     ،هـا هـو يخـل بوعـده لكـم ألول مـرة            . كما وعـدكم  

 . ألول مرة أيضًا"يتلخبط"

 ! الواحد األحد،الملك لله

 ومـن  ، ومـن المنطقـة الـشرقية   ،دة من ج   عبدالوهاب لقد جمعكم 
محمد وفهد العبدالجبار، .دوزايد السكيبي، وحمد الفارس، : الرياض

ــان، .دوالـــسماعيل،  ــاهر .دوحمـــد العرينـ ــا ،ســـعدي الطـ  جمعكـــم كمـ
 ! حيل الله أقوى، ولكنه ترككم في بيته ورحل،عودكم دائمًا

فـي  ،  فـي الريـاض  ،لقد تعودنا جميعًا أن نلتف حول عبـدالوهاب  
كـان هـو   .  وفي أي مكان فوق هذا الكوكـب     ، في مربيا  ، في لندن  ،ةجد

 ولـوال ظـروف     ، ولوال ظروف عملنا   ، وكان الذي يفرقنا   ،الذي يجمعنا 
 ،نحـن كنـا نالحقـه أينمـا ذهـب         .  ولمـا غادرنـاه قـط      ، لمـا غادرنـا    ،عمله

- يتـدخل   ، كـان دائمـًا موجـودًا معنـا        .وهو كـان يالحقنـا أينمـا نـذهب        
 كــان يتــدخل فيهــا   ، حتــى ترميمــات منازلنــا  ، فــي كــل شــؤوننا  -بحــب

ــدالوهاب ــدهان  . عب ــرح عامــل ال ــسباك ،يقت ــرح ال ــرح عامــل  ، ويقت  ويقت
كان يشرف بنفسه على    .  ويقول رأيه في الديكور ونوع الفرش      ،البالط

 ونحــن موجــودون وغيــر  "الموقــع" وكــان يــزور ،مثــل هــذه التفاصــيل 
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ــم يعجبــه شــيء غيــره دون أن يــستأذن  ،موجــودين فهــو كــان  . نا وإذا ل
وعـن  .  ولـه كلمتـه فـي كـل مـا نفعـل       ،"صاحب محل "يحس دائمًا بأنه    

 ، واســألوا فهــد العبــدالجبار ،مثــل هــذه األمــور خــصوصًا اســألوني أنــا  
 بنفـسه عقـود بعـض األعمـال         "تـابع "لقـد   . واسألوا عبدالله اللحيـدان   

 .في منازلنا

  ابتـداء مـن التمـر والـرز    ،لم يكن يستأثر لنفسه بأي شيء عنكم      
التي تـصله مـن     االعتيادية اليومية    وانتهاء باألدوية    ،والفاكهة الجديدة 

 وهــــذا دواء ،هــــذا دواء جديـــد للزكــــام . أمريكـــا وفرنــــسا وغيرهمـــا  
كــان .  وآخــر للمــساعدة علــى الهــضم ، وآخــر لتخفيــف الــوزن ،للــسعال

ــا علينــا معــه بالتــساوي    ــا متــى نأخــذها  !يوزعه  ومتــى نمتنــع  ، ويعلمن
 .عنها

ــصغيرة  تــذكرت بعــض هــذه   ــد مــن    /  األمــور ال ــا عائ ــرة وأن الكبي
 رجـــل األعمـــال ،المطـــار مـــع صـــديقه عبـــدالرحمن بـــن ســـعد الراشـــد  

  فـي بيتـي  ون بـه عنـدي  ؤحتى الحطب الذي تتـدف :  وقلت له ،المعروف
ــشتاء  ــي الــ ــانفــ ــدالوهاب  ، كــ ــي عبــ ــله لــ ــاره ويرســ ــي  .  يختــ ــت إلــ التفــ

وأنـا  :  وهو يضحك ويبكي في الوقت نفـسه قـائالً         ،عبدالرحمن الراشد 
ــد  ــا فهـ ــدف ،أيـــضًا يـ ــذي تتـ ــي ؤ فالحطـــب الـ ــه فـــي منزلـ ــن  ،ون بـ ــو مـ  هـ

 .عبدالوهاب

 ، دون أن نـسأله ذلــك ،كنـا نـشاركه فـي كـل شـيء عنـده      . !.أجـل 
 .ودون أن نبدي إليه حاجتنا إلى أي شيء من مثل هذا

لقد كان عندما يجيء إلى منزل أحد مّنا للغـداء أو      ! هل أزيد؟ 
 أعـــدتهما أم  أو ثالثـــة،أو طبقـــان يحـــضر إلينـــا ومعـــه طبـــق ،للعـــشاء

 . أو طباخته المغربية لنشاركه فيها،ياسر
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 أن نعتـرف بـأن أحـدًا مّنـا لـم يكـن يفعـل         -أيها األصـدقاء  -ال بد   
 لكـن  ؛ ليس ألن ما كان يفعله كان مكلفًا أو معجزًا ألي أحـد مّنـا           ،مثله

إنــه يفكــر فــي  .  وأقــل منــه شــفافية ،ألننــا كلنــا كنــا أقــل منــه حــساسية  
 إنهـا تفاصـيل كانـت تـضحكنا     !..صيل ال ترد على بال أي أحد مّنا       تفا

ــًا ــا شـــغاف القلـــوب   ،أحيانـ ــًا تمـــس منـ ــا كانـــت دائمـ ــا - لهـــذا ؛ لكنهـ أيهـ
 وتــذكرون جيــدًا أننــا عنــدما تجمعنــا نبكــي فــي    ، تــذكرون-األصــدقاء

" أبونـا "لقد مـات  :  قلنا كلنا وبفم واحد ،منزل عبدالوهاب يوم وفاته   
 إنـه   .ه األصغر سنًا من بعـضنا، وربمـا مـن أكثرنـا           مع أن !.. عبدالوهاب

ــا تـــرى يتـــصرف مثـــل هـــذه      ــًا، ومـــن يـ ــديقًا، بـــل كـــان أبـ لـــم يكـــن صـ
 غيـــــر - العميقـــــة فـــــي معناهـــــا ،البـــــسيطة فـــــي ظاهرهـــــا -التـــــصرفات 

وتــذكرون ،  ومــا دمنــا نتحــدث عــن األبــوة فــأنتم تــذكرون ..!؟"األب"
مــراض التــي  بعــض األ-نحــن أنفـسنا  -جيـدًا أنــه عنــدما ألمـت ببعــضنا   

 وكان ، كان عبدالوهاب وراء العالج في الداخل والخارج  ،ليست سهلة 
هـذا فـضًال عـن أنـه كـان      . دائمًا وراء سماعة التليفون بالليل وبالنهـار      

 وحتـى فـي     ، وفـي أوالده مـن بعـده       ،يسد مسد صاحب البيت فـي أهلـه       
ــرة         ــة وإنجــاز فت ــى متابع ــاج إل ــت تحت بعــض األعمــال الخاصــة التــي كان

ال .  فعبــدالوهاب كـان يقــوم بهــا بكـل رضــى وطمأنينــة  .ب المــريضغيـا 
ــشائماً   ــون متــ ــد أن أكــ ــد،أريــ ــاس    إّال وال أريــ ــن بالنــ ــسن الظــ  أن أحــ

 ! ولكن أين منا أصدقاء من هذا الطراز الفريد في األرض؟،وبالزمان

إننـــــي ال أبـــــالغ أبـــــدًا فهـــــذه األمـــــور تعرفونهـــــا جمـــــيعكم عـــــن  
 وإنكم ، إنه ميت.هنات أسماءهم  وال سيما منكم من ذكر     ،عبدالوهاب

 ! فهل قلت هنا غير ما هو حق؟،أحياء

 ولكنــك كنــت ، لــم تكــن أكبرنــا ســناً !..رحمــك اللــه يــا أبــا ياســر  
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 أو تقـوم بـه      ، وال بد أن ننـصفك فيمـا كنـت تفعلـه           !..حتمًا أكبرنا قلباً  
 !من أجلنا نحن أصدقاءك

  أو سـوء ، وهو أنـه يحـدث بـين األصـدقاء أخطـاء        !..شيء آخر 
ــة لــسان ،فهــم  وقــد نؤاخــذ  ا، وقــد نغــضب مــن بعــضنا بعــض  !.. أو زّل

 فأود أن أسألكم يا أصـدقاء عبـدالوهاب طيلـة الـسنوات     ا،بعضنا بعض 
 ، هـل سـمعتم منـه مـا أغـضبكم أو كـدر خـواطركم        ،التي عرفتموه فيهـا   

 أنـا أجيـب عـنكم هنـا ليعـرف النـاس          ! صـدقًا أو مزاحـًا؟     ،جدًا أو هزالً  
 واللــه علــى مــا أقــول  ، واللــه لــم يحــدث هــذا قــط ال: ذلــك عــن الفقيــد

 ! شاء اللهإن ، وأنتم أيضًا على ذلك من الشهود العدول،شهيد

ــدقائه   ــًا لـــدى أصـ ــرًا معروفـ ــدالوهاب تعبيـ ــدما  ،إن لعبـ ــه عنـ  يقولـ
 وهـــذا التعبيــــر هــــو  ،يـــسمع اقتراحــــًا مـــن أحــــدنا فــــال يوافـــق عليــــه   

لــى مــا  إن هــذا هــو أقــصى مــا كــان يمكــن أن يعلــق بــه ع  !".نــشوف"
 أو "ال"يـــسمع ممـــا ال يــــروق لـــه، فهـــو يخــــشى أن تجرحنـــا كلمــــة      

 ."معصي"

وإن لعبــدالوهاب تعبيــرًا آخــر معروفــًا عنــدما يــسمع مــن أحــدنا     
 وهـذا هـو أقـصى مـا         ،"انكـشح " وهـذا التعبيـر هـو        ،رأيًا ال يستـسيغه   

رحمــك . كنــا نــسمعه مــن عبــدالوهاب لالعتــراض علــى بعــض مــا نقــول 
 .الله يا أبا ياسر

إن : ول بلسان كل أصـدقائك الـذين عاشـروك وعاشـوا معـك             وأق
  ! أي والله عظيم..فقدك علينا عظيم

����� 

 فــي  قــال لــي يوســف الخليــل، ســكرتير عبــدالوهاب..يــوم الوفــاة
إن جريدة الشرق األوسط طلبت منه الـسيرة الذاتيـة     : الديوان الملكي 
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 ابعثهـا  ،ال بـأس فـي ذلـك   :  فقلت له،لعبدالوهاب لنشرها مع خبر النعي  
 ثــم إلــيهم،أريــد أن أطلعــك عليهـا قبــل أن أبعثهــا  : ، فــرد يوســفإلـيهم 

 :أعطاني ورقة صغيرة كان يمسكها بيده مكتوبًا عليها ما يأتي

ــة، والمؤهــل، واســم       ــة االجتماعي ــه، والحال ــاريخ المــيالد ومكان ت
.  واللغة األجنبية التي يجيدها فقط     ،الوظيفة، ومدة الخدمة في الدولة    

 ، أكملوهــا يــا أخــي ،هــذه ســيرة ذاتيــة ناقــصة : وســف الخليــلفقلــت لي
واذكروا فيهـا المناصـب األخـرى التـي تقلـدها، والخبـرات، والـدورات،               

 .لخإ... والمؤتمرات

ــابني يوســـف بـــاآلتي  لقـــد كتـــب عبـــدالوهاب هـــذه الـــسيرة  : فأجـ
ــي   ــال ل ــده وق ــة بي ــت   : الذاتي ــدون ،اعتمــدوها هكــذا ألي مناســبة كان  ب

 .زيادة أو نقصان

ــا مــن        ! لأجــ ــوم ي ــه الي ــذي أحــدثكم عن ــدالوهاب ال هــذا هــو عب
ــه ومــا هــذا إال نمــوذج واحــد فقــط مــن نمــاذج تواضــعه        . !.التعرفون

فغيره ممن يتاح له أن يتقلد بعض ما . وعزوفه عن الطبول والمزامير
 !!صفحات لتدوين سيرته الذاتيةال كان سيمأل  من مناصب،تقلده

ؤساء تحريـر الـصحف   عبدالوهاب من جهة أخرى يعرف جميع ر      
ــسعودية ــدة   ،ال ــو لمــرة    ، وتربطــه ببعــضهم صــداقات جي ــرأتم ول  هــل ق

م، عطس، سـعل،   سافر، قد.واحدة خبرًا أو مقالة لعبدالوهاب أو عنه    
 "ســارة"رزق بمولــود، أقــام حفــل عــشاء، أو حتــى حفــل زواج ابنتــه     

 لــم ! هــل قــرأتم عنهــا أي شــيء؟ ، أو زواج أخواتــه وإخوانــه ..مــثًال؟
سم عبدالوهاب إال في األخبار الرسـمية التـي ُتنـشر عـن زيـارات               نقرأ ا 

 أو بعـــض اســـتقباالته عنـــدما ، أو تنقالتـــه،خـــادم الحـــرمين الـــشريفين
 . أو فـي مكـان آخـر لظـروف عملـه           ،يكون رئيس الـديوان غيـر موجـود       
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كــل أصــدقاء عبــدالوهاب مــن رؤســاء التحريــر لــديهم االســتعداد ألن     
 وأولهــم ،بعــض المــساحة فــي صــحفهم يفــسحوا لنــشاطاته االجتماعيــة 

 الــذي عمــل رئيــسًا للتحريــر فــي مجلــة اليمامــة     ،كاتــب هــذه الــسطور 
هل رأيتم قـط صـورة أو خبـرًا لعبـدالوهاب     . ألكثر من اثني عشر عاماً    

 علـــى الـــرغم مـــن محبتـــي لـــه !فـــي مجلـــة اليمامـــة طيلـــة تلـــك المـــدة؟
 !واعتدادي وسعادتي بما يفعل

ــدالوهاب وعالقا   ــشاطات عب ــتم فــي    كــل ن ــة كانــت ت ــه االجتماعي ت
 وهــو بالتـــالي ال يتحــدث، حتــى مـــع أصــدقائه المقــربين عمـــا      ،صــمت 
 أو  ، أو يتجاهـل الـسؤال     ، فكثيـرًا مـا يـسوف      ، وإذا سئل مباشرة   ،يفعل

ــواب  ــن الجـ ــذر عـ ــه    !يعتـ ــق بـــصميم عملـ ــسألة تتعلـ ــت المـ ــا إذا كانـ  أمـ
ب،  فإن من الممكن أن ينطق أبو الهـول وال ينطـق عبـدالوها             ،الرسمي

ــار    ــات بعــض األخب ــه بعــض   ، بعــض القــرارات ،نــسأله عــن خلفي  نقــول ل
ــالس والـــــصالونات     ــا نـــــسمع فـــــي المجـــ ــاعات ممـــ ــداء أو اإلشـــ األصـــ

فلـم نكـن    ،   ويرمينًا يمينـاً   ، ولكن عبدالوهاب يرمينا شماالً    ،االجتماعية
وبعــــض النــــاس ممــــن يعرفــــون عالقتنــــا      . نخــــرج منــــه بــــأي شــــيء   

 وهـم ال يـدرون   ،من مطبخ األخبـار  يعتقدون أننا قريبون    ،بعبدالوهاب
 .أننا أبعد ما نكون عن ذلك المطبخ

 فهو قليل   ،عبدالوهاب بطبعه أقرب ما يكون إلى عالم الصامتين       
 أو ، وقــد يــدخل إلــى المجلــس ويخــرج مــه مكتفيــًا بهــز رأســه    ،الكــالم

بابتسامة ال تفهم منها أي شيء غير أنها دليل علـى اإلنـصات وحـسن      
 .االستماع

 جه إلى عبدالوهاب سؤال مباشر في غير ما يتعلق بعمله     وإذا و
 أمـا  ، فـال يقـول رأيـًا إال إذا كـان واثقـًا تمامـًا مـن صـوابه                ،في الديوان 
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ــان العكــس  ــسؤال بــال       ،إذا ك ــى ال ــي الجــواب عل ــال يجــد أي حــرج ف  ف
 . أو أنه ليس عنده رأي محدد في الموضوع محل النقاش،أدري

 فيــه، يقتــضي أن  طبعــًاره إن صــمت عبــدالوهاب الــذي كــان أكثــ   
ــًا بالـــضرورة   ــاحب هـــذه الـــصفة حييـ ــوًال بالـــضرورة، يكـــون صـ  !..خجـ

 فهـو ال يقـاطع أحـدًا، وال     ، لقد كـان عبـدالوهاب صـاحب حيـاء         !..نعم
ــت طبيعــة          ــع صــوته فــي وجــه أحــد، مهمــا كان ــشاغب أحــدًا، وال يرف ي

،  وحتـى عنـدما يـسمع مـا قـد يزعجـه أو يـستفزه             ،الحوار أو موضوعه  
 باالبتسام، أو بتغيير مجـرى الحـديث، وكـأن شـيئًا            -رحمه الله - يكتفي

 ممن عرفوه أو جالـسوه    كالمي هذا  سيقرؤونوكثيرون ممن   . لم يكن 
 بـل إن عبـدالوهاب      ،ال.  لن ينكروا أبدًا شيئًا من هـذا       ،أو اجتمعوا به  

يتحاشى أن يقول رأيًا مناقضًا أو معاكسًا إذا ما شـعر بـأن الموضـوع            
ــر مهــم، وأن  ــن يــتكلم أو        غي ــر صــفو م ــد يــزع أو يعك ــا ســيقوله ق  م

 وهـذا التعبيــر  ،"ايريـد اللـه خيــر  : " وقــد يكتفـي بــالقول ،يتنـاقش معـه  
ــه       ــه، وإذا ســمعناه من ــي نعرفهــا عن ــدالوهاب الت ــرات عب  ،هــو أحــد تعبي

 أو ال يريد أن يخوض في الموضوع ،نعرف أنه ال يريد أن يقول رأيه      
 .بالكلية

عبــدالوهاب، الــذي هــو علــى هــذه  ومــا دمنــا نتحــدث عــن حيــاء  
الدرجة من الحساسية، فال داعـي ألن أؤكـد لكـم بأننـا لـم نـسمعه قـط                 

 سواء ، اقترفهخاطئأحدًا أمامنا على فعل ) حتى ال أقول يوبخ(يلوم 
 وال نظنه يقسو على أي أحد ، أو العاملين لديهإخوانه، م أ،مـن أبنائه

بأنـه طلـب حـضور فـالن،        ويقول لـي أحيانـًا      . من هؤالء وهو منفرد به    
 ، فأبتـــسم أنـــا فـــي وجهـــه،وهـــو غاضـــب عليـــه، وقـــال لـــه كيـــت وكيـــت

ألننـي أحـس أن مـا تحـدثني بـه يـا             : فأقول له ! فيسألني لماذا تبتسم؟  
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 ، فأنا أعرفك وأعرف أنك غير قادر على القسوة،أبا ياسر غير صحيح
 ولكنـي فـي قـرارة    ،غير صـحيح ما ذكرته لك فعًال : فيضحك هو ويقول  

 !!سي كنت أود أن أقول له ذلكنف

ــة    ــة الطريف ــا أذكــر هــذه الحادث ــا  ،وهن ــدالوهاب - كانــت تجمعن عب
 بشخص ما، وقد عطل علينا بعض األوراق التـي          متعلقات عمل  -وأنا

اتــصل بــه، ففعلــت، ويبــدو أننــي قــسوت علــى : طلبناهــا منــه، فقــال لــي
 ،إننـي زعـالن جـدًا وعبـدالوهاب كـذلك       : الشخص، وقلت له فيما قلـت     

 كمـا  "دشـاً "أرجـو أال تعطينـي      : فاتصل المعنـي بعبـدالوهاب وقـال لـه        
أنــــا ال أعــــرف أعطــــي :  فــــرد عليــــه عبــــدالوهاب ضــــاحكًا،فعــــل فهــــد

 !! ولهذا طلبت من فهد أن يتصل بك،"دشات"

ــا نفهــم     ــذا كلــه كن ــان يبقــى بعــض    -نحــن أصــدقاءه -له  لمــاذا ك
ة متواليـة،   السائقين أو الخدامين عند عبـدالوهاب لحـوالي ثالثـين سـن           

 ! وبعضهم لم يغادره حتى اآلن، غادروه باكين،وإذا غادروه

 الـذي أردت  ، العاقل لعبـدالوهاب   الهادئهذا هو الجانب الرقيق     
 .نهاليوم أن أتحدث عنه لمن ال يعرفو

 !اسألوهم ، فهم على علم به،أما الذين يعرفونه

 فقـد تعلمنـا منـك مـا نجـد أنفـسنا فـي        ،رحمك اللـه يـا أبـا ياسـر     
  !كثير من األحيان عاجزين عن تطبيقه

����� 

 !لقد استعجلت في رحيلك عّنا يا أبا ياسر



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 371

 لـم تنجزهمـا    ،وقد بقيـت فـي يـدي معاملتـان لـبعض المحتـاجين            
 * !بعد

 .بعد عودتك من اإلسكندريةكنت أنوي أن أسلمهما لك 

 نحن الذين كّنـا نـستعد القتحامـك مـن       ،لقد غادرتنا بلمحة عين   
 فـال نجـد   ، فأنت عودتنا أن نفعل معـك ذلـك دائمـاً    ،زةجديد بعد اإلجا  

 . وإال البشر في عينيك،إال البشاشة في وجهك

واحــدة تتعلــق   . **المعاملتــان مــا تــزاالن هامــدتين فــوق مكتبــي     
ــاقين      ــد المعـ ــرى تتـــصل بأحـ ــروف، واألخـ ــعودي معـ ــاعر سـ ــرة شـ بأسـ
المحتـــاجين، فأمـــا أســـرة الـــشاعر فـــإن كاهلهـــا المنهـــك أضـــحى ينـــوء   

د بقية أقـساط مـسكنهم لـدى البنـك العقـاري، وقـد رحـل عـنهم                  بتسدي
تـرك  .  وال شـجر ،مـاء   وتـركهم زغـب الحواصـل ال   -رحمـه اللـه  -أبوهم  

ــط   ــعره فقـ ــره، وشـ ــم فقـ ــاق . لهـ ــا المعـ ــي  ،وأمـ ــسيارة والكرسـ ــد الـ  فيريـ
 ألنه يقوم بقضاء حوائ أسرته بعـد أن فقـد أبـاه    ؛الخاصين بالمعاقين 

 .ه المهمات قبل وفاتهما وهما كانا يقومان بهذ،وأخاه

ــا أبــا ياســر أن تنجــز هــاتين المعــاملتين       كمــا ،كنــا نريــد منــك ي
 اسـتعجلت  ولكنـك  ، وطيلـة عمـرك  ،أنجزت الكثيـر غيرهمـا طيلـة عملـك        

 !!ذهبت إلى مكان بعيد لن تعود منه إلينا أبدًا. الرحيل

 ؛تعلم أنني لم أكتب عن أي شـيء ممـا كنـت تفعلـه أثنـاء حياتـك        
فقـد كنـت تريـد    . ف أن هذا يزعجك ويؤذي أحاسيسك     ألنني كنت أعر  

ــتم كــل شــيء فــي صــمت    ــه   ،أن ي ــد الل ــغ مــن  ، ليكتمــل أجــرك عن  ولتبل

                                      

 ).الملك(كان عبدالوهاب نائب رئيس الديوان الملكي، وأحد البوابات المهمة إلى ولي األمر  *

 .كنت عضوًا بمجلس الشورى السعودي **
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 هذا فـضًال عـن أنـك كنـت زاهـــدًا      ، العظيمالبارئالمثوبة أقصاها عند    
أمــا  . وفــي المبـاخر واألنــوار الكاشـفة  ،كـل الزهــد فـي الطبــل والمزمـار   

ن أنـوه بـبعض مـا كنـت تفعـل       فاسـمح لـي أ  ،وقد رحلت عنا ولن تعـود   
 لعــل ذلــك يكــون قــدوة لمــن ســواك مــن القــادرين،    ،مــن أعمــال الخيــر 

 !سواء بأموالهم أو بنفوذهم

 أنك كنت طريقـًا ميـسورًا إلـى ولـي           -يا أبا ياسر  -الناس يعلمون   
ــه أصــواتهم، وتــسمعه همــومهم، وتبلغــه حاجــاتهم     ،األمــر .  توصــل إلي

الملهـــوفين، وألنـــات المرضـــى وهـــو كـــان ســـريع االســـتجابة الســـتغاثة  
ولهـذا فـالقريبون منـك    . والمـصابين، ولـصرخة المحتـاجين والمعـوزين    

ــك   ــه -يــشهدون ل ــأمرين، األول-إن شــاء الل ــرين مــن هــؤالء   :  ب أن كثي
أن بعــضهم كــانوا يــصلون  : النــاس كــانوا يقــصدونك مباشــرة، والثــاني 

 فمــا كنــت تتــوانى فــي  -وأنــا واحــد مــنهم-إليــك عــن طريــق أصــدقائك  
 وفي إيصال مشكالتهم إلى من يجدون       ، بأيديهم ذ وفي األخ  ،خدمتهم

حتـــى كنـــا نظـــن .  والرعايـــة، والعطـــف، والرحمـــة،عنـــده دائمـــًا الرأفـــة
 كانــت تأخــذ الجــزء األكبــر مــن   ،أحيانــًا أن مثــل هــذه األعمــال الخيــرة  

 بأننـا نثقـل   -نحـن أصـدقاءك  - وحتى كنـا نحـسب دائمـًا       ،عملك ووقتك 
 ولــم نكــن نــرى ،ن مــشكالت النــاس وحاجــاتهمعليــك بمــا نقدمــه لــك مــ

 أو حتى تمتنع ،منك في أي يوم من األيام أنك كنت تمتعض أو تتذمر         
 . طريق الخير،عن االهتمام بما نقدمه لك في هذا الطريق

مـرة  :  فقـد كنـت أحـس أنـك تحـسن إلـي مـرتين           ،أما أنا شخـصياً   
ــر        ــأن أشــترك معــك فــي عمــل الخي ــي الفرصــة ب ــيح ل ــدما تت ــد،عن ما  عن

أوصل إليـك حاجـات النـاس، ومـرة أخـرى عنـدما تجعـل هـؤالء النـاس                   
وهـم كلهـم إنمـا يـأتون إلـي      ، يزيدون في إحسان ظنهم في عالقتي بك    
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 ، وأنت كنت تعلـم يـا أبـا ياسـر    ،طمعًا في حسن تلك العالقة وصالبتها  
ولـــم أقـــابلهم قـــط فـــي ، وبعـــضهم ال أعـــرفهم،أنهـــم كـــانوا يـــأتون إلـــي 

ــاتي ــاتهم بالبريــد  ال، بــل . حي ــق  ،إن بعــضهم يبعثــون طلب  أو عــن طري
 وتـدخل الـسعادة والطمأنينـة    ، فتنقضي حاجاتهم بمشيئة الله  ،وسطاء

 فإننـا لـن    ،قابلونـا اليـوم أو غـدًا فـي قارعـة الطريـق            إذا  و. إلى قلوبهم 
 !ال أنت كذلكو وبطبيعة الحال ، ال أنا، من همي ندرولن ،نعرفهم

ــل  ــام ،بعـــضهم أرامـ ــضهم أيتـ ــاقون  ، وبعـ ــضهم معـ ــضهم ،وبعـ  وبعـ
 فــي إن ســكرتيري.  وكــل مــنهم لــه حاجتــه ، وبعــضهم مرضــى،معــوزون

 األخ عبدالعزيز القريشي بهت وبكى بكاء مرًا عنـدما          مجلس الشورى، 
 ألنه شاهد على مـا كنـت أرسـله إليـك عـن طريقـه، وهـذا              ؛علم بوفاتك 

 إنـه  : بل إن األخ القريشي قال لـي      ،ال. غير ما كنت أحمله إليك بيدي     
 دون أن  النـاس،  كان يرفع إليك بعض حاجات-من طرفه-هو شخصيًا   

 !تأتي بالضرورة عن طريقي

هو وأنا كنا قد جهزنا لك مجـددًا بعـض الطلبـات وبعـض           . أجل
لكنك فاجأتنا برحيلك السريع والمباغـت يـا   ، المعامالت لتنجزها للناس 

 وكــأنني ، تقبــع علــى مكاتبنــا-أي تلــك المعــامالت-وهــا هــي . أبــا ياســر
أسمع أصوات أصـحابها تنطلـق مـن بـين سـطورها الهجـة بالـدعاء لـك          

 .بالمغفرة وحسن المآل

 ، أنه لن يرضيك أن أقول كل هـذا عنـك    -يا أبا ياسر  -إنني أعلم   
دون أن أذكــر بالفــضل والــدك الثــاني الــذي علمــك وأرشــدك وصــقلك    

حق فأنا أعلم .  معالي الشيخ محمد بن عبدالله النويصر،وأخذ بيدك
 وعلـى إيـصال أصـوات       ، أنه كان دائمًا عونًا لك على فعل الخيـر         ،العلم

الناس وحاجاتهم وطلبـاتهم إلـى ولـي األمـر، وكـان يـشجعك علـى هـذه             
 ويظهــر ذلــك جليــًا مــن خــالل القبــول الحــسن   ،األمــور، ويــدفعك إليهــا 
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 لكــل مــا تعرضــه عليــه، هــذا فــضًال عــن أنــك كنــت - رحمــه اللــه-عنـده  
 فمـا كنـت أجـد عنـد أبـي          ،ض األمـور عليـه مباشـرة      توجهني بعرض بعـ   

. عبدالرحمن إال أكثر مما كنت أجده عنـدك مـن االسـتجابة واالهتمـام             
 أحبــوك مــا مــن أحــد مــنهم إال وكــان يفعــل مثلمــا نإن أصــدقاءك الــذي
 . فكلهم كانوا رسل خير للناس،كنت أنا أفعل معك

ب الخيـر   وأبوا.. وبقينا نحن.. رحلت أنت !..واآلن يا أبا ياسر   
 فــنحن مجتمـــع بنيــت عالقاتـــه علـــى   ، مفتوحـــة-إن شـــاء اللــه -ســتظل  

 . وعلى البر والتقوى،الخير

 أننـي لـم أكتـب عنـك حرفـًا واحـدًا أثنـاء        -يا أبا ياسر -أنت تعلم   
بعـد  - وهذا هو شفيعي عنـد اللـه والنـاس بـأن مـا أكتبـه اليـوم              ،حياتك
ــالى   -رحيلــك ائبة مــن فــال تــشوبه أي شــ  .  إنمــا هــو خــالص لوجهــه تع

 ، ال أتزلـف بــه إليــك ، أو أي غـرض مــن أغـراض الــنفس  ،شـوائب الــدنيا 
 ، فــي عـالم غيــر عالمنــا ، فأنـت اليــوم فــي ذمـة اللــه  ،وال أتقـرب بــه منــك 

فليــسبغ عليــك . عـالم أنــت أحــوج مــا تكــون فيــه إلــى الرحمــة والــسكينة 
 ،اإلله العظيم من رحمته، وليكسوك من سكينته بأكثر مما أنت أهل له       

إنـك ميـت وإنهـم      : "قال الله تعـالى   . مجيبالسميع  كريم، وهو ال  فهو ال 
 ".ميتون

وما كان لـنفس أن تمـوت إال   "رضينا بما قدر الله يا أبا ياسر،      
 . اآلية"بإذن الله كتابًا مؤجًال

 وهـــذا تـــدبير فـــالق الحـــب ، مفاجئـــًا،رحلــت عنـــا رحـــيًال مباغتـــاً 
علــم الــساعة إن اللــه عنــده ":  الــذي يقــول فــي محكــم كتابــه  ،والنــوى

وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام ومـا تـدري نفـس مـاذا تكـسب غـدًا           
  ."وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
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 :عزيز ضياء

 !الذي أحببناه" اللورد"

  
كــان يزهــو علــى جيلــه بأنــه الوحيــد الــذي يقــرأ طــاغور ويفهمــه   

ــه      ــدمهم جمــيعهم بأن ــنهم -ويترجمــه، وكــان يتق ــرأ  - مــن بي  أول مــن ق
  .تشارلز ديكينيز وإرنست همنجواي قبل أن ينقال إلى العربية

كان أنيقًا جدًا في فكره، وأنيقًا جدًا في مواقفه، وأنيقا جدًا في    
سـمتًا خاصـًا    " األسـتاذ "غليونه، ذلك الغليون الذي كان يـضفي علـى          

به، ولم يجد المقربون منه، من األصدقاء واألولياء والمريـدين، غيـر            
، فهـو فـي شـممه وأبهتـه عنـدما يأخـذ       "اللورد"أن يطلقوا عليه صفة    

بزمام الكالم، وعندما يـسحب نفـسًا مـن غليونـه الـشهير، تتجـسد فيـه                 
وبالمناسبة، فقد صادفنا في يوم ما أحد . شياكة اللوردات وصرامتهم

عبداللـه منـاع،    . المبتدئين في تدخين الغليون، فسأل هذا المبتدئ د       
عـــن كيفيـــة أن يـــصبح فـــي عـــداد أهـــل   ) ي الغليـــونوهـــو مـــن مـــدخن(
تأخــذ فــي البدايــة كورســًا : "األنيقــين، فأجابــه المنــاع قــائًال" البايــب"

بسيطًا عندي، لكن اإلجـازة النهائيـة ال يمنحهـا لكـم إال األسـتاذ عزيـز          
وبالمناسبة أيضًا، فاألسـتاذ عزيـز ضـياء كـان يـدعو عبداللـه             ". ضياء
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، ففـي الحجـاز كانـت تـدور بعـض النـساء       "وجـه البقـشة   "مناع دائمًا بــ   
في الحواري وعلى البيـوت؛ بهـدف   البائعات  أو  ) يسمونهم الدالالت (

ــي         ــساء ف ــات مــن الن ــدمنها للزبون ــات وأقمــشة، يق ــع أغــراض ومقتني بي
، وهــي حافظــة بدائيــة مــن القمــاش، وعنــد ترتيــب األغــراض "البقــشة"

مـل واألفـضل،   ، يضعن على وجهها، أو في أعالهـا، األج       "البقشة"في  
ورأي األستاذ عزيز هذا يعنـي  ". وجه البقشة"وهذا هو ما يسمى بـ   

  .جيله، وهو أميزهم، أناقة في الفكر والكتابة" واجهة"أن المناع 
على المنـاع، يحتـاج اآلن   " األستاذ"وأحسب أن هذا الحنو من     

إلى استجابة، وأقل ما يمكـن أن تتجـسد فيـه تلـك االسـتجابة؛ هـو أن                  
بالبحــــث، : منــــاع فــــي مقدمــــة مــــن ســــيتولون تــــراث الفقيــــد  يكــــون ال

والمراجعة، والتحقيق، والتوثيق والدراسة، وهـو حتمـًا، سيـضع يديـه         
على ثـروة كبيـرة هـي عـصارة عقـل نيـر، وخالصـة وجـدان نقـي، وهـي                
التعبيــر األفــصح واألبهــى عــن مواقــف مــشهودة للمرحــوم، مواقــف مــن  

 فلقد ظل عزيز ضياء، وإلى أن .التقدم، والعلم، والحرية، ومن المرأة
مات، يبهر من يختلف إلى مجلـسه بآرائـه وبتطلعاتـه التـي غلبـت حتـى                 
المتــأخرين مــن جيــل المثقفــين الــذين جــاؤوا بعــد جيلــه، وإلــى يومنــا   
هذا، فهو المتفوق دائمًا على عمره، وعلى أعمار األجيال التي جاءت          

ال تـستند إلـى منطـق    بعده، وهو المتجاوز، أبدًا لجميع العنعنات التـي   
  .صحيح أو فكر واضح مستقيم

مــستمرة " مقاومــة"كــان جيلــي ال يتوقــف عــن تدشــين حمــالت  
ولتسلطهم، ولكنه كان يقبل بـأن يكـون فـي مقدمـة          " الشيوخ"لسطوة  
استثنائي، هو عزيز ضياء، فقد كان األقرب إلى عقـل          " شيخ"صفوفه  

اته، وكـان األكثـر   الشباب وروحه، وكان األكثر تفهمًا لطموحاته وتطلع   
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والتحــديث، ال بــل إن  " المغــامرة"اســتيعابًا لمــشاريعه فــي اإلبــداع و   
عزيز ضياء ال يضع نفـسه مـن األسـاس بـين جيـل الـشيوخ أو الرعيـل            

مــن عمــره، أو هكــذا  " فــي العــشرين"األول، فقــد مــات وهــو مــا بــرح  
  .يرى نفسه

ــاج إلــى مراجعــة       ــًا مبعثــرًا،  يحت ــا عزيــز ضــياء تراث  لقــد تــرك لن
وتحقيق، لكن أجمل ما تـرك هـذا األديـب العظـيم، هـو سـيرته الذاتيـة          

إن ما أفشاه عزيز    ". حياتي مع الجوع والحب والحرب    : "التي سماها 
ضــياء فــي هــذا العمــل المبهــر، فــي لغتــه الجميلــة وأســلوبه األخــاذ؛          
يكشف لنا جوانب ثرية ومالمح غاية في الخصوبة، ونحن لم نكـن قـد           

إن هـذا  . شخـصية األديـب والمفكـر عزيـز ضـياء      عرفناها مـن قبـل فـي        
العمــل بالتحديــد يرتقــي إلــى مــستوى أفــضل وأجمــل مــا وصــلت إليــه    

  .فنون السير الذاتية، انتقاًء وسردًا
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كشف األسـتاذ عزيـز ضـياء فـي هـذا الكتـاب عـن إمكانـات هائلـة                
سـن  جدًا لكتابة الرواية، ونحن أضعنا كاتبًا روائيًا ممتازًا، بالنظر إلى         

األستاذ، أطال الله في عمره، ولكن بالنظر إلى السنوات الطويلة التـي            
مــرت مــن جهــاد األســتاذ عزيــز فــي الكتابــة دون أن يعطــي منهــا للفــن     
الروائي ما يستحقه من تلـك اإلمكانـات، إْذ أننـا فـي أمـس الحاجـة إلـى                   
كاتب روائي من حجم أبي الـضياء، السـيما وأننـا فـي هـذا المجـال لـم         

ــن    نـــستطع أ ــا مـ ــه غيرنـ ــا قدمـ ــة مـ ــة العربيـ ــى اآلن، للثقافـ ن نقـــدم، حتـ
  .الشعوب الشقيقة األخرى
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ولكن من هـو  " سيرة ذاتية"نحن نعرف أن ما كتبه األستاذ هو       
الـــذي يـــستطيع أن يقـــيم حـــدودًا صـــارمة بـــين الروايـــة، والمـــذكرات،   
والسيرة الذاتيـة؟ إن هـذه الفنـون تتـداخل أحيانـًا إلـى درجـة التمـاهي             

ج، واالخــتالط الــشديد المربــك، وهــذا هــو بالــضبط مــا أثبتــه     والتمــاز
والشـك أن قـصة حيـاة األسـتاذ         . األستاذ عزيز نفـسه فـي قـصة حياتـه         

هي، في واقع األمر، قصة شيقة ومثيرة، وهي إضافة مهمة التي تراثنا           
  .الثقافي المعاصر

وأنــا أبــيح لنفــسي أن أتحــدث عــن إمكانــات روائيــة معتبــرة عنــد    
 ألنني أحس في كل صفحة وفي كل فصل أن هناك كاتبًا    األستاذ عزيز 

روائيًا عمالقـًا مختفيـًا بـين الـسطور وفـي ثنايـا الكلمـات، وهـو يتمـرد              
ــة      ــة مكتملـ ــرج فـــي هيئـ ــه ليخـ ــي تكتنفـ ــاء التـ ــًا علـــى أدوات اإلخفـ أحيانـ

وهـذا هـو الموقـف      . صريحة خالية من الغموض أو الخجـل أو التـردد         
 موقــف تمــاهي الروايــة مــع الــسيرة الــذي أشــرت إليــه قبــل قليــل، وهــو

إليهمــا فــي عــصر تــداخل  " المــذكرات"الذاتيــة، وال بــأس مــن إضــافة  
فالمذكرات والسيرة الذاتية هما سرد . األجناس وتمازجها واختالطها  

ولكـن فـي الوقـت الـذي تهـتم      . حكائي ألحداث جرت في حيـاة المؤلـف      
يتعلــق بحيــاة فيـه الــسيرة الذاتيـة بتفاصــيل األحـداث وتطوراتهــا فيمـا     

إنـساني، فـإن المـذكرات تعطـي        " معاش"أو  " يومي"المؤلف مما هو    
ــة      ــة واالجتماعيـ ــرى التاريخيـ ــئونه الكبـ ــصر وشـ ــى العـ ــع إلـ ــة أوسـ التفاتـ

مــع الجــوع والحــب "وأحــسب أن األســتاذ عزيــز فــي قــصته  . والثقافيــة
قد قدم كل هذه األشياء مجتمعة، وهو قد قدمها في نفس       " والحرب

يـــه الحكايـــة الـــسردية، وفيـــه الحـــدث، وفيـــه التحليـــل   روائـــي ملفـــت، ف
النفسي، وفيه تصوير المجتمع والعـالم الخـارجي، وفيـه الحـوار الثـري             
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بالــذكاء واإليحــاء، وفيــه تــداخل المجــاز مــع الحقيقــة، أو الخيــال مــع      
  .الواقع

مـــع الجـــوع والحـــب  "لقـــد دون عزيـــز ضـــياء فـــي قـــصة حياتـــه   
الــشديدة الــصراحة، " ترافــاتاالع"أشــياء هــي األقــرب إلــى  " والحــرب

عنـد طـه   " األيام"، كما في ةوهذا مما يدخل في صلب السيرة الذاتي      
عنــد ابــن حــزم األندلــسي     " طــوق الحمامــة "حــسين حــديثًا، أو فــي   

قديمًا، ولكن األستاذ عزيز احتمى بالشكل الروائي، ليفيد من حريته،       
اعته أن  وطالقته، ورحابته فيجرؤ على أن يدلي بما لم يكن في اسـتط           

  .يدلي به لو أنه كتب اعترافًا مباشرًا
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الجيــل الــذي تتلمــذ علــى عزيــز ضــياء، وأنــا مــنهم، عــرف فيــه      
الناقد، والصحفي، والكاتب السياسي، ولم يكن يعرف فيه هذا التدفق 
السردي المثير المشوق الذي جاء به كتابه عـن حيـاة الجـوع والحـب        

 والـسيرة الذاتيـة لدرجـة أن قـال     لقد كـان شـيئًا بـين الروايـة     . والحرب
، لكــان أخــرج للنــاس أعمــاًال   "األســتاذ"لــو أن المنيــة أمهلــت  : أكثرنــا

لقـد كـشـــــف هـذا العمـــــل     . أجــــــل . روائية غاية في البنـــاء واإلبـــــداع  
 لـو  - فـي نظـري  - عـن موهبـة كامنـة فـي عزيـز ضـياء كانـت              - متأخراً -

  . ت على مواهبه الجمة األخرىخرجت للناس في وضوح أكثر لتفوق
هذا الكتاب، أو هذه السيرة، هي تاريخ ما لم يـؤرخ لـه، أو هـي               
ــتم إال باألحـــداث الكبـــرى،     ــاريخ، فالتـــاريخ ال يهـ ــه التـ ــا أهملـ تـــاريخ مـ
وعزيــز ضــياء أولــى اهتمامــًا خاصــًا إلــى األمــور التــي نحــسب صــغيرة،   

ــيل   ــًا بالتفاصـ ــا نـــسميه أحيانـ ــي الـــ  . ومـ ــيل هـ ــذه التفاصـ صميمية إن هـ
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فعزيـز ضـياء   . والحميمية في البنيـة اإلنثروبولوجيـة للحيـاة وللمجتمـع        
ــا   ــل إلينـ ــات"نقـ ــا    " ثقافـ ــرون منـ ــان الكثيـ ــا، كـ ــات مـ ــيل مجتمعـ وتفاصـ

  . ليعرفوها أو ليصلوا وحدهم إلى موحياتها وتجلياتها
ــرق  ــتاذ"شـ ــه،    " األسـ ــدم حياتـ ــرة، وقـ ــيرته العطـ ــي سـ ــرب فـ وغـ

ها، وفضاءاتها، بكل شـفافية وصـدق،    ومحيطها، وعوالمها، وشخصيات  
قدم كـل ذلـك كمـا يحـسه وكمـا يفهمـه، وكمـا عاشـه أو رآه، مـن دون              
أي فحــــش فــــي المبالغــــات أو المحــــسنات، ومــــن دون أي افتئــــات أو  
تزييــف، أو قفــز علــى الواقــع والحقــائق، كمــا كانــت تظهــر لــه فــي تلــك   

اء كــان لــم ينتــق فــي ســرده شــيئًا ال يــستحقه، ولــم يخــف أشــي  . األيــام
ينبغي أن يظهرها، تداعت األحداث واألفكـار فـي سالسـة مبهـرة، وفـي               
صدمات مثيرة، ومن أجل ذلك كانت حياته مع الخدع والحب والحرب           

  . عمًال كبيرًا ومؤثرًا
رحم الله األستاذ عزيز ضـياء، فهـو يحتـاج منـا إلـى أكثـر بكثيـر         

  . مما قلنا، ومما سنقول
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 :فرانسواز ساغان

 من الحريرعيون 

  
 الرجــل .. أيهــا الرجــل القــوي.. أنــت!..أيــن الــشمواه؟: قــل لــي

   ! هل فشلت في قطع أنفاسه برصاصة؟..الحديدي
ان يوالــي   ـــــ  فقـد ك   ..ولـــــ الخت" الذئـــب"هو  . .هذا الذي يسأل  

، الــذي أخــذ   "جيــروم" هــذه الكلمــات الجافــة علــى    -بــصوت مرتفــع -
 كـان يعـب فيهـا اللهـب والـشرر        يستلقي بوهن إلى جانـب المـدفأة التـي        

فقـد اسـتلقى هنـا جيـروم بعـد مطـاردة قاسـية للـشمواه                . كأمواج الدم 
  .دامت طول النهار

قـد رام مـرتين     " جيـروم "الوقح لم يكـن يعلـم أن        " الذئب"هذا  
 كان يريد أن يقتله بعد أن     !هذا اليوم قتله، هو نفسه وليس الشمواه      

" مونيكـــا"ينتـــشل منـــه تبـــين أنـــه ســـيختله، سيـــسلبه هـــدوء قلبـــه، س
  !زوجته وعشيقته الشرعية

  :بأن قال" جيروم"اكتفى 
  ! لم أجرؤ على قتل الشمواه-
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لحظـة، ونظـرت إلـى زوجهـا المنهـك، ثـم            " مونيكا"رفعت رأسها   
مررت أصابعهــــا على وجهــــــــه كأنها كانت ُتخِّـمن تمامـًا مـا كـان يـدور       

  : في رأسه، ثم قالت
  !! ولكن حتى لو قتلته-

 عـن الـدنيا، ويغرقـان فـي      -كالهمـا -وقبل أن تكمـل كانـا يغيبـان         
قبلة كانت أطول من مسافة الخوف التي عصفت بقلب الـشمواه طـوال         

مونيكــا إلــى  " جيــروم"اليــوم، فــرح اآلخــرون مــن الغرفــة، لقــد أخــذ       
صــدره، والنــار فــي المــدفأة تأخــذ أحجامــًا وأبعــادًا غريبــة وشــاذة مــن   

  .اللهب
ــًا-هكــذا  كانــت فرانــسواز ســاغان تنهــي إحــدى قصــصها     -تقريب

عيـون مـن   "أو " Des yeux de soie: "القـصيرة فـي مجموعتهـا   
والعنـوان الـذي وضـعته سـاغان علـى المجموعـة، هـو نفـسه           ". الحرير

عنــوان القــصة التــي ذكرنــا خاتمتهــا أعــاله، رومانــسية خــائرة أفناهــا         
 ، بعـــد أن اكتـــشف أن"جيـــروم"الـــذي كـــان يعـــصف بقلـــب " اليـــأس"

". مونيكــا"كــان ســيتمكن مــن كــل شــيء فــي نفــس   " الــذئب"صــديقه 
في نفسه أكثر فـأكثر علـى أثـر إخفاقـه فـي       " اليأس"وقد تصاعد هذا    

  .قتل هذا الغادر في حلبة الصيد، وهو يطارد الشمواه
ينـساق خلـف الـشمواه بعـد فـشله          " جيـروم "اليأس الذي جعـل     

كبريـــاء ، فظـــل يطـــارد صـــيده الـــذكي الملـــيء ب"صـــديقه"فـــي ســـحق 
قـد أخـذ ينتـشر فـي     " اليأس"الطبيعة حتى أنهكه، وحتى تأكد من أن   

كــل أحــشائه هــو اآلخــر، حينهــا تركــه، وتنكِّــب عــن قتلــه، فقــد أصــبح       
  .جيروم نفسه يعرف اليأس، ويعرف ما قيمة االنعتاق منه
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ربما أن فرانسواز ساغان كانت مكرهة على اختيار هذه النهاية،          
ــل النهايــات   ــًا لحبائ ــى الفنــان     " المنتظــرة "تحطيم ــد تفــسد عل التــي ق

مــن قتــل صــديقه " جيــروم"، فلــو أن ســاغان مكِّنــت بطلهــا  "أصــالته"
، ولكنهــا فــضلت،  "المنتظــرة"، لوقعــت فــي شــراك النهايــات   "الــذئب"

  .القارئ،  وبالتالي مفاجأته" تصور"درءًا لذلك، أن تعمد إلى تمييع 
ليـــًا فـــي كـــل  كـــان يظهـــر ج" المنتظـــرة"الهـــروب مـــن النهايـــات  

قـــصص المجموعـــة تقريبـــًا، ويعنـــي هـــذا أن فرانـــسواز ســـاغان كانـــت 
ــساد     ــط إلفـ ــا تخطـ ــدرك، أنهـ ــدرك أو ال تـ ــصور"تـ ــا" تـ ــذا . قارئهـ وهـ

من حيث المبدأ، يعـد فـضيلة، مـا دام التوفيـق     " الساغاني"المشروع  
تصوره " إفساد"يحالف الكاتبة غالبًا في إعطاء القارئ التعويض عن         

ــأة الخف ــن      بالمفاجــ ــان عــ ــر األحيــ ــي أكثــ ــد فــ ــي تبتعــ ــوة، التــ ــة الحلــ يفــ
، وهـــو التكـــشيل، "الحـــدث"الكالســـيكي المغـــالي لنهايـــة " التـــشكيل"

عنيفة قد تجرح على أثرها " سقطة"والذي يحول المفاجأة غالبًا إلى 
  . ركبتا القارئ، وساقاه، وربما جبهته أيضًا

 أو ، هــي عمومــًا هــزة خفيفــة،  "الــساغانية"فالنهايــةأو المفاجــأة  
هي قفزة رصيف،حتى لو اشتملت على موت، أو قتل، . ارتعاشة دقيقة

ففرانـــسواز ســـاغان كاتبـــة تتمتـــع برشـــاقة فنيـــة تـــستغلها   . أو انتحـــار
  .حدثها" تكييف"بمهارة في 

تـشكيل الحـدث نفـسه، فـإن رشـاقة سـاغان            " مـشروع "حتى في   
ي فف. تغنيها عن اللجوء إلى اختالق مشاهد معقدة، أو مواقف مفتعلة

رواياتها الطويلة تكفيها بضع حركات، بضع لحظـات، بـضع ابتـسامات؛            
لتقــدم للنــاس ســردًا يدهــشهم فــي أكثــر األحيــان، ولهــذا فهــم يقولــون    

ــا ــن  : عنه ــا صــاحبة ف أو " الالشــيء ""Le Presque rien ":إنه
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وهـي فعـًال تجـد مقياسـها المثـالي الـذي يميزهـا عـن          ". قليل جـداً  "الـ
نبثــق مــن هــذا المنطلــق، ولهــذا أيــضًا فهــم   اآلخــرين فــي فنهــا الــذي ي 

أو مقطوعـة موسـيقية   " سوناتة"إنها عبارة عن   : يقولون عن رواياتها  
قصيرة تعزف على آلة منفردة كالبيانو أو الكمان، وربما أن فرانـسواز        
ساغان لهذا السبب، لم تكن تجد الضرورة لكتابة القصة القصيرة قبل 

  .مجموعتها هذه
ة لقــراءة مــا يكتبــه النقــاد عــن فرانــسواز  النــاس ليــسوا فــي حاجــ 

ــاس      ــر مــن تقــدم نفــسها للن تقــدم نفــسها  . ســاغان لمعرفتهــا، فهــي خي
بطبيعة الحال من خـالل شخـصيتها فـي قصـصها ورواياتهـا، وهـذا مـا                 

ومــن هــذا المنطلــق فأنــت كلمــا قــرأت شــيئًا   . يقــول بــه بعــض النقــاد  
هـي  " زيعهـا تو" إلـى    -عفويـاً -لفرانسواز ساغان، وجدت نفـسك تعمـد        

نفسها، وتقسيمها هي ذاتها، بـصراحة وبـسخاء بـين كـل شخـصياتها،           
، كنــت أشــير   "عيــون حريريــة "حتــى فــي هــذه المجموعــة القصــصية     

بأصبعي إلى هذه الباريسية في عيون أبطالها وقلوبهم وأجسادهم فـي           
  .كل قصص المجموعة أو أكثرها

ـــومًا يتو   ـــاص عمــــ ـــي أو القـــــ  ســلبًا أو -اجــد صــحيح أن الروائــ
ــرة  ــرة أو دون مباشــ ــًا، مباشــ  خلــــف كــــل شخــــصياته، بــــصفته  -إيجابــ

المبدع، أو المنشئ لهذه الشخـصيات، ثـم فيمـا بعـد، مـن حيـث كونـه             
المسير لتلك الشخصيات، يعيرها أو يقرضها شيئًا من إحـساسه ومـن    

، ومهما قل هذا اإلقراض، ومهما "اإلعارة"فكره، مهما تضاءلت هذه   
فـساغان لـم تنفـرد، مـن      . ناقضت مع الواقـع اليـومي العـادي       اتفقت أو ت  

حيـث المبــدأ بحــضورها فـي عقــول شخــصياتها وقلـوبهم، ولكــن الــذي    
يميزها عن غيرها، هو أنها دائمـًا موجـودة بوضـوح وجـالء ومباشـرة               
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. فــــي أهــــاب بطلهــــا أو بطلتهــــا، وحتــــى فــــي جوهمــــا العــــام طبعــــاً         
لذي يخل توازنه السن، أو فالكوكتيالت هي كوكتيالتها، وعالم الحب ا

وهنا نصل إلى النقطة (واليأس . الثروة، أو أي شيء آخر؛ هو عالمها
ــر حــساسية  ــول)األكث ــى    : ، أق ــأس الــذي يخــيم عل قصــصها " كــل"الي

  .األخيرة بالذات؛ هو يأسها
ففرانـسواز سـاغان، فتــاة الثامنـة عــشرة أيـام الفــورة األدبيـة عــام      

ــى 1954 ــة األولـــ ــام القنبلـــ ــباح : "،أيـــ ــزن صـــ ــا الحـــ ــر أيهـــ : أو" الخيـــ
"Bonjour, Tristesse" فقط، والحزن ال يتضمن " حزينة"، كانت

فالحزن وحده ال يقوى على إخماد جذوة األمل، . اليأس في كل حين  
. بل ربما كان هذا الحزن أحيانًا، هو عنـصر الوقـود فـي أذكـاء األمـل                

ن لـم تكـ  " صباح الخير أيها الحزين"فرانسواز ساغان عندما أصدرت    
، وإنما كانت حزينة، وحزنهــا كان حزنًا واعيـًا، ولـيس هـذا     "يائســــة"

الموجع فيما بعـد فـي الروايـة الثانيـة     " الحزن"فقط ، فلقد تتابع هذا   
: أو" ابتــسامة معينــة  : "، والتــي حملــت عنــوان  1957الــصادرة عــام  

"Un certain sourire" .    ــات ــن كتابـ ــون عـ ــانوا يقولـ ــا كـ يومهـ
إنها غير ناضجة، ولكن الـذي كـان يـشدهم إلـى مـا           : فرانسواز ساغان 

ــب، هــو بالــذات الحــزن الــواعي بنتائجــه، الحــزن المثقــل برســائله          تكت
  .وموحياته

يائـــسة، وســـتظل " عيـــون مـــن الحريـــر"فرانـــسواز ســـاغان فـــي 
تتحلــــى بــــروح الكاتبــــة الناقمــــه الراثيــــة لهــــؤالء الطائــــشين، وهــــؤالء  

لمـوت واالنـسحاق فـي كـل        العدائيين نحو كل شيء، الذين يواجهون ا      
حين، ولكن هذا ال يمنعهم من التظاهر بأنهم غير يائـسين، وبـأنهم ال         

الذي يلهث خلفهم، وفـي يديـه كـل سـياط جهـنم،            " الزمن"يرون أبدًا   
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وال يمنعهم كذلك من التظاهر بعدم مالحظـة إغـراء تجربـة أخـرى قـد            
  .تعطي للحياة معنى

ت التـي شـكلت مـاء      اليأس الفظ يظهر على كل مالمـح الشخـصيا        
األلمانيــــة " الكونتيــــسة"خــــذوا مــــثًال . قــــصص المجموعــــة وروحهــــا

المأخوذة بنفسها، الالمبالية، يأتيها نبأ مقتـل زوجهـا األول فـال تهـتم،            
إنهـا كانـت تفـضل لـو أنـه      : ثم ينتحـر عـشيقها فـي بيتهـا فتقـول ببـرود            

رض انتحر في غير بيتها، ثم بينمـا كـان طبيبهـا يعلـن لهـا إصـابتها بمـ         
مستعص سيفتك بحياتها، قامت تعدل من وضع إحدى اللوحـات علـى             

" المائلـة "إن منظر تلك اللوحـة    : الحائط في عيادة الطبيب، وتقول له     
كان يؤذي ناظريها، ثم  تنتحر أخيرًا؛ ألنها ال تستطيع مصارعة شبح     
ــة     ــأس، ولكـــن قبـــل أن تـــودع رأســـها رصاصـ ــاف، تيـ المـــوت، فهـــي تخـ

أظافرهــا الطويلــة كــان قــد تعــرض لــشيء مــن  واحــدة، تتبــين أن أحــد 
هــذا األظفــر المتــضرر، ثــم تقفــل عينيهــا  " ســمكرة"الخــدش، فتتجــه لـــ
  .بعد ذلك إلى األبد

ــرأة     ــة، المـ ــة إحـــدى قـــصص المجموعـ ــر، بطلـ ــثًال آخـ وخـــذوا مـ
ــي الـــسن، تطلـــب إلـــى عـــشيقها الـــشاب    الـــذي " نيكـــوال"المتقدمـــة فـ
وهــي تقــول فــي   يــصغرها بــسنوات عديــدة، أن يأخــذها إلــى صــدره،      

، وعندما أخـذها إليـه،     "كم يكرهني اآلن وأنا أطلب منه ذلك      : "نفسها
وســني هــل تنــساه،إنك مــا زلــت شــابًا يــا  "اســتمرت تقــول فــي داخلهــا 

، علـى الـرغم مـن    "نيكوال، وأنت في حاجة ألن تحترق في نـار حقيقيـة   
أن نيكــوال كــان ال يتــورع عــن إبــداء حبــه الحقيقــي لهــذه المــرأة، علــى   

ويخـادع،  " يغـش "م من فارق السن، فإنها كانت تعتقد دائمًا أنـه           الرغ
فهـــي عجـــوز، وال تـــستطيع أن تتجاهـــل ذلـــك، كمـــا أنهـــا ال يمكـــن أن   
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من " تيأس"لقد كانت . تتصور أن شابًا في مثل سنه يمكن أن يحبها  
أن تصبح معشوقة من جديد، فهربت منـه، وعنـد المـرآة أخـذت تبكـي            

  .تهاوحيدة، وهي تنظر إلى شيخوخ
يمكن أن نستجلي فيها فرانسواز ساغان نفسها،  " عقدة السن "

إذا علمنــا أنهــا قــد طلقــت مــرتين، وأنهــا كانــت تعيــــــــش، وهــي تكتــب    
. هــذه المجموعــة، وحيــدة يهــددها شبــــــــح الــشيخوخـــــة والذبـــــــــول      

بريجيـــت "ولعلنـــا نتـــذكر بالمناســـبة، تعاطفهـــا مـــع الممثلـــة الفرنـــسية  
  .ول الشيخوخة فيما كتبته هي عنهاح" باردو

فـي قـصص المجموعـة كـان يكبلـه اليـأس، فقـصة              " الزمن"حتى  
واختيار فصل  ". الخريف"هذه المرأة المسنة نفسها، كانت تدور في        

فخريـف  ". التـداعي "الخريف، ربما لـم تتعمـده سـاغان، وإنمـا جـاء بــ            
 أبـدًا  العمر تداعى مـع خريـف الـزمن، المهـم أن هـذا االختيـار لـم يـأتِ           

بالـــصدفة المحـــضة؛ ألن بطلـــة القـــصة نفـــسها كانـــت تعلـــن عـــن ذلـــك    
  :بصراحة لنيكوال، إذ تقول

 ..معطفــك، وهــذه األشــجار الــشاحبة:  لــيس هنــاك إّال الخريــف-
  !وخريف عمري أنا

 كــان زمــن قــصة أخــرى فــي المجموعــة   - كمثــال آخــر -والربيــع 
ار، والخـوف   ، ولكنه كان ممزوجـًا باالحتـض      "الرجل المريض : "نفسها

مـــن المـــوت، واألســـف مـــن الفـــشل فـــي خلـــق حيـــاة زوجيـــة ســـعيدة،    
  .من إمكانية إصالح ما قد أفسد الدهر" اليأس"و

  :يقول مرة بطل القصة بكل يأس
 السعادة التي تقوم على المشاركة، أو السعادة التـي ال بـد أن         -
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قد أو أنه باألحرى كان يعت. يشترك في بنائها اثنان؛ ليست أمرًا سهالً     
  .باألمر السهل" لم تعد"أنها 

، ولكنـه  "مـوت متغطـرس  " هو زمـن قـصة    -كمثال ثالث –والربيع  
يختلط بضياع البطلة وتشردها ألكثر مـن سـنتين، بعـد أن فـشلت فـي                

الـذي أحبتـه مـن كــل    " برونــو"أي إنـسان، حتـى زوجهـا    " تـسعد "أن 
، ذهبت إلى حيث خيولها مع صـبي  "الربيعي"وفي ذلك الصباح  . قلبها

صغير، كان يقوم على حراسة سيارتها أمام النادي الليلي الـذي كانـت      
كـان هـذا الـصبي، هـو الـذي          . تقضي فيـه كـل لياليهـا التعيـسة البائـسة          

أي الـصبي،   : دفعها إلى الذهاب إلى خيولها، هناك خارج بـاريس؛ ألنـه          
ــه        ــم يرهــا قــط فــي حيات . كــان يريــد أن يــشاهد الخيــول البكــر، فهــو ل

علـى األقـل بتحقيـق أمنيتـه       -هـذا الـصغير     " إسـعاد "لـوبمحاولة منهكة   
 انقـادت إلـى هنـاك حيـث الخيـول، وهنـاك كـان الحـارس           -الطفولية هـذه  

، والــذي لــم يــر الــسيدة المحترمــة منــذ عــامين، أي منــذ أن  "جيمــي"
". ركــوب الخيــل"كانــت تــأتي كــل صــباح لممارســة رياضــتها المفــضلة  

يًال، تـرددت طـويًال قبـل       طلب إليها جيمي أن تـصعد حـصانًا بكـرًا أصـ           
أن تمتطي هذا الحصان النافر، الذي لم يلبث أن أودع حافره جبهتها            

  .الغضة لتموت بعد أن ركض بها خمسين مترًا ال أكثر
بين الربيع وبين االحتـضار والمـوت واليـأس، هـو         " المزج"هذا  

ــا أقــرب إلــى       ــأِت بالــصدفة، بــل هــو هن ــم ي ــى  " العمــد"اآلخــر ل ــه إل من
ما من شك أن ساغان كانت تهدف إلى بناء فضاء قصصي   و. التداعي

ــان مــن شــأنه أن يزيــد فــي إذكــاء حــدة        متنــاقض، أو ممــزوج ربمــا ك
في هذا القـارئ، أو   " أثار"وأكثر من ذلك ربما     . االنفعال عند القارئ  

حرض لديه أعراضًا شعورية، تمامًا كما لو نـستخدم فـي وقـت واحـد               
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واء البـارد ومـدفأة كهربائيـة حـارة،     داخل غرفة واحدة مقفلة مكيفًا لله   
وهذا هو أحد مستويات االستحالب الشعوري، والذي يظل جيدًا ما           
نجح الكاتب أو الكاتبة في عدم إتاحة الفرصة للقارئ لمالحظة مالمـح           

  .فيه" التكلف"
وال يمكن أن نقول مثل ذلك عن التناقض أو عملية المزج التـي       

 - حـق لنـا أن نـسميه كـذلك       أن-قصص المجموعـة    " ديكور"تبدو في   
ــساتين       ــين فـ ــال، وبـ ــائس لألبطـ ــو اليـ ــين الجـ ــزج بـ ــذا المـ ــور"هـ ، "ديـ

وعمومـًا الثـراء    . ، والعربات الفخمة، وشاليه النمسا    "كريد"ومعاطف  
إن . والتــرف الــذي يــنعم بــه فــي كــل معانيــه أبطــال قــصص المجموعــة 

اء هذا المزج ال يتنافى مع جو األبطـال الـداخلي، فـالثروة وكـل األشـي             
الفارهة؛ ال تمنع أن يكون األبطال يائسين تعساء، بل إن الثروة تعجز            

ــه    ــة من ــأس أو الوقاي ــصال الي وعــالم المجموعــة القصــصية،   . عــن استئ
بخيره وشره، هـو عـالم فرانـسواز سـاغان فـي مراحـل العمـر األخيـرة،                 

فهـن دائمـًا    "عالم مزيف، يثير الدهـشة، عـالم بـدون نـساء حقيقيـات،              
ــدات، دائمـــ  ــق   وحيـ ــي كـــون مغلـ ــدون رجـــال   ". ًا منطويـــات فـ عـــالم بـ

فهــم دائمــًا وســيمون، دائمــًا أغنيــاء، ولكــنهم أيــضًا دائمــًا   "حقيقيــين، 
والمالحـــظ أن ســـاغان تريـــد أن تبـــين  ". متقلبـــون، دائمـــًا وصـــوليون
 علــى الــرغم مــن ثــروتهم؛ - عالمهــا اليــوم-إفــالس ويــأس ذوي الثــروة 

ــي الــسعادة  : "ألن ــر عــن ذلــك مثــل فرنــسي    ، كمــا ي"الفلــوس ال تبن عب
  .شائع

هـذه  ". عيون مـن حريـر   "هذه هي ساغان من خالل مجموعتها       
  .هي فرانسواز ساغان في عمرها آنذاك، وكما قدمت نفسها للناس

ــة غــائرة، أو        ــادًا فكري ــا القصــصية هــذه أبع ــم تحمــل مجموعته ل
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يقتلهـا  " مأسـاة امـرأة  "إنهـا ليـست أكثـر مـن     . خلفيات سياسـية بعيـدة   
وحـدة، وتقتلهـا مأسـاة وسـط اجتمـاعي مزيـف، لـيس لـه أي                 اليأس وال 

  .مضمون ريادي
فرانـسواز سـاغان    " حـضور "هناك نقاد فرنسيون يعترفـون بـأن        

الواضح المباشر في شخصياتها يسبب لهم دائمًا حرجـًا كثيـرًا، وهـذا         
تقريريــــة لحقيقــــة " معاينــــة"عليهــــا، وإنمــــا مجــــرد " مأخــــذًا"لــــيس 

  .ملحوظة
ــاغان  الوســـط األدبـــي الفرنـــ  ــزات فرانـــسواز سـ سي يـــستقبل منجـ

األدبية باهتمام، حتى أن الناشر كان يلصق على غالف الكتـاب حزامـًا           
فهـو  ". سـاغان : "مستقًال أحمر، اكتفى بأن كتب عليه بالخط العريض     

وهـذا الحـزام ال     . هذا االسم عند الناس، وفـي الـسوق       " قيمة"يعرف  
صلت علـى جـوائز أدبيـة       يعمل عادة إال للكتب االسـتثنائية، أو التـي حـ          

  .أو فنية معتبرة
أكثــر النقــاد بــاركوا عمــل ســاغان الجديــد، ولكــن بعــضهم كــانوا  

إننــا ال نجــد فــي هــذه المجموعــة روح الحيــاة ومعناهــا التــي   : يقولــون
الحصان المغمـى   "، و "قصر في السويد  : "كانت تنفجر في مسرحيات   

  .وغيرها" فستان فالنتين الخبازي"، و"عليه
ــى    وبعـــضهم أيـــض ــاغان حتـ ــى فرانـــسواز سـ ــر علـ ــزال ينكـ ــا يـ ًا مـ

هـي  : اعتبارها قاصة، فيقولون، مع االعتراف بقدرتها الحوارية النـادرة        
  !!تثير الشفقة" تافهة"كاتبة مسرحية ممتازة، ولكنها روائية أو قاصة 
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 :فهد بن عبدالعزيز آل سعود

 واlعالم.. محور البناء

  
لعزيز للمرة األولى كان حـدثًا  عندما هاتفني الملك فهد بن عبدا     

لحظــة .. معــك القــصر: "قــال لــي مــأمور الــسنترال  . مفاجئــًا كبيــرًا لــي 
، ثــم غــاب عنــي وأنــا افتــرض أو أتوقــع، أن مــن يطلبنــي مــن     !"شــوي

، هـــو أحـــد األصـــدقاء مـــن حاشـــية الملـــك، أو مستـــشاريه، "القـــصر"
ول، الذين تربطني ببعضهم عالقة معرفة، لكن مأمور السنترال عـاد يقـ         

ــر مـــوالي: "وهـــو يـــسمعني كالمـــه  ــم تنحـــنح الملـــك فهـــد  !"حاضـ ، ثـ
ــه بالفعــل هــو      ــم أدرك بعــد أن ــا ل ــة، وأن ــه المعروف ــم أكــن قــد   . نحنحت ل

أعتدت بعد مـن الملـك فهـد علـى هـذا، فمـن يهـاتف رؤسـاء التحريـر،               
، هو عادة وزير اإلعـالم، أو أحـد مـساعديه، أمـا     )وكنت واحدًا منهم  (

! لك شخصيًا، فالشك أن الوضع هنا مختلـف      أن يكون المهاتف هو الم    
تحدث إلي فهد بن عبدالعزيز عن أشياء نشرت في العدد األخيـر مـن             

وللحـق  . نـاقش، وعاتـب، ووجـه، ثـم غـادر التليفـون         ". اليمامة"مجلة  
فإنني أحسست في لحظة ما بأن استفزاز الملـك بمـا نـشرنا أثمـر عـن         

 وتحـدث معنـا مباشـرة،    شيء لم نكن نتوقعه، وهـو أنـه هاتفنـا بنفـسه،           
وعاتبنا، ووجهنا، وهذا يغرينا بأن نكرر التجربة، علنا نحظى بمكالمة    
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، وكــل ذلــك مــع أننــا ُنقــدر أن     !"مكالمــات"أخــرى، وربمــا  " ملكيــة"
مكالمــات الملــوك ليــست دائمــًا مريحــة، فهــي تنتهــي بالــضرورة بنتــائ     

 قــد -سوء حــظ لـ -ولكنهــا !.. إنهــا ترفعنــا نعـم ! إيجابيـة بالنــسبة إلينـا  
  !تهوي بنا إلى أعماق سحيقة

عرفـــت بعـــد حـــين أن الملـــك فهـــد كـــان يهـــاتف رؤســـاء تحريـــر   
آخرين غيـري، ويبـدي لهـم مالحظاتـه، ويعاتـب، ويوجـه، دون وسـيط                

  !وهو يعرفهم كلهم، مثلما يعرفني!.. من أحد
  . وتكررت مكالمات الملك فهد

 وفــي إحــدى المــرات كانــت مكالمتــه لــي حــول موضــوع رياضــي     
يتعلق بإحدى دورات الخلي، كيال يظن من يقرأنا هنا، أن الملـك لـم              

  !يكن يتكلم أو يهتم إّال بشؤون السياسة واالقتصاد مثال
ــة عــن التنميــة جــاء فيهــا ذكــر       ومــرة كانــت مالحظتــه حــول مقال

عبــدالعزيز . فــي ســياق لــم يعجــب الملــك، فهــاتفني معــالي د   " البــدو"
عـالم بتوجيـه مـن الملـك، لكـن الملـك         خوجة، يوم كان وكيًال لوزارة اإل     

كأحــد " البــدو"فهــدا لــم يكتــف بــذلك، فهــاتفني بنفــسه، وتحــدث عــن   
المكونات المهمـة والمعتبـرة فـي المجتمـع الـسعودي، فهـم شـركاء فـي                 
ــر، وإعــادة النظــر فــي        ــًا بإعــادة التفكي ــا، موجه ــة ونتائجه ــرام التنمي ب

  ".البدو"السياق الذي ورد فيه ذكر 
لـــى مائـــدة معـــالي الـــشيخ جميـــل الحجـــيالن فـــي  ومـــرة، وكنـــا ع

، وبحــضور األميــر ســلمان بــن عبــدالعزيز، )كــان ســفيرًا هنــاك(بــاريس 
لـم أصـبح أنـا رئـيس تحريـر بعـد، كنـت كاتبـًا         (وبعض رؤساء التحريـر    

أنــت مــا تخــاف مــن  : "، التفــت إلــي فهــد بــن عبــدالعزيز ممازحــاً  )فقــط
ال أخـاف مـن أحـد مـا         : "قلـت لـه   ! ؟"فالن عندما تكتب عنه ما كتبـت      
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–فأكد لي ولزمالئي الحاضرين بأنه   " دمت أنت يا أبو فيصل موجود     
 متابع لكل ما ينشر، وما يقال في وسائل اإلعالم، بما فـي             -رحمه الله 

  .ذلك مقاالت الرأي للكتاب الصغار من أمثالي
وقـد أصـبحت رئـيس    (ومرة اشتكانا إليـه الـرئيس حـافظ األسـد،           

شر مقابلـة لـه خـص بهـا اليمامـة، وكـان مـن موانـع            ؛ ألننا لم نن   )تحرير
ــد الذع ال يـــسمح      ــة بنقـ ــادات عربيـ ــرض لقيـ ــد تعـ ــد قـ النـــشر أن األسـ
بالنــشر فـــي صـــحيفة ســعودية؛ فطلـــب الملـــك فهــد المقابلـــة ليجيزهـــا    
بنفسه، وبعد أن عرف ما احتوته بارك ما فعلناه، وال ندري ماذا قـال               

  !لحافظ األسد
. حــن المــشتغلين بالثقافــة واإلعــالم   ن-بهــذا عرفنــا الملــك فهــد   

وكان الملك فهد يعقد اجتماعات رسمية فـي الـديوان، أو فـي قـصره،               
يلتقي فيها اإلعالميين ويتحدث إليهم مباشرة، فـال يكتفـي باجتماعـات            

. الوزير أو المسؤولين اآلخـرين، فهـو يريـد أن يحـاور هـؤالء مباشـرة       
لم ال يقـرأ بعينيـه فقـط،    إن العـا : ومما كان يقوله في تلـك االجتماعـات      

  .ولكن بأذنيه أيضًا، ملمحًا إلى أهمية اإلعالم، ومقدرًا تأثيره
ــام     ــي كانـــت وراء قيـ ــة التـ ــو الشخـــصية الحقيقيـ والملـــك فهـــد هـ

ـــ   ــة الــ ــن   MBCمــــشروع مجموعــ ــا مــ ــان وراء غيرهــ ــة، وكــ  اإلعالميــ
  .المشروعات اإلعالمية السعودية األخرى في الخارج

المح المهمـة فـي شخـصية الملـك فهـد، أو      فاإلعالم كان أحد الم  
  .ةهكذا كنا نراه نحن المعنيين بأمر هذه الصناعة الشديدة الحساسي

أما عموم الناس، ونحـن معهـم أيـضًا، فقـد كـان أبـرز مـا يلفـتهم                  
  ".البناء"في شخصية الملك فهد، هي النزعة إلى 
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فقــد ذكــر لــي الــرئيس رفيــق الحريــري، فــي لقــائي األول بــه قبــل   
 فــي بيــروت، بأنــه تحــدث لفــيلم تلفزيــوني بكــل مــا يعرفــه عــن    ســنوات

الملك فهد، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه مقاليـد الحكـم فـي          
فأجبــت الــرئيس الحريــري علــى الفــور، بأنــك دولــة الــرئيس مــن  . الــبالد

خيرة من يمكنهم التحـدث عـن الملـك فهـد، وكنـت هنـا ال أعنـي بـذلك                  
بـرز الشخـصيات التـي اقتربـت مـن الملـك           مجرد أن الحريري يعد من أ     

خاصـة بـين شخـصية    " رابطـة "فهد فحسب، بـل أعنـي أيـضًا أن هنـاك        
الملك فهد، وماضي الحريري فـي الـسعودية، هـذه الرابطـة هـي رابطـة            

بنـاء، فـي    " مقـاول "فالحريري قبل اشتغاله بالسياسة، كـان       ". البناء"
ضوع البناء، وأنـا  حين أن الملك فهد من جهته كان مفتونًا بطبعه بمو       

أعنــي هنــا، وفــي هــذا المــستوى مــن الكتابــة، البنــاء بمفهومــه الحــسي    
تحديــدًا، ففــي عهــد الملــك فهــد شــهد الحرمــان الــشريفان توســعات         
كبيرة، وفي عصره أقيمت أفخم المطـارات، وأضـخم الجامعـات، وأكثـر         
الطــرق البريــة طــوًال ووعــورة، وأكثــر المــوانئ البحريــة رحابــة، وأكثــر     

ت االتصال سعة، وأكثر الدواوين الملكية جماًال وبهاًء، إلى آخـر      شبكا
، مـن   )فـي المـدن والقـرى     (القائمة الطويلة الحافلة بما شـهدته بالدنـا         

بناءات لم يكن العنصر الحاسم فيها، هو المال فقط، بل أهم من ذلـك          
، "البنـاء "هو نزعة الملك فهد نفسه إلى هذا النوع من النشاط؛ وهو          

إنه من خير من يمكن أن يتحدث . ت لدولة الرئيس الحريري  ولهذا قل 
عن الملك فهد؛ ألنني أحسبه بحسه كمقاول سابق، سيقول لنا أشياء       
كثيرة، انطالقًا من هذا المفتاح من مفاتيح شخصية الملك فهد، أعني  

وقـد ســمعنا أن الملـك فهـد لــم يكـن يكتفـي بإصــدار      ". البنـاء "مفتـاح  
ــاذ مــشروع مــن    ــرار إلنف ــي المقــاولين،     الق ــان يلتق ــل ك  المــشروعات، ب

ويجتمع بالمهندسين، وكان يطلع على الخرائط والمخططـات، وبـرام      
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التنفيذ، وكان يتدخل فيها جميعها، ثم تستمر متابعتـه إلـى أن يـصبح        
  .المشروع واقعًا ماثًال، وشاهدًا حيًا يراه وينعم به الجميع

ــرب الم     ــان يطـ ــد كـ ــالم، فقـ ــوع اإلعـ ــى موضـ ــودة إلـ ــد  وعـ ــك فهـ لـ
ــي       ــة فـ ــه الطويلـ ــذكر أحاديثـ ــا نتـ ــاء، وكلنـ ــاز والبنـ ــن اإلنجـ ــديث عـ الحـ
االحتفــاالت والمناســبات، فــي الجامعــات وفــي غيرهــا، وهــو يــسترسل     
ويــسهب فــي الكــالم عــن مــشروعات البنــاء، بــل قــد يعمــد أحيانــًا إلــى    
بعض التكرار، وكأنه يريد أن يجرد وينشط لحظات المنجز في ذاكـرة            

  .ال يمل الحديث عن البناءكان !.. الجماهير
 هـو أهـم مـا يمكـن أن ينطلـق منـه       -فـي نظـري   -إن مفتاح البنـاء     

أي دارس أو محلــل يريــد أن يغــور فــي أعمــاق شخــصية الملــك فهــد،  
ففضًال عن البناء بمفهومه الحسي المادي، وفق ما ذكرناه أعاله، فإن            

يــة  هــو جــذر أصــيل فــي البنيــة العقل  -حــسيًا ومعنويــاً -البنــاء الــشامل  
والنفـسية للملــك فهــد، وخيــر شــاهد علـى ذلــك الخطــط التنمويــة التــي   
أنجزت في عهده، وقد شمل رخاؤها كل مجاالت التنمية االجتماعيـة،     
واالقتصادية، والثقافية، والتعليمية فـي الـبالد، ويـصعب علينـا هنـا أن              
ُنعــدد كــل مــا شــاد هــذا الملــك العظــيم مــن مــشروعات جبــارة خــالل       

إنـه لـم    : ة الـسابقة، ولكننـا نكتفـي بالتأكيـد علـى القـول            الخطط التنمويـ  
       غير هـم فهـو سياسـيًا بنـى األسـس     ". البنـاء "يكن للملك فهد من هم

النظــام األساســي  : الدســتورية التــي أراد أن تــسير عليهــا بــالده، مثــل   
ــام مجلـــس الـــشورى، ونظـــام         ــم، ونظـــام مجلـــس الـــوزراء، ونظـ للحكـ

نــى القواعــد والمنــاه والــنظم     وهــو اقتــصاديًا، ب  . مجــالس المنــاطق  
ــاد،       والهيئــات التــي مــن شــأنها تحقيــق مزيــد مــن الرخــاء للــبالد والعب

المجلس األعلـى للبتـرول، والمجلـس األعلـى لالقتـصاد، والهيئـة             : مثل
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العامــة لالســتثمار، والهيئــة العليــا للــسياحة، واللجنــة المكلفــة بملــف         
بــي، ونظــام الــسجل  منظمــة التجــارة العالميــة، ونظــام االســتثمار األجن  

وهو اجتماعيًا، كان دائمًا وراء التنمية االجتماعيـة        . التجاري الجديد 
 صــــاحب فكــــرة الــــصناديق -علــــى ســــبيل المثــــال–فــــي الــــبالد، فهــــو 

صندوق االستثمارات  : السعودية المعروفة، وهو واضع استراتيجياتها    
العامـــة، وصـــندوق التنميـــة الـــصناعية، وصـــندوق القـــروض العقاريـــة،   

وق القــــروض الزراعيــــة، وفــــي عهــــده صــــدر نظــــام التأمينــــات  وصــــند
كمـا صـدر فـي عهـده        . االجتماعية الجديد، وأنـشئ صـندوق التـدريب       

نظـام المرافعـات، ونظـام    : عدد مـن األنظمـة القـضائية واإلداريـة، منهـا        
المحامــاة، ونظــام اإلجــراءات الجزائيــة، كمــا أنــشئت فــي عهــده هيئــة         

  .االدعاء العام
ليميًا، فقد بنى الملك فهد القواعد واألنظمة التي أما ثقافيًا وتع

ضــمنت للــبالد المــضي قــدمًا فــي طريــق النمــو وســبل االرتقــاء، ففــي      
عهده تطور كادر المدرسـين فـي التعلـيم العـام، وكـادر المدرسـين فـي           
التعليم الجامعي، وفي عهده صدر نظام التعليم العالي الجديد، ونظام 

ظــام المؤســسات الــصحفية الجديــد،   المطبوعــات والنــشر الجديــد، ون 
  .وصدر كذلك قرار تنظيم التعليم العالي األهلي

وقصة الملك فهد مع التعليم قصة طويلة، امتدت منـذ أن تـولى       
 إدارة الجهـاز بكاملـه، كـأول وزيـر للمعـارف فـي المملكـة،         -حفظه الله -

وقد شهد هـذا الجانـب قفـزات هائلـة شـهد بهـا القريـب والبعيـد، ولـم                   
بنــاء الملــك فهــد فــي هــذا الجانــب علــى إشــادة المؤســسات         يقتــصر 

التعليمية الكبرى في داخل البالد، بل واكب ذلك تنظيم دقيق للبعثات  
إلى الخارج في أرقى الجامعات فوق الكوكب األرضـي؛ ممـا هيـأ للـبالد            
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كوادر إدارية واقتصادية على درجـة عاليـة مـن التأهيـل والكفـاءة، ولـم         
ء فـي هـذا المجـال، فقـد ظـل الملـك فهـد يفخـر         تتوقف قط عجلة البنا   

فـــي كـــل مناســـبة بـــأن بـــالده فـــي خططهـــا التنمويـــة المتعـــددة، تفتـــتح 
مدرسة في كل ثالثة أيام، فـضًال عـن الجامعـات، والمعاهـد، والكليـات               

. التقنية، والكليات المتخصصة التي لم يتوقف نموها في كل الظـروف   
قـافي العـام، فالملـك فهـد كـان       ولتدعيم البناء فـي المجـال اإلداري والث       

يتولى بنفسه رئاسـة مجلـس األمـن الـوطني، ومجلـس الخدمـة المدنيـة                 
، ويرعــى ويتــابع اهتمــام المجلــس األعلــى لــسياسة    )للتنميــة اإلداريــة (

ــا لإلصــالح اإلداري،        ــة، واللجنــة العلي ــس القــوى العامل ــيم، ومجل التعل
تـي أعيـد النظـر      وفي عهده أنـشئت جـائزة الدولـة التقديريـة لـآلداب، ال            

كمــا أولــى الملــك فهــد القطاعــات العــسكرية واألمنيــة كــل  . فــي نظامهــا
عنايته، فجهزها بالرجال والعتـاد لحفـظ أمنهـا فـي الـداخل، ولحمايتهـا         

  .من الخارج، وهو معني بهذا منذ أن كان وزيرًا للداخلية
لقد اكتفيـت هنـا بـذكر مـا يخـدم الفكـرة المركزيـة لهـذه المقالـة،             

فــي شخــصية الملــك فهــد، وعــدا البنــاء المــادي  " البنــاء "وهــو جانــب
الحسي الذي نلمسه ونراه ونشهد بـه فـي كـل مـوطئ قـدم فـي بالدنـا               
المتباعدة األطراف؛ فقد عمل الملك فهد على إرساء البنية التنظيمية 
الــصلبة والقويــة التــي تــسير عليهــا بــالده؛ ممــا يــضمن لهــا خطواتهــا      

  .الثابتة في االرتقاء
المتكامل في األنظمـة والقواعـد والخطـط والبـرام          " بناءال"إن  

ال يقـل فــي األهميـة عــن البنــاء الحـسي أو المــادي؛ بــل إنـه هــو الــذي     
يــضبط الــسياسات التنمويــة وينظمهــا، ويرشــدها، ويكفــل لهــا التــوازن  

  .والثبات
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أما بنية الملك فهد العقلية والنفسية ذاتها، فقد استمدت قوتها   
ــة   ــه الطويلـ ــن تجربتـ ــل    مـ ــي المراحـ ــهم فـ ــة؛ إذ أسـ  الـــسياسية واإلداريـ

المختلفـــة لتنميـــة بـــالده منـــذ أن كـــان يافعـــًا، فقـــد ظـــل طـــوال حياتـــه 
وزيـرًا للمعـارف، ووزيـرًا للداخليــة،    : عنـصرًا أساسـيًا فـي إدارة الــبالد   

وهو هكذا يـنعم    . ووليًا للعهد، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ثم ملكاً       
  .تنمويةبتجربة ثرية في اإلدارة ال

أما الحديث عن الجانب السياسي لدى الملك فهد، فهـو حـديث           
يطــول أيــضًا، إذ إن مواقــف بــالده مــن قــضايا أمتــه مواقــف مــشهودة،   
فقد أخذت الـسعودية علـى نفـسها العهـد بـأن تكـون دائمـًا فـي مقدمـة               
المــدافعين عــن حقــوق العــرب والمــسلمين وقــضاياهم، فــي فلــسطين،   

المملكة هي التي سـاعدت المـسلمين فـي        و. وفي كل مكان من األرض    
أفغانـــستان، وفـــي البوســـنة والهرســـك، وهـــي التـــي أنـــشأت المـــساجد    
والمراكـز اإلسـالمية فـي بقــاع األرض المختلفـة، شـاهدًا علـى رســالتها       

  .في نشر الدعوة والتعريف باإلسالم
أيــضًا، فــإن الملــك فهــد كــان   .. ثــم أخيــرًا فــي الجانــب الــسياس  

رى فـي حـرب الخلـي، وفـي تنميـة عالقـات بـالده         صاحب القرارات الكب  
ــع جيرانــه فــي الــيمن،           ــاء مــشكالت الحــدود م ــدول العــالم، وفــي إنه ب

  . والكويت، وقطر وإيران، وعمان وغيرها
  .رحم الله الملك فهد
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 : فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

 * عرفت فهداً – يا سيدي –هكذا 

  
  : سيدي األمير سلمان

ك من رحمته وعطفه ما يخفف عنك وقـع المـصاب     أسبغ الله علي  
فهـــي .  فاجعتنـــا كبيـــرة بكـــل المقـــاييس-الجلـــل، فلقـــد كانـــت فاجعتـــك

ــم        ــت كالــصاعقة علــى حــين غــرة، إْذ ل ــد البكــر، وهــي نزل اختــارت الول
تمهل الفقيد كي يكمل شبابه، وكي ينهي ما بدأه من طموحـات، وكـي       

ائهمــا تحــت يديــه،  فــي كامــل بن)1(يــرى ســلطان وســارة وأحمــد وريمــا 
  .وملء ناظريه

سنبكي جميعًا فهدًا لهذه األسباب، وسـنبكيه يـا سـيدي ألسـباب        
ــه وأصــــدقائه      ــداني مــــن أهلــ ــا القاصــــي والــ ــه بهــ ــرة، عرفــ أخــــرى كثيــ

ــه ــاس، واألريحيـــة      : ومواطنيـ ــل، واحتـــرام النـ ــع، والخلـــق النبيـ التواضـ
  .المتناهية، والكرم الذي لم يكن يعرف له حدودًا

األميــر فهــد كــان يمتحهــا مــن معدنــه النبيــل،  صــحيح أن خــصال 
                                      

 .المرحوم األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز *

 .أوالد الفقيد )1(
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 – يـا سـيدي   –لكن الذي صقلها وثقفها وأرواها من مائـه ومـن قلبـه             
هــو ســلمان بــن عبــدالعزيز نفــسه، وهــو الــذي حــرص علــى أن يكــون     

  .تفكيرًا، ومنهجًا وسلوكًا: أوالده دائمًا على مستوى تطلعاته
ـــد روي  ــيدي -وقــ ــا سـ ــدما عـــــ   - يـ ــدًا عنـ ــر فهـ ــن  أن األميـ اد مـ
عاد وهو يحمل *- بعد أن أنهى مهمته نائبًا ألميرها-المنطقة الشرقية 

معه التزامات مالية كبيرة، عبارة عن ديون لم يـستطع أن يفـي بهـا فـي         
أنـــت يـــا ســلمان مـــن حملنـــي هـــذه  : حينــه، وعنـــدما قابلـــك، قــال لـــك  

ــي أن أرد    . الـــديون ــع اســـمي، فـــال يمكننـ ــه مـ ــمك الـــذي أحملـ ــه اسـ إنـ
أن أصــد مــن يطلــب المــساعدة، فــال تــنس يــا ســلمان أن  محتاجــًا، أو 

لقد كان دائمًا وفيًا لمعدنه األصيل،     . أجل". فهد بن سلمان  "اسمي  
  .ووفيًا لفطرته النبيلة

 فقد عرفت فهدًا عن طريقك أنت، فما كـان     - يا سيدي  -أما أنا   
  .على غير خلق أبيه) البكر(لي قّط أن أتصور فهدًا 

سلطان، وأحمـد، وعبـدالعزيز،     : يق إخوته وعرفته أيضًا عن طر   
وفيصل، وما كان لي مطلقًا إال أن أجعله دائمًا في ذؤابة هذه الخيمة             

  .الوارفة الندية
وقـــد شـــرفتني دائمـــًا برعايتـــك، فكنـــت أحـــس بـــأنني مـــن أقـــرب   

لقــــد أحببتــــك وأحببــــتهم، وصــــادقتك . المقــــربين إليــــك وإلــــى أبنائــــك
  .ت منك ومنهموصادقتهم، وعملت معك ومعهم، وتعلم

عرفت الفقيد أيضًا عـن طريـق زمالئـه فـي الدراسـة فـي الريـاض                 
 كـــانوا يقـــدرون فـــي فهـــد مواهبـــه، – يـــا ســـيدي –وأمريكـــا، وكلهـــم 

وطيبــة قلبــه، ومودتــه التــي لــم يكــن يبخــل بــشيء منهــا عــنهم، وظلــوا   
                                      

 .عمل األمير فهد بن سلمان نائبًا ألمير المنطقة الشرقية *
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وآخـر مـرة التقيـت فيهـا فهـدًا      . يحتفظون له بكثير من المحبة واإلكبار     
ــزل الـــصديق دكانـــت فـــي م ــاء . خليـــل بـــن عبـــدالفتاح كـــردي . نـ وأثنـ

تحــضيره درجــة الــدكتوراه فــي أمريكــا، كــان زمــيًال للمرحــوم فهــد بــن     
لقـد كـان فهـد ليلتهـا        . سلمان، الذي كان آنذاك في المرحلة الجامعية      

محاطـــًا بزمالئـــه، وهـــو يمـــأل الفـــضاء حـــولهم بالحـــب، وباالبتـــسامات   
 زاد -يـا سـيدي  -ليلتها . ال والعطرالسخية، وبالذكريات العابقة بالجم   

إحساسي بأن فهدًا يتمكن في قلوب كل الذين عرفوه أو اقتربوا منه،          
الذي ليس قبله أو بعده من ود ة من الودمن كنوز ثر.  

. عرفــت فهــدا كــذلك مــن خــالل أصــدقائنا فــي المنطقــة الــشرقية  
لـه   األخ والصديق والمـالذ بعـد ال       - يا سيدي  -لقد كانوا يجدون فيه     

ولقد كان مع أخيه وابن عمه محمد بن فهد يكمالن أعذب  . عز وجل 
ــاه العالقــــة المثلــــى بــــين المــــواطن    معزوفــــة نغنيهــــا جميعــــًا فــــي اتجــ

وما كان ذلك إال منسجمًا مع أخالق فهـد ونوايـاه الطيبـة            . والمسؤول
في فعل الخير الذي عرفه به الجميع، والذي ما كان له لينقطـع، حتـى              

فلقد شـرع فـي   .  المنطقة الشرقية وجاء إلى الرياضبعد أن ترك فهد  
أعمــال خيــر كثيــرة، لــم يمهلــه القــدر كــي يحقــق طموحــه فــي إكمالهــا     

  .والوفاء بها
، فهـي زميلـة   "هنوف" عن طريق ابنتي     -يا سيدي -عرفت فهد،   

  ".سارة"ابنته األميرة 
ــد     ــرة فـــي فهـ ــياء كثيـ ــوف عـــن أشـ ــت "األب"حـــدثتني هنـ ، وكانـ

، فهـو دائـم   )أنـا (ل فيه لم تكن موجودة في أبيهـا         تذكرني دائمًا بخصا  
يـشاركهم فـي    . السؤال عن أوالده، دائم القلق تجاه كل ما يتعلق بهـم          

في جدهم ولعبهم، في أتـراحهم وأفـراحهم، يمـنحهم الكثيـر        : كل شيء 
وعنــدما علمــت ابنتــي عليــاء   . مــن الحنــان، والكثيــر مــن دفــق المــودة   
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كــان ( أشــاد لــصغيرته ريمــا  بــأن فهــدًا قــد ) ســنوات10كــان عمرهــا  (
كوخـًا صــغيرًا فـي منـزلهم، وأنــه تـولى عمليـة بنــاء      )  سـنوات 8عمرهـا  

أخــوي  (الكــوخ ودهانــه بنفــسه، وبمــساعدة ســلطان وســارة وأحمــد       
، عيرتني عليـاء هـي األخـرى بفهـد، وذكرتنـي بمـا لـيس فـي مـن                    )ريما

  !خصاله، وهو إعطاء أوالده حقهم الالزم من وقته ومن عواطفه
، لم تكن معرفتي بفهد تتوقف قـط عـن النمـو، فرصـيدها             سيدي

 –الزاخر كان يرتفـع كـل يـوم منـذ أن عرفتـه مباشـرة عنـدما اخترتنـي              
ــا أحــس فهــد      –أنــت  ــة اليمامــة، فيومه ــر مجل ــسًا لتحري ــم  ( رئي وهــو ل

ــين مــن عمــره   ــأنني حــديث التخــرج مــن الجامعــة فــي     ) يتجــاوز الثالث ب
 فكـــان يـــسألني ويناقـــشني الخــارج، وأننـــي حـــديث عهـــد بالمــسؤولية،  

ويتفقدني، وظل على حاله ذاك كلما قابلني أو قابلته، وكلمـا هـاتفني             
إنه لم يقطـع عنـي أفكـاره وآراءه قـط، وعنـدما التقيتـه آخـر        . أو هاتفته 

 يكرر علي أسـئلته نفـسها   -يا سيدي -مرة في منزل خليل كردي، كان       
ة عـن منـت آخـر،    ، ولكن هذه المـرة كانـت األسـئل   "اليمامة"أيام مجلة   

  ". الوطن"صحيفة : هو
لقد أشاد بما يستحق اإلشادة، وأبدى مالحظاتـه علـى مـا كـان              

 الناصــح األمــين، - لمــن يعرفونــه-لقــد كــان فهــد  . يــستحق المالحظــة
وأجزم بأنني لست الوحيد الذي لم يكن يعد فهدًا مجرد صـديق، بـل          

  .كان يعده، فوق ذلك، أخًا
  خانا فهد،أجل يا سيدي، لقد فقدنا أ

ــه أن       ــا، ونــسأل الل ــاه بــصادق حبن ــا، وكفِّن غــسلناه بــدفق دموعن
ــشهداء         ــين مــع ال ــه فــي علي ــا ب ــة، وأن يجمعن يعوضــه فــي شــبابه بالجن

  .والصديقين والصالحين، برحمته إنه سميع مجيب
  .اصبر يا سيدي، فصبرك جميل، إن شاء الله
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 :فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

 بة الحوارهي.. هيبة الحضور

  
 -صـاحب الـسمو الملكــي األميـر فيــصل بـن فهــد بـن عبــدالعزيز      

 كنت ألتقيه كمـا يلتقيـه اآلخـرون مـن           -رحمه الله واسكنه فسيح جناته    
وكان دائمًا يمأل مكانـه، فـي هيبـة       . مثقفي بالدنا ومثقفي العالم العربي    

 ثـــالث - تحديـــدًا–الحـــضور، فـــي هيبـــة الحـــوار، لكننـــي ســـأذكر هنـــا   
أدنتني كثيرًا من المرحوم، وجعلتني أعرف عنه ما يعرفه كل  مناسبات  

  .المقربين منه

هي األسبوع الثقافي الخليجي، الذي أقـيم فـي         : المناسبة األولى 
هـ، فقد شرفني سموه بأن جعلني عضوًا في الوفـد        1402باريس عام   

وعــدا المــشاركة فــي فعاليــات   . الرســمي الــذي ترأســه لهــذه المناســبة  
ــاءات مــع       األســبوع، فقــد   ــه بعــض اللق ــد المرافــق ل عقــد ســموه والوف

المـسؤولين عــن الــشباب والثقافــة فــي فرنــسا، وأســتطيع أن أقــول بــأن  
الذي ال يرى فيصل بـن فهـد فـي مثـل هـذه اللقـاءات، مـن الـصعب أن            

إنه يعرفه أو يدرك جميـع مواهبـه، لقـد أثـار سـموه اهتمـام كـل          : يقول
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ى في روع الجميع بأن بالدنا من جلس إليه من الفرنسيين، بل لقد ألق
ليست نفطًا فقط، ولكنها فوق ذلـك بيئـة ثقافـة عريقـة، وأرض حـضارة                

أما أهلها، فهم على عكس ما يتردد عنهم في الميديا الغربية           . راسخة
من صـفات الـسفه؛ فهـم أصـحاب رسـالة، ولهـم دور ال يـستهان بـه فـي                     

لقــد كــان . تــشكيل التــصور الــصحيح لمــستقبل الــشرق اإلســالمي كلــه 
وقــد قــال . فيــصل بــن فهــد مــلء البــصر، ومــلء العقــل، ومــلء الفــؤاد 

للفرنسيين في أحاديثه معهـم، وفـي تـصرفاته فـي بالدهـم، مـا لـم يقلـه            
وقد امتألت غبطة وسعادة؛ ألنني أدركـت أننـي لـم أكـن             . كثيرون غيره 

ـــذه       ــي هــــــ ـــه فـ ــه عليـــــ ــذي عرفتـ ــدار الـ ــد بالمقـ ــن فهـ ــرف فيـــصل بـ أعـ
فقــد كــان حقــًا يمــأل المكــان هيبــة فــي الحــضور، وهيبــة فــي  . المناســبة

  .الحوار

وقد تكررت فرصتي هذه للمرة الثانية فـي مـؤتمر وزراء الثقافـة         
ــي عــام       ــد ف ــدول اإلســالمية، الــذي عق ــاط فــي   1998لل ــة الرب م بمدين

المغــرب، إذ شــرفني ســموه مــرة أخــرى بــأن أكــون عــضوًا فــي الوفــد       
 -رحمــه اللــه-لقــد كــان ســموه . بةالرســمي الــذي ترأســه لهــذه المناســ 

كعادتــه نجــم تلــك التظــاهرة الكبيــرة بــال منــازع، داخــل قاعــة المــؤتمر    
الكل ينتظـر مـا يقولـه فيـصل بـن فهـد، والكـل يـصغي إليـه،           . وخارجها

والكل يعيره جميع حواسه وأحاسيسه، لـيس فقـط ألنـه يمثـل المملكـة           
ســتراتيجي، العربيــة الــسعودية بمــا لهــا مــن ثقــل تــاريخي وسياســي وا   

ولكــن أيــضًا ألن الرجــل نفــسه ظــل دائمــًا بــالغ الهيبــة، هيبــة الحــضور،  
ففيصل بن فهد عندما يريد أن يحقـق شـيئًا مـا، ينفـك           . وهيبة الحوار 

يكافح ويناضل إلى أن يصل إليه، وسالحه دائمًا هـو سـالمة المنطـق،           
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فـإلى جانـب حـدة ذكائـه، وبـالغ حنكتـه، فإنـه يـتمكن مـن            . وقوة الحجـة  
وأتــذكر فــي . افــة ذات طــراز رفيــع، والســيما فــي التــاريخ والــسياسة ثق

ســفير (المناسـبة نفـسها، أن أقـام الــصديق الـدكتور عبـدالعزيز خوجـه،      
، حفـل عـشاء خاصـا فـي     )خادم الحرمين الشريفين فـي المغـرب آنـذاك    

بيتــه؛ احتفــاًء بــسمو األميــر فيــصل بــن فهــد، فحــضر العــشاء ثلــة مــن   
ى رأسهم المؤرخ المغربي المعـروف الـدكتور        كبار مثقفي المغرب، وعل   

لقد أخـذ فيـصل    . محمد بن شريفة، واألستاذ محمد برادة، وغيرهما      
بن فهد أكثر وقت اللقاء، وهو يتنقل من تـاريخ الجزيـرة العربيـة، إلـى       
تــاريخ األنــدلس، إلــى تــاريخ المغــرب نفــسه؛ ممــا أثــار دهــشة الحــضور 

حــداث، المــدرك لتفاصــيلها،   مــن المثقفــين المغاربــة، فهــو العــارف لأل    
ــد      ــراحة أحـ ــا صـ ــا، وقـــد قالهـ ــتكناه نتائجهـ ــا واسـ ــادر علـــى تحليلهـ القـ

إن : "الحضور موجهـًا كالمـه إلـى الـسفير الـسعودي بعـد نهايـة اللقـاء            
  ".أميركم هذا أمير مشرف يا سعادة السفير

لــم أر إال القليلــين جــدًا ممــن هــم فــي مواهــب فيــصل بــن فهــد      
  .يد المكان، وسيد الحواروقدرته على أن يكون هو س

أما المناسبة الثالثة التي أدنتني من سـموه، فهـي عنـدما شـرفني        
 باختيــاري رئيــسًا للوفــد الــسعودي الــذي أحيــا أســبوعًا   -رحمــه اللــه-

ثقافيـــًا ســـعوديًا فـــي الجزائـــر، وكـــان األســـبوع يومهـــا حـــديث وســـائل 
ــالم المحليـــة والعربيـــة   ــدد أعـــضاء الوفـــد حـــوالي مئـــة      . اإلعـ كـــان عـ

وخمــسين شخــصًا، مــن محاضــرين، وشــعراء، وعلمــاء، وموســيقيين،    
كان فيصل بن فهـد يعـرف شخـصيًا معظمهـم، بـل      . وفنانين تشكيليين 

إنه هو الـذي اختـارهم ليقومـوا بتقـديم بالدهـم إلـى الـشمال األفريقـي            
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 من األحكام - حتى في البلدان العربية-التقديم الصحيح، فنحن نعاني 
 وبعــد أن أوضــح لــي ســموه أهــداف األســبوع   .الــسبقية غيــر المنــصفة 

الثقافي، وما يجب أن نصل إليه من نتائ، كلفني بأن أتحدث عـن كـل     
ــى الجزائــر،          ــي أقلتنــا إل ــد فــي الطــائرة الخاصــة الت هــذا ألعــضاء الوف

أن المهمــة : "ووجهنــي بــأن أنقــل إلــيهم رســالة شخــصية منــه فحواهــا   
نين فـي نقـل الـصورة       التي نحن ذاهبون من أجلها تتطلب أن نكون أمي        

الـــصحيحة للثقافـــة فـــي بالدنـــا، وهـــي صـــورة تليـــق بنـــا، وتـــتالءم مـــع  
  ".تاريخنا، ومع رسالتنا في هذا الكون الفسيح

ــًا        ــذا، بــل كــان يومي طيلــة أيــام المناســبة   –لــم يكتــف ســموه به
 على الطرف اآلخـر مـن الهـاتف، يـسأل وينـاقش ويـستمع إلـى                  -السبعة

اطات المختلفة، التي شملت أكثر مـن       أدق التفاصيل عن مجريات النش    
كـــان وهـــو فـــي الريـــاض، يعيـــد تقـــويم النتـــائ . عـــشر مـــدن جزائريـــة

 قلقـه الـدائم الـذي ينتهـي         -كلها-ليفاجئنا بتوجيهات جديدة، ينتظمها     
دائمًا إلى ضرورة أن تظهر بالدنا بمظهرهـا الـصحيح المنـصف، وكـان          

ب، وفــي الــشعر، شــديد االغتبــاط بــالمنجز الثقــافي الــسعودي فــي األد 
كان هو الـذي  . وفي التشكيل، وفي الفلكلور بمختلف صنوفه وأشكاله    

صنع أحداث األسـبوع الثقـافي فـي الجزائـر، كمـا هـي عادتـه دائمـًا فـي                
ــا       ــبالده فيهـ ــون لـ ــان يكـ ــي أي مكـ ــة فـ ــة المماثلـ ــداث الثقافيـ ــنع األحـ صـ

  .مشاركة أو حضور

 هي -كانفي أي م –إن من طبيعة النشاطات الرياضية، أن تكون        
األكثــر جماهيريــة، وبالتــالي األكثــر تــرددًا فــي وســائل اإلعــالم، ولــيس    
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صحيحًا أنها كانت تتفوق في االهتمام عند فيـصل بـن فهـد علـى الهـم       
الثقافي، فقد كان يعطي هـذا الجانـب مـا يـستحقه مـن الوقـت والجهـد              

ــدعم   . والمــال فــي داخــل المملكــة وخارجهــا    ــع يعــرف مــدى ال والجمي
ذي يقدمـه سـموه للمؤسـسات الثقافيـة، وال سـيما مـا يقـع         المستمر ال 

. منها تحت مسؤوليته، مثل األندية األدبية وجمعيـات الثقافـة والفنـون           
والجميــــع يعــــرف المــــستوى المــــشرف للمــــشاركات الــــسعودية فــــي       

  .المنتديات والمحافل الثقافية في الخارج

دخـل  كان آخر لقاءاتي بفيصل بن فهد في إحدى المـرات التـي أُ   
فيهــا المرحــوم الملــك فهــد بــن عبــدالعزيز إلــى المستــشفى التخصــصي  
بالرياض، قابلت سموه وهـو ينـزل مـن سـيارته عنـد بـاب المستـشفى،                

 أن ممـا يـشغل بالـه، هـو تمثيـل       - رحمه الله  -فكان مما أفضى به إلي      
المملكة في االتحادات العربيـة للكّتـاب واألدبـاء، وهـو يفكـر فـي بعـض             

 -قد أنها مناسبة لذلك، فهو يـدرك أننـا أصـبحنا اليـوم             الصيغ التي يعت  
 فـي حاجـة إلـى حـضور أقـوى وأشـد رسـوخًا              -أكثر من أي يوم مـضى     

ــا        ــل محيطنـ ــي، بـ ــا العربـ ــي محيطنـ ــة فـ ــة والثقافيـ ــل الفكريـ ــي المحافـ فـ
سـنرتب لقـاء عنـدي فـي منزلـي فيمـا بعـد              : اإلسالمي كله، ثم قـال لـي      

  .لنتحدث في هذا بعمق أكثر

ل بـن فهـد هـذه الـدنيا، ونحـن جميعـًا نعـرف بـأن           لقد ترك فيـص   
  .كثيرًا من طموحاته وتطلعاته لم تتحقق

  .كان الفارس الذي ال يتعب
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فقد مات وهو ما زال فوق حصانه، لم يترجل، ولـم يـدع سـيفه            
 .من يده، ولم يسند رمحه إلى الجدار، مات في الميدان
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 كازانوفا

 ال ينسى حذاءه إذا رحل
  

نــداء يــسيل علــى رموشــه كــالحلم   ! نيــه نــداء قــاهر كــان فــي عي 
  !.. كانت الكلمات ترقص فوق لسانه أجمل عروض البالية!..األخضر

ــاطير،      ــبهن األسـ ــساء تعجـ ــة، والنـ ــطورة، أو كالخرافـ ــان كاألسـ كـ
  !.. وتخلب أذهانهن الخرافات

" فـك "األلغاز و" حل"كان كاللغز وكاألحجية، والنساء يعجبهن    
  !األحاجي

  !ى حذاءه إذا رحلكان ال ينس
كــان يعــرف كيــف يخــاطبهن، ولهــذا كــن يــستمعن إليــه بإنــصات،   
وبدوره تحول في أفواههن إلى قـصيدة عذبـة ال يمـل ترديـدها، وإلـى                 

كان ينظر في كل االتجاهات دفعة واحـدة،  . مدى من العشق ال ينتهي  
  !ككل أصحاب المغامرات والليل والخطر

شــتى أنحــاء الــدنيا، كمــا  كــان ينتقــل ذكــره مــن فــم إلــى فــم فــي   
تنتقل الفراشة من شجرة إلى أخرى في المزرعة التي ال تعـرف الـوهن        

  !وال القحط
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كان اسمه يسري بين السنين، كما تسري الساقية الـصافية فـي            
كـان فــي مهجـة أوروبـا كوابـل الــصيف     !.. هـدوء تحـت األوراق الجافـة   

ى الرسـائل   إحـد " البندقيـة بإيطاليـا   "كـان فـي     ! على األرض المزروعة  
كانـت  !.. الغرامية المهملة، والتي تتجدد فيهـا عبـارات الويـل كـل عـام            

ــي الغــصن          ــاة ف ــق الحي ــق فيــه، كمــا تتفت حــرارة المــزاج اإليطــالي تتفت
وكان يـسرق مـن   . الغض، أو كما تتفتق النجوى في قلوب المسافرين    

. ليالي باريس، وفيينا، وجنيـف، وامـستردام ،ومدريـد أجمـل لحظاتهـا        
كـان فيهـا كـالطيف الهـادئ     ! ن فيها كالسعادّة كـان فيهـا كـالعطر   لقد كا 

  !الذي يتمنى كل الناس أن يمر يخيالهم
!.. ، رمز النجابة، والهوى، والخطر    "كازانوفا" اسمه باختصار   

  !شغل أوروبا والعالم كله منذ قرنين ونصف
يتحمل عندهم كل قصة حب مجهولة النسب، كما كان قيس بن          

 كل رواية غرام نسجها   - من جهته  -العربي يتحمل   الملوح في الشرق    
الخيـــال، وأحكـــم خطواتهـــا وعقـــدها ومفاجآتهـــا التـــصور الـــصحراوي   

  !المديد
يعطونـــه هنـــا مـــن صـــفات التـــرف والمتعـــة مـــا كـــان يـــزين محيـــا 

عمـر بـن أبـي ربيعـة،      : المخزومي، الذي كانوا يسمونه في شعاب مكـة       
ــه بـــ  وال-رضــي اللــه عنــه -وكــان يــدعوه ابــن العبــاس    أبــي "مقربــون من

  ".الخطاب
الـذي يبيـع    " الولـد الـشقي   "أنـه   " كزانوفـا " الناس يعرفون عن    

كــل شــيء مــن أجــل أن يــدعم خطوتــه عنــد النــساء، ولكــنهم قليلــون      
أديب المع، كان يجيد الالتينيـة،     " كزانوفا  " أولئك الذين يعرفون أن     

اه فــي وكــان يحمــل شــهادتي دكتــور. واألغريقيــة، والعبريــة، والفرنــسية
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أو علـم الكـون، وكـان عـازف         " الكوزموغرافيـا "الحقوق، وكان عالمًا بـ   
  !كمان من طراز ممتاز

ــان    ــي الـــذي كـ ــافي والفنـ ــه " يـــستولي"هـــذا المـــستوى الثقـ عليـ
ــهرة       ــان شـ ــرًا لطغيـ ــه؛ نظـ ــانوا يعرفونـ ــذين كـ ــم الـ ــون هـ ــا، قليلـ كزانوفـ
 المغامرة والعشق فيه، على شهرة الفن واألدب، إلى درجـة أن مـؤرخي    

األدب األوروبي يبخلون عليه بمكان معتبـر بـين أدبـاء ومفكـري القـرن              
، وهــو الــذي يكتــب لــه األميــر  )م1725ولــد فــي العــام (الثــامن عــشر، 

ــه، : "عـــن أحـــد أجـــزاء مذكراتـــه هـــذه العبـــارة  " لينـــي" أضـــحكني ثلثـ
إنـــك تتفـــوق بـــه علـــى    . وأثـــارني ثلثـــه، وجعلنـــي أفكـــر ثلثـــه األخيـــر     

  ".مونتين
لى مـؤرخي األدب هـذا الجحـود المجحـف فـي            وهناك من ينكر ع   

، الـذي   "دومينيـك فرنانـداي   "حق كزانوفـا، ومـن بـين هـؤالء الروائـي            
الشهرة العالمية لكزانوفا لـم تهيـئ لـه مكانـة بـين كبـار الكّتـاب                 : "يقول

فــي القــرن الثــامن عــشر، فــنحن ال نكــاد نجــد لــه ذكــرًا، ال فــي الكتــب      
وفا قرئ كثيرًا، ولكنـه بقـي فـي         كزان. المدرسية، وال في تواريخ األدب    

  ".قائمة القراءات المسلية غير الجادة
  . طغت شهرته كرجل حب ومغامرة على شهرته كرجل أدب

ــب         ــرة يكت ــه األخي ــي مراحــل حيات ــذات ف ــا، وبال ــان كزانوف لقــد ك
وكـان  . بدون انقطاع؛ ألنه كان يجد في الكتابة سـلوى لهمومـه وفقـره     

 وتجاربه، إذ كان يومهـا يعمـل مكتبيـًا       يجد الوقت الكافي لكتابة أفكاره    
وفــي هــذه الفتـرة بالــذات أصــدر أكثــر  ". وادلـستن "فـي قــصر الكونــت  

ــع    ــت توقيـ ــن مؤلـــف تحـ ــة األدب "مـ ــي جمهوريـ ــواطن فـ ــب  "مـ ــم كتـ ، ثـ
  .مذكراته، وقد بلغ مخطوطها أكثر من أربعة آالف صفحة



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 412

كــل أعمــال كزانوفــا تلقفتهــا أيــدي الــسنين، وأمــا مــا بقــي منهــا     
فهـــو مقـــروء فـــي شـــتى أنحـــاء الـــدنيا، ولكـــن بعـــض النقـــاد         اليـــوم، 

والمؤرخين يصرون على تجاهله، أو وضعه فـي قائمـة كتـاب التـسلية،       
دائرة المعـارف   "مع أن هناك آخرين يفضلون بعض أعماله، حتى على          

  .لفولتير" الفلسفية
كزانوفا بوصفه ظاهرة أدبية، ال يقف عند كونه كاتبًا ذا تجـارب      

 مــن المؤلفــات، وال عنــد كونــه كاتبــًا مقــروءًا فــي كــل شـيقة، ولــه عــدد 
 موضـوعًا مثيـرًا   - في حد ذاته-مكان؛ بل يتعدى ذلك إلى كونـــــه هو       

للكتابــة، ولإليحــاء، ولالســتعارة، وخــصوصًا الجانــب األســطوري فــي       
فكزانوفـــا اليـــوم بالـــذات بطـــل ملحمـــي، وبطـــل أســـطوري  . شخـــصيته

مواقـف الغـرام فـي كتابـاتهم، بـل إن      يأخذه الشعراء والكتاب رمزًا لكل   
ــه أو مــسرحياته      ــه بطــًال لروايات وكــل هــذه  . مــن هــؤالء مــن يجعــل من

ملهمـًا  "األشياء كثفت فيه جانبه األسطوري، أو أنها بـاألحرى جعلتـه            
، حتـى أننـا نكـاد نقـول بأننـا ال نعلـم تمامـًا أكانـت           "للكوميديا والشعر 

ا التكثف األسطوري، هو شهرته سببًا في تكثفه األسطوري، أو أن هذ      
، "دون كيـشوت  "حاله لم يكن بعيدًا عـن       . الذي كان سببًا في شهرته    

أو غيره من الشخصيات التـي اتخـذت بـشذوذها، أو قولـوا بخروجهـا               
ــة أســطورية     ــاد والمــألوف، هال ــومي المعت ــتكلم عــن   . عــن الي ــدما ن فعن

أو عن كزانوفا، نحن فـي الواقـع نـضطر إلـى اسـتعارة      " دون كيشوت "
يــال غيــر طبعــي فــي تــصور أو تمثــل إحــدى هــاتين الشخــصيتين أو   خ

  .كلتيهما
تنبثق من صبره وجهـاده وإصـراره      " سزيف"وكما أن أسطورية    

وعذابه، فإن أسـطورية كزانوفـا تتحـدد فـي شـيء واحـد، هـو قـصص                  
الغرام الالمتناهية، وكل ما يتبع ذلك من ظروف، ومفاجـآت، وإدهـاش،       

ــائ، وب   ــارة، وأســباب، ونت ــا مــن صــفات      وإث ــه كازانواف ــع ب ــا يتمت ــل م ك
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، والجـاه، والـذكاء، والــشجاعة،   )فـي بدايـة حياتـه   (كالمغـامرة، والمـال   
  .والفصاحة،واللباقة

، )الشهيرة فـي مدينـة البندقيـة      (أمه الممثلة المسرحية اإليطالية     
كانـــت ال تـــراه إّال فـــي أوقـــات قليلـــة متقطعـــة، وبعـــد أن أصـــبح صـــبيًا  

ــة الداخل  ــه المدرسـ ــراءة      تلقفتـ ــرف القـ ــي ال تعـ ــة التـ ــه األميـ ــة، وجدتـ يـ
وفــي الثامنــة مــن عمــره فقــد أبــاه، وفــي العــشرين مــن عمــره  . والكتابــة

أراد أن يكون عازف كمان في أشهر مـسارح إيطاليـا، ولكنـه تـرك هـذا       
، وأخذ يغدق عليه األموال، وكان "براغادين"بعد أن تبناه السيناتور 

  .شريكه في ثروته
ا أكثـر مـن مـرة، وهـرب مـن الـسجن أكثـر مـن              سجنوه في إيطاليـ   

  .مرة، سجنوه أيضًا في أسبانيا
ــاً     ــرًا، ويومــًا غني ــا، يومــًا فقي يومــًا محمــًال  . دار فــي مــدن أوروب

طـردوه  . بالديون، ويومًا يقذف الذهب إلـى الـشارع مـن نوافـذ غرفتـه             
تنكـر فـي    . ، كمـا يـسميها هـو      "المدينـة الـساحرة   "مرتين مـن بـاريس،      

ذهـب إلـى فلورانـسا،    .  بأسماء مختلفة كثيرة غير اسمهأكثر من مكان  
ولكن البوليس قال بأنه غير مرغوب في بقائه، فقد كان طيشًا مكتمًال            

  .ال تحتمله المدينة
كــان يومــًا ســيدًا ذا خــدم وحــشم، ويومــًا صــعلوكًا ال فوقــه وال  

، ويومًا مكتبيًا بـسيطًا فـي أحـد القـصور           "شوفالييه"كان يومًا   . تحته
  .روبيةاألو

كازانوفا أيضًا كان مشهودًا له بالفصاحة واللباقـة والـذكاء، إلـى            
أنــا : "جانــب أنــه كــان شــديد الثقــة بنفــسه واالعتــداد بهــا، يقــول هــو    

أشــعر بــأنني : "ويقــول كـذلك ". حـصان أصــيل وشـيق، وطــائش أيـضاً   
ــى عمــل كــل شــيء       ــادر عل ــد   . خلقــت لكــل شــيء، ق ــه عن وعــن حظوت
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لجمـال، أو الوسـامة، ولكنـه شـيء آخـر           لـيس مردهـا ا    : "النساء، يقول 
  ".أثمن من ذلك ال أدري ما هو؟

كـل هـذه األشـياء كانـت تـشكل الظـروف اإليجابيـة التـي تــشكلت         
وتكونـت فيهــا أســطورة كزانوفـا، وهــي أســطورة كانـت تمــأل خيــال كــل    
ــا، بــل خيــال كــل شــباب العــالم، حتــى أن كزانوفــا الحــب        شــباب أوروب

يـح كزانوفـا الحقـوق، وعلـم الكـون،          والعشق أذهب من عقـول النـاس ر       
  .واللغات، واألدب

ــر مــن روايــة كتبهــا الروائيــون بــوحي مــن حياتــه، وســيرته،          أكث
التـي دعاهـا    " فرنانـداي "وأيامه الحافلة بكـل شـيء، ومـن ذلـك روايـة             

  ".بوربورينو"بـ
أكثر من مخرج ومن منت سينمائي قدم لعشاق الـسينما أفالمـًا            

، ومـن ذلـك فـيلم    "البطـل الملحمـي   "ا هـي    كانت شخصية كزانوفـا فيهـ     
، وكانوا قد استخرجو الفيلم من األجـزاء   "التجارب األولى لكازانوفا  "

هــذا الفــيلم يحمــل اســم أحــد كبــار المخــرجين    . األولــى مــن مذكراتــه 
  ".لويجي كومينسيني"اإليطاليين، وهو 

كل تفاصيل حياة كزانوفـا المدهـشة خلقـت منـه هـذه الشخـصية        
تي تولدت عنها أعمال أدبية رائعة وشـيقة، تحتـل مكانـًا            األسطورية، ال 

  .بارزًا في المكتبة األدبية
كازانوفا لم يكن أديبًا فقط ، بل لقد كان فوق ذلك إيحـاءًا فنيـا            

وهـو  . وأدبيًا، كان رمزًا، واستعارة معبرة تستهوي الـشعراء والفنـانين   
فـي ثقافــة  مـا يـزال مـادة أدبيــة تتجـدد كـل يــوم؛ ألنـه مـا يــزال يحـتفظ         

  !أوروبا االجتماعية برمز العشق الذي ال يعرف الهزيمة
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 :لوركا

 "ليس لنا إال أن نتبعه"

  
إذا كــان البــد مــن الكــالم عــن فــضاءات للــشعر فإنــه مــن الظلــم      

فـي أبعادهـا اإليحائيـة أو اإللهاميـة، فيتوجـب أن      " اللغـة "اختزالهـا فـي   
 زخمهـــا وهـــي القـــصيدة فـــوق الـــورق، أو" جـــسد"يـــضاف إلـــى ذلـــك 

فكـل ذلـك يـدخل    . ونغمات ووقفات وإستئنافات" أصوات"تتحول إلى  
فــي عــالم القــصيدة أو هــو محــسوب ضــمن شــروطها كــي تــستنفد كــل  

ومــن الــذي يــستطيع أن يخــرج . إمكاناتهــا، وكــي تفــضي بكــل أســرارها
تلك األمور من عوالم الشعر أو من شروطه إذا كان الشعر نفـسه هـو             

 يكـون عـصفورًا، أو فراشـة ملونـة، أو امـرأة          فضاء غيـر محـدود، فقـد      
قـاهرة، أو نهــرًا مـستطيًال ال يتوقــف عـن االمتــداد، أو صـوتًا مخــضًال     

  . ثريًا مفعمًا بالمعاني
وهو كل شيء مدهش، وهو " فوق العادة"الشعر هو كل شيء 

كل شيء يجعلنا نفكر ونتساءل ونحلم، وماذا فـي ذلـك عنـدما نـدخل      
  . وهيئته ممددًا على الورقضمن عالمه شكله وقوامه

معنى " كيفك أنت"إن صوت فيروز مثًال هو الذي جعل لكلمات    
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غير معناها، ودهشة غير دهـشتها، بـل إن تلـك الكلمـات بـدون فيـروز          
هـــي نـــصف شـــعر، أو ربـــع شـــعر، وربمـــا أن هنـــاك مـــن النـــاس مـــن          
سيخرجها من الشعر كلـه، فوجـود ذلـك الـصوت هـو نـصف القـصيدة،               

ألن الـشعر هنـا   . عها، والقصيدة عمل غير مكتمـل بدونـه  أو ثالثة أربا  
هو فيروز والكلمـات، معـًا وسـويًا، وال فكـاك لواحـد عـن اآلخـر، ألننـا             
استقبلناهما ألول مرة مجتمعين متحدين متالئمين متالحمين، مصيرًا   

  . وقدرًا وموتًا أو حياًة
الــشاعر األســباني لوركــا، كــان يفــضل أن ينــشد أشــعاره بنفــسه،  

ــ ــروح المبدعــة       ألن ــه عــن ال ــي مقالت ــذكر ف ــد، كمــا ي ــشعر "ه يعتق أن ال
، ومثله كان يفعـل تومـاس الـذي كـان     "بحاجة إلى ناقل، إلى كائن حي    

مغرمـــًا، بمقتـــضى عـــدنان بغجـــاتي، بتوصـــيف أقـــصى معنـــى يمكـــن أن  
  .تقدمه الكلمة من خالل جرسها

لوركا في إلقائه لشعره كان يمتحن قدرة ذلك الشعر، كما يقـول         
ومعاصــروه كــانوا يعرفــون . جــاتي، علــى التــأثير أكثــر مــن مطبوعاتــهبغ

عنه هذه الحقيقة، فهو مفتـون بمـشاهدة مـا تفعلـه كلماتـه فـي النـاس،                  
هو كان يـدرك إمكانـات هـذا التـأثير الحـسي علـى الجمهـور ألن لوركـا           
لم يكن شاعرًا فقط، بل كان ممثًال أيضًا، في البعد اإليجابي للتمثيل، 

 علـى البيـانو كـذلك، وهـذه أمـور مـن شـأنها أن تـسهم فـي             وكان عازفاً 
خلق حواس مرهفة، أو هي تزيد فـي درجـة حـساسيتها وهـذا بالتـالي                
ينعكس على قدرات الشاعر في قيـاس مـواطن التـأثير فـي اإللقـاء، بـل        
لعــل هــذا هــو الــذي أعطــى لوركــا الثقــة أو اإلصــرار علــى إلقــاء شــعره  

  .  مكتوبًا على ورقعلى الناس، وعدم االكتفاء بكونه
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إن لوركا، هكذا، يريد أن يكمل عوالم شعره، ومن تلـك العـوالم    
يريد أن تستنفد قـصيدته كـل   . صوته، أو نغماته ووقفاته وإستئنافاته    

  . إمكاناتها، وأن تفضي للجمهور بكل أسرارها
كان لوركا يتدفق بـشحنة     "يقول عنه الشاعر رفائيل البترالبرتي      

ة والفتنـة، ويلـف مـستمعيه بجـو أخـاذًا مـن الـسحر          من الرقـة الكهربائيـ    
فيأســــرهم، حــــين يتحــــدث، أو ينــــشد الــــشعر، أو يرتجــــل مــــشهدًا       
مــسرحيًا، أو يغنــي أو يعــزف علــى البيــانو، فحيثمــا حــل لوركــا وجــد     

  ". بيانو
ــاليناس    ــدرو سـ ــشاعر بـ ــه الـ ــول فيـ ــد   : "ويقـ ــو العيـ ــان هـ ــد كـ لقـ
  ".  والبهجة، يشع علينا، وليس لنا إال أن نتبعه

وليس على شعراء القصيدة الحديثة مـن حـرج فـي أن يـروا فـي                
وهــي " إلقائهــا"شــكل القــصيدة موزعــة علــى الــورق طريقــة مــن طــرق  

  . طريقة صامتة ولكنها طريقة على كل حال
لعــل هــذا أمــر يخــرجهم مــن مــأزق الفهــم المباشــر الــذي يطلبــه     

أني النــاس بــل ربمــا كـــان اإللقــاء أحيانــًا عائقــًا فـــي وجــه الفهــم المتـــ        
والمتأمل الذي يأخذ على عاتقـه محاولـة اكتـشاف العالقـات الجديـدة              
التي أنشأها الشارع بين الكلمـات، والعالقـات بـين الكلمـات هـي الزمـة              

  . بارزة من لوازم الشعر الحديث
فقـد فطـر علـى الرغبـة فـي أن يفهمـه كـل          "لوركا لم يكن كذلك،     

ا حققــه بــال النــاس، ويحبــه كــل النــاس مــن خــالل شــعره، وهــذا هــو مــ   
ريب، فحتى الذين ليس لهم ميول أدبية يفهمونه، وإن لم يفهموه تمام    

  ". الفهم فهم على األقل يحسون ما يقول الشاعر
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األداء الـــصامت وهـــو يخـــتص : همـــا أداءان مـــن أداءات الـــشعر
بقصيدة يكتمل عالمها بالكتابة، وبطريقة الكتابة، موزعـة علـى الـورق،     

لـصامت وهـو للـشعر الـذي ال يكتمـل عالمـه       واألداء الحسي أو غير  ا     
  .إال في فم كفم لوركا، أو حنجرة كحنجرة فيروز
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 :مؤيد الجنابي

 الهائلة .. ماكينة الموت

  
مشكلة مؤيد الجنابي أنه عربي، وأنه عـالم، والجمـع بـين هـاتين              

  . الصفتين جريمة اتفق العرب المعاصرون على أن يكون حدها القتل
. جنابي عربي وعالم، فقد قتل في عمـان قبـل أيـام        وألن مؤيد ال  

فالعرب اعتادوا على قتل أبنائهم من العلماء، أو على األقل تهجيـرهم          
  . وتطفيشهم من بالدهم

إن المرموقين هم غالبًا أولئك الذين فـي المقـابر، تحـت التـراب،             
أو في السجون، أو في المهجر في بالد الله الواسعة، نحـن أمـة تأكـل             

  . ا، وال تخشى أبدا شيئًاأوالده
مؤيد الجنابي واحد من قائمة طويلة من العلماء الذين سقطوا    
جمــيعهم برصاصــنا نحــن، وهــو أيــضًا واحــد مــن مئــات اآلالف الــذين     
لفهم الظـالم إلـى األبـد، وذلـك إن لـم يكـن عـن طريـق المـوت النهـائي،                   
 فعن طريق الموت المؤجل، أو الموت مع وقـف التنفيـذ، بالـسجن، أو             

  .بالطرد إلى خارج الوطن
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ــاه     ــد الـــذي قتلنـ ــالم العربـــي الوحيـ ــابي إًذا لـــيس العـ مؤيـــد الجنـ
ــدام حـــسين،     ــام صـ ــره كثيـــرون، والشـــك أن نظـ ــاك غيـ ــنا، فهنـ برصاصـ
ــًا كـــل التـــسهيالت      ــا دائمـ ــت تقـــدم لنـ ــشبيهة، ظلـ ــة الـ ــة الثوريـ واألنظمـ
الممكنة الستدعاء صورة المستقبل واستحـضارها فـي األذهـان، وهـي            

  .ا تالحظون جد مشرقة ومشرفة، والعياذ باللهصورة كم
إن النموذج الذي نقدمه للعالم عن أنفسنا، وعن حضارتنا، هـو        
ــًا         ــه ال وزن إطالق ــضًال عــن أن ــف، فف ــشاعة والحي ــة الب ــي غاي نمــوذج ف
ــي ألـــصقناها      ــن الـــسمات الراســـخة التـ ــإن مـ ــدنا فـ ــي، عنـ ــة اآلدمـ آلدميـ

واالقتتــال علــى قــصعة بمزاجنــا الحــضاري، ســمات العنــف، واإلرهــاب،  
  .الطموح السياسي

والحــق إن صــدام حــسين، أو النظــام فــي العــراق، لــيس الوحيــد   
ــيم          ــريس هــذه الق ــي تك ــي اإلســهام ف ــسياسية ف ــى خريطــة الرعــب ال عل

فهناك من الزعماء واألنظمة من ال يقـل بـشاعة عـن صـدام          . التاريخية
  .حسين ونظامه

ــس     ــز بـ ــضاري المتميـ ــزاج الحـ ــضًا أن المـ ــق أيـ ــف والحـ مات العنـ
ــارج      ــة خـ ــه إلـــى مختلـــف القـــوى االجتماعيـ ــاب، قـــد امتـــد لهيبـ واإلرهـ
السلطة السياسية المتعددة، فكـل يـوم يـسقط عـشرات الـضحايا بفعـل          
الضغط المستمر على ذلك المزاج، حتى انتهى األمر إلى اإلقـرار التـام             
ــم         ــي تحكـ ــشروط التـ ــة الـ ــي منظومـ ــرة مقبولـــة فـ ــل فقـ ــون القتـ ــأن يكـ بـ

  .هوتكيف" الحوار"
لقد أصبحنا دون أي مفاجأة أمام ماكينة هائلة للموت، تحصدنا 
كـــل يـــوم، فمـــاذا فعلـــت الحـــرب اللبنانيـــة باللبنـــانيين؟ ومـــاذا يحـــدث   
بالـــضبط فـــي الـــصومال؟ وكيـــف حـــال اإلخـــوة فـــي أفغانـــستان؟ ومـــن  
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يستطيع أن يتنبأ بما سيكون عليه حال اليمن؟ وكما تالحظون فنحن       
إلعـــدامات، أو التـــصفيات الفرديـــة، فـــي ال نتوقـــف هنـــا عنـــد مظـــاهر ا

الحركات والمنظمات التي أخذت على نفسها تطبيق العقوبات النهائيـة          
لقــد المحنــا فقــط إلــى الطحــن اليــومي فــي   . علــى خــصومها ومناوئيهــا 

أشــكاله الجماعيـــة، فــإذا أضـــيف إلـــى كــل ذلـــك مـــا يقــوم بـــه األعـــداء     
، فلكــم أن أنفــسهم، مــن ذبــح مــستمر للمــسلمين فــي يوغــسالفيا مــثالً  

تتصوروا كم من قبر هائل يفتح فمه في كل لحظة، ليتلقف القتلى من      
أبناء هذه األمة، بعضهم برصاص األعـداء، وبعـضهم اآلخـر برصاصـنا         

  .نحن
هـــل هـــذه المـــذابح المـــشينة تـــدخل فيمـــا يمكـــن أن نـــسميه بــــ  

  .الموت التي تطارد أمتنا في تاريخها المعاصر" لعنة"
لين عن بعض ما يحدث، لكننا، بـالحتم،        صحيح أننا لسنا مسؤو   

مــسؤولون عــن كثيــر ممــا يحــدث، فالجهــل موجــود، والتخلــف حقيقــة    
الجدال حولها، ومرة أخرى يخرج الغرب فـي صـورة الوصـي الحقيقـي              

الحضارة البشرية الجديدة، فيتدخل بالسالح لحمايتها     " فترينة"على  
ــصوم      ــى ال ــوش إل ــث الجهلــة والمتخلفــين، فيبعــث الجي ال لينهــر مــن عب

أهلهــــا علــــى االقتتــــال، وليكــــرههم علــــى أن يــــدعو للحيــــاة فرصــــتها، 
نعـم، األكـل،    . فيسمحوا ألنفسهم ولألطفـال باألكـل والنـوم واالبتـسامة         

  .يا أخي، بالش هذا كله على األقل
إن الـــشيء الوحيـــد الـــذي يـــربط بـــين قتـــل مؤيـــد الجنـــابي فـــي  

اليين علــى  عمــان، واضــطرار العــالم للتــدخل مــن أجــل إكــراه الــصوم       
الحياة، هو التخلف، أو هـو الجهـل، ومـا العـسكريتارية، أو مـا يـسمى                 
بحركــات التحريــر واإلنقــاذ، إال أغطيــة لــذلك التخلــف، وذلــك الجهــل،     
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وهمــا يتــدثران بهــا كلمــا اقتحمــا حياتنــا ليجعالهــا زادًا للمــوت، أو         
  .ليدفعاها إلى مقدمة دواعي الخجل المقيت المميت

نحــن أمـة فقـدت تمامــًا قـدرتها علــى أن    : مـاً لكننـا كمـا نقــول دائ  
  .تخجل، حينما تتكاثر حولها دواعي الخجل، والله المستعان
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 :مارسيل بانيول

 الذي قرأ الناس وقرأوه

  
 وهــو كاتــب روائــي مــن   !هــو أحــد أعــضاء األكاديميــة الفرنــسية  

ــه أبــرز  .  وهــو كاتــب مــسرحي مــن الدرجــة األولــى   !طــراز جيــد  يعدون
، وهــو مؤلــف، ومخــرج ســينمائي، يعدونــه   " كالســيك-يــو ن"كّتــاب الـــ

  .في السينما"  واقعية-نيو "المؤسس األول لـ
البيئـــة، والنـــاس، والواقـــع،   " يستـــشير"مارســـيل بـــانيول كـــان   

كانت مفكرتـه اليوميـة تمتلـئ بـصور كثيـرة لمـا             . والمناخ الذي يحيطه  
لكــن كــان مؤرخــًا و. يــراه شــغًال للنــاس، وهمــا للنــاس، وســلوة للنــاس  

ــوره      ــروي لجمه ــاآلخرين، يهمــه أن ي ــيس ك ــا -ل ــة م  أخالقهــم، - بطريق
كان يحبهم، ولهذا . ونفسيتهم، وطريقة، معاشهم، وضحكهم، وفرحهم  

كان يصر على أن يعطيهم من قلبه االنعكاس الـصادق لحيـاتهم، وكـان        
كـان يقـدم   . يعطيهم الطريقة األمثل لفهم مشكالتهم ومـشكالت زمـانهم   

: للماضي الذي اندثر أو سـيندثر، ولهـذا فهـو يقـول           لهم أيضًا صورة    
  ".أريد أن أقدم لكم شهادة متواضعة على عصر قد اختفى اليوم"

، كـان يقـدم للنـاس    "مـاريوس "عندما كتب مسرحيته المـشهورة     
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وســط فرنــسا (فــي فرنــسا، " الميــدي"أخلــص وأصــدق صــورة ألهــل  
 فـي رأس    تنحشر بـال هـوادة    " مرسيليا"ولقد كانت مدينة    ). وجنوبها

ــانيول       " مــاريوس" ــم مــن مارســيل ب ــذي كــان يفه بطــل المــسرحية، ال
نفــسه، الــذي هــو أحــد أطفــال هــذه المدينــة المخلــصين، فقــد ولــد           
بالقرب منها، ثم أمضى في شوارعها الـضيقة فـصًال مزدحمـًا بالنـشاط              

  .من طفولته، ثم صباه وشبابه
كـــان بـــانيول يـــؤرخ ألخـــالق أهـــل مرســـيليا،      " مـــاريوس"فـــي 

عهم، وعــاداتهم، ولهجــتهم التــي تتميــز عــن كــل لهجــات المنــاطق  وطبــا
  .الفرنسية األخرى باللين والرقة والريفية العذبة

أخــذ بــانيول علــى نفــسه أن يقــدم للنــاس وللتــاريخ نفــسية هــذا    
هــذا المينــاء الــذي ينحــشر بأهلــه،   . المينــاء القــديم ولهجتــه وأعرافــه 

 العــرب مـــن شـــمال  وبالتجــارة، وباألجانـــب مـــن كــل مكـــان، وال ســـيما  
" الميـــدي " إفريقيـــا، ولهـــذا فعنـــدما تـــودون أن تعرفـــوا منطقـــة الــــ       

  .روحها، لهجتها، أخالقها؛ أنصحكم بمتابعة أعمال بانيول: الفرنسية
كلما وقعت يدي على أحد أعماله األدبية، تذكرت فورًا األستاذ 

وكلمـا  ". قناديلـه "و  " مركازه"الشاعر أحمد قنديل، وتذكرت أيضًا      
ــ ــذكرت كــذلك      رأي ــانيول أو مــسرحياته، ت ــات مارســيل ب ت إحــدى رواي

الــسباعي والقنــديل   ". خــالتي كــدرجان  "األســتاذ أحمــد الــسباعي و   
لهما روح بانيول وواقعيته، ولهمـا أيـضًا اسـتعداده فـي نقـل الـصورة،                
واإلخــالص فــي صــياغتها، وتطويعهــا، واالحتفــال بهــا بطريقــة حيويــة     

ارب الناس، كل الناس، ولكن الفـرق  ساخرة تعمل على تقريبها من مش  
 كـسوبين، أمـا   -رحمهمـا اللـه  -بين كاتبهم وكاتبينا، هو أن هذين كانـا   

حيـــاة أهـــل " شـــرح"لــــ)  ســـنة79(بـــانيول فقـــد خـــصص كـــل حياتـــه  
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السباعي والقنديل لتقصيرهما مبرر وجيه جدًا، فـال سـينما          . مرسيليا
ي وئدت فـي  تالعلى الرغم من أن تجربة أحمد السباعي      . (وال مسرح 

ــذي اســمه    )عهــدهاأول  ــوع األدبــي ال ــم يكــن  "روايــة"، كمــا أن الن ، ل
بذي رواج في مجتمع يختزل مهمات السرد في هدف التسلية، وربمـا      
مــضيعة الوقــت، هــذا فــضًال عــن أن الكاتــب أو المبــدع ينــشغل عنــدنا    

، وهو في مجتمع غير قـارئ، ال يـستطيع   "لقمة العيش "بالجري وراء   
دره عليه فنه وإبداعه، أما بانيول فقد كان يطلب وده      أن يعيش مما ي   

ماليـــين النـــاس فـــي داخـــل فرنـــسا وخارجهـــا، كلهـــم يلتهمـــون أعمالـــه 
" نقـودهم "األدبية والفنية بشغف، وكلهم يـدرون عليـه مـن عطفهـم و              

ما يتخذه هو وسيلة للعيش، ودليًال على حبهم، وعلى رغبتهم فـي أن        
  !يستمر

لـه الــضرورة الملحـة فــي أن يــسخر   كـل ذلــك كـان يحيــي فــي داخ  
لقـد صـدقوا   . حياته وموهبته لهم؛ وفاء لحـبهم، واحتفـاًال بهـذا الحـب     

حــافًال يتهــادى  " جيــشًا"كــان يــشعر بهــم  . معــه، فــأخلص لهــم ولفنــه  
لقـد كـانوا يـذكون    . وراءه، يشد من أزره، ويدفعه من نصر إلـى نـصر       

و بمجـد  في داخله الرغبة فـي تحقيـق فتوحـات جديـدة يـسعد فيهـا هـ                
ــسباعي  . ، وينعمــون فيهــا هــم بلــذة الجــدة واالنتــصار    "الفــتح" أمــا ال

ظلـوا هـم   . والقنديل وأكثر كتابنا، فقد ظلوا هم القادة، وهـم الجنـود      
ينتــصرون فــال أحــد يــصفق   . الــسالح، وهــم زاد النــصر وزاد الهزيمــة  

ظلوا يحتسون مرارة   . النتصارهم، وينهزمون فال أحد يبكي لهزيمتهم     
  .النعزال في مجتمع غير قارئ، ظلوا كتابًا بال جمهورالوحدة وا

، يـؤرخ ألخـالق مجتمـع    "قناديلـه "، وفـي   "مركـازه "القنديل فـي    
ويتحدث عن طريقة أو طرق للعيش في جيـل زال أو يكـاد          . ولنفسيته
  .أن يزول



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 426

، وغيرها مـن قصـصه األخـرى،       "خالتي كدرجان "والسباعي في   
ان فـــي طريقـــه إلــــى   يحـــصي أخـــالق وتجليـــات جيـــل انقـــرض، أو كـــ      

يقــص . يرصــد عــادات وأعــراف ألجــداد قــد ولــوا وذهبــوا . االنقــراض
حكايـة أيــام بقيــت لنــا كــالحلم، يــصور روح ســنين الروشــان، والحنــاء،  

ــاب، والفلكــة  ــة    . والطرحــة، والكتِّ ــك لــو وجــد االهتمــام والعناي وكــل ذل
والمواصــلة لــشكِّل مــادة أدبيــة وفنيــة ومــسرحية وتاريخيــة لهــا شــأنها    

د الـــذين يقـــدرون ضـــرورة معرفـــة أخـــالق األجيـــال وثقافـــاتهم فـــي عنـــ
  .تفسير التاريخ والحضارة، وطريقة فهم الحياة

بانيول قرأه الناس، وأحبوه ومشوا وراءه؛ ألنه كان مخلـصًا فـي         
تصوير مجتمعهم، ولهجة جيلهم، واألجيال التي سـبقته سـاروا وراءه،       

ار فــي عملــه كأســتاذ  حتــى وجــد أنــه لــم يعــد هنــاك ضــرورة لالســتمر    
ــه       ــم، ولموهبتــ ــرغ لهــ ــتقال وتفــ ــزي، فاســ ــي األدب اإلنجليــ ــساعد فــ مــ
وإبداعه، فكان يكتب يوميًا بمعدل ست ساعات بـدون انقطـاع، ولهـذا       

ــم     ــدما يقــال لك ــن تــذهلوا عن ــب أجمــل وأعظــم مــسرحياته    : ل : إنــه كت
وهاتــــان  . فــــي مــــدة ثالثــــة شــــهور فقــــط     " مــــاريوس "، و "توبــــاز "

نطلقــًا مهمــًا ومكــتمًال فــي حياتــه األدبيــة، ومــع   المــسرحيتان تمــثالن م
ذلك فقد كتبهما في هذه المدة التي تبدو قصيرة جدًا، إذا ما قيست          

وقـد قـدمت    . بضخامة المـسرحيتين كعملـين أدبيـين مـن طـراز متقـدم            
هاتان المسرحيتان على أشهر المسارح الفرنسية وأكبر ها، ثم ُأخـرج           

ــا يعرضــا   لقــد . ن فــي كــل عواصــم الــدنيا  منهــا فيلمــان ســينمائيان كان
توصــل بــانيول إلــى تنفيــذ هــذين العملــين األدبيــين البــاهرين فــي مــدة   
قصيرة، ليس ألنه كان موهوبًا فقط، ولكن فـوق ذلـك كلـه النعـدام كـل              
مــا يمكــن أن يــشغله عــن تطويــع موهبتــه، وترويــضها، واالهتمــام بهــا،  

ــى  ــا إل ــة"ليحوله ــاج، ف   ". طاق ــان  كــان يجــب أال يتوقــف عــن اإلنت قــد ك



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 427

األول جمهــوره، والثــاني موهبتــه،  : لبــانيول فــي حياتــه اهتمامــان فقــط  
  .ولهذا كان له إنتاج بارع ومدهش

لم يستقبل الناس مارسيل بـانيول بأذرعـة مفتوحـة منـذ أن ولـ            
فقــد مــر بالمراحــل نفــسها التــي يمــر بهــا كــل     . بــاب األدب والمــسرح 

لتـــساؤل، ثـــم التـــساؤل، ثــم ا : كاتــب موهـــوب فـــي أول طريقــه الـــشاق  
  .التساؤل، ثم دخوله إلى نادي الموهوبين أو المبدعين

 مجلة أدبية في مرسيليا، مدينة  - وعمره ستة عشر عاماً    -أنشأ  
كان يتعاون معه فـي كتابتهـا وإصـدارها         ". فورتونيو: "صباه، أسماها 

، وأيــضًا الــشاعر الفرنــسي   "غاســتون مــوران : "أقــرب أصــدقائه إليــه  
  !لناس لم يحفلوا بها، فاندثرت وماتت، ولكن ا"مارسيل غرا"

لــم يجــرؤ علــى كتابــة أول مــسرحياته منفــردًا، فاشــترك معــه فــي   
. ، وهي األخرى لقيت ما لقيته المجلـة مـن حتـف      "بول نيفو : "كتابتها

. النقــاد اســتقبلوها بالترحيــب، ولكــن الجمهــور رفــضها وأعــرض عنهــا   
ل بمــا يقولــه يــأتي قبــل االحتفــا " الجمهــور"ففــي المــسرح االحتفــال بـــ 

قبـل أن يكـون    " جمهـور "الكاتـب المـسرحي فـي حاجـة إلـى           ". النقاد"
  . في حاجة إلى نقاد

لم تكن الخطوات األولى في حياة بانيول لتـشجعه علـى أن يـدع             
الجامعة، ليصبح كاتبًا فحسب، ولكنه بعـد أن كتـب مـن مونـت           " روب"

ريس ، وبعــد أن مثِّـلــت هــذه المــسرحة فــي بــا  "جــاز"كــارلو مــسرحيته 
، ثـم أعيـد تقـديمها مئـة مـرة، عـرف بـانيول أنـه                 "مسرح الفنون "على  

ــه   ــبح لـ ــر العاصـــمة   "جمهـــور"قـــد أصـ ــتمر يمطـ ، فخلـــع الـــروب، واسـ
ــي الفــن واألدب         ــه ف ــة العــالم كل ــه األدبيــة، وهــي وجه ــسية بأعمال الفرن

  .والمسرح
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كانـــت مـــسرحياته تعـــرض فـــي بـــاريس دون أن يـــشارك هـــو فـــي  
دتها مـع الجمهـور؛ ألنـه كـان بعيـدًا عنهـا،            بروفاتها، أو حتى في مشاه    

  ".مرسيليا"كان في 
ــين     ــاريس، كـــل المنتجـ ــديري مـــسارح بـ كـــل المخـــرجين، كـــل مـ
الــسينمائيين، كــل دور النــشر؛ كانــت تبحــث عــن هــذا الكاتــب الريفــي       

  .لتفتح أمامه األبواب الواسعة للخروج إلى الناس
ئيين، ، فـأخرجوا منهـا فيلمـين سـينما    "توبـاز "كتـب   " جاز"بعد  

، والثـــاني لعـــب فيـــه دور البطولـــة الممثـــل "لـــوي كوفيـــه"األول مثلـــه 
  ".فرناندل"الفرنسي الشهير 

، وهذه المسرحية أخرج "ماريوس"كتب مسرحية " توباز"بعد 
  .منها هي األخرى الكسندر كوردا فيلمًا سينمائيًا

" سـيزار "انفرجت أبواب المجد أمام بانيول، حتى أن مسرحيته     
ر حاجة إلى عرضـها علـى المـسرح، إلـى فـيلم سـينمائي               تحولت من غي  

  .كان يعرض منه مائتا نسخة يوميًا في شتى أنحاء العالم
لـم يكــن المـسرح هــو الـشاغل األدبــي الوحيـد لبــانيول، بـل لقــد      

رسـائل  "و " مـاء الـتالل  : "كان أيضًا كاتبًا روائيًا، ومن أشهر رواياته   
  ".الطاحونة

كالوجبة اليوميـة، لـم تعـد الروايـة         بعد أن أخذ يتناوله الجمهور      
والمــسرح يــشبعان فيــه طموحــه، فمــا لبــث أن أضــاف إليهمــا اإلخــراج   

واإلخـراج فـي ذاتـه فــن تعبيـري رائـد، فالروايـة والمــسرح       . الـسينمائي 
ــر يجمــع اســتخدام كــل        ــسينمائي فتعبي ــر بالكلمــة، أمــا اإلخــراج ال تعبي

الـضوء، الـصوت،   الكلمة، الممثل، الـصورة،     : مكونات العمل وعناصره  
  . والمكان، والزمان
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، "الكتابـة "يقدم شعره في شـكل      " اربال"كان الشاعر اإلسباني    
وكان أيضًا يقدم ذلـك الـشعر سـينمائيًا مـستنفدًا جميـع فـرص التعبيـر            
الممكنة التي تقترحها صناعة السينما، فكل منظر في أفالمه كان يعده 

  .وانًا مكتمًالبيت شعر أو قصيدة، وكل فيلم كان يعده دي
إبداع بانيول في السينما وصل إلى درجة أن  الفرنسيين عـدوه     

  .في هذا الفن"  واقعية-نيو "منشئ حركة الـ
وإلى جانب أعماله التي كان يخرجها على الشاشة الكبيـرة، كـان             
يفعــل مثــل ذلــك مــع أعمــال غيــره مــن الكّتــاب الفرنــسيين الكبــار، فقــد     

، كمـا   "نانيس"صصه القصيرة، ودعاها    إحدى ق " إميل زوال "أخرج لـ 
  .وغيره من مشاهير الكّتاب الفرنسيين" موباسان"أخرج لـ

ما كان لبانيول أن يبقى في الريف، وأن يقرأ مـن بعيـد تعليقـات           
ــأل فـــضاء         ــت تمـ ــي كانـ ــة علـــى أعمالـــه التـ ــالت األدبيـ ــصحف والمجـ الـ

نـة  العاصمة الفرنسية، فحزم حقائبه ورحـل إلـى بـاريس لتـستقبله المدي      
الكبيرة بكل ما تصوره، وما لم يتصوره من إكبار وإعجـاب، وقـد بقـي        

  .فيها ملء السمع والبصر
انتخبوه رئيسًا لمنظمة المؤلفين الدراميين، ثم انتخبوه في عـام           

قـدمت لـه بـاريس كـل شـيء،         .  عضوًا فـي األكاديميـة الفرنـسية       1946
ن تعبــر حتــى أصــبحت طريــق الشهرةبالنــسبة للممثلــين، لــيس لهــا إال أ 

كلهـــم يريـــدون أن يـــشتركوا فـــي . مـــن تحـــت أصـــابع مارســـيل بـــانيول
مــسرحه، وكلهــم يريــدون أن تحفـــر أســماؤهم علــى أوراق الـــدعايات      

ــب اســمه      ــاريس العريــضة بجان ــى واجهــات ب ــات، عل ــت . واإلعالن بريجي
أســفي الكبيــر، هــو أنــه : بــاردو نفــسها، لمــا تــوفي بــانيول، كانــت تقــول

  . لقاء فنيمات قبل أن يتم بيننا أي
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ــيليا       ــت مرسـ ــانيول، بقيـ ــاريس لبـ ــه بـ ــا قدمتـ ــل مـ ــرغم كـ ــن بـ ولكـ
كانت الذكرى، وكانت الحب الذي ال ينـسى،    . مغروسة في ذهنه وقلبه   

ما كنت أعلم أنني أحب مرسيليا، مدينـة البحـار والـسماسرة،            : "يقول
ذلك الميناء القديم الذي كـان يبـدو لـي قـذرًا، ولكـن الغربـة هـي التـي                

أجـل، فبعـد أربـع سـنوات مـن حيـاتي            . تمـًا الحنـين والحـب     تثير فينا ح  
  ".!!الباريسية توصلت إلى هذا االكتشاف

  .عندما توفي دفنوه في ريفه، في قريته بالقرب من مرسيليا
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 :وآخرون.. ماري إلينا

 الثوب ليس ثوبكم

  
العمل الفني يـنجح عنـدما يعيـشه النـاس، أي عنـدما ال يحـسون        

فـي المعـاش اليـومي، والسـيما        " ممكـن "ن مـا هـو      بأي فجوة بينه وبـي    
  . عندما يكون ذا عالقة بمشكالت الراهن وبهموم الماثل والسائد

وأنـــا شخـــصيًا فـــشلت فـــي أن أحقـــق أي حـــد ولـــو أدنـــى، مـــن    
االنـسجام مــع المسلـسالت األجنبيــة المدبلجـة باللغــة العربيـة الفــصحى     

  . والتي دأبت على بثها بعض المحطات الفضائية

 لغـــة للمسلـــسالت – فـــي نظـــري -بيـــة الفـــصحى ال تـــصلح  العر
العربيــة التــي تحكــي همومــًا معاصــرة فمــا بالــك بالمسلــسالت األجنبيــة   

  . التي ال يربطها بالبيئة العربية، أو الثقافة العربية، أي رابط

المجال الوحيد الذي أتـصور أن اللغـة العربيـة الفـصحى صـالحة           
ن مخيلــة المتــابع أو المتلقــي  لــه هــو مجــال المسلــسالت التاريخيــة، أل  

ســتنقله تلقائيــًا إلــى الــزمن الــسحيق الــذي جــرت فيــه أحــداث الروايــة، 
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فهــي كفيلــة بــسد الفجــوة بــين زمنــه هــو وزمــن الروايــة الخــاص، وهــي    
المسؤولة عـن ردم الهـوة بـين شخـصيته والشخـصيات التاريخيـة التـي                

شـــياء تتحـــرك أمامـــه مـــن حيـــث المفـــاهيم والمواقـــف والتعامـــل مـــع األ
عمومًا، إذ ينتقل بكليته إلى العـصر الـسحيق أو البعيـد فيـصبح جـزءًا       
منه، فال يعود إلى عصره إال بعد الفراغ من المتابعة، فيستعيد توازنه  
النفسي والفكري، ليحس بعدها أنه لم يزد علـى أن قـام برحلـة ممتعـة                
إلى عالم غير عالمه، وأنه التقى خـالل تلـك الرحلـة بـشخوص تختلـف                 

ي كــل شــيء عــن الــشخوص التــي يقابلهــا فــي كــل لحظــة فــي حياتــه     فــ
  . اليومية المعاشة أو المعتادة

القصة أو الرواية هي أحداث وأدوات، ومن تلـك األدوات اللغـة،          
وبــاألخص (والبــد أن تكــون األدوات منــسجمة ومتوائمــة مــع األحــداث 

اة ومــادام أن اللغــة العربيــة الــصحفى لــم تعــد لغــة الحيــ) زمـن األحــداث 
اليوميـــة اآلن فـــإن مـــن الـــصعب أن نتعـــسفها وأن نجعلهـــا لغـــة تعكـــس   
معاشنا اليومي أو تترجمه بحيـث تطمـح، فـي الوقـت نفـسه، أن تحقـق           
انسجامًا معقوًال ومقبوًال بيننا وبين ما تحكيه من أحداث أو مشكالت         

الموضــوع التــاريخي، إذن، هــو الجــدير بــأن يقــال فــي لغتــه،     . وهمــوم
  . ن تكون هنا اللغة الفصحىوهي ال بأس في أ

أما إذا كان الموضوع غير عربي من أساسه، فإن النتيجة أدعـى        
إلى الضحك إذ ليس بمقـدورنا أن نفـصل لغتنـا الفـصحى عـن أزمنتهـا،         
ــة،     ــة الخاصــ ــا الثقافيــ ــا عــــن معموالتهــ ــتطاعتنا أن نقطعهــ ولــــيس باســ

ن وتداعياتها الفكرية والتخيليـة التـي لـيس لهـا مـن مـآل غيـر عـصور لـ          
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فال يمكن أن نتصور، ولو للحظة واحدة، أن        . يكون عصرنا هذا منها   
مــــاري إلينــــا، أو لــــويس فيلبــــي، أو كلوديــــا، أو خــــافيير أو غيــــرهم، 
بأســمائهم المــذكورة، وبــسحناتهم المنظــورة، عــرب أقحــاح يتحــدثون    

  . لغة فصيحة أنقى من الشهد

إننــي مـــضطر، وهــم يتحـــدثون تلــك اللغـــة الفــصيحة النقيـــة، أن     
نتقل إلى زمان غير زماني هذا، فيتضخم أمامي الـشكل الكاريكـاتوري    ا

فال األسماء تتفق مع اللغة المتدفقة، وال السحنات تساعد     : المضحك
  . على تمثل بعض شخوص الماضي وأهله

فمـــاري إلينـــا ليـــست ســـكينة بنـــت الحـــسين، وكلوديـــا الـــشقراء   
 أمـا  -دق ليست قتيلة بنت الحارث، وميتشي ليـست جعـثن أخـت الفـرز       

لــويس فيلبــي فهــو، بــدوره، لــيس أبــا عطــاء الــسندي، وخــافيير لــيس     
سحيم عبد بني الحسحاس، وماتيو أنونيوس لن يكون أبـدًا ثابـت بـن              

  . قطنة أو الحكم بن عبدل

لهذا كله فـشلت فـي تحقيـق أي مـستوى مـن االنـسجام مـع تلـك          
المسلسالت، ولهذا كلـه أيـضًا كانـت تلـك المسلـسالت تحرضـني علـى          

  . الضحك أكثر من أي شيء آخر

اعتقد أنها لو دبجلـت بأحـدث العاميـات العربيـة المعاصـرة لكـان        
  . ذلك أفضل لنا ولها
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ــرغم مــن أننــي قابلــت كثيــرين ممــن        أقــول كــل مــا تقــدم علــى ال
تــابعوا تلــك المسلــسالت ولــم يــشعروا بــأي شــيء ممــا شــعرت، وهــم     

 . شؤونسيختلفون معي في كل ما ذكرته أعاله، ولله في خلق 
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 : بن جبيرامحمد 

 " الحوار"ويدعم فرص " االختالف"يحترم 

  

اثنا عشر عامًا انقضت، وأنـا أعمـل تحـت رئاسـة فـضيلة الـشيخ                
 وقد رافقتـه داخـل مجلـس     - رحمه الله    -محمد بن إبراهيم بن جبير      

ــا، وألمانيــــا، وفرنــــسا،   ،الــــشورى  ورافقتــــه فــــي خارجــــه، فــــي بلجيكــ
وبهــذا فقــد تيــسر لــي أن أعــرف الكثيــر عــن أبــي  ،والجزائــر، والمغــرب

  .  وعن شخصيته االجتماعية، واإلدارية، والسياسية،خالد
ــواه     ــر، وتقــ ــه الغزيــ ــن فــــضيلته علمــ ــوا عــ ــاس عرفــ ــوم النــ  ،فعمــ

 وورعه، لكنهم ال يعلمون بالضرورة كل شيء مما تتميز بـه          ،وصالحه
ه  مـن أمـور اقتـصر العلـم بمعظمهـا علـى مـن احتـك بـ                 ،شخصيته الفذة 

وقد مـن اللـه   .  أو اللقاءات االجتماعية المتكررة، أو السفر  ،في العمل 
علي بأن أكون واحدًا ممن نعموا بهذه الفرص كلها؛ مما يتيح لـي أن          

  .أتحدث عنه ببعض ما أعرف
علــى مــستوى العالقــات اإلنــسانية ال يمكــن أن يلقــى أحــد هــذا     

همــا أثقلتــه  الــشيخ الجليــل، إال وهــو هــاش بــاش، منفــرج األســارير، م   
 أو هموم الحياة، وكل من يدخل إلـى الـشيخ ابـن       ،مسؤوليات الوظيفة 
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 يتملكـه اإلحـساس الـشديد       ،جبير في مكتبه، أو يجلس إليه فـي منزلـه         
، وأن أحدًا غيره لم يحظ بما حظـي بـه مـن            "صاحب الشيخ "بأنه هو   

ــه   ــادرك بالــسؤال عــن   .  وحــسن إصــغائه ،حفــاوة الــشيخ وعنايت فهــو يب
الد، وعن عموم األحوال، وقد يذكر لك بعـضًا مـن أبنـاء             الصحة واألو 

ــراد القبيلـــة ،العمومـــة ــه   ، أو مـــن أفـ ــاهم فـــي حياتـ  ممـــن ســـبق أن التقـ
 أو فيما سـواه مـن المـسؤوليات األخـرى          ، في القضاء  ،العملية الحافلة 

 إلـى أن يـشعر هـو بأنـه قـد           ،تقلدها، فيتحفك بقصة طريفة أو قـصتين      
تأخذ أنـت زمـام الحـديث فيمـا جئـت           اطمأن بك المجلس، وهنا يدعك      

 وهـو مـصغ إلـى حـديثك، مـشعرًا إيـاك       ،إليه من أجله، فتقول ما تـشاء    
 بـأن مـا تقولـه لـه، هـو فـي غايـة األهميـة،           ، وكل فاصلة  ،عند كل نقطة  

 حتـى لـو لـم يوافقـك علـى أي            ،فتغادر مجلسه وأنت في غاية االغتباط     
  .لبتشيء مما قلت، وحتى لو لم يجبك إلى أي شيء مما ط

يتكرر هذا الموقـف فـي كـل مـرة تلتقـي فيهـا الـشيخ ابـن جبيـر،                     
في خارج مكتبه أو فـي منزلـه، فـي ممـرات مجلـس الـشورى وطرقاتـه،                 
أو فـي طــائرة، أو فــي فنــدق، أو حــول مائــدة للعــشاء فــي منــزل ألحــد  

  . الزمالء أو األصدقاء
ــل         ــم يكــن يقب ــه ل ــد بأن ــو خال ــا أب وبالمناســبة فقــد كــان يقــول لن

ت أيـــام كـــان يـــشتغل بالقـــضاء، العتقـــاده بـــأن ذلـــك أمـــر غيـــر  الـــدعوا
ــه الجديــد رئيــسًا        ــاس، أمــا اآلن فــي عمل مناســب لمــن يقــضي بــين الن

ــي النــــاس   ــن الــــضروري أن يلتقــ ــإن مــ  ، وأن يــــستقبلهم،للمجلــــس، فــ
ويـزورهم، وأن يقبــل دعـواتهم، فهــو يريـد أن يــستمع إلـيهم؛ ألن هــذا     

ن صــــميم ســــلوكيات األمــــر هــــو مــــن صــــميم مهماتــــه الجديــــدة، ومــــ 
المــشتغلين بالنــشاطات البرلمانيــة التــي هــدفها فــي المقــام األول، هــو    

   .الناس
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ــنفس      ــى الـ ــة علـ ــه خفيفـ ــر ورحالتـ ــشيخ ابـــن جبيـ ــالس الـ كـــل مجـ
 فهي مزي مـن الكـالم المفيـد الطيـب، والكـالم الـذي ال يخلـو                  ،والقلب

فـأبو خالـد ال تحـضره موعظـة مناسـبة          . من المرح والطرافة والدعابـة    
 والســـيما ،ال قالهـــا، وهـــو يمتعـــك بحديثـــه عـــن تجاربـــه فـــي القـــضاء إ

المفارقـــات التـــي صـــادفته، والغرائـــب والعجائـــب التـــي قابلتـــه، ممـــا ال   
يــصادفه أو يقابلــه إّال القــضاة، بحكــم مهمــاتهم الحــساسة فــي الفــصل    

وهنــا يتعــرض لجوالتــه . بــين النــاس فــي المنازعــات والحقــوق وخالفــه 
لكـــة المختلفـــة، ويـــذكر القبائـــل التـــي زارهـــا،  الكثيـــرة فـــي أنحـــاء المم

وأســماء األشــخاص الــذين التقــاهم، وبعــض المواقــف التــي حــدثت لــه  
ــة فــي اللــسان، ونقــاء فــي الوجــدان،        معهــم، وهــو يــذكر كــل ذلــك بعف
ويــذكر قصــصه تلــك للعبــرة أو الحكمــة، وقــد يــذكرها أحيانــًا لمجــرد    

د فــــي روايــــة  ال يتــــرد- رحمــــه اللــــه -والــــشيخ . الطرافــــة واإلمتــــاع
ولقـد صـادف    . العفيفة، وال يتحرج أبـدًا مـن االسـتماع إليهـا          " النكتة"

أن امتدت بعض رحالتي معه ألكثر من أسبوع، فلم نكن نشعر، ال أنـا      
وال أحــد مــن زمالئــي، بــأي شــيء مــن ضــيق أو ضــجر، بــل كنــا نحــس  
بمتعة بالغة لوجودنا معه، وفي رفقتـه، وبـالقرب منـه، وأكثـر مـن هـذا،          

نــا نــشعر بأننــا نــتعلم منــه أشــياء كثيــرة، لــيس فقــط فــي كالمــه      فقــد ك
  .، وتأمله، وتبتله إلى ربه بل حتى في صمته،وأحاديثه

وهنا أتذكر ما قاله لـي فـي بـاريس الـسيد ميـشيل جـوبير وزيـر                
الخارجية الفرنسي األسبق، وكنا نتنـاول طعـام الغـداء، هـو ،واألسـتاذ             

صمة الفرنسية، وكان قد علم ياسر هواري، وأنا، في أحد مطاعم العا
هذا : "لقد قال لي ممازحًا. بتعيين أبي خالد رئيسًا لمجلس الشورى

يعنـــي " الـــشيخ الجليـــل، هـــو ابـــن عمـــي لتوافقنـــا فـــي االســـم العـــائلي  
لقد التقيتـه   "، ثم ضحك الوزير الفرنسي المتقاعد، وأضاف        "جوبير"
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مـؤثرة،   وهو ذو شخصية قوية و   ،في إحدى زياراتي الرسمية للرياض    
إنه من بين الشخصيات التي لن أنـساها قـط، وأنـا أحـتفظ بـصورة لـي                 

  ." وغدًا أبعث لك نسخة منها،معه
وفي اليوم التالي، تلقيت نسخة من الصورة التي جمعته بفضيلة          
الــشيخ، وعنــد عــودتي إلــى الريــاض، أطلعــت أبــا خالــد علــى الــصورة،   

نــاء عمــك فــي هــذلي مــن أب"عثــرت يــا شــيخ علــى  لقــد: وأنــا أقــول لــه
ــى        ــا أقــصد ميــشيل جــوبير، فهــل امتــدت هجــرة هــذيل إل بــاريس، وأن

 هـــذيل موجــودون فـــي كــل بقـــاع   - رحمـــه اللــه  -هنــاك؟ رد ضــاحكًا   
  ".!وش يدريك"األرض يا فهد، حتى في بالد بني الحارث، 

 الـــوزير الـــسابق وأســـتاذ القـــانون     ،البروفيـــسور ســـليم جاهـــل  
 بعـد  ، لي في منزلـي فـي الريـاض      قال ،الدولي في جامعة باريس الثانية    

بهرني يا فهد هذا الـشيخ، أريـد   : أن التقى الشيخ ابن جبير ألول مرة    
 قبـل أن يمـوت أو أمـوت، ثـم مـات أبـو خالـد قبـل                 ،أن أقابله ألف مرة   

أن يتحقق ولو جزء يـسير مـن حلـم البروفيـسور سـليم جاهـل، الـذي          
 هــذه . الجلــلكــاد أن يختنــق بعبراتــه عنــدما أخبرتــه تليفونيــا بالحــدث 

الكاريزمــا العجيبــة فــي شخــصية ابــن جبيــر، كانــت تــساعد فــي إنجــاح     
مباحثاتنا في الخارج أثناء الزيارات الرسمية التي قمنـا بهـا فـي معيتـه          

كان بطبيعة الحال، وهو رئيس الوفد، هـو الـذي يتـولى            . لدول أجنبية 
 وكــان مــن االســتراتيجيات التــي ينطلــق. الحــوار مــع األطــراف المقابلــة

ــه،        ــه ومواقف ــرام آرائ ــرام الطــرف اآلخــر، واحت ــه، احت ــا فــي مباحثات منه
مهما كانت متناقضة أو متعارضة مـع آرائنـا ومواقفنـا، فهـو فـي الوقـت                 

 وأن يعطونـا الحـق فـي    ،الذي يطلب من اآلخـرين أن يتفهمـوا ظروفنـا      
، ال يستطيع إال أن يمـنحهم القـدر نفـسه مـن الفرصـة فـي         "االختالف"

ــوا بمـــ  ــك أن يحتفظـ ــا أرادوا ذلـ ــواقفهم كلمـ ــًا،  . واقعهم ومـ ــان دائمـ وكـ
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بهدوئه وعقله وحنكتـه، القـادر علـى امتـصاص حماسـة األطـراف التـي                 
وال يهــدأ لــه بــال، .  وحــول ديننــا وبالدنــا،لــديها أحكــام ســبقية حولنــا

حتـــى يعـــود الحـــوار لينـــتظم فـــي ســـياقه الموضـــوعي العـــادل، فتكـــون   
وجهـة نظـر الطـرف اآلخـر، فـي           احترام كل طرف ل    - في األقل  - النتائ

اتصافنا فـي   : الوقت الذي تتحقق فيه حتمًا مكاسب أخرى، من أهمها        
 ونحــن أحــوج مــا  ،"والتــسامح"نظــر اآلخــرين باالعتــدال والعقالنيــة،   

نكون لهـذه الـصفات، إذا مـا أردنـا أن نواصـل الحـوار مـع اآلخـر، وإذا          
  .ما كان هدفنا هو أن يستمع إلينا

محمد بن جبير في مباحثاتـه أو حـواره مـع           لم أسمع قط الشيخ     
إن .  أو مـسفهًا لتجـاربهم  ، منتقصًا من ثقافتهم  ، ممن نلتقيهم  ،األجانب

يتحـدث عـن قـيم اإلسـالم     . تركيزه األقوى كان دائمًا على المـشتركات     
 التأكيـد دائمـًا   - رحمـه اللـه   -وعن حضارة القرآن، وقد كانت رسالته   

وليست أبدًا حضارة تقـوم  " ُتشيد "على قيم البناء، فاإلسالم حضارة    
وعنــدما التقــاه رحمــه اللــه أحــد المــواطنين العــرب فــي   ". الهــدم"علــى

يــضايقون المــسلمين فـي بلجيكــا، فمــا  " الكفـار "إن : بلجيكـا وقــال لــه 
إذا لم تكن لديكم : "رأيك يا شيخ؟ التفت إليه فضيلته، وقال له بحزم

 ،جنبيــة التــي تستــضيفكم القــدرة علــى احتــرام قــوانين ونظــم الــبالد األ  
 فلــيس مــن حقكــم أن تــضايقوا النــاس فــي ،فعلــيكم العــودة إلــى بالدكــم

  ."بلدانهم
هذه الدبلوماسية الهادئة المتوازنة، هي التي أقامت جسورًا مـن          
الحوار بين مجلس الشورى السعودي والمجالس النيابية األخـرى فـي           

ط إال وشخــصية ولــم نغــادر بلــدًا أجنبيــًا قــ    . كثيــر مــن بلــدان العــالم   
   .الشيخ محمد بن جبير عالقة بذهن كل من التقاهم

ــرة        ــًا بكثــ ــشورى أحيانــ ــس الــ ــسات مجلــ ــي جلــ ــضيق فــ ــن نــ نحــ
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 ال جديــد ،المــداخالت، وطولهــا، وتكرارهــا، وترديــدها ألفكــار واحــدة 
فيهــا، فنقتــرح علــى الــشيخ أن يوقــف هــذا الــسيل مــن الكــالم المكــرور  

ال أسـتطيع   :  لنتراجع عما قلناه   ،الممل، فتكون حجته التي يفحمنا بها     
عقــل أحــد، فــالمجلس " أنفـي " وال يمكــن أن ،رأي أحــد" أصـادر "أن 

أن يقول مـا  "، وكل عضو من األعضاء له الحق في "الحوار"ساحة لـ 
 ثــم نقـول فــي  .، وهــو الـذي يقــدر أهميـة مــا يقولـه مــن عـدمها    "يـشاء 
 الـذي   مـا أعجبـك يـا أبـا خالـد، فأنـت نفـسك             ! يا سـبحان اللـه    : أنفسنا

، ونحن نعتقد أنـك قـادم إلينـا      تردد على أسماعنا هذه الجمل الجميلة     
 ونحــن نحــسب أننــا األجــدر   مــن مدرســة أو ثقافــة ذات اتجــاه واحــد،  

ــدها ــات الغــرب       ؛بتردي ــا تعلمناهــا وتــشربناها فــي جامع ــا نظــن أنن  ألنن
وبيئاتــه الثقافيــة، ومــن المؤســف أننــا نحــن الــذين نعمــد إلــى نــسيانها    

  .، أو نذبحه وننثر أشالءه"الحوار" نغتال  كي،أحيانًا
، مثل "التقليدية"ما أعجبك يا أبا خالد، وأنت خري المدارس  
هل يوجد مثلـك    ! دار التوحيد بالطائف، وكلية الشريعة بمكة المكرمة      

كثيرون في أمتنا التي تواجه كل هـذا الـزخم المرعـب مـن التحـديات؟           
 والمهتمين بالشأن الوطني  هل يوجد بيننا مثلك كثيرون من المثقفين      

واالجتمـــــاعي والـــــسياسي يؤمنـــــون بـــــالتنوع والتعـــــدد والحـــــق فـــــي   
االخـتالف؟ تــساؤالت مريـرة، واليــوم، علـى وجــه الخـصوص، هــو يــوم     

 لهــذا الــسبب كــان الــشيخ محمــد بــن .المحاولــة الجــادة لإلجابــة عليهــا
 والســيما أعــضاء  ، أو عمــل معــه ،جبيــر محــط تقــدير كــل مــن عرفــه     

لقـد كـان    . ى الـستين، ثـم التـسعين، ثـم المئـة وعـشرين            مجلس الشور 
 ،الـــشيخ ابـــن جبيـــر أنجـــح مـــن أدار الحـــوار بيـــنهم، فهـــم لثقـــتهم فيـــه  

 يختلفــون، ويختلفــون، ويختلفــون ولكنــه يظــل بجــسمه ،واحتـرامهم لــه 
 فوق المنـصة، حاضـرًا فـي وجـدان كـل عـضو،            ، وعقله الكبير  ،الصغير

األبـيض  " الحـوار "شـروط   ، ويفـرض    "االختالف"يفرض مبدأ احترام    
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ــشيخ قــد يريــد توجيــه           ــف وآدابــه، ولكــي ال يحــس أحــد بــأن ال النظي
 فهـو ال يـصوت إال بعـد أن يـصوت المجلـس        ،الحوار إلـى مـا يـراه هـو        

 وال يبـدي أي  ،كله، وهو ال يتحدث حول المسألة المطروحـة للنقـاش      
رأي فيهـــا؛ كــــي ال يـــؤثر علــــى مجريـــات التــــصويت، أو علـــى نقائــــه،     

وإذا حدث هـذا، فهـو غالبـًا مـا يكـون فـي مـسألة لهـا صـلة                  . وحياديته
 أمـا . ، أو فـي نـواح إجرائيـة صـرفة        أو فـي اإلدارة    ،بتجربته في القضاء  

إذا لم يكن األمر كذلك، وأراد أن يتحـدث، فيـشرح مغالبـا نفـسه علـى                 
أال يظهــر توجهــه، وحتــى لــو ظهــر توجهــه، فهــو يقبــل نتيجــة تــصويت   

وقـد حـدث هـذا فعـال        . د ذلـك التوجـه    المجلس، حتى عندما تكون ض    
، "رياضـية " وقـد كانـت روح ابـن جبيـر روحـًا ديمقراطيـة أو      ،غير مـرة  

  .إن صح التعبير
، وربمـا أنـه وفِّــق فـي     "الـصبر "لقد حـاول أبـو خالـد أن يعلمنـا           

 لكنه من الـصعب علـى أحـدنا أن يـزعم بأنـه قـد       ،تحقيق بعض ما أراد 
 يقـال فـي المجلـس أحيانـا،     قـد . بلغ شأو ابن جبير في هـذا المـضمار     

 ويمـزق غـشاء القلـب       ،مني ومن غيري، كالم يفجر الدماء في العروق       
القـابع فـوق المنـصة التـي       " الـصغير " ومع هذا فإن أبـا الهـول         ،والعقل
 وال يفـرك  ، وال يحـك جبهتـه    ، وال يتنحنح  ،ال يسعل ) ابن جبير (أمامنا  

كرسـيه، وكأنـه    شاربه أو لحيته، بل إنه ثابت فـي مكانـه، مـسترخ علـى               
  .يستمع إلى أعذب األلحان

، وربمـا أنـه   "حـسن اإلصـغاء  "حاول أبو خالد أن يعلمنـا أيـضا        
إنــه : وفِّـــق فــي ذلــك مــع بعــضنا، لكــن أحــدا مــن هــؤالء لــن يقــول يومــا 

اقترب ولو قليال مما كان عليه هذا الرجـل مـن حـسن إصـغاء، وكنـت                 
ا العمل هو الـذي     لعله االشتغال بالقضاء، فهذ   : أقول دائما ألصدقائي  

 ،إن أعـضاء المجلـس أثنـاء الجلـسات     . علِّم ابن جبيـر حـسن اإلصـغاء       
يخرجون من القاعة، ويدخلون إليها، ويسرحون بأذهـانهم، ويحلمـون    
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بغير ما يـدور فـي الجلـسة، فـي الوقـت الـذي تالحـظ فيـه هـذا الـشيخ                    
ــا يقــال، فيــصحح، ويــستدرك، ويلفــت نظــر         ــة كــل م ــة عجيب ــابع بدق يت

 دعت الحاجة، وتستمر هذه الحالـة لحـوالي خمـس سـاعات         العضو إذا 
 أو إغفــاءة ، أو شــرود، أو ســرحان،فــي كــل جلــسة، بــال كلــل أو ملــل 

  .سريعة كما قد يحدث في مجالس نيابية أخرى
 يعــود إلــى مكتبــه،  ، بعــد الثالثــة عــصراً ،وعنــدما تنتهــي الجلــسة 

، فيـضع  ويكون أبو أسامة إبراهيم السليمان مدير مكتبـه لـه بالمرصـاد         
 فــال يعــود ابــن جبيــر إلــى بيتــه إال ،أمامــه جــبال صــغيرا مــن المعــامالت

 ال ينام ليال إال بعد أن - رحمه الله -وللعلم فإنه   . قبيل صالة المغرب  
  ! وعليكم الحساب،يصلي الفجر

لقــد أســهم الــشيخ محمــد بــن جبيــر إســهامًا كبيــرا فــي التنميــة      
 ووزارة العـدل، ثـم      ،لمظـالم اإلدارية والسياسية في البالد، في ديوان ا      

 ،فقد أعطـى لهـذه التجربـة األخيـرة مـن جهـده      . أخيرًا مجلس الشورى  
لقد عمل علـى تنميـة التجربـة، بمـا     .  الشيء الكثير ،ومن عقله وروحه  
 وقواعد العمل، كما أنـه عمـل علـى تنميـة التجربـة           ،أصدر من اللوائح  

   .بما غذاها به من الفكر والثقافة الشرعية المتوازنة
ويكفي أبو خالد أنه عمل بكـل مـا أوتـي مـن القـوة علـى تأصـيل          
ــات المجلـــس    ــر مـــن مهمـ ــهلت الكثيـ ــة سـ ــة أو نيابيـ ــلوكيات برلمانيـ  ،سـ

 لهذا كان ابن جبير رجل دولة من طـراز   .وساعدته على أداء واجباته   
 إن -ممتــاز، وانتقــل اليــوم إلــى جــوار ربــه مــع الــصديقين والــصالحين   

  .شاء الله
ولقــد كــان المطلــوب، هــو تنميــة مكاســبه التــي   ...لقــد خــسرناه

  .رسخها قبل أن يرحل



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 443

 

 

 

 

 :محمد الحمد الشبيلي

 !دمنا المشتهى

  
  !هل سمعتم بأحد يرثي أحدًا ال يعرفه؟

  . هذا ما سأفعل هذه المرة
ولم ينلني من ! ولم أقابله في حياتي قط! سأرثي رجًال ال أعرفه

ــه، أو ســماح    ــه، أو أريحيت ــى اإلطــالق،   مكارمــه، أو نبل ته أي شــيء عل
  !ومع ذلك، وعلى الرغم من كل ذلك، فإنني سأرثيه

سأضع علـى قبـره دمعتـين غزيـرتين، وسـأعلن الحـزن، وسـيغرق             
  . وجهي بين يدي، إلى أن يندمل الجرح ويلتئم

وسأعلن ذلك الحزن لوجه !.. سأسكب تينك الدمعتين لوجه الله
  . الله أيضًا

الكثيرين جدًا مـن أصـدقاء      .. يرينالكث"!!" فأنا ألتقي كل يوم     
إنهـم فـي كـل      !.. وهم دائمًا هناك  !.. المرحوم ومحبيه، فهم دائمًا هنا    

مكان، وفي كل زمان، فأنا أجدهم حيثما وجهت وجهي، فـالمرحوم لـه         
 لكـل  –!  يـا سـبحان اللـه      –فضله الجـم، ولـه قلبـه الكبيـر الـذي اتـسع              

 !هؤالء الناس
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مــع أننــي ال !  بأنــه قــد مــاتلقـد شــعرت بــألم ســاحق حــين قـالوا  
أعرفه، فأنا كنت الوحيد فيمن أقابل من الناس، الذي لم يقابلـه، ولـم               

 الفرصة ليضيف حسنة أخرى إلى - مع األسف-يصافحه، ولم يترك له 
وأنـا اعتقـد أنـه كـان سيمـسي      . القائمة الطويلة التـي تـزدحم بحـسناته     

" المتفـضل "هـو سعيدًا لو تهيأ له ذلك؛ ألنـه ظـل يـصر علـى أن يبقـى                
  . أبدًا

إن مــا كنــت أســمعه عــن هــذا الرجــل، لــم يبــدأ عنــدي فــي وقــت   
قريــب؛ كــي أعتقــد أن مــا يقــال عنــه مــن محبيــه، إنمــا يــستحثه شــعور    

  .  مريض يحتضر-مثًال-العطف عليه، فهو 
لم أسمع عن المرحوم وسيرته العطرة فقط يـوم أمـس، أو أمـس         

ت، ومــا يــروى عنــه مــن  إن مــا يتــردد حولــه مــن حكايــا : األول، ألقــول
، إنما تنهمر هكذا بفعل الموت، والناس قد     !)تشبه الخيال (أقاصيص  

وقــد يبــالغون فيهــا  !.. محاســن موتــاهم!) غالبــًا(اعتــادوا أن يــذكروا 
تحت تـأثير انفعـاالت الحـزن، وأمـام موقـف الـشعور بالفقـد، وكثيـر مـا                   

هم، قصصًا لم يكن يذكرها أحد عـنهم فـي حيـات   " األموات"نسمع عن  
فالبخيل يصبح بعد موته كريمًا، والعاق يصير بـارًا بوالديـه، والجلـف         

  ...الصلف يتحول إلى عطوف، رقيق المشاعر، متوه اإلحساس
لقد سمعت الكثير عن هذا اإلنسان الكبير منـذ سـنوات طويلـة،             
ومن سوء حظي أنني لم أنزل قط بلدًا هو فيه، ولم يتهيـأ لـي قـط أن           

و أغــشى مجلـسًا هــو يغـشاه، أو أدلــف إلـى طريــق    ألـ دارًا يـسكنها، أ  
ــامي بكامــل          ــا، فألقــاه وجهــًا لوجــه، ينتــصب هكــذا أم ــان يمــشي فيه ك

هـؤالء النـاس الكثيـرون الـذين ال يملــون     . هيبتـه، فـأحكم لـه أو للنـاس    
  !!ذكره، والذين تله ألسنتهم بمناقبه ومآثره التي ال تحصى
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د ذهـب، وأننـي لـن    وحزين أكثـر؛ ألنـه قـ     .. أنا حزين جدًا لموته   
  !أقابله أبدًا

أبو سليمان، محمد الحمد الشبيلي، كتب عنه أصدقاؤه الشيء         
الكثير، كتبوا عما يتمتع به من صـفات، ومـا يـنعم بـه مـن مكـارم، ومـا                     

ولــن أردد هنــا مــا قــالوه أو كتبــوه، فتلــك      !.. يرفــل فيــه مــن فــضائل   
  . هصحائف ذهبية سيحفظها تاريخه الرحب الممتد في قلوب محبي

وهـل يبقـى لإلنـسان فـي        : أنا سأقف أمام نفسي مندهشًا وأسـأل      
هــذه الــدنيا غيــر الــذكر الحــسن؟ كــل شــيء يــذهب ويــزول إال الــذكر    
الحــسن، وكــل شــيء يتــضاءل ويهــون أمــام الــذكر الحــسن، تلــك عظــة   
يقــدمها أبــو ســـليمان ألهــل زماننــا هـــذا مــن األنــانيين، والمتكبـــرين،       

أخوذين بـــشؤون الحيـــاة وبهارجهـــا، والمتغطرســـين، والغـــافلين، والمـــ
ولتك عبرة يدفعها أبو سليمان نحو أولئك الذين تغرهم الدنيا، وبئس 

  !الغرور

فــي ! ســأتخيله حيــا!.. وال أبــالي"..أبــي ســليمان"ســأقف أمــام 
ــه، دفعــة واحــدة      ــه، وســأقول ل ــه در : كامــل نــشاطه ووهجــه وكبريائ لل

الـصحراء، وشـموخ    فيك تتمثل أخالق    !.. األرض التي أنبتتك يا رجل    
الجبـل، وســخاء البحــر، وأريحيـة الــشمس التــي مـن وظيفتهــا أن تبــدد    

  . زوايا العتمة وتسحق الظالم

ــي أثــق فــي أن هــذه األرض التــي أخرجــت مــن طياتهــا         أبــا "إنن
فـأخالق  . واحدا" أبي سليمان "تضم بين جنباتها أكثر من      " سليمان

ســــخاء البحــــر و. الــــصحراء ال تتخــــاذل وال تيــــأس، وال تــــذبل أبــــداً 
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أما أريحية الـشمس، فلـن تنفـك       . الينضب، أو يجف، أو يتراجع مطلقاً     
تتــدفق بـــال توقـــف أو هــوان، مهمـــا كانـــت إغــراءات الحيـــاة الملتويـــة    

 فـــي زيفهـــا، ومهمـــا – أي هـــذه الحيـــاة –والعوجـــاء، ومهمـــا تمـــادت 
  . تداخلت أو تشابكت أو تقاطعت سياقاتها ووعودها الالهثة

ما عالقة :  أمام نفسي مندهشًا، وأسأل    -أخرى مرة   -وهنا أقف   
  ، وباألجيال التي سبقته؟ "أبي سليمان"جيلنا هذا بجيل 

إن ذلك األمـس الـذي يملـؤه الحـب، لـيس بعيـدًا كثيـرًا عـن هـذا             
قـصة جيـل كامـل      " أبـي سـليمان   "وقـصة   . اليوم الذي يملؤه الطمـوح    

 فينـا، وفـي     جيل البـد أن يمتـد     . من أبناء هذه الصحراء النادرة الفذة     
جيـل البـد أن نوقظـه فـي        !.. األجيال التي تلينا، من العرق إلى العـرق       

قلــوب األبنــاء، وأن نــشعله فــي دمــائهم، جيــل البــد أن نجعلــه هاجــسًا   
ذلــك المــستقبل الــذي نرجــو أال تكــون . للمــستقبل فــي آفاقــه الممتــدة

تطلعاتــــه عبئــــًا علــــى الروحــــي، والــــصميمي، واألصــــيل، فــــي تاريخــــه 
  !  وفي تكوينه العقلي والنفسيوحضارته،

دمنـا،  " خميـرة "قد ال نجد الوقـت أحيانـًا للقـراءة المتأنيـة فـي            
وقد نتعجل في مراجعة أخالقيات ترابنا،      !.. هذا الدم المتوه كالنار   

ولكننــا حـــين نتريـــث، ثـــم نفكـــر  . هــذا التـــراب المنهـــال كـــأمواج النـــور 
ن واحـد مـن     ، هـو عنـوا    "أبـي سـليمان   "بهدوء؛ سنجد أن رجـًال مثـل        

فمثلــه كثيــرون مــشوا علــى . بـين العنــاوين البــارزة المتعــددة فــي جيلـه  
ــك         ــوا بتل ــسه، وانعجن ــواء نف ــشقوا هــذا اله ــسه، واستن ــراب نف هــذا الت

  !ذاتها" الخميرة"
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تاريخنـا البعيـد يقـول ذلـك، وتاريخنـا القريـب يؤكـده، وحاضــرنا        
ي يعيــده ويكــرره، مهمــا حــاول الجيــل الموجــود اليــوم أن يــنغمس فــ        

ــة"ضــجي  ــن تتوقــف عــن      " العجل ــي ل ــة الت ــسريعة للحــضارة الحديث ال
  ! الدوران، والتي لن تحاور حتى مجرد فكرة التخفيف من سرعتها

أعتقد أنه البـد مـن الـصمود، البـد مـن تعزيـز الثقـة فـي ميراثنـا           
الجميل، مهما حاول إيقاع المدنيـة الجديـدة أن يطـرح أمامنـا مـا هـو                 

 – الــذين يظنــون أن ذلــك اإليقــاع هــو   خــالف ذلــك، فمخطئــون أولئــك 
 البـــــد أن يكـــــون نقيـــــضًا لإلنـــــساني –بظروفــــه وشـــــروطه الـــــشرسة  

  . واألخالقي والتواصل

وإذا كانت المدنية الحديثة تطرح نفسها بهذا الشكل الكالح في         
مجتمعــات أهملــت الروحــي والقيمــي، وركــزت علــى المــادي والمنفعــي،  

!.. لقــدر المــزع مــن الجــرأة فإنهــا البــد أن تتراجــع عنــدنا عــن هــذا ا  
فتقبل نحونا مخضلة بالروح، مجللة بالقيم والمثل التي آمنـا وسـنظل         

  .نؤمن بها

البــد أن نعيــد تركيــب هــذا المدنيــة الكاســحة التــي تجــيء علــى     
مزاجنـا، والبـد أن نعيـد صـياغتها حتــى تـصبح علـى مقاسـنا، فـال هــي         

 إننا – حتمًا –فتقعد بنا، وسنجد  " أصغر"فتغرقنا، وال هي    " أكبر"
ــسرنا     ــد كـ ــا قـ ــوم مـ ــي يـ ــدة"فـ ــة   "القاعـ ــشف أن المدنيـ ــث سنكتـ ، حيـ

 – دائمـًا  – نقيضًا للقيم األصيلة، وليـست    – دائمًا   –الجديدة ليست   
  !ضدًا لألخالق والمثل والمبادئ



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 448

لقــد تعــودت هــذه الــصحراء منــذ فجــر تاريخهــا علــى أن ترخــى     
ــى تلــك القــيم واألخــال      ــان وزهــو شــديدين عل ــل جناحيهــا بحن ق والمث

  !والمبادئ، ثم تلقى بعينيها في البعيد وال تبالي بأحد

لقـــد تعــــودت أن تنــــام علــــى الحــــب، وأن تــــصحو علــــى التــــواد  
والتراحم؛ لهذا ظلـت أرضـه خـصبة فـي إنتـاج الرجـال األشـداء الـذين                  

لهـذا ولـد   . يتركون عالماتهم بارزة فوق الوجـه الواضـح مـن مـرحلتهم     
، سـعة فـي العـين       "أبـي سـليمان   " أمثال   على ترابه النادر الكثيرون من    

  . واليد والقلب

ــاءت     ــة جــ ــشية أو غريبــ ــات وحــ ــال ليــــسوا نباتــ ــك الرجــ إن أولئــ
ــم، علــى         ــل أنه ــدمات، ب ــذا دون مق ــى الــسطح هك ــزت إل ــصدفة، فقف بال
األصــح، نتــاج مجتمــع لــه عراقتــه، ولــه نقــاؤه، ولــه ميراثــه األخالقــي          

  . الضخم، وله مالمحه الحضارية والثقافية الخاصة

إن أولئك الرجال هم إفرازات تـاريخ بعيـد وقريـب، تـاريخ             : أقول
ممتــد مــن الــضوء إلــى الــضوء، تــاريخ لــه شــروطه، ولــه ظروفــه، ولــه     

وهنــا أيــضًا تــصدق المقولــة . حموالتــه التــي تميــزه عــن كــل مــا ســواه 
، فأولئـك  "األسـد مـا هـو إال مجموعـة خـراف مـصهورة      "التي تـرى أن     

 خالصــة واقعيــة لألجيــال الرائــدة التـــي      مــا هــم إال  - قياســاً -الرجــال  
حفظت الدين واألخالق والقيم، وأقامت عليها، وغذتها، ورعتها، ولـم       

  !تخنها أو تتخل عنها لحظة واحدة

التــي تترافــق مــع التحــديات التــي    " األدبيــات"إننــي أخــاف تلــك  
ا ألنهـا  تطــــرحها المدنيــــة المعاصــــرة فـــي غيــــــر مجتمعاتــــنـــا، أخافهـ       
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ــضع – بالــــضبط – ــوة" تــ ــي   " القــ ــشبث بالماضــ ــضًا للتــ ــدم نقيــ والتقــ
ــة وطبيعـــة التـــسابق         ــل والقـــيم ضـــدًا للواقعيـ ــديم، وتجعـــل المثـ والقـ
ــاوز،       ــرورة التجـ ــاز، وضـ ــرعة اإلنجـ ــالق، وسـ ــدًا لالنطـ ــصراع، وضـ والـ

  . وإيجاد البديل

البــديل قــد يــصلح فــي الــسياسي مــثًال، لكنــه ال يــصلح أبــدًا فــي  
فربما كان من السهل العثور علـى بـديل لعبـدالملك           . يميالروحي والق 

بن مـروان، مـثًال، أو المعتـصم أو محمـد علـي، ولكنـه مـن المـستحيل             
أن نعطي بديًال للراسخ فـي روح األمـة مـن عقيـدة ومثـل، أي الراسـخ               

  . في هويتها الخاصة التي تتفرد بها عن كل ما سواها

يثــة؛ ألنهــا أهملــت   وفــي المجتمعــات التــي أكلتهــا المدنيــة الحد    
" أبي سليمان"قيمها ومثلها وأخالقها الخاصة، لو بحثت عن شبيه لـ 

ولـو رويـت ألهلهـا بعـض     . وجيله؛ الكتشفت أن الفشل سيكون حليفـك      
وجيلـه، لـضحكوا كثيـرًا منـك، ولعـدوا أن مـا       " أبو سـليمان  "ما يفعله   

، يفعله هـؤالء مـن مكـارم ونبـل، إنمـا يـدخل فـي بـاب الحماقـة والغبـاء            
همـــا ثقافتـــان مختلفتـــان، وهمـــا  . وتبديـــد الوقـــت والجهـــد والثـــروات 

حــــــضارتان متباعــــــدتان فــــــي الــــــشروط ، والظــــــروف، والمكونــــــات،   
  . والمرجعيات، والمواد األولية

الـذي يتـشح بـه      " النقـاء "نحن نريد أن يستمر في أجيالنا ذلك        
بالـــضبط ألن ثقافتنـــا مختلفـــة، وبالـــضبط ألن  ". أبـــي ســـليمان"جيـــل 
نا أيضًا مختلفة، أما المنافسة في الوجه المادي من الحـضارة،   حضارت

فقد تسنح لنا الفرصة مرة أخرى، مـن يـدري؟ لنكـرر للتـاريخ وللعـالم         
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الــذي ســبق أن ألقينــاه علــى المــأل بــصوت مرتفــع أيــام عــز    " الــدرس"
الحضارة العربية اإلسالمية، وهو أن المدنيـة ليـست بالـضرورة نقيـضًا          

  .  المثل والمبادئ– عندنا –ة من مقوماتها للقيم، وأن الحضار

أبـي  "يا أيها الكتاب واألدبـاء، كـرروا علـى أسـماعنا قـصة جيـل            
، كرروهـا قبـل أن نفـتح أعيننـا فـي يـوم مـا، فنجـد أن أمـسنا           "سليمان

الملــيء بالحــب يختلــف كثيــرًا فــي قلبــه وضــميره عــن غــدنا المتــوه      
  !! بالطموح

فهــو ..  شــيء غيــر الحــبال.. أعطونــا دروســًا ضــافية فــي الحــب
  !السمحة.. الحاضن لكل القيم الجميلة
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 : محمد الحميدي

 !هكذا عرفناه

  
كنـت  . قابلتـه ألول مـرة فـي بـاريس    . أبو خالد، محمد الحميدي 

" الريـاض "يومها طالبًا في جامعة السوربون، ومديرًا لمكتـب صـحيفة    
س إدارة فـي العاصـمة الفرنــسية، وكـان هـو رجــل أعمـال، وعـضو مجلــ      

ــصحفية    ــة ال ــي مؤســسة اليمام ــي ذات     . ف ــه، ف ــه، وعــن طريق ــت مع عرف
  .اليوم، محمد الفريح وإبراهيم الطوق وعمران العمران

محمــد الحميــدي، قابلتــه آلخــر مــرة فــي المستــشفى التخصــصي 
أوالده، : بالرياض، قبل وفاته بأيـام، كنـا جميعـًا حولـه، نـروح ونجـيء               

وصًا محمــد الفــريح، وإبــراهيم  وأحفــاده، وأصــدقاؤه الكثيــرون، وخــص 
الطــوق، وعمــران العمــران، الفريــق ذاتــه الــذي التــأم فــي بــاريس قبــل     

  .سنوات
ــأ لــي أننــي أعرفــه منــذ       يعنــدما قابلتــه ألول مــرة فــي بــاريس، ه
ســنين طويلــة، وعنــدما تركتــه آخــر مــرة فــي المستــشفى بالريــاض، لــم  

هكــذا نهبــًا أكــن أحــس بــأن هــذا الرجــل يمكــن أن يغادرنــا، أو يتركنــا    
  .ألحزاننا
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خليل كردي، ثم خالد بن صالح      . جاءني صوت د  ..! الملك لله 
ــا فــي        ــدالرحمن بــن محمــد الــسدحان، وأن الــشثري مــن بعــده، ثــم عب

عظـم اللـه أجـرك، لقـد رحـل      : باريس هذه المرة أيضًا، يقولون جميعاً     
ال راد لقـضائك، إنـي آمنـت     .. سـبحانك اللهـم   !! لقد مـات  ..! أبو خالد 

و كان إدراك الحياة يتم بالذكاء، والنشاط ، واإلنتـاج، ومقـدار    ول. بك
ولــو كــان طــول العمــر  . الفــرح؛ لمــا غــادر أبــو خالــد هــذه الــدنيا أبــداً 

يتحقــق بمــا للمــرء فــي قلــوب عارفيــه مــن الحــب واالحتــرام، لظــل أبــو  
  ! خالد من أطول خلق الله عمرًا

ه مـن   كثيرون يعرفون عن محمد الحميدي أنه رجل أعمال، وأنـ         
ــن        ــر مــ ــدد كبيــ ــصادية لعــ ــاءة االقتــ ــم الكفــ ــي دعــ ــسهمين فــ ــرز المــ أبــ
المؤسسات والمنشآت، وأنـه مـن المؤسـسين األوائـل للغرفـة التجاريـة              
بالرياض، ولغيرها من المشروعات والفعاليات المثمرة، لكننـي ال أظـن         
إال أنهــم قليلــون أولئــك الــذين يعرفــون عــن محمــد الحميــدي أنــه مــن   

 إيمانًا بالمعرفة، وبالعلم، وبالمـسؤولية المجتمعيـة   أبرز رجال األعمال  
  .للمثقف ولمنابر الرأي

، زاملتـه فـي مجلـس    "اليمامـة "وبعد أن تـشرفت برئاسـة تحريـر       
اإلدارة لحوالي عشر سنوات، ورافقته خارج المؤسسة ألكثر من ذلك،     

فمواقـــف الحميـــدي . وفـــي كـــل يـــوم جديـــد أزداد بـــه تعلقـــًا وإعجابـــًا
ة، وتصرفاته المفعمـة بـالخبرة والـذكاء، ال تـتم لتحـسين         الصلبة الواثق 

ــع الـــــذات، أو الكتـــــساب مزيـــــد مـــــن المؤيـــــدين     الـــــصورة، أو لتلميـــ
والمعجبين؛ بل هـي تـأتي تعبيـرًا صـادقًا عمـا يـؤمن بـه، وهـو مـستعد             
لحماية مـا يـؤمن بـه، مهمـا سـبب لـه ذلـك مـن متاعـب، أو خـسائر، أو                 

  .حتى خالف مع من يعز ويحترم
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لــف الحميــدي معنــا جميعــًا، واتفــق معنــا جميعــًا، ولكــن لقــد اخت
ولعـل مـن   . هاجسه كان دائمًا االحترام لكـل مـن يختلـف معـه أو يتفـق         

ــل بعـــض        ــن ِقبـ ــه مـ ــة معـ ــد القطيعـ ــًا حـ ــغ أحيانـ ــا بلـ ــه مـ ــرز اختالفاتـ أبـ
المساهمين في مؤسسة اليمامة الصحفية، وما مـن سـبب لـذلك سـوى       

ــازة   ــه المنحــ ــون توجهاتــ ــانوا يعارضــ ــم كــ ــسة  أنهــ ــالة المؤســ ــى رســ  إلــ
اإلسالمية والثقافية فـي المجتمـع، فهـو بالتـالي وبالـضرورة منحـاز إلـى              
التحرير والمحررين، ومنحـاز إلـى التطـوير واألخـذ بأسـباب التجديـد؛         
ــي         ــصحافة ف ــوغ األهــداف األساســية لل ــأثير وبل ــن الت ــد م ــق مزي لتحقي

 يـرى  ، وكـان !"مخربـاً " يرون فيـه  - على عكس تصوره   -كانوا  . البالد
هـو يـرى أن   .  أنهـم فـي غيـر مـوقعهم الـصحيح          - مـن جهتـه هـو      -فيهم  

ــل كــل       ــة واجتماعيــة قب مــسؤولية المؤســسة الــصحفية مــسؤولية ثقافي
بعـض هـؤالء    . وعوائـد ربحيـة أوالً    " اسـتثمار "شيء، وهم يرون أنها     

 كـان ال يعـرف   - دليًال على عـدم اإلدراك لرسـالة المؤسـسة الـصحفية       -
األرض، يكتفي بانتظار شيك واألرباح في نهاية أين مقر المؤسسة من   

العام المالي، وهو في مكانه النائي عن اإلعالم والثقافة، وبعـضهم كـان       
يكتفي بحضور الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية، واالعتـراض علـى    
أوجه الصرف، حتى لو كان ذلـك مـن أجـل التطـوير ومالحقـة الجديـد               

أمــا الحميــدي، فكــان دائمــًا جــزءًا   . افيــًاالــالزم للمنافــسة إعالميــًا وثق 
أساسيًا من المشروع ذاته، في اللجان، ومجلس اإلدارة، وفي عالقاته     
ــة        ــارج الترويكـ ــًا خـ ــو أحيانـ ــى وهـ ــررين، حتـ ــر والمحـ ــاء التحريـ برؤسـ

  .اإلدارية، يسأل إذا لزم األمر ويناقش ويتدخل
إلــى آخـر حركــة تطويريـة مــرت   .. الحميـدي ظـل دائمــًا موجـوداً   

ا مؤسسة اليمامة الصحفية، وعند إنشاء المبنى الضخم الـذي ضـم       به
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الرياض، واليمامة،  : في أحد أحياء الرياض الجديدة، الصحف الثالث      
ــي   ــاض ديل ــل إغالقهــا (والري ــس اإلدارة يومــذاك    )قب ــد شــكِّل مجل ؛ فق

المرحـــوم األســـتاذ فهـــد العريفـــي، مـــدير عـــام المؤســـسة،  : لجنـــة مـــن
ــيس تحريــر صــحيفة الريــاض، ومحمــد    واألســتاذ تركــي الــسديري، ر  ئ

الحميدي، وكاتب هذه السطور، لإلشراف على إنجاز المبنـى الـضخم،    
وتأثيثـه بكـل متطلبــات العمـل الــصحفي، وللحـق، فــإن الحميـدي أنجــز      

 المهمات األصعب، فهو األعلم بالمقاولين، والمصممين،       -ثالثتنا-عنا  
ــشا   ــواب، واألخــ ــاء، واألبــ ــواد البنــ ــد، واالستــــشاريين، ومــ ب، والحديــ

 يبـذل لتلـك المهمـات    -رحمـه اللـه   -وحسن التنفيذ وجودته، وقد كـان       
من الجهد والوقت ما ال يبذله لـشركاته التـي يملكهـا، أو يملـك بعـض            
حصصها، فأنا أعرف أنه فـي ذلـك الوقـت، كـان قـد تقاعـد مـن أعمالـه             

ــور ألوالده    ــلم األمـ ــد سـ ــة، وقـ ــشروعاته الخاصـ ــمير،  : ومـ ــد، وسـ خالـ
ا دخلت إلى مبنى المؤسسة، الذي يعد اليوم من مفـاخر           وهيثم، وكلم 

  .العاصمة، رأيت الحميدي في كل ركن من أركانه
قــدم الحميــدي للمؤســسة تجربتــه وخبرتــه، وأعطاهــا مــن عمــره 
ووقتـه الـشيء الكثيـر، فقـد كـان ممـا يـسعد الحميـدي أن يتنـازل عــن          

رة وخصص ليدعم فعليًا فك" أسهم"بعض ما يملك في المؤسسة من 
ــضل      ــسة، وبفـــضله وفـ ــي المؤسـ ــالكين فـ ــضاء مـ ــررين أعـ ــول المحـ دخـ
المرحــوم الــشيخ محمــد بــن صــالح بــن ســلطان، والرجــال المخلــصين    
الــذين كــانوا حولهمــا؛ كانــت مؤســسة اليمامــة الــصحفية أول مؤســسة   

  .صحفية في المملكة تضم محرريها ليكونوا أعضاء مالكين فيها
، عرفـت مـن الـزمالء    بعـدة شـهور  " اليمامـة "وبعد أن عملت في     

ــذين وقفــوا فــي        ــان واحــدًا مــن أبــرز ال فــي المؤســسة أن الحميــدي ك
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مواجهة مشروع غريب تبناه بعض أعضاء المؤسسة، وكان يدعو إلـى      
فهـي  . إقفال مجلة اليمامة، بحجة أنها في ذلك الوقت ال تحقـق أرباحـاً       

وكـأني بالحميـدي    !!..  تشكل عبئًا على المؤسسة    - في نظرهم  -بهذا  
بـل  ! كيف يجرؤ أحد على إلغاء جزء مهم من تاريخ المنطقـة؟        : وليق

 وللـــه -تحقـــق " الريـــاض"تـــاريخ المملكـــة كلهـــا، وإذ كانـــت صـــحيفة 
 أرباحــًا مـشرفة، فــال بــأس أن يقتطـع مــن تلـك األربــاح لإلبقــاء    -الحمـد 

على نقاء المسؤولية االجتماعية والثقافية للمؤسسة، وليكن من نقـاء           
ة وحماية أول صحيفة عرفتها منطقة نجد كلهـا،         هذه المسؤولية صيان  

من رسالة اجتماعية وثقافية رائـدة،      " اليمامة"فضًال عما ظلت تؤديه     
  . وإلى اليوم-رحمه الله -منذ حمد الجاسر 

وألن الناس قد اعتادوا على أن من يقترب من اإلعالم مـن غيـر              
ة العامـة  أهله، فإنه عمومًا ال يفعل ذلك لوجه اللـه وحـده، أو للمـصلح      

إن الحميـدي كـان دائمـًا علـى خـالف مـا       : فـال بـد أن نقـول لهـم        . فقط
اعتــــادوا عليــــه؛ ألننــــا نــــستطيع أن نالحــــظ بكــــل بــــساطة أن صــــحف  
المؤســسة لــم تكــن فــي أي يــوم مرتعــًا للحميــدي، أو لتــصريحاته، أو    
ألخبــــار مؤســــساته وشــــركاته، أو حتــــى ألخبــــاره الشخــــصية وأخبــــار  

ــه ــل    وال أذكــر خــالل ع . عائلت ــة بالمؤســسة، أو قب ملــي لــسنوات طويل
ذلك، أو بعده، أنني قرأت شيئًا لـه أو عنـه فـي صـحف المؤسـسة، وال                   
أذكر في أي مناسبة من مناسبات المؤسسة الكثيرة، أنه جاء يومًا في       
ــدثًا، أو مـــستأثرًا     ــًا أو متحـ ــى فـــي ذيلهـــا، خطيبـ رأس القائمـــة، أو حتـ

  .بالكاميرات والفالشات واألضواء
د مـؤمن بـالعلم، ومحـب للثقافـة، ويتمتـع بـشعور عميـق          أبو خالـ  

والمقربون منه يعرفون أنهـم     . بالمسؤولية الوطنية، وبالمصلحة العامة   
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يجــدون عنــده كــل مــرادهم مــن آخــر منتجــات الثقافــة والعلــم، وهــو ال  
أو المباهــاة، بــل يفعــل ذلــك للتــزود،  " المنظــرة"يقتنيهــا للتــشوف أو 

وأجــزم بأنــه يقــرأ مــن عيــون الثقافــة    . شةوللقــراءة، والتأمــل، والمناقــ 
وكــان . والفكــر مــا ال يفعلــه حتــى الكثيــرين مــن بــين المثقفــين أنفــسهم  

الثقــــافي، وأن يجمــــع حولــــه " صــــالونه"بإمكــــان الحميــــدي أن يقــــيم 
ــات     ــوره الـــــصحف والمطبوعـــ ــاره وصـــ ــدين، وأن تتـــــصدر أخبـــ المريـــ

هــو . المختلفــة فــي المملكــة، ولكــن كــل ذلــك لــم يكــن يعنيــه فــي شــيء  
ــل      ــع كـ ــره، أن يجمـ ــل غيـ ــد يفعـ ــا قـ ــه، كمـ ــال أوًال، وال يهمـ ــل أعمـ رجـ

  .الصفات، وكل المميزات حقًا وباطًال
هـذا هــو الحميــدي الـذي عرفنــاه، هــذا هـو الحميــدي الــذي لــم    

  .يتطلع، أو لم يسع إلى أن يعرفه أكثر من أصدقائه ومحبيه وأهله
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 :محمد الفهد العيسى وإبراهيم العواجي

 والشاعر المستقر!.. الجسرالشاعر 
  

  الشعراء الحديثون يرون أن القـصيدة عـالم معقِّـد مـن الـرؤى              
وهـــي بطبيعتهـــا، كبنيـــة لغويـــة، تقـــدم حمـــوالت إبداعيـــة  !.. واإليحـــاء

المتناهية، تقتضي عـددًا مـن القـراءات، أو عـددًا مـن أوجـه الفهـم، أو                  
  .ياتهوتجل" النص"عددًا من ذرائع التأويل والكشف عن مكنونات 

وهم يرون أن حتى توزيع كلمات القصيدة الحديثة على الـورق،    
ــد أن      ــن ألي أحـ ــث يمكـ ــًا، بحيـ ــًا أو تلقائيـ ــراء عفويـ ــدًا إجـ ــأتي أبـ ال يـ

إنهـم  . يتدخل في ذلـك التوزيـع، أو يعيـد إنتاجـه، أو تركيبـه، أو بنـاءه         
بــاألحرى يؤمنــون بــأن القــصيدة إلــى جانــب كونهــا بنيــة لغويــة مكثفــة،    

لــه مالمــح، ولــه ســحنة، ولــه هيئــة علــى   " جــسد"ي أيــضًا متدفقــة، فهــ
. الورق، أو على األلواح، أو على الجدران يقابـل بهـا النـاس المتلقـين           

وما ذلك الجسد إّال طريقة توزيع كلمات القصيدة وفق خريطة يحدد           
مــساحاتها، وفراغاتهــا، وخطوطهــا، الــشاعر نفــسه، فهــو وحــده الــذي   

ك، بالقدر نفسه من األهلية والشرعية      يملك الحق، كامل الحق، في ذل     
ــسها أول مــرة      ــا القــصيدة نف ــشأ به ــي أن ــسيادة الت ــر  . وال ــا دام األم وم

القـصيدة، فالبـد أن يكـون       " جسد"كذلك بالنسبة إلى مسؤولية خلق      
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لذلك الجسد حموالته الخاصة من الرؤى، واإليحاء، والمعنى، ومعنى         
  !المعنى

ــى آمــا     ــة إل د قــصية فــي اكتــشاف   وربمــا ذهبــت القــصيدة الحديث
منـاطق أبعــد، كــان ينـام فيهــا الــشعر، أو يـستريح شــيء منــه، وقــد آن    

  .األوان إليقاظه واستفزازه
محمــد الفهــد العيــسى خــرج إلــى النــاس فــي الــستينيات، وهــم         

فهنــاك . مــازالوا يغرقــون إلــى آذانهــم فــي معمعــة الــشعر، وشــعر الــشعر
ألخــص قــضية قــضايا كثيــرة لــم تكــن قــد حــسمت بعــد، ومنهــا علــى ا    

ــان         ــراق، ومــصر، ولبن ــي الع ــى، ف ــا األول ــة فــي تجاربه القــصيدة الحديث
ولقد كان العيسى، هو األكثر جسارة بين أقرانه من الـشعراء     . بالذات

السعوديين، من جيله، ومن الجيل الذي سبقه، إذ لـم يتـردد فـي نقـل        
ــة االكتــشاف، المليئــة بالغــامض         ــه الــشعرية إلــى العــوالم الحديث تجربت

فالتجــارب التـــي  . مجهــول، والمحفوفــة باألســالك الـــشائكة واأللغــام    وال
سبقته فـي المملكـة علـى يـد العـواد بالـذات، لـم تكـن قـد أقـصت تلـك                       

  .األسالك الشائكة كلها، ولم تكن قد أبطلت مفعول تلك األلغام بعد
. كتب محمد الفهد العيسى القصيدة الحديثـة بثـراء غزيـر وثقـة            

التقليـديين، بينمــا يغـرس القـدم األخــرى    وكـان يـضع قــدمًا علـى أرض    
وأحــسبه ظــل كــذلك إلــى هــذا . بعنــاد فــي ســاحة الحــديثين المجــددين

اليوم، فهو لم يغال فـي تجربتـه، ولـم يفتئـت، ولـم يتعـسف، وهـذا مـن                    
حسن حظنـا وحظـه، وحـظ الـشعر؛ ألن مـا فعلـه، هـو الـذي مـا فتـيء                      

 محتفظـًا   فقـد ظـل   . يكسب مشروعه الشعري الوجاهة عند كـل النـاس        
بتوازنه، وأهم من ذلك لم يغرق، كما حدث لغيره، في تجارب لم تخل 
من بعض المبالغات، أو بعض التزيد، الذي كـان مـن نتائجـه الوخيمـة               
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ــرى      ــًا أخــ ــسه أحيانــ ــشعر نفــ ــي الــ ــًا، أو نفــ ــي أحيانــ ــصادرة المتلقــ . مــ
والمقصود بنفي الشعر إبعاده عن مناطق عبـور النـاس، وإقـصاؤه عـن           

  .يرهم بمختلف تضاريسها ومناخاتها المتنوعةجغرافية تفك
 مـع   - فيمـا بعـد    -ومن أبرز الشعراء السعوديين الـذي اشـتركوا         

محمد الفهد العيـسى فـي االنطـالق مـن هـذه االسـتراتيجية الـشعريــــــة              
ــازي القــــصيبي، والــــشاعر   - إن صــــح التعبيــــر–  الــــشاعر الــــدكتور غــ

الــشاعر : ء بعــدهمالــدكتور إبــراهيم العــواجي، ومــن الجيــل الــذي جــا  
ــصالح   ــد الــ ــسافر"أحمــ ــصالح،    "مــ ــالح الــ ــسعوس، وصــ ــد العــ ، وحمــ

  .وغيرهم
ــة        ــة العربيــ ــي المملكــ ــر فــ ــشعر المعاصــ ــاريخ الــ ــإن تــ ــذا فــ وهكــ
الــسعودية؛ البــد أن يحفــظ لمحمــد الفهــد العيــسى مكانــه المتقــدم فــي   

وأهــــل األدب والمعنيــــون . التجربــــة الــــسعودية الحديثــــة فــــي الــــشعر 
نا، مــازالوا يعدونــه فــي المحافــل والمنتــديات     بالحركــة الــشعرية عنــد  

واللقاءات، الجسر المتين الذي عبرت من خاللـه الحركـة الـشعرية فـي          
 الجــسر - فــي أداء آخــر-أو هــو . المملكــة، مــن التقليــد إلــى التجديــد

ــوازيين     ــا متـ ــا برحـ ــرين مـ ــين نهـ ــل بـ ــذي وصـ ــر   : الـ ــديم، ونهـ ــر القـ نهـ
أدب الـشباب، وإن كـان    الحديث، أو ما يسمى أحيانـًا بـأدب الـشيوخ و          
  .لم يعد لهذه التسمية أي معنى في أيامنا هذه

����� 

محمــد الفهــد العيــسى، علــى الــرغم مــن كونــه واحــدًا مــن الــذين  
ــذين        ــن الـ ــدًا مـ ــاألحرى واحـ ــو بـ ــد، أو هـ ــة التجديـ ــتدرجتهم حركـ اسـ
أغرتهم، واستهوتهم التجربة الحديثة في بداياتها؛ فلم يتخّل أبدًا عن          

يلة، وهو الذي يدرك عمـق الحـساسية الـشديدة بـين            رومانسيته الجم 
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القـــصيدة الحديثـــة فـــي شـــروطها الـــصارمة، والرومانـــسية فـــي رؤاهـــا   
ــا  ــا يـــرى ذلـــك شـــعراء الموجـــة  "!!"الهـــشة"وأحالمهـــا وأطيافهـ ، كمـ

  !!الجديدة، أو بتعبير آخر غالة الحداثيين
من حسن حظ محمـد الفهـد العيـسى وحظنـا، وحـظ الـشعر، أن                

لعذبة التي ليست مرفوضة في كل حين، مازالت باقية فـي  الرومانسية ا 
وحنــين . كــل مــا يــنظم هــذا الــشاعر مــن شــعر، وربمــا إلــى آخــر رمــق  

ــي ظــل تــدفق شــعر األحــاجي واأللغــاز؛ ال          ــاس إلــى الرومانــسية، ف الن
ــدالوهاب،        ــات، وموســيقى عب ــى الكلثومي ــنهم إل ــرًا عــن حني يختلــف كثي

، ومـــا "ريكـــا شـــيكا بيكـــا أم"وفريـــد، وعبـــدالحليم، فـــي عهـــد أغـــاني  
  !والسعال" الحكة"شابهها من صراعات تجلب الحساسية و

  :يقول محمد الفهد
  .بالحب ألهني).. يا أنا(

  أمأل براح الحب كأسي واسقني
  واعزف على أوتار قلبي باسمها

  غنني) عتابًا(في موكب الذكرى 
  فلعلني أجد السلوى بذكرها

  ! أو علني-يا صاحبي–بعد النوى 
لـــشاعر بطـــون رواحلـــه قاطعـــًا المـــسافة الـــشاسعة مـــن يـــضرب ا

عصرنا هذا إلى عصر المجنون، وجميل بثينة، وكثير عـزة، وعبداللـه             
بن قيس الرقيات، فهذه هي عـذابات شـعراء عـذره، وشـعراء الحجـاز،                

ــم    . وهــذه هــي صــباباتهم وأوجــاعهم   لكــن الــشاعر مــن زاويــة أخــرى ل
نذ أن نادى بصوت جسور     يغادر زمنه، ولم يبرح سماواته وأطيافه، م      
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، فهـذه اللغـة مـن لغـة الرومانـسيين الجـدد، وهـي أداء             )يا أنـا  : (مرتفع
العتابـا، والنايـات، والعـزف،    (وتتـردد كلمـات     . موح جدًا مـن أداءاتهـم     

فــي الكثيــر مــن أشــعار محمــد الفهــد، وكثيــرًا مــا     ) وأهــيجن، واألوتــار
 حالــه دائمــًا فلــسان. يلجــأ إليهــا الــشاعر لتجيــر حــدة اآلمــه وعذاباتــه  

". فــي أيـام بــؤس .. فـي مهــب الـريح  .. أضــاعوني علـى الــدرب : "يقـول 
  :ويحكي لنا بعض تجاربه على هذا النحو

  "ذات مرة"
  ..حفرت عيني على الصخر

  )أحب(
  وغزلت الحرف من أحداق عيني قصيدة 

  الصبا) نايات(رجعتها كل 
  ونجوم الليل والراعي

  وغيمات على األفق شريدة
  !"ثم ضاعت

  :هو يخاطب حمامتين زاجلتين هكذاو
ليس يرقـى   .. وعودا فإني بالمتاه المفاز واهن العظم       .. رفرفا"

  ".إلى دوائي الراقي
، ولكنـه غالبـًا، وغالبـًا، وغالبـًا         "قدام الشاعر "دائمًا  " الشاطئ"
وكل قصائد محمد الفهد جميلة وغنيـة باألطيـاف واألحـالم         . ال يصله 

  .ؤى واإليحاء، وكلها ذات لغة عذبة غنيةواأللوان، كلها مليئة بالر
وكما أننا في حاجة إلى شعر تخـصب حولـه القـراءات، ويحملنـا           
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إلى المجهول، ويقترح لنا صيغًا أخرى للحياة وللعالقات بين األشياء، 
فإننــا فــي الوقــت ذاتــه فــي حاجــة إلــى شــعر يبتــّل بمــاء الرومانــسية           

و مـا يفعلـه محمـد       ، ونغنـي ونحـب، وهـذا هـ        "نحلـم "العذب، ويجعلنا   
  .الفهد العيسى في شعره كله

����� 

ال شغل لشعراء الرومانسية غير اإللحـاح الـدائم المـستمر علـى             
ولم يجد هؤالء قط . ضرورة أن يظل القلب فضاء رحبًا مفعمًا بالحب
هـذه الحيـاة    " يقـاوم "من ينكـر علـيهم ذلـك؛ ألنـه ال أحـد يـستطيع أن                

  .بدون حب
ــدا   ــي تـ ــأة، وهـ ــاة مفاجـ ــواء   الحيـ ــا للهـ ــتح عيوننـ ــذ أن نفـ همنا منـ

والشمس، عند المـيالد، ومـا بأيـدينا إّال أن نستـسلم، أمـا حـين يكبـر          
سؤالها في الذهن والوجدان، أو حين تستدرجنا إلى لعبتها الغامضة،          

  .البالغة التعقيد، فليس هناك من منقذ إال الحب، فالحب هو الحل
 هــذا الحــل، -مــشكورين–الرومانــسيون هــم الــذين أوجــدوا لنــا  

الحــــب الــــذي اخترعــــوه، مــــرة " عجينــــة"وال بــــأس أن يخلطــــوا لنــــا 
إنهـم يـرون أن ال حـب إال حـب     . بالدموع، ومرة أخرى بالنـار والمـوت     

الــصبابة، وإّال حـــب الحرمــان، وإّال الحـــب الـــذي يــشرب فيـــه العاشـــق    
  !مذلته حتى الثمالة

والمنطـق اليـومي لتحـديات     " العقـل "والرومانسيون تحـت وهـ      
، ينطـوون  "معقدين"راهن والماثل؛ هم أنصاف مجانين، أو أنصاف   ال

علــى أنفــسهم بعيــدًا عــن الحيــاة الناشــطة، يغلبــون اإلحــساس الغــامض 
على اإلحساس المتداول، يلتجئون إلى الحلم، وينزعون إلـى الرحيـل،            
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لهم موقفهم مـن الحكمـة، ولهـم شـذوذاتهم     . عبر المكان، وعبر الزمان  
ــًا    ــغ أحيانـ ــي تبلـ ــذوذات  التـ ــستوى شـ ــاري "مـ ــدام بوفـ ــستاف " مـ لوجـ

  .فلوبير
أحـس أحيانـًا، وتحـت سـياط واقـع الحيـاة المـر، بأننـا فـي حاجـة           

  ".عقدهم"إلى جنون الرومانسيين وإلى 
وأحس أيضًا بأن عذاباتهم، هـي العـذابات الـصاهرة التـي تفـضي       

  .إلى النقاء، وأن حبهم، في النتيجة، هو الحب
 كله، وال يجب أن يكون شهيًا بهيًا الحب ال يجب أن يكون حلوًا

  .كله
وال يجــب أن يكــون   !.. الحــب ال يجــب أن يكــون ســهًال كالمــاء     

  !طيعًا كالهواء
الحــب ملحمــة طويلــة ومعقــدة تــستغرق العمــر كلــه، فيهــا األلــم،   
وفيهــا الحلــم، وفيهــا القلـــق المحتــدم المــشبوب الــذي ال يفـــضله إال       

  !الموت
  .حياة، وموت الموتموت ال: الحب هو حياة بين موتين

  ال شيء أروع من عمر مساحته    
  دفء العيون التي أودعتها أجلى         

) إبـراهيم العـواجي  . د(فهكـذا يعلـن أحـد شـعرائنا الرومانـسيين      
  !عن حالته، وعن أجله، وعن موته

وإبــراهيم العــواجي، هــو أحــد الرومانــسيين الــذين جــاؤوا بعــد      
رب، ومحمـد الفهـد   محمـد حـسن العـواد، وأحمـد قنـديل، وحـسين عـ       
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ــل األول   ــن الجيـ ــرهم مـ ــأخرين   . العيـــسى، وغيـ ــه المتـ ــل أقرانـ ــو مثـ وهـ
امتداد لهؤالء، وامتداد للرومانسيين العرب الكبار من أمثال المـازني،         

وكلهـم أخـذوا علـى عـاتقهم أن ينـشروا       . وعلي محمـود طـه وغيرهمـا      
  :العواجي إًذا. يقول د. الحب مهما كانت لوعاته، أو لواعجه

وأنــت شــريحة ورثــت حقــوق الطبــع فــي ســفر الهــوى منــذ  وأنــا "
  . الرضاع

  . وسنحمل المصباح للجيل الذي يومًا سيأتي
  . وسنزرع الحب البريء برحم أزمان ستأتي

  ".حتى يصير الحب، كل الحب، في الدنيا مشاع
ــه   . والحــق أن مــن عيــوب حــب د   ــراهيم، كمــا فــي ديوان مــد "إب

 السهل، الطيع، على الرغم مما ، أنه من النوع المريح،"والشاطئ أنت
يبدو في بعض القصائد من تـودد ملحـوظ إلـى المحبوبـة، وهـو تـودد            

  :، كما يظهر هنا"الرشوة"قد يصل أحيانًا إلى مستوى 
  ليس بدرًا ما تنظرين إليه    
  إنه وجهك الجميل الصبوح        

  : إلى أن يقول
  والمرايا أمام وجهك ظنت    
  ــــــوحأن بدرًا من األعالي يلــ        

. والحـب المــريح الــسهل لـيس مــشكلتنا نحــن، بـل هــو مــشكلة د   
ــق       . العــواجي وحــده  ــوح الرقي ــة، هــو هــذا الب ــي النهاي ــا ف ــذي يهمن فال

الجميل، الذي يمتح من عمق الشعر وعمق الفن، حتـى وإن جـاء فـي         
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أنيقة تتكرر أكثـر مـن مـرة فـي بعـض قـصائد الـديوان،                " رشوة"شكل  
  :ومن ذلك
  لكتابة فيك ليس أحلى من ا    
  غير تقبيل ناظري ناظريـــــــك         
  والمعاني بخاطري تتداعي    
  في قصيدي إذا ارتقين إليك        

، )وقــد ســميتها رشــوة مــن بــاب المداعبــة (هــذه مفاجــأة جميلــة 
يكتبهــا شــاعر موهــوب، ومطبــوع، يجعــل مــن المعنــى المتــداول معنــى    

 للمحبوبة للمرة األولى بكرًا، كأنه يرى النور للمرة األولى، وكأنه يقال
  .أيضًا

����� 

 مربك، وهـو يفـر مـن بـين األصـابع، كمـا يفـر           -الشك–إنه سؤال   
إننا في حاجـة إلـى شـعر يقتـرح لنـا           : وقد قلت أعاله  . الماء أو الهواء  

كمــا أننــا فــي . صـيغًا جديــدة للحيــاة، وللعالقــات بــين األشــياء، ومعهــا 
 يبدو أن هذه األمنيـة  حاجة إلى شعر يدعونا إلى الحب والحلم، ولكن       

لــم تــن تمامــًا مــن أحبولــة مثاليــة جعلتنــا نعيــد النظــر مــن جديــد فــي   
المواقف من سؤال الشعر، أو مأزقه، وهو مأزق لـم يجـد الـشعر بعـد            

  .من حيلة للخروج منه
فالــشعر علــى مــا يبــدو، وبكــل أســف، غــادر منــذ زمــن طويــل          

 متـسام عـن إفهـام    الحياة العامة في عالمنا المعاصر، فهو هناك، بعيـد،    
ــوارد،        ــح المـ ــعار، وشـ ــاع األسـ ــة بارتفـ ــداركهم المكبلـ ــن مـ ــاس، وعـ النـ
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والمجاعة، واألمراض، أو المنهكـة بآالعيـب وسـائل االتـصال الحديثـة،        
  .وتبدلها، ومفاجآتها، وفواجعها التي ال تنضب أبدًا

وإذا كان الرومانسيون المتأخرون قد أبقوا على بعض الخيـوط           
اس، فما من شك في أن شعراء الحداثة العربيـة، قـد          التي تربطهم بالن  

ــاول      ــة مـــن متنـ ــًا كـــل الجـــسور التـــي تجعلهـــم علـــى مقربـ نـــسفوا تمامـ
ــه الــصحيح فــي العقــل        الجمهــور، فينــشأ الحــوار، ليأخــذ الــشاعر مكان
ــستقبل     ــي اكتــــشاف المــ ــم، وهــ ــالته األهــ والوجــــدان، وليــــضطلع برســ

  . واستشرافه، ورسم بعض مالمحه، أو كل مالمحه
بمــا أن الــسبب يعــود إلــى لغــة الرومانــسيين نفــسها، وربمــا أنــه  ر

يعود إلى سبب آخر أهم، وهو عدم تمادي هؤالء في اختراع عالقـات    
ففي الرومانسيين بـدائيات الراعـي، وفـيهم        . معقدة بين األشياء ومعها   

بـــساطة الفالســـفة اليـــوميين، وفـــيهم ميـــزة االحتمـــاء بـــاألحالم غيـــر        
قائية التي تخترق صدور جميع أطفـال العـالم، مـا           المركبة، األحالم التل  

  "!!".بين سن السابعة وسن السبعين
شعراء الحداثـة العربيـة يـدركون تمـام اإلدراك أنهـم قـد أضـحوا           
ينطلقون من لغة غيـر اللغـة التـي تـستقر فـي وجـدان الجمهـور، وهـذا             

وهـؤالء  . هو أحد وجوه المـأزق الكبيـر الـذي يغـرق فيـه الـشعر اليـوم          
اء ال ترهقهم هذه المسألة كثيرًا؛ ألن ما نراه نحـن مـثًال مأزقـًا،               الشعر

فنحن إذا انطلقنا فـي رؤيـة كهـذه مـن سـياق           . ال يرونه هم أبدًا كذلك    
 مــن تــصور  -مــن جهــتهم -تــاريخي معــين عنــد العــرب، فهــم ينطلقــون    

ــين     ــع الـــشاعر المتجـــاذب، علـــى طـــول المـــدى بـ ــًا لموقـ مختلـــف تمامـ
ــة  ــة والجماهيري ــى هــؤالء أن      ف. النخبوي ــسبة إل ــن المهــم بالن ــم يعــد م ل

يتــداولهم النــاس، كمــا يتــداولون التبــغ أو المــشروبات الغازيــة، وإنمــا   
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المهــم هــو مــوقعهم المبتغــي فــي فــضاء اإلبــداع، ومــوقعهم مــن آليــات    
اختراع العالقات الجديدة في داخل اللغـة نفـسها، أو فـي خارجهـا فـي          

ــوض، ال    ــد والغمـ ــالغ التعقيـ ــالم البـ ــذا العـ ــه   هـ ــه وبؤسـ ــي تبذلـ ــح فـ فاضـ
  .وتعاسته

والحــق أن وضــع الــشعر كلــه وضــع لــم يعــد اليــوم مطمئنــًا أبــدًا،  
لــيس عنــد العــرب وحــدهم، ولكــن حتــى عنــد غيــرهم مــن األمــم التــي       

وبالــصدفة فقــد اطلعــت مــؤخرًا علــى . تعلقــًا، وإنتاجــًا: عرفــت بالــشعر
لـشعر  ا: "رأي لريجيس دوبريه في مسألة الشعر، أو مأزقه، يقول فيـه       

ِفْكــر النــاس حاليــًا خــال  . غــادر منــذ زمــن طويــل مجــال الحيــاة العامــة  
خلوًا تامًا مـن الـشعر الـذي أمـسى مـسألة نخبويـة تمامـًا، بـل نخبويـة                    

. بـــشكل متطـــرف، ال يهـــتم بهـــا إّال القّلـــة القليلـــة مـــن النخبـــة المثقفـــة 
األغاني القديمة أخذت بعض الشيء من شعبية الشعر، ومـن مـساحته     

فــي فرنــسا؛ ألنهــا اعتمــدت علــى الــشعر أيــضًا ككــالم لهــا، مثــل  العامــة 
وأظــن أن الــشعر أصــبح ثقافيــًا   . أغــاني جــاك بريــل، وأغــاني ليوفيريــه  

فلــم . جـدًا فـي فرنـسا، وعميقــًا جـدًا، ويخاطـب النخبــة الثقافيـة فقـط        
يعـد يمــس النــاس، بــل أصــبح شـعرًا عاليــًا جــدًا، وبــشكل حلزونــي إذا   

د نحو قمـة ثقافيـة نخبويـة، ورمزيـة، مـن دون            جاز لي التعبير، يتصاع   
ــة أو موســيقية      ــة غنائي ــه هرموني ال توجــد اآلن (...). أن يكــون داخل

شخصيات شعرية كبيرة، وشعراء كبار، أن آخر شاعر كبير في فرنسا        
كان أراغون، ووسائل اإلعالم الحالية، هي النقـيض الفعلـي للـشعر فـي               

 علـــى تهمـــيش الـــشعر مباشـــرتها وســـطحيتها، بـــل هـــي التـــي ســـاعدت
ولقد خلق لدى النـاس عـادة، وهـي أنهـم ال يـسمعون الـشعر،                (...). 

ــى         ــي إل ــم يعــد مقــدمًا بــشكل شــفهي وعلن ــذلك ل ــه، وب وال يــصغون إلي
  ".الناس؛ بسبب من االنحطاط الذي شهدته الحياة
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إن هنــاك مــا يــشبه اإلجمــاع علــى أن الــشعر يعــيش مأزقــًا حالكــًا 
امة، ليس عند العرب وحدهم، وإنمـا عنـد   من حيث عالقته بالحياة الع   

والـسبب يعـود إلـى الـشعراء أنفـسهم حينـًا، ويعـود إلـى           . غيرهم كذلك 
وهذا الوضع إذا مـا  . أحيانًا أخرى" تهميش"ما تعرض له الشعر من   

أخذ على وجهه الصحيح، أي من وجهة نظر الشعر نفـسه، فهـو لـيس              
الــشكل الحلزونــي  دائمــًا ســلبيًا، فقــد يكــون فــي تــسامي الــشعر بهــذا     

: نقـول ". االنحطاط الـذي شـهدته الحيـاة      "هروب مقصود ومرتب من     
  .ثم الشعراء أعلم.. والله أعلم!.. قد يكون
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 :محمد عبده يماني

 ياريِّس .. نسيت االفتتاحية

  

محمد عبـده يمـاني أن يكتـب قبـل أن يرحـل، افتتاحيـة          . نسي د 
  .*الجديدة" الندوة"العدد األول من 

بــو ياســر الموعــد الــذي ســيقدم فيــه للنــاس العــدد األول  نــسي أ
  ! من الصحيفة، فقد رحل فجأة

فقـــد كـــان .. لـــم يـــسبق أن قـــال لنـــا بأنـــه كـــان يتجهـــز للرحيـــل  
       ــاق ــه ب ــم، وكأن ــاءل، ويحل ــاقش، ويفاصــل، ويفــاوض، ويعمــل، ويتف ين

  .بيننا إلى األبد
دار آخــر لقــاء لــي بــه حــول مناقــشة عقــد الــشركة التــي ســتتولى  

اآلن يمكـن أن    : ، قـال لـي    **للمساهمين الجدد " الندوة" اكتتاب   طرح
  لــصحيفة عــصرية متوثبــة ال تــشبه أحــدًا، ثــم   Take offنعلــن  الـــ 

صحيفة تليق بمكة المكرمة، ثم وقِّع العقد يوم السبت ورحـل           : يضيف
  !يوم االثنين

                                      

 .كان رئيسًا لمجلس إدارة الصحيفة *

 .مكرمةالصادرة في مكة ال" إعادة تأسيس صحيفة الندوة"هذا عندما ُكلِّـفٌت بـ  **
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، وهـو ال يفتـأ يـردد مـا     "الندوة"منذ أن دعاني للقائه من أجل       
مكــة هــي مركــز .  ومــا ينتظــر النــاس مــن النــدوة الجديــدة يليــق بمكــة،

ــين األرض والــسماء، وهــي       الــوحي، ومحــور المقــدس، وهــي الــصلة ب
فهــي أكثــر مــن " النــدوة"أمــا . ثقافــة وقــيم وتجليــات وأنــوار ال تخبــو 

أجيـال مــن مثقفــي  . سـتين عامــًا مـن الرســوخ، ثـم مــن التـشبث بالبقــاء    
وإذا كتـــب تـــاريخ ". دوةالنـــ"الحجـــاز خرجـــوا إلـــى الـــدنيا مـــن رحـــم  

الثقافــة الــسعودية، وتــاريخ اإلعــالم الــسعودي، فــال يمكــن القفــز علــى     
ــاً " النــدوة"موقــع  ــاريخ مكــان     . فيهمــا مع ــك الت ــدوة فــي ذل ســيفرد للن

، )صــالح وأخــوه أحمــد(أحمــد الــسباعي، وآل جمــال . فــسيح وواضــح
وعبدالله عريف، والعواد، والـساسي، وأحمـد قنـديل، ومحمـد حـسن           

وحامد مطاوع، وآخرون من المثقفين والمفكرين الذين أشـعلوا         فقي،  
  . مستقبل األمة وملؤوه بالنور

لمكـة، هـو    " النـدوة "إن ما يمكن أن تقوم به       : ثم يضيف يماني  
، أما ما ستقدمه مكة للندوة، فهو الدعم الهائل الذي تقدمه            "رسالة"

مـوالت  فـأي ح  . يخـرج منهـا   " منـت "دائمًا هذه المدينة العظيمـة ألي       
  ! وموارد ثقافية ستوفرها مكة لصحيفة الندوة؟

ومــــا : ألـــك إدراك بكــــل ذلـــك فهـــد؟ فـــأقول    : ثـــم يرفـــع صـــوته   
  : المطلوب يا أبا ياسر؟ يجيب

جديــدًا يليــق بالزمــان وبالمكــان، ومــن ثــم   " منتجــًا" أن نبنــي -
  !مكة، وهي وفيرة" مخازن"يضع يده على 

رًا لإلعـــالم، تـــذكرت حينهـــا محمـــد عبـــده يمـــاني يـــوم كـــان وزيـــ
ليبلغنــي باختيــاري رئيــسًا ) فــي أواخــر عهــده بــالوزارة(عنــدما هــاتفني 

لم يمض على عودتي إلى المملكة يومها سوى  . لتحرير مجلة اليمامة  
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ثالثــة شــهور فقــط، بعــد أن أنهيــت دراســتي العليــا خــارج الــبالد، كــان    
 أمـد اللـه     -الذي رشـحني لهـذه المهمـة األميـر سـلمان بـن عبـدالعزيز                

بمثـل مـا تحـدث عـن       " اليمامـة "وكان اليماني يتحدث عـن      . في عمره 
  ": الندوة"

أول " اليمامة"المهمة التي أمامك يا فهد ليست مهمة سهلة، فـ       
صــحيفة تنــشأ فــي وســط الــبالد، وفــي عاصــمتها، وهــي مثقلــة بأســماء  
كبيرة من مثقفي المنطقة، ابتداء من مؤسسها العمالق حمد الجاسر، 

لكبار الـذين عبـروا إلـى النـور مـن خاللهـا، وخرجـوا إلـى              ومرورًا بكل ا  
اليمامة تاريخ طويـل لتنميـة ثقافيـة هائلـة،          . الشمس من تحت عباءتها   

الريـاض، وسـلمان    : واليمامة تنطلق إلى الناس بجناحين وارفين، هما      
اليمامة هي اإلقليم واألمير، هي الصحراء والمستقبل،       . بن عبدالعزيز 
اء هــذا الطــائر الجميــل، البــد مــن شــحذه      غنــ" تجديــد"والبــد مــن  

ــون       ــر، وليكـ ــة األميـ ــدود رؤيـ ــى حـ ــساميًا إلـ ــًا ومتـ ــون الئقـ ــقله ليكـ وصـ
. منسجمًا وملتحمًا مع عبق المكان، وإيحاءاته، وطموحاته، وتطلعاته       

هـل  : ثم أضاف أبو ياسر رافعًا صوته ليحشد كـل أحاسيـسي لكلماتـه           
  !تدرك ما أنت فيه يا فهد؟

 األميــر والــوزير، كمــا هــو تمامــًا خــوفي    خفــت يومهــا أن أخــذل 
اليــوم ومحمــد عبــده يمــاني يحرضــني علــى مغــامرة جديــدة فــي مكــة،    

كانت تقف التجربة الشاهقة . والسيما أن في المنتصف بين التجربتين     
أيـضًا  " إقليم"لقد كان من محركات تلك التجربة       ". الوطن"لصحيفة  

أخــرى يكــون  ومــرة . كــذلك هــو خالــد الفيــصل  " أميــر"هــو عــسير، و 
فالفشل ممنوع في عسير خالـد الفيـصل، وال        . للخوف سطوته الهائلة  

قـال لنـا خالـد    . سبيل طبعًا إلى خذالن اإلقليم الذي أحبه وأحب أهله   
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أريــد منتجـًا ال يــشبه إّال نفــسه،أو  : الفيـصل منــذ أول يــوم تقابلنـا فيــه  
  ". اقضبوا الباب"

 أن تجربـة  لعل من حسن حـظ النـدوة  : قلت لمحمد عبده يماني  
وقــد كانــت .. فــسنتحاشى األخطــاء!.. الــوطن مــا تــزال طريــة ويانعــة  

 فهو في أقصى مـستوياته،  - يا سيدي -أما التحدي   !.. هناك أخطاء 
حرفيــًا، فكأننــا لــم نفعــل شــيئًا، وإن جــاء   " الــوطن"فــإن نقلنــا تجربــة  

. المنجز بأقـل مـن ذلـك، فـسيكون الحـديث عـن النجـاح صـعبًا وشـائكاً              
تقينـا هـذه المزالـق الـوعرة، أو تمكننـا        " صـيغة "ندوة إًذا من    فالبد لل 

  . من المشي الحثيث فوق هذا اللوح من المسامير المدببة
اآلن يبدو أنك أدركت لماذا جئنا بـك        : يماني، ثم قال  . ضحك د 

  . عدوًا وضربًا لبطون الرواحل، من نجد إلى الحجاز
، ونرخـي،  كنا فـي عملنـا مـع المرحـوم نتنـاقش ونتحـاور، ونـشد              

وكنا ما نبرح ننتظر ذلك اليوم الذي يكتب فيه ابن      . ونرضى، ونغضب 
 -مكــة البــار افتتاحيــة العــدد األول مــن النــدوة الجديــدة، لكنــه فاجأنــا   

تــــرك ظهورنــــا عاريــــة للــــريح .  ورحــــل قبــــل أن يفعــــل-ســــامحه اللــــه
من سيلتقي عبدالله بن عبـدالعزيز ليقـول لـه بـأن      ! وللشمس وللصقيع 

مــن ســيقابل .  قــد حــصل وللــه الحمــد - حفظــه اللــه-لنــدوة مــا أراد ل
ــل     ــورات المـــشروع؟ ومـــن سيواصـ ــى تطـ ــه علـ ــد الفيـــصل الطالعـ خالـ

األرض الممنوحة للـصحيفة  " تطبيق"االتصاالت بأمين العاصمة حول     
ــود         ــيوقع عقـ ــن سـ ــر؟ ومـ ــيس التحريـ ــا رئـ ــيختار لنـ ــن سـ ــة؟ مـ ــي مكـ فـ

ن والمــؤمنين الــشراكات مــع الــشركاء، ومــذكرات التفــاهم مــع الــداعمي    
ــصحيفة      ! بأهــدافنا؟ ــى ال ــي مبن ــذي ســيترأس االجتمــاع األول ف ــن ال م

ألـم نتفـق علـى أن المبنـى الجديـد         !  جـدة؟  -الجديد على طريق مكـة      
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 جدة، وأنه سيضم المطبعة والمكاتب –سيكون هناك على طريق مكة     
  !الجديدة للصحيفة؟

ا معًا، الطريق التي مشيناه. لم نتوقع هذا منك يا أبا ياسر.. ال
أسـتغفرك ربـي، فهـذه    !!.. كـان ينبغـي أن نـصل إلـى نهايتهـا معـًا أيـضاً       
  !إرادتك وقضاؤك، وال راد لهما، ونعم بالله

الحصان الـذي كنـا نـسرجه ونعـده        !.. يا أبا ياسر  : أعود فأقول 
إنـه  . للعدو، كان ينبغي أن نطلقه سويًا، وأن نراقب توثبه سويًا أيضاً          

وهو يركض، وهـل هنـاك حـصان يـستطيع          في حاجة إلى سماع هتافك      
أن يعدو أو يشرئب دون هتاف فارسه، ودون استلهام رائحته وعطـره       

  !وأنفاسه؟

فــي . ال لــم نتوقــع هــذا أبــدًا، فــسفرك هــذا كــان مباغتــة مذهلــة     
وفي لمحة واحـدة  . غمضة عين، خفت ضوء السراج، جف تمامًا زيته      
طـالع النـور، انقـضت      ختلتنا العتمة، ألقت ستائرها السوداء على كـل م        

لـيس هنـاك أبـدًا مـن أحـد، حتـى        . أجـل، ال أحـد    . علينا من كل اتجـاه    
الفــضاء الــذي كــان يحيطنــا خــال مــن األوكــسجين، واحتــشد بالــضيق    

حسبنا أننـا نختنـق، أغثنـا يـا مغيـث، اللهـم إن هـذه إرادتـك،          . واألتربة
  .وهذا قضاؤك، فال راد لهما، ونعم بالله

فأنت لم تخبرنـا أبـدًا أي   !.. يا أبا ياسرلم نتفق على هذا   .. ال
ــذا   ــاجئ هـ ــفرك المفـ ــوم الـــسبت،   . شـــيء عـــن سـ تركتـــك فـــي مكتبـــك يـ

طيــــب ! بهــــذه الــــسرعة يــــا رجــــل .. وْل !.. وغــــادرَت فجــــر االثنــــين 
هــل !.. فــين االفتتاحيــة؟ نريــد علــى األقــل االفتتاحيــة؟   . واالفتتاحيــة
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قد تكون تركتهـا  أسأل ياسر أو عبدالله أو عبدالعزيز، أبناءك عنها؟ ف 
لنا فوق المكتب األخضر، أو في درج السيارة؟ من يدري؟ سأسـألهم             

ــغل  " ــالي شـ ــا مـ ــت    "أنـ ـــا إال أنـ ــن يكتبهـــ ــا لـ ــا حبيبنـ !.. ، االفتتاحيـــة يـ
  !!تصرف
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 :محمد عفيفي مطر وآخرون

 !؟"الجنَّة"هل تريدون .. أيها المثقفون
  

 -رًا إن أمكـن  بـل كثيـ  -فكرة حية لها ظل ودفء، أن تقترب قليالً 
من المثقفين العرب المهاجرين، أو بتعبيـر أكثـر صـرامة، أولئـك الـذين                

  .فضلوا العيش خارج الوطن
والزمــان اآلن، هــو الــصيف بكــل موحياتــه العذبــة، والمكــان هــذه  

ــو  ــرة، هـ ــيلة"المـ ــالبحر  " أصـ ــة الـــذكاء، فـ ــادر(الخارقـ ــر الهـ ــان ) غيـ كـ
، كـانوا جمـيعهم   )ائمـاً الهادرون د(أمامنا، والعرب المقيمون   –بالضبط  

  .خلفنا
ــى مــن هــذا المــؤتمر     ــة األول ــدفء (الحلق ــت فــي  )الظــل وال ، كان

بــاريس، وهــذا هــو أدونــيس، بكامــل حجمــه، يقــف خلفــه هنــاك وهنــا،     
وهذا هو المفكر الكبيـر الـدكتور محمـد أركـون، بكامـل هيبتـه، يرأسـه              

  .هناك وهنا أيضًا
ثقافية شاردة، إن المشاركة في مثل هذا المؤتمر فرصة فكرية و  

فــاقبض عليهــا بكلتــا يــديك، فهــؤالء أكــاديميون ومبــدعون مــن طــراز     
ممتــاز، وإضــافة إلــى إمكانــاتهم الثقافيــة المعتبــرة، فهــم يفيــدون مـــن         

بكـل صـفائها ونقائهـا ووضـوحها،      " الهجـرة "تجربة خاصة جدًا، وهـي      
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وبكل معاناتها وضغوطها وشروطها المرتبكـة، وأنـت ستـشعر بـالحجم            
لمــاذا الهجـــرة؟ ومهمـــا  : للمغـــامرة نفــسها منـــذ أن تتـــساءل الحقيقــي  

تعددت الظروف، ومهما اختلفت المسوغات، إال أنك ستوافق على أن      
هناك أزمة مـا، أزمـة فـي المثقـف نفـسه، أو هـي أزمـة فـي محيطـه بكـل                  

والهجـرة فـي حـد ذاتهـًا ظـاهرة تاريخيـة قديمـة،           . تحدياته وتناقـضاته  
ــى العــرب،     ــة عل ــد مــن     وهــي ليــست موقوف ــى مزي ــدعو إل ــذي ي ــن ال لك

كيــف : القلــق، هــو الــسؤال الــذي يلــي ذلــك الــسؤال الــسابق مباشــرة     
" هربـوا "ينظر هؤالء إلينا من بعيد؟ نحن نقول بـأنهم قـد أفلتـوا أو               

منا؛ ألننـا ال نليـق بهـم، أو ألنهـم ال يليقـون بنـا؛ ألننـا ضـقنا بهـم، أو               
 جـدًا، السـيما فـي       وهـذه الفرضـيات وأمثالهـا واردة      . ألنهم ضـاقوا بنـا    
تـصادفوا مـع أوضـاع شـبه مـستقرة فـي الغربـة،           ) مـنهم (ذهنيات الذين   

ابتـــداء مـــن الـــزواج والبيـــت واألطفـــال، وانتهـــاء بالوظيفـــة أو العمـــل،  
فمثل هؤالء ال يفكـرون فـي       . والعالقات في أبعادها وأنواعها المختلفة    

ــا بـــشيء مـــن   -تحديـــدًا–العـــودة، وهـــم   الـــذين تتميـــز نظـــرتهم نحونـ
القـــسوة، وقـــدر كبيـــر مـــن االســـتعالء أو االزدراء، مـــع االعتـــذار لكـــل 

  .الشوارب التي تتجشم قراءة هذا الكالم
نحــن ننظــر إلــى العــالم العربــي كبلــد واحــد : حلــيم بركــات يقــول

، والنظــرة مــن الخــارج أكثــر شــمولية،  )!دون أن يقــسم بــشرفه طبعــاً (
  ).!وق، سيان أو من ف..فهي تأتي من بعيد(وربما أكثر وضوحًا، 

إن هؤالء يا شيخ : ومحمد عفيفي مطر يضحك في داخله هكذا  
بعيدون جدًا عـن التفاصـيل الدقيقـة فـي تناقـضاتنا      ) !يقصدني(البدو  
 فهم لم يعودوا يعرفوننا إال من خالل تقارير صـحفية تجاريـة             !اليومية

  !فال شمولية، وال وضوح، وال يحزنون. ساذجة، وغير شجاعة
 يضرب على الطاولـة، وينـادي ملحـًا بـضرورة           محمد أركون كان  
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  .للمغتربين في الحياة واإلبداع" الخاصة"التركيز على التجارب 
وحليم بركات أيضًا، وتيسير الكوى، وإبراهيم عويس، وعـاطف         

بنظـــرتهم الـــشمولية –قبرصـــي، ورشـــيد الراشـــد، وكلهـــم، ال ينفكـــون  
ه شماًال ويمينًا،  يقرعون العالم العربي، ويؤنبونه، ويصفعون   -الواضحة

ويــضربونه علـــى رأســـه، وفـــي بطنـــه، وتحـــت العـــين، وعلـــى اللحيـــين،  
أولهـا التحــرر مـن القمــع،   :  شــروطه-يــا سـادة –ويقولـون بــأن لإلبـداع   

وآخرهـا تجـاوز كـل      ) األسرة، والمجتمـع، واألنظمـة    : (وهيمنة السلطة 
ــيس        ــة، فإنــه ل ــى اإلنــسان نفــسه، وبغيــر تلــك الــشروط الكامل شــيء، إل

والنتيجـة إًذا،   . مـن إيـداع فـي العـالم العربـي         ) ولن يكون هنـاك    (هناك،
هي أن المبدع العربي فـي الخـارج أكثـر تهيـؤًا مـن المبـدع العربـي فـي                 

واستمرت األشـكال القوليـة علـى هكـذا سـياق، إلـى درجـة أن           . الداخل
تـضم إلـى البيـان    " توصية"كنا نظن أن هناك من هؤالء، من سيقترح         

يع المثقفين العرب المقيمين إلـى مغـادرة بلـدانهم    الختامي، وتدعو جم  
الصفراء، باتجاه أمريكا الجديـدة، أو أوروبـا القديمـة؛ للتـنعم بالحيـاة              

 وكــل هــذا كــي نبــدع فكريــًا   !هنــاك" اإلنــسان"الكريمــة التــي يعيــشها  
وعلميًا، ثم نعود بعد ذلك، فنصدر تلك اإلبداعات إلـى أرضـنا األم أو    

  ! لن يموت كله-مهما كان ياحبيبي– الجدة، فالحس الوطني
 بالغنـــا قلـــيًال فـــي قـــراءة أقـــوال -علـــى هـــذا النحـــو–قـــد نكـــون 

بكــل مــا بقــي فــي هــؤالء مــن –المــؤتمرين، فلربمــا كــان المقــصود هــو 
 استفزاز الـسلطات المحليـة لرفـع أيـديها عـن رقابنـا، وحلوقنـا،          -نخوة

ــم الحريـــة   ــا، فلـــيس مـــن ذاق طعـ ــا، وبطوننـ ــاة، وح: وأفواهنـ ــة، حيـ ركـ
وتعبيــــرًا، وموقفــــًا، كمــــن يكتفــــي بمجــــرد القــــراءة عنهــــا، أو ترديــــد   
شعاراتها في بعض المناسـبات، تحـت طلـب رجـال المباحـث أو أجهـزة                

  .االستخبارات
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 إن هــــؤالء الــــزمالء يريــــدون أن ينــــصفونا مــــن أنفــــسنا ومــــن   
ــات      ــن البكائيـ ــره مـ ــذا الكـــالم وغيـ ــل هـ ــنهم مثـ ــنقبل مـ ــا سـ ــاريخ، كنـ التـ

ــة       األخــرى، لكــن المــ   ــك بأناق ــا كــل ذل ــون لن ــانوا يقول ؤذي هــو أنهــم ك
متناهية في الهيئة وفي التعبير، وبعضهم كان يدخن الغليون، وبعضهم 
كان يتعـاطى الـسيجار، وفـيهم مـن كـان يـسد أنفـه بكلتـا يديـه، كـي ال                    

  !تنتقل إليه عدوى األمراض المنتشرة في الصالة
الــذي " الحنــين"إن : قــام أحــدهم ليزيــد الحــوار هــذه اإلضــافة   

نعيشه في المهجر، هو الذي يجعل إبـداعنا أكثـر حـرارة، وربمـا أكثـر                
  !صدقا

ــت  ــى رأســي  –قل ــدي عل ــول -وي ــر معق ــد الحــرارة،   !  غي ــا نري كلن
 يقولـون كالمـًا جمـيًال يغـري كـل      !ونريد الصدق، إن هؤالء يـا ولـدي    

المبــدعين والمفكـــرين بمغــادرة أوطـــانهم، ولكــن الـــشعب هنــا ســـيبقى     
شــعراء أو كتبــة، وربمــا بــال حــواة، أو دجــالين، أو    بــدون مثقفــين أو  

إنهــا خــسارة ينعقــد لهــا الفــؤاد، وينــدى لهــا الجبــين وغيــر      . منــافقين
  !الجبين

قــام آخــر يريــد أن يمــسح بعــض عالمــات االحتجــاج التــي تبــدو    
: علــى بعــض الوجــوه، فيمــا يتعلــق بمبــدأ الهجــرة مــن أساســه، فقــال      

أيهــا –، فالنــاس يهــاجرون الهجــرة ليــست عربيــة فقــط، الهجــرة عالميــة  
  ".مراكز العلوم" إلى -السادة

محمد عفيفي مطر مـشاكس عجيـب، فهـو مـا ينفـك يعرقـل وقـار           
ــشبه الجهــر      ــي فــي همــس ي ــال ل ــم: "المــؤتمر، إذ ق ــم!نع ــم !.. نع  إنه

كانــت هــذه المــرة، هــي األولــى التــي ألتقــي    ". !يهــاجرون وال يعــودون
إن الـذي يزعجنـي     : عـب، فقلـت لـه     ر المصري المت  ــــذا الشاع ـــــا ه ــــفيه
 أن هــؤالء لــم يتجــاوبوا مــع غــرض المــؤتمر، وال مــع نــداءات   -مثلــك-
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رئـــيس المـــؤتمر، وذلـــك حـــين طلـــب ســـيادته التركيـــز علـــى تجـــاربهم    
ــري       ــسلوكه الفكـ ــدع، وبـ ــا بالمبـ ــى عالقاتهـ ــرة، وعلـ ــي الهجـ ــة فـ الخاصـ
والمنهجي، كأنهم يتحاشون الحديث عن تلك التجارب، وكأنهم جاؤوا          
من هناك وفي الذهن هدف واحد وحيد؛ هو كـشف جهلنـا، وتخلفنـا،        
ثـــم الـــشماتة بنـــا، لقـــد تجـــاوزوا النظـــام واألدب، ثـــم أنهـــم نـــسوا الــــ  

التـــــي رضـــــعوها منـــــذ وقـــــت مبكـــــر فـــــي المجتمعـــــات  " ديالكـــــاتس"
 أن لهم الحق في أن يسخروا منـا     -يا محمد – هل ترى    !..المتحضرة

ئبهم جميـع الحلـول ألوضـاعنا       كل هذه السخرية، لقد جاؤوا وفي حقـا       
المرتبكة، ابتداء مـن الحريـة، والـتخلص مـن الهيمنـة والقمـع، وانتهـاء                 

ماشـــي يـــا محمـــد، ولكننـــا . بتجـــاوز جميـــع مراحـــل التخلـــف والجهـــل 
ــي      ــاربهم فــ ــن تجــ ــيًال عــ ــدثونا قلــ ــدهم أن يحــ ــة"نريــ ــي "الجنــ ، أو فــ

ــسها،        ــة نفـ ــث الحريـ ــن حيـ ــا، مـ ــيش فيهـ ــضلوا العـ ــي فـ ــات التـ المجتمعـ
امة اإلنسانية نفسها، والتمتع بجميع الحقوق المشار إليهـا أعـاله           والكر

 علـى الـرغم مـن    -نريد أن يحدثونا كأجانب  . وأدناه، وفي كل األمكنة   
عـن  .  عن معاملة بوليس المـرور لهـم       -حصولهم على بطاقات الجنسية   

 عن حياة أطفالهم في المدارس مـع        !مدى احتفال صاحب المطعم بهم    
 نريد أن يحدثونا عن نوعية العالقات التي تربطهم !األطفال األصليين

فتـنس  "بجيرانهم في الحي، وبزمالئهم في الوظيفـة، وبـأقرانهم فـي الــ         
نريــد أن يحــدثونا عــن . ، وبأصــدقائهم فــي المقهــى أو الملهــى"كلــوب

مـدى احتــرامهم واحتــرام فكــرهم لــدى اآلخــر، عــن ثقلهــم فــي الميــزان  
ــأثيرهم      ــاك، وعــن مــدى ت ــافي هن ــي محــيطهم االجتمــاعي، وعــن    الثق ف

ــام بطروحــاتهم فيمــا يخــص األوضــاع          ــدرتهم علــى إقنــاع الــرأي الع ق
الداخلية في البلدان التي يعيشون فيها، أو فيما يتعلق بغير ذلـك مـن        

نريـدهم أن   . األوضاع الخارجية التي قد تطالنا هنا في الوطن العربـي         
افي والنفـسي   يتكلموا عن مدى نجاحهم في االندماج المجتمعي والثقـ        

نريــدهم أن يقولــوا لنــا  . بــاآلخر، علــى الــرغم حرصــهم الــشديد عليــه   
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شيئًا قليًال أو كثيرًا عن قناعة ذلك اآلخـر بانتخـابهم فـي البرلمـان، أو          
. في المجالس البلدية، أو حتى في مجالس اآلباء بالمدارس االبتدائية    

م، وعـن  نريدهم أن يقولوا لنا شـيئًا عـن التاكـسي كيـف يعامـل أوالدهـ         
ــى زوجــاتهم        ــاتهم، وعــن الجــزار كيــف ينظــر إل . البقــال مــاذا يقــول لبن

نريــدهم أن يقولــوا لنــا شــيئًا عــن العمــارات التــي تــؤويهم، وتلــك التــي   
تطــردهم، وعــن المنتــديات التــي تــستقبلهم، واألخــرى التــي ترفــضهم،   

  !ليس بمقتضى القانون، ولكن بمقتضى المزاج، وعكننة المزاج
 إن مـن حقـي أن   !..)صود دائمـًا عفيفـي مطـر   والمقـ (يا محمـد،   

الذي يـذكي اإلبـداع   " الحنين"هل هو حقًا  : أتساءل ببراءة ال تخفاك   
أو االضـطهاد، أو الظلـم الـذي       " القهـر "في مثـل هـذه الحالـة؟ أم أنـه           

يعصر القلوب، ويجلب األرق، فيكون اللجوء إلى فضاء الكتابـة؟ وهـو      
  ! واألحياءفضاء رحب يستوعب كل تناقضات األشياء

يا محمد، لقد بدأت أستحي مـن كـل الكـالم الـذي قلتـه سـابقًا،                  
ــيهم ..فهــؤالء الرجــال ) !يمكننــي أن أســتحي قلــيًال؟ (هــل   !.. انظــر إل

يـا  –إنهم في منتهى األناقة، فـي الهيئـة وفـي التعبيـر، ولكـن مـاذا أفعـل           
بالحــديث الطويــل عــن الحريــة، والكرامــة،   " أغــاظوني" لقــد -!محمــد

ــا ــف     والكبريـ ــف، والتخلـ ــازل، والتخلـ ــين النـ ــالع، والجبـ ــين الطـ ء، والجبـ
  .المضاد، والحنين، والهروب

 فـإنني مـا أنفـك أشـعر بـأنهم قريبـون            -لوجه الحقيقة فقـط   -ولكن  
 فأنا مازلت أشم فيهم شيئًا عربيًا، على الرغم مـن كـل            !جدًا إلى قلبي  

هل شهدت هذه الفوضى الجميلة فـي الحـوار؟ هـل أنـصت إلـى               . شيء
ــل ســــمعت       اال ــوم المــــضاد؟ هــ ــة، والهجــــوم، والهجــ ــات المتبادلــ تهامــ

ــا العنتريــات     ــيًال مــن بقاي ــاخرات وشــيئًا قل ــائي" إنهــم ..المف ورب " أبن
  !! على الرغم من كل شيء!الكعبة
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 :محمد عمر توفيق

 نظيف اليد
  

  
 لمـرة واحـدة لـم تـزد         – شخـصيًا    –محمد عمر توفيق، التقيته     

ة تقريبًا، لكنني التقيتـه مـن خـالل أدبـه وفكـره            مدتها عن الثالثين دقيق   
  .أكثر من مرة، بل مرات ال أقوى على إحصائها

ومحمد عمر توفيق، الذي قابلته حسيًا في تلـك المـدة الزمنيـة            
الــوجيزة، فحاورتــه وناقــشته فــي جمــل عجلــى وكلمــات ســريعة، كــان      

ر  المالمــح نفــسها التــي عرفــــــــــت بهــا محمــد عمــ- فــي نظــري-يحمــل 
توفيــق مــن خــالل بعــض مــا كتــب، وربمــا كــل مــا كتــــــــــب، ابتــداًء مــن   

ـــاًء بمــا  "طــه حــسين والــشيخـــــان "مــرورًا بـــ " ذكــرى"بقايــا  ، وانتهــــــ
  .سطر مؤخرًا عن رحالته في بعض المجاالت الصعبـــة التداول

محمــد عمــر توفيــق، رجــل ذو مالمــح راســخة تتميــز بالوضــوح    
:  يــتكلم أو عنــدما يكتــب، وأعنــي بالوضــوح  والــصرامة، ســواء عنــدما 
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القصد إلى المعنى دون مواربة أو تلكؤ، أما الصراحة فهي عنده تعني   
فهو عندما يـتكلم إنمـا      . ببساطة الصدق والنزاهة، والبعد عن الغرض     

يــتكلم لوجــه الحــق، وهــو عنــدما يكتــب إنمــا يكتــب لوجــه الكتابــة فــي      
  .تساميها، وفي ضميرها البهي النقي

ــم أ ــا       ل ــه محمــد عمــر توفيــق فــي لقائن ــدًا فيمــا حــدثني ب جــد أب
ــه       ــن مالمحـ ــل، أو عـ ــن الرجـ ــصوري عـ ــز تـ ــن أن يهـ ــا يمكـ ــصير، مـ القـ

. الراســخة التــي علقــت بالــذهن، مــن خــالل قراءاتــي لمقاالتــه أو كتبــه    
وعنــدما مــات، كــان الحــديث فــي كــل مجلــس غــشيته، هــو حــديث عــن  

دق التصور الذي   خصال وشمائل في الرجل، لم تزدني إال ثقة في ص         
أكتنزه عنه، فازددت بذلك اطمئنانـًا إلـى سـالمة أدواتـي فـي االسـتنتاج                

 بما يحظى بـه الفقيـد    -من جهة أخرى  -والمالحظة، كما ازددت غبطة     
ــه، وأصــدقائه،         ــذه، وزمالئ ــدى تالمي ــر ل ــرام واف مــن حــب ســابغ، واحت

  .ومحبيه

ــه أو         ــه بعــدما مــات، يلتقــي فــي بعــض معاني كــان مــا ســمعت عن

والتــه مــع التــصور الــذي تكــون عنــدي عــن مالمحــه الحقيقيــة، مــن   مدل

حيــث وضــوحها وصــرامتها، ومــن حيــث انتمائهــا إلــى الحــق والنزاهــة      

  .والصدق والبعد عن الغرض
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لقد قال من عايشه أو زامله أو تتلمذ على يديه، بأن المرحـوم       
وشديد البياض إبان كل المناصب الكبيرة التي تقلدها،        " نظيفًا"كان  

وخــالل كــل الفــرص العديــدة التــي ســنحت لــه، فلــم تغــره الــدنيا، ولــم     
تستدرجه األهواء الرخيصة، ولم يثخن ضميره أي سهم دنـيء، فيبيـع      

  قلبــــهأمانتــــه، أو يــــــــدوس علــــى شـــــــــرف مــــسؤوليتـــــه، أو يخـــــــــزن

نزيهًا، عفيفًا، نظيف  : "لقــــد كان في جملة مختصرة    . ووعيــــــه وذمته 
  ".اليد

لقد قال عنه عـارفوه أشـياء أخـرى جميلـة ومهـم، لكننـي تعلقـت                 

مــن بــين كــل الــذي قــالوه، بمــا أكــدوه فيــه مــن عفــة ونظافــة فــي اليــد،  

ألنني كنت هكذا أتصور محمـد عمـر توفيـق ففرحـت، هـو هكـذا              : أوًال

ــه       ــا يـــصدر عـــن عقلـ ــر فيمـ ــذا يظهـ ــره، وهـــو هكـ ــه وفكـ يبـــدو فـــي أدبـ

د، والتـسامي فـوق األهـواء، والتعـالي         ألن نظافـة اليـ    : وثانيًا. وضميره

فوق الرغبات؛ هي كلها من القيم أو الخصال النادرة، لـيس فـي زماننـا     

هــذا فحــسب، بــل فــي أغلــب األزمنــة، فــي أمتنــا هــذه، وفــي غيرهــا مــن  

  .األمم

وال شك أن هناك مجدًا كبيرًا فيما خّلفه محمد عمر توفيق من        

ول المــسؤوليات التــي أدب، وفيمــا قــام بــه مــن إنجــاز مــشهود فــي حقــ  
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تقلدها، ولكن مجد المجد، هـو فـي مغادرتـه هـذه الـدنيا نزيهـًا عفيفـًا             

  ".نظيف اليد"، نعم "نظيف اليد"



 
 وأنـــــــا  .. الءهـــؤ

 485

  

 

 

 

 :منصور الكيخيا

 أم فكرة الحياة؟.. فكرة الموت
  

اختفى مـن الوجـود فجـأة،       ) وزير خارجية ليبيا  (منصور الكيخيا   
ا يـزال حيـًا، لـسبب بـسيط، وهـو      وأنا لم أكن أبدًا مع فكرة أنـه كـان مـ           

أننـــا فـــي هـــذا الـــشرق البـــائس لـــم نتعـــود علـــى االعتقـــاد فـــي صـــدق    
فرضيات من هذا النوع، فالـذي يختفـي علـى طريقـة منـصور الكيخيـا،                
ال يعود إلينا أبدًا، وال يرى النور مطلقًا، فنحن نعـرف طبـائع مـن هـو                 

ــري، ز      ــاء العمـ ــسيدة بهـ ــان الـ ــي مكـ ــت فـ ــو كنـ ــه، ولـ ــة وراء اختفائـ وجـ
بــأن " جيهــان"و" رشــيد"الــضحية، لــسلمت أمــري إلــى اللــه، وأقنعــت  

إن -أباهما لم يعد له وجود أبدًا فوق هـذا الكوكـب، وهمـا سـيلتقيان             
  . في الدار اآلخرة-شاء الله

وال أدري شيئًا عن األسس التـي يـستند إليهـا مـن هـم مـع فكـرة            
ن تـصدق مـا   وبهاء العمري ال تريد أ  . أن منصور الكيخيا ما زال حياً     

نقلته إليها المخابرات األمريكية، مـن أن زوجهـا الـذي اختفـى فـي عـام           
ــي عــام     1993 ــًال ف ــل فع ــسيدة المــسكينة   . م1994م، قــد قت وهــذه ال

على ما قالته االستخبارات األمريكيـة مـن       " أدلة دامغة "تطالب بتقديم   
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أجــل أن تــساعدها تلــك األدلــة علــى قبــول فكــرة المــوت، أو بــاألحرى    
إذا كانت بهاء العمـري تقـف هـذا الموقـف، فأنـا شخـصيًا        . لقتلفكرة ا 

ــر مــن         ــة أكث ــى أدل ــاج إل ــاقض، فأحت ــل المن ــي الموقــف المقاب أجــدني ف
  .ألصدق بأن الكيخيا لم يقتل، ولم ينتقل إلى الدار األخرى" دامغة"

صحيح أن قبول فكرة الموت عنـد الزوجـة الثكلـى أمـر فـي غايـة                
اء فـــي المرحلـــة الرماديـــة، مرحلـــة  الـــصعوبة، وهـــي ربمـــا تفـــضل البقـــ 

الالمــوت والالحيــاة، فقــد تحمــل لهــا المفاجــآت أخبــارًا ســعيدة، أمــا         
االنتقــال كليــًا إلــى فكــرة المــوت، فهــذا يعنــي طــي قيــد األمــل، ويعنــي      

هـذا كلـه    . انطفاء بصيص النـور الـذي يجهـض أحيانـًا وحـشة الظلمـة             
وحـًا كغيـره مـن     سيبقى مفت  - قانويناً –على الرغم من أن ملف القضية       

قضايا كثيرة أخرى، ظلت ملفاتها مفتوحة، واستمرت أسئلتها الكبـرى   
  .بال إجابات صحيحة أو واضحة

م، 1993 ديـسمبر  11إن الطريقة التـي اختفـى بهـا الكيخيـا فـي           
بحي الدقي في القـاهرة، ال تـشجع أبـدًا          " سفير"وذلك من أمام فندق     

حجــم المختفــي لــيس مــن  ف. علــى االعتقــاد بــأن المختفــي مــا زال حيــاً  
الحجم الذي إذا غاب يمكن أن يعود مجددًا إلى النور، كمـا أن حجـم        
ــًا مــا يتمتــع بــه مــن قــسوة        وعقــل ووجــدان الــذي أخفــاه، نعلــم جميع
ــام موســـى     ــيئًا عـــن اإلمـ ــدتم تـــسمعون شـ وجبـــروت، ونـــسألكم هـــل عـ

-، ولــم يعــد لــه وجــود فــوق األرض، فهــو  "ذاب"غيــر أنــه ! الــصدر؟
  ! تحتها بل حتمًا-ربما
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ــستوى       ــذا المـ ــى هـ ــذ علـ ــم ينفـ ــسه لـ ــاف نفـ ــشروع االختطـ إن مـ
للــضحية لمجــرد المــزاح، أو لمجــرد التهديــد أو التخويــف، أو لغــرض  

أي أن االختطــاف لــشخص بحجــم  . إيــصال رســالة أو رســائل محــددة  
  .الكيخيا، هو مشروع نهائي وال رجعة فيه

هــــذا فــــي األســــاس، فــــإذا أضــــفنا إلــــى ذلــــك أن الــــضجة التــــي   
احب ظهور الكيخيا من جديد، ستكون أعنف وأقوى من الضجة   ستص

التي صاحبت اختفاءه، فإن مـن شـأن ذلـك أن يجعـل الخـاطف المتكبـر                  
المتجبر يتردد كثيرًا، أو على األصح يحجم أبدًا عـن الـسماح بظهـور             

فــشأن الكيخيــا نفــسه ســيرتفع أكثــر ممــا كــان فــي  . ضــحيته مــن جديــد
علــى الخــاطف مــن أضــرار بــسبب    الماضــي، إضــافة إلــى مــا ســينعكس    

ــا نفــسه؛          ــم يــتكلم الكيخي ــو ل ــره، فــأمره سينكــشف حتــى ل انكــشاف أم
  !حفاظًا على حياته وحياة أهله مثًال

لكــل هــذه األمــور، يؤســفني جــدًا أننــي ال أســتطيع أن أقــف فــي      
الجانب الذي تقف فيه بهاء العمـري، فأنـا أحتـاج مـن جهتـي إلـى أدلـة                

لكيخيـا مـا زال حيـًا، أو أنـه علـى األقـل           تفجر الصخر، لتؤكد لي بـأن ا      
، وإلى نـشاطه الـسابق فـي        "رشيد وجيهان "سيعود إلى زوجته، وإلى     

إنـا للـه    ! ؟"حقـوق اإلنـسان   : "هـل قلـت   ". حقـوق اإلنـسان   "منظمات  
  .وإنا إليه راجعون

لقـد انتهـى األمــر بالخـاطف القاتــل إلـى القـبض عليــه فـي مجــرى       
كالــصرصار، هربــًا مــن ريــاح للــصرف الــصحي، يختبــئ فيــه كــالجرذ أو 

الــــصورة،فلم يكــــن الممكــــن إّال أن تهــــب تلــــك الريــــاح علــــى البــــراري 
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ــة       ــة، ولعطــر الكرامــة والعدال ــة المتعطــشة لعطــر الحري والفيــافي القاحل
ــبطش، واالســتبداد،        ــم، وال ــة، بعــد ســنوات طــوال مــن الظل االجتماعي

  !والقهر، والجنون

ي مقدمة الصفوف أظن أن بهاء العمري ورشيد وجيهان كانوا ف
التـــي احتفلـــت بـــسقوط الظـــالمين المجـــرمين، ولكـــن هـــل كـــان هـــؤالء  

أقـسم باللـه أنهـم لـم     ! ينتظرون نهايـاتهم علـى هـذا التحـد المجلجـل؟        
  .يكونوا ينتظرون ذلك أو يفكرون فيه، لقد نسوا أنفسهم تمامًا
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 :ناصر السلوم

 !العاشق التعب
  

 ظــل معـالي الــدكتور ناصــر  منـذ كــان وكـيًال لــوزارة المواصـالت،   
السلوم يؤكد إيمان الناس بأن الطرق الممهدة المعبدة الميسرة، هـي            
عــــصب التنميــــة، وهــــي أبــــرز االســــتحقاقات التــــي يقتــــضيها التطــــور   
االقتــصادي واالجتمــاعي، وذلــك بوصــفها عنــصرًا مهمــًا مــن عناصــر         

ــية  ــة األساســ ــصادية     . البنيــ ــضة اقتــ ــي لنهــ ــي علمــ ــصور منهجــ ــأي تــ فــ
، ال بد له من أن يضع نصب عينه برنامجـًا واضـحًا لتعمـيم        واجتماعية

ــرق   ــن الطــ ــة مــ ــة القويــ ــشبكات المترابطــ ــي  . الــ ووزارة المواصــــالت فــ
السعودية وجدت نفسها، وهي ُتْقدم على إنجاز برنامجها الطموح فـي     
مواجهــــة تحــــديات عــــصيبة كبيــــرة، لعــــل أبرزهــــا المــــساحة الواســــعة  

لمساحة مـن تنـوع تضاريـسي معقـد      المترامية للبالد، وما يعتور تلك ا     
ــة مــن         ــة ومتفاني ــإرادة قوي ــا، ولكنهــا ب يزيــد العــبء فــي صــعوبة مهمته
الدولـــة، اســـتطاعت أن تحقـــق المـــستحيل، وأن تجعـــل مـــن الالممكـــن 



 
 وأنـــــــا  .. هـــؤالء

 

 490

واقعًا ماثًال ينعم بنتائجه الخيرة كل مواطني البالد، لينعكس ذلـك كلـه             
 وحركـة التنميـة   باإليجاب الذي ال يخالجه الـشك علـى اقتـصاد الـبالد،      

  .االجتماعية والتعليمية والثقافية فيها

 لــم يكــن غائبــًا، بــل كــان حاضــرًا - فــي كــل ذلــك-ناصــر الــسلوم 
فهـو يختـزن فـي ذاكرتـه المتوقـدة كامـل خريطـة              . بكل همته وتطلعاته  

بــالده، ويقــرأ صــباح كــل يــوم فــي تلــك الخريطــة، تــوه التنميــة التــي     
 بأنــه يتحمــل هــو ووزارتــه قــسمًا     تهــدف إليهــا دولتــه الفتيــة، مــدركاً    

ولقد كان المسؤولون   . ملحوظًا وحساسًا من مسؤوليتها، أي التنمية     
ناصــر . فــي الدولــة يعرفــون ذلــك فــي ناصــر الــسلوم، وكــان أصــدقاء د

القريبــون منــه، يــشفقون عليــه مــن اإلســراف علــى نفــسه فيمــا يكرســه     
التفاصــيل لعملــه مــن الوقــت والجهــد والقلــق، والمتابعــة اللــصيقة لكــل  

وظل ناصر السلوم زاهدًا في اإلعالم  . في التخطيط والتنفيذ واإلنجاز   
وبريقــه األّخــاذ، وإال فــإن إشــرافه المباشــر الــدقيق علــى مــشروعات         
وزارته، وزياراته المفاجئة وغير المفاجئة المنتظمـة لكـل مواقـع العمـل         

  سـتعطي ذلـك اإلعـالم الفرصـة    -كلهـا –في مختلف أرجاء البالد؛ كانـت      
ليجعـــل مـــن ناصـــر الـــسلوم نجمـــًا المعـــًا فـــي اإلنجـــاز، وفـــي المتابعـــة   
والمالحظــة، وحتــى فــي التــدخالت العلميــة فــي تــصورات المهندســين،  
وفــي تعــامالت المقــاولين، فهــو نفــسه مهنــدس مخــتص قبــل أن يكــون     

  .وكيًال لوزارة المواصالت، ثم وزيرًا لها فيما بعد
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صـديق ناصـر الـسلوم،     يروي سمو األمير مقرن بن عبـدالعزيز،        
يــوم كــان (أنـه طلــب منــه موعــدًا لينــاقش معـه بعــض مــشروعات حائــل   

، فتقرر أن يكون الموعد الساعة السابعة مـساًء، فلمـا جـاء            )أميرًا لها 
إنه : سمو األمير في الموعد المرسوم لم يجد ناصر السلوم، فقيل له
 وصـل   كان في المدينة المنورة لمتابعة بعض المشروعات هنـاك، وأنـه          

إلــى الريــاض قبــل ســاعة مــن اآلن، وهــو حاليــًا يتفقــد الخــط الــدائري     
بالرياض، وسيصل إلى المكتب بعد قليل إلنجاز بعض األوراق وعقـد           

  .بعض االجتماعات

عنـدما وصـل ناصـر الـسلوم إلـى مكتبـه بعـد             : يقول األمير مقرن  
حلول الموعد بقليل، لم يكن أمامي إال أن أصطحبه قسرًا إلى منزلـه،             

  .فقد كان بادي اإلرهاق واإلعياء

ــات       وقــصة ناصــر الــسلوم مــع األميــر مقــرن، هــي واحــدة مــن مئ
القــصص التــي نــسمعها ونعرفهــا عنــه، فهــو ال حيــاة حقيقيــة لــه خــارج   
ــض       ــي بعـ ــشاركة فـ ــه للمـ ــون عليـ ــذين يلحـ ــدقاؤه الـ ــوال أصـ ــه، ولـ عملـ
المناســبات االجتماعيــة، لبقــي ناصــر غارقــًا كــل ســاعات يومــه ومعظــم  

  .بين معامالته وعقوده وخرائطهليله 

ــع د    ــي مـ ــسى رحلتـ ــن أنـ ــصيًا لـ ــى  . وشخـ ــر إلـ ــق"ناصـ ، "المريفـ
الــوادي الــذي أنتمــي إليــه فــي بــالد بنــي الحــارث، فقــد جــاء ليــشرف       
ــام       ــالطريق العـ ــوادي بـ ــصل الـ ــذي سيـ ــق الـ ــاز الطريـ ــى إنجـ ــسه علـ بنفـ
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ناصــر ســعيدًا بأنــه اســتطاع أن يرســي  . كــان د. المــؤدي إلــى الطــائف
ع علــى المقــاولين العــاملين مــع الــوزارة فــي المنطقــة مــن  هــذا المــشرو

غير أن يكون للمشروع ميزانية معتمـدة مـن الدولـة، وذلـك حـق الزب         
ناصر التي تقوم على فكرة التوفير من مشاريع   . للوزارة وفق نظرية د   

كبيرة لعمل مشروعات أخرى صغيرة، عملها من فوق الطاولة، ولـيس         
  . من تحتها

ود ألبي محمد أنـه لـم يعـرف، ولـم يكـن يريـد               وبالمناسبة فمشه 
ناصر سعيدًا . كان د. طيلة سنين عمله" ما تحت الطاولة"أن يعرف   

 -أيضًا؛ ألنه استطاع أن يقنع الناس الذين يمر الطريـق عبـر أمالكهـم     
 بــأن التــضحية مــن أجــل الــصالح العــام واجبــة، وأن    -أو هكــذا يظنــون

نين مـن بنـي جلـدتهم، وأنهـم       هذا مشروع فيه خير كثير لهم وللمـواط       
وفــي ســاعات اســتطاع أبــو محمــد أن   . يجــب أال يكونــوا معــرقلين لــه  

ينهي مشكالت كانت بدونه ستستمر لـسنوات طويلـة، ومـن ثـم تحقـق           
ــبح يــــربطهم بالطــــائف والمملكــــة طريــــق     حلــــم أهــــل المريفــــق، وأصــ

  ". مزفلت"

 فــي معظــم -ممــا يعرفــه أصــدقاء ناصــر الــسلوم عنــه، أنــه يقــود 
ــاناألح ــون     -يـ ــو مفتـ ــرق، وهـ ــى الطـ ــه علـ ــاء تنقالتـ ــسه أثنـ ــيارته بنفـ  سـ

هــل : بالــسرعة المتناهيــة فــي القيــادة، فيتــساءل أصــدقاء ناصــر دائمــاً  
لهذا الغـرام بالـسرعة فـي قيـادة الـسيارة أي عالقـة بـالزخم الهائـل فـي                 
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. اندفاعه نحو اإلنجاز، ونحو ما يريد أن يحققه من طموحات وزارتـه         
.  هذا األمر داللته، فقرائن اإلقدام في إنجازات د   ال بد أن يكون لمثل    

  .ناصر السلوم توحي بشيء من هذا، أو بكل هذا

. وفي رحلتنا إلى المريفق تأكـدت بنفـسي مـن ذلـك، فقـد كـان د         
 الفائقـة القـوة، وكـان يقطـع بنـا      BMWناصر هو الذي يقود السيارة  

ًا، كنــا البــراري والفيــافي، فــي ممــرات وطــرق طويلــة غيــر معبــدة أحيانــ
معه في بحر متالطم من التحفز والخوف والهلع، وفق القفز والصعود           
والبهــوط، إلــى أن وصــلنا إلــى غايتنــا، وهــو بالفعــل أنجــز مهمتــه التــي    
جــاء مــن أجلهــا بالــسرعة نفــسها التــي أخــذ بهــا فــي قيادتــه لــسيارته       

  .الشديدة السرعة

لــم يرافــق ناصــر الــسلوم يومهــا فــي جولتــه هــذه مــصورون وال     
حفيون، ولــم تنــشر لــه الــصفحات الترحيبيــة، ولــم توضــع مــن أجلــه    صــ

الزينــات، ولــم تقــم علــى شــرفه الحفــالت، فقــد عــاد أدراجــه إلــى جــدة     
، بعـــد أن قـــضى فـــي مهمتـــه حـــوالي ثـــالث ) كيلـــو متـــر200حـــوالي (

  .ساعات ال أكثر

ناصر السلوم مثال حـي للمـسؤول الـذي يعـشق عملـه، ويكـرس          
 بعــد ذلــك الطبــل وال الزمــر، وإذا رأيــتم   حياتــه كلهــا لــه، ثــم ال يهمــه  

ناصر يجامل بعض الـصحفيين، فأنـا أجـزم أنـه ال يعـرفهم، ولكـن درءًا                
للحرج يفعل ذلك، وقد اقترحـت عليـه يومـًا مـا أن يعمـل علـى تطـوير         
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ــشمل التطــوير إعــداد ملــف صــحفي          ــات العامــة فــي وزارتــه، وي العالق
 عليــه، وقــد وافــق يــومي لــه عمــا يهمــه ممــا يمكــن أن يقــرأه، أو يعلــق

ــم ينفــذها، فعرفــت أنــه كــان        علــى الفكــرة، ولكنــه خــرج مــن الــوزارة ول
  .يجاملني أنا اآلخر
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 :نزار قباني

 "سهال"الذي لن يصير " الجبل"
  

عربي شاهق، وهو " جبل"كان يرقد في أحد مستشفيات لندن 
الجبل الشديد الوعورة، الشديد األناقـة، المملـوء بـالطيور والـورود،            

  .وزهر الياسمين األبيض
) فـي مرضـه األخيـر   (نـزار قبـاني، وهـو هنـاك      : هذا الجبل اسـمه   

  .يشكو من قلبه المنهك، الذي أثخنه الحب، وهموم العرب
 هـو أشـهر شـعراء العـرب المعاصـرين،      -أيها الناس-ونزار قباني  

وهو من أكبر شعراء العربية قاطبة، في القديم والحـديث، ولهـذا فـإن             
ة كانت تلهث ترقبًا ألخباره، وإن عيونًا كثيرة أيضًا تسمرت قلوبًا كثير

  .نحو األعلى تصلي من أجله، ومن أجل مستقبل الشعر، معه وبعده
لم يكن لنزار، في هذا الكون أو هذه الحياة، سـوى الـشعر، فـال       

عــدا الــسفارة (تجــارة، وال زراعــة، وال صــناعة، وال مناصــب سياســية،  
، فلقــد كانــت مهمتــه الوحيــدة، )ن حياتــهالتــي تركهــا فــي عهــد مبكــر مــ

التي اختارها، والتي كرس حياته من أجلها، هـي تحـريض النـاس علـى        
  .الحب، وتحريضهم، أيضًا، على االستقالل والكرامة والحرية
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تفرغ نزار لهذه المهمة، فتربع هانئًا مختاًال في وجدانات الناس، 
هم، وبنــى لهــم  فــسكن قلــوبهم، وتــسلل إلــى أحالمهــم، وتوســد رموشــ   

  .وعودًا كانت تذكي فيهم جذوة الحياة
لــيس ألشــعاره جــنس محــدد مــن المــستهلكين، ولــيس مــستهلكي  
شعره عمر زمني أو عقلي محدد أيضًا، فالجميع يتناولون أشعار نـزار    
صـباح مـساء، مـع وجبـات األكـل، وأثنـاء ركـوب الطـائرات والقطـارات،          

ــرو، وفــي      ــي مواقــف األوتــوبيس ومحطــات المت  المقــاهي الــشعبية،  وف
وصـــالونات الـــشاي األنيقـــة، وقبـــل النـــوم وبعـــد النـــوم، وقبـــل الحـــب،  

  .وأثناء الحب، وبعد الحب
ــعرية وحـــده، اختلـــف النـــاس حولـــه،          ــق اللـــه نـــزارًا أمـــة شـ خلـ

  .وسيظلون مختلفين
لــه محبــون بعــدد شــعر الــرأس، وبعــدد مــا فــي هــذا العــالم مــن       

افير تنتظــر العــشب  عــشاق، وبعــدد مــا فيــه، أيــضًا، مــن طيــور وعــص     
  .واالغصان والضوء والمطر

لنــزار، أيــضًا خــصوم كثيــرون، كثيــرون جــدًا، بعــضهم يختلفــون    
معه في المنه، وبعضهم يختلفـون معـه فـي اللغـة، وبعـضهم يختلفـون               
معه فـي أنـواع العـشق الـذي يـروج لـه، أو فـي عـدد العـشيقات الالتـي            

 أطـوال رموشـهن، أو   أحبهن، قد يختلفون معـه فـي ألـوان عيـونهن، أو      
  .عمق أهدابهن، أو شفافية أناملهن

ــسكين التــي يــشاء،          ــه فــي درجــة مــضاء ال بعــضهم يختلفــون مع
أحيانًا، أن يكتب بها بعض شعره، وبعضهم يختلفون معه على سـالطة       

  .السوط الذي يوجع به جلده وجلد غيره من أبناء أرومته
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ال بـه ممـن   بعضهم يختلفون معه على التقريع والتحقير الذي ينـ        
  .يحبهم، أو ممن أوجعه قلبه من أجلهم

لكــن كــل هــؤالء، مــن محبــي نــزار وخــصومه، متفقــون تمامــًا مــع   
شــاعرهم الكبيــر حــول مــسألة مهمــة، وهــي أن طــوق النجــاة هــو طــوق  
الحـــب، وحـــول مـــسألة أخـــرى كـــذلك، وهـــي أن أمتنـــا، هـــي بالفعـــل ال  

 مـــن تـــستحق كـــل هـــذا الـــذل، وكـــل هـــذا الهـــوان، وكـــل هـــذه الحالـــة 
اإلغمــاء التــي نحــس بأنهــا ســتطول، أو أننــا بــاألحرى لــن نفيــق منهــا      

  !أبدًا
كل محبي نزار، وكل خـصومه، متفقـون علـى ضـرورة أن يـنهض            

مــن جديــد، وكلهــم مجمعــون علــى أهميــة أن يرفــع الــشاعر    " الجبــل"
  .هامته إلى األعلى من جديد أيضًا

����� 

يتخــذ مــن   العربــي الــذي  ) القطيــع (كتــب نــزار قبــاني مــرة عــن     
مالذًا يلفظ فيه كـل ترسـباته، وينـيط علـى           ) لندن(العاصمة البريطانية   

وأنا أعرف أن نـزارا ممـن يـشتدون فـي     . أرصفته اللثام عن كل رغباته 
  . قمع شطحات القوم وزالتهم

نزار يحتد دائمًا عندما يكون الحديث حول مآخذه على         .. أجل
.. يــز البيــت علــى وجهــه فــي دهل ) الفــضيحة(قومــه، يــسحب الــشخص  

ــشارع    ــت ال ــن يهــاب أحــدًا أن شــاء أن    .. ويمــرغ جــسده فــوق إزفل ول
يكــنس بجمجمتــه ســاللم الفنــادق أو مــداخل المطــاعم والمقــاهي فــي      

  .هذه المدينة المكتظة
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أهل نـزار يـضيقون بـالكالم الحـاد حتـى وإن كـان فيـه الـدواء أو          
مــة وأهــل نــزار تنفــرج أســاريرهم كلمــا ســمعوا كل  . الوقايــة مــن األذى

  . لينة، حتى لو قادتهم هذه الكلمة إلى الخطر أو إلى الجحيم

!" فاســـق"ثـــارت الحميـــة فـــي رؤوســـهم عنـــدما اســـتباح شـــاعر 
فأتهموه بـالغرور، ورمـوه     .. هجاءهم، واستطاب الضرب على أصابعهم    

بالحقــد علــى األمــة، وأدانــوه بالتنــصل مــن التــاريخ العربــي، والتنكـــر         
ــة  ــضارة العربيـ ــالو .. للحـ ــا قـ ــه وربمـ ــل"ا بأنـ ــسات  " عميـ ــدم مؤسـ يخـ

اســتعمارية مــا كــان أهــل نــزار يرفــضون حــسن النيــة فــيمن يقــذفهم          
  . بالحجارة وبقطع الخشب عندما يسيئون التصرف

.. ونـــزار نفـــسه مـــشكلته األولـــى أنـــه عربـــي أكثـــر مـــن العـــرب        
  ". جرأة"ومشكلته الثانية أنه أكثر شعراء زمانه صراحة و

أن يقبلـــوا بكـــل مـــا يقولــــه    ال أريـــد أن أقـــول أن علـــى العــــرب    
ولكن أريد أن أؤكد بأن اإلخـالص والغيـرة   .. شاعرهم المفتون بحبهم  

قــد .. بنــي قومــه) شــتم(كانــا يتــدفقان مــن كــل حــرف يكتبــه نــزار فــي  
ــنهم ينـــسون أن      ــع والقـــذع ولكـ ــيهم فـــي القمـ ينـــدفع إلـــى حـــد ال يرضـ

يكـــون .. غــضب الحــب  .. اإلنــسان الغيــور، الـــذي يــستبد بــه الغـــضب    
، وهـم  "يقـل أدبـه  "رة حاد المـزاج، وعنـدما يحتـد مزاجـه قـد         بالضرو

والـشاعر قـد يلهبـه الحمـاس     ".. شـاعر "ينسون، فوق ذلك، أن نـزارًا     
وقـد يـزرع    .. ويحـرق كـل شـيء     .. فيحطم في لحظة انفعال كـل شـيء       

ثــم ال شــيء .. حتــى فــي صــدره هــو شخــصياً .. المــوت فــي كــل شــيء
فهــو إنمــا  " قــد الــذاتي الن"يمنــع مــن إدخــال مــا يكتبــه نــزار فــي بــاب     
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وهو إنما يصفع وجهـه  .. يسخط على نفسه عندما يسخط على العرب      
  . عندما يرفع يده على العرب

نـزار لكـم، فهـو ال يهمـه ذلـك       " شتم"إنني ال أحاول تبرير حدة      
وأنـا أيـضًا ال يهمنـي ذلـك، ألن          ..  ألنه اعتاد أن يقول كلمته ويمـشي      

كل . عرفه، وهو لم يكن يعرفنيهذا الشاعر لم يكن صديقي، وأنا ال أ
ما أحاول أن أفعـل هنـا هـو التأكيـد علـى الـصدق الفنـي للـشاعر فيمـا            

  .يقول

وصــدقه الفنــي يعنــي اعتقــاده فــي وجاهــة مــا يــصدر عنــه بغــض    
وهــذا يــشمل .. النظـر عمــا يعتقــده اآلخــرون، حتـى وإن كــان النقــيض  

ر في فهو في هذا الميدان يبتذل، ويسف، ويباش.. حتى شعره الغزلي 
تناولـــه أحيانـــًا، وذلـــك إنمـــا ينبـــع مـــن اعتقـــاده الشخـــصي بأنـــه بهـــذه    

ــد مــشكالت       وهــي " الــشرق"الوســيلة وحــدها يــستطيع أن يحــل أعق
  .وكل ما له عالقة بالحب" الحب"

نـــــزار ال ينـــــافق، وال يحـــــابي، وال يتملـــــق، ولهـــــذا فـــــصراحته  
، ونزار يقسو، ويـشتد، ويبـالغ فـي نقمتـه         .. ومباشرته تصدم الكثيرين  

وعلـى  .. ولهذا فقد أخذ الكثيرون هذه المبالغة على أنهـا غـرور حينـاً     
  .أنها حقد وتنصل من الوالء لألمة وللتاريخ أحيانًا أخرى

لكــم بعــد حــرب  " شــتمًا"نــزار هــو الــذي كــان أعنــف شــعرائكم    
م وهــو إنمــا شــتمكم يومهــا حنقــًا علــى مــآلكم الــسيء،  1967حزيــران 

  . استنكارًا لقعودكم وجهلكموغيرة على كبريائكم المذبوحة، و
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لقــد كــان الــشعر فــي نفــسه يومهــا شــبيهًا بأزمــة عــصبية تفجــرت   
ــزل          ــي المن ــا يقــع تحــت يــده مــن أوان ــد مــن أن تحطــم كــل م فكــان الب

إنه غضب شاعر على أمته التي انخدعت ومـا كـان   . وزجاجه مزهرياته 
ــذي يعبــث      .. يجــب أن تخــسر  ــه ال تمامــًا كمــا يغــضب الطفــل علــى أبي

أمه؛ فتراه يتعلق في قميـصه يمزقـه، ويغـرس اظـافره فـي وجـه                بكرامة  
  .يعبث به

����� 

وهـي مـن    " جلـد الـذات   "كنا نأخذ على نـزار حملـه لـواء ثقافـة            
أكثــر اإلشــكاالت الثقافيــة إثــارة لالســتفهام مــن حيــث القيمــة والجــدوى  
ــًا      ــة هـــي األكثـــر إرهاقـ ــث تلـــك الثقافـ ــأثير، وفـــوق هـــذا لعـــل بواعـ والتـ

د هنا أهم المالحظات التي نعتقد أنها جديرة بالتأمل         للمحللين، ونور 
والتفكير، وهي في األصل تدور حول مدى ما تحظـى بـه هـذه الثقافـة        
من قبول في مرحلة أحوج ما تكون فيها األمة إلى اسـتعادة ثقتهـا فـي               

واألكيــد أن بعــض الــذين مارســوا هــذا  . مكوناتهــا الثقافيــة والتاريخيــة
يصدرون عن ألم جم حيال ما كانوا يالحظون اللون من الثقافة كانوا 

من تعثر المسيرة في أكثر من اتجاه، نقـول ذلـك حتـى ال نـسقط نحـن               
بفعــل اإلنفعــال الــذي يــسببه لنــا " الثقافــة االتهاميــة"أيــضًا فــي خنــدق 

  . شاعر مثل نزار قباني

����� 

وكان من مآخذنا على نزار أنه جعل من النفط موضـوعًا الينفـك          
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ــل  ــي كــ ــردده فــ ــباتيــ ــا .  المناســ ــصحراء،  "أمــ ــاعر، والــ ــال واألبــ العقــ
وغيرهــــا مــــن األدوات العربيــــة فهــــي تــــداعيات تلقائيــــة ".. واألثــــواب

تلـك المظـاهر التـي يـضع فـي مقـدمتها       . لمظاهر التخلف في نظر نـزار     
، مع أن نزار يباهي فـي شـعره بأنـه المكتـشف األفـضل               "صيد النساء "

  .ألجساد النساء

. ، كنـا نرجـو أن يزيلهـا نـزار       "غـصة  "أجل لنا نحـن فـي الخلـي       
ــك الغــصة هــي موقفــه     المــتجهم منــا، ومــن منهجنــا فــي     " النفــسي"تل

  .التفكير، ومن طريقتنا في العيش، ومن أسلوبنا في الحب

 أن يــضفي علــى أشــيائنا هــذه بعــض مــا   -مــن جهتــه-كنــا نريــده 
 مزيدًا ومزيدًا ممـا  -من جهتنا-تستحقه من احترام، لنسبغ عليه نحن     

  .تحق من حبيس

كان اختيار النفط موضوعًا لتندر نـزار يثيـر فـي نفوسـنا العجـب                
ــذي مــا فتــئ يجعــل العــرب         ــنفط هــو ال كــأن نــزارًا ال يعــرف أن هــذا ال

ــع    ــالم بــصوت مرتف ــدها    . يخــاطبون الع ــي يتقل ــة الت ــنفط هــو البندقي وال
جنــدي المواجهــة، والــنفط هــو الــذي أنــشأ الجامعــات، وشــيد البنــى         

 والنهضة، ليس فقط في الدول المنتجة لـه، ولكـن حتـى     الواثقة للتنمية 
  . في البلدان التي ليست على شيء منه

تمامــًا كمــا لــو أننــا " الــنفط"وكنــا نتعجــب أن يعيرنــا نــزار بهــذا 
ــا فـــــي        ــان بتفوقهـــ ــر اليابـــ ــة، ونعيـــ ــصناعاتها الثقيلـــ ــا بـــ ــر أمريكـــ نعيـــ
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ســبانيا أو أكثـر دقــة كمـا لــو نعيـر البرازيــل بـالبن، أو ا    . االليكترونيـات 
  .بمنتجاتها الزراعية المختلفة

هذا الموقف القديم المعلن لي من نزار قباني، اختلف معي فيـه          
كثيرون، واتفق معي أيضًا كثيرون، وموقفي ذاك كان مـن نـزار نفـسه،             
أكثر مما هو من شعره، وكان من القـسوة إلـى حـد أن مـن عارضـوني                   

  .نزار الشاهقةال يليق مع شاعر في قامة " هجومًا"فيه اعتبروه 

وبغض النظـر اآلن عمـا دار حـول هـذه المـسألة فـي حينـه، فأنـا                   
ولو حدث . أتذكر أنني لم أنْل يومها من شاعرية الشاعر، ولم أنكرها        

شيء مـن هـذا عنـدي أو عنـد غيـري، مـن الـذين كتبـوا ويكتبـون عـن             
نزار؛ فذلك حدث ويحدث مع مـن هـو أكبـر مـن نـزار، فـالمتنبي الـذي                    

مل وأعذب ما في العربية من شعر، وجد الناقدون في      قال أعظم وأج  
. بعــض شــعره المعنــى المكــرر، والمعنــى الــضعيف، والمعنــى الــسخيف    

ووجدوا في الشاعر ذاته الوصولية واالنتهازية والنرجسية، فهـو يـرى        
. في نفسه ما ال يراه الناس زهوًا واعتدادًا بل وغـرورًا فـائق البجاحـة              

  . جو من هو على خالف ما يزعموهو يمدح من ال يستحق، ويه

أقول هذا بعـد أن ناقـشني بعـض أصـدقائي حـول مـا كتبـت عـن                   
وقـد رأوا أننـي بالغـت فـي         . نزار، وهو على فراش المرض، شافاه الله      

االحتفــاء بالــشاعر، فمجدتــه وهــو ال يــستحق التمجيــد، وأثنيــت عليــه  
 وكانت علـتهم فـي االحتجـاج علـى مـا     . وهو ال يستحق كل ذلك الثناء     

قلـــت ورددت، أن فـــي شـــعر نـــزار مجونـــًا كثيـــرًا، وعريـــًا كثيـــرًا، وهـــم 
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ــر مــن        ــة الحــساسية، وتمــس الــشعر أكث ــذلك مــسألة فــي غاي يثيــرون ب
وال أريد الخوض .  خاصة على سلوك للشاعر ذاته-كونها ذات داللة 

اآلن فــي قــضية عالقــة المبــدع، ســلوكًا وتــصرفًا، بإبداعــه، ولــيس مــن  
ق للـشعر أن يـصدر بيانـات إدانـة، أو شـهادات           شأن الناقـد أو المتـذو     

حسن سيرة وسـلوك، لمـن يتعـرض لهـم مـن الـشعراء، وإنمـا التعويـل                  
، وعلى ما تضمر أو تشهر مـن قـيم   "النصوص"في األساس هو على     

ومن هذا المنطلـق، فـإن أحـدًا ال يـستطيع بأيـة حـال أن يجحـد                  . فنية
 ويقلــل مــن مكانتــه شــاعرية نــزار، أو يخفــي موهبتــه الكبيــرة، أو يهــون

واألمــم . بـين معاصـريه، أو حتــى بـين أجيــال الـشعراء الــذين سـبقوهم     
كلها متفقة على التعامل مع الشعر، ومع الشعراء، علـى هـذا األسـاس،      
بمـــا فـــي ذلـــك أمـــة العـــرب نفـــسها، وال أظـــن أن فـــي شـــعر نـــزار مـــن     
المجون، والعري، واالنحراف واإلباحية بقدر مـا فـي شـعر أبـي نـواس               

، ابتــداًء مــن خمرياتــه، ومــرورًا بغزلياتــه فــي الغلمــان، وانتهــاء        مــثًال
ــا الوجــوه،        ــي تــضمنها شــعره، وهــي تحمــر له ــسية الت باألوصــاف الجن
وترتعد من أجلها الفرائص، ومع هذا، فمؤرخو األدب العربي ونقـاده،          
منذ قرون مديدة، لم يحاولوا طمر تراث الشاعر أو تدميره، بل رأوا   

أبي نواس، في عمومه، هو من عيـون أشـعار العـــــرب،          دائمًا، أن شعر    
ال، بل أنهم توجـوا الحـسن بـن هـانئ ملكـًا يتـسنم سـدة التجديـد فـي             

وديوانــه منــشور وموجــود فــي المكتبــات  . عــصر بنــي العبــاس بمجملــه 
العامة، والجامعات والمؤسسات الثقافية، وهو موضوع خصب ألعداد         

هـو جـزء مهـم فـي صـلب تـراث            ليست هينة من األبحاث والدراسات، و     
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أمــا . هــذه هــي النظــرة الــصحيحة والطبيعيــة لإلبــداع . العــرب الــشعري
الموقــف األخالقــي، ممــا نــسمع وممــا نقــرأ مــن األشــعار، فهــذا مهمــة     

  .ال أظنها تدخل في مهمات النقاد أو متذوقي الشعر" تربوية"

على هذا األساس، كانت النظرة إلـى نـزار وإلـى القـيم الفنيـة فـي            
أمــا نــزار الــسلوك، كمــا يــوحي بــه ظــاهر شــعره، وأمــا القيمــة     . رهشــع

األخالقية للـشعر، عمومـًا، فتلـك كلهـا أمـور أخـرى ال تنـتظم فـي هـذا                
  .السياق
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   :*نورييجا
 !ليس ابن عمي.. ال

  
 **فهـو ال يعـرف حتـى اسـم المريفـق        .. نورييجا لـيس ابـن عمـي      

وبكل .. حدقة عصفورحيث الجماعة واألهل بكل تطلعاتهم الصغيرة ك     
  !همومهم المستديرة كعيني جمل

نورييجــا لــيس صــهري، فهــو لــم يفكــر قــط فــي االقتــران بإحــدى   
وهــذا مــن ســوء حظــه .. أو إحــدى عــرائس الــشمس.. أميــرات الرمــل

وحــسن حظنــا، فلــو فكــر لحظــة فــي مثــل هــذا األمــر؛ ألطبقــت جنبــات    
ــن      ــ مـ ــذها علـ ــة ال يأخـ ــة أعرابيـ ــك عرابيـ ــم، فتلـ ــوادي األشـ ــوج الـ علـ

  !..الفرنجة، بل يأخذها حر بنقاء عين الصقر
ــر يــا نورييجــا األعمــام فــي المريفــق، أي فــي عــالمهم       هكــذا يفّك

ــصغير المحــدود  ــك خطــأ أو صــواباً    .. ال ــان ذل ــا اآلن إن ك .. وال يهمن
وهــم ال يهمهــم فــي كثيــر أو قليــل مــا حــدث لــك مــؤخرًا أيهــا الــصهر      

  ! شيء عما حدثالمزعوم، وربما أنهم لم يعرفوا أصًال أي

                                      

ــة بنمــا    * ــيس جمهوري ــه أمريكــا بتهمــة تهريــب المخــدرات    ) 1990-1983(نورويجــا، رئ ــذي اختطفت ال
 .، وحوكم في الوالسات المتحدة األمريكية وسجن بها)1990(وغسيل األموال 

 .وادي المريفق حيث يسكن العرابيون في بني الحارث **
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ه فــي زنورييجــا لــيس صــاحبي، بــل أننــي ال أعرفــه، وبالكــاد أميــ    
وهــو حــين يرتــدي بــزة ! الــصور التــي تنــشرها لــه الــصحف والمجــالت 

 ألن العـسكر فـي العـالم يتـشابهون          ؛ يزداد األمر علي غموضـاً     ،العسكر
مخيفــون .. بــونمقطِّـ.. فــي الــشكل واللــون والرائحــة، كلهــم متحفــزون  

 رغـــم أنـــه لـــيس عنـــدي مـــا يمكـــن أن   ، أخـــاف العـــسكرأنـــا شخـــصيًا(
كلهــم مزهــوون بالبذلــة وســوط الــسلطة، مثلنــا تمامــًا ).. يطــالبوني بــه

 وبمــا ،نحــن المثقفــين المنتفخــين بــالورم وبــالكالم، فنختــال بالطرطعــة   
  .نسميه أحيانًا ذكاء الفكر

أو هذه هي الصورة عنهم في أذهان أجيـال          (أن العسكر، يحدث  
أقــــصد (ويحــــدث أننــــا .. ضربون فــــي الفاضــــي والمليـــان يــــ!) العـــالم 

نهيل أكوامـًا ضـخمة مـن األلفـاظ فـي      !) المثقفين في كل أرجاء األرض   
  .الفاضي والمليان أيضًا

 يميلـون نحـو مــا يـراه النـاس اسـتبدادًا، ومــا      أن العـسكر يحـدث  
ويحدث أننا ننهال بال تردد باتجـاه مـا يـراه    .. يرونه هم ضبطًا وربطاً 

تكـارًا للـرأي، ومـا نـراه نحـن منـدرجًا تحـت بـاب حقـوق أهـل                غيرنا اح 
  ."!الحل والعقد"

 يختالون في الشوارع والطرقـات، ويحـدث أن   أن العسكريحدث  
  ! على المنابر والمنصات- نحن - تتطاول أعناقنا

إن بيننا وبينهم أوجه شـبه كثيـرة، وكـل منـا يـرى أنهـا حقـه فـي                
أو .. الفكريــةكانــت مرتكزاتــه  الحيــاة وفــي الــسياق االجتمــاعي، مهمــا   

  .القانونية في ذلك
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دائمــًا ينكــرون   وهــم..  نحــو فــضاءاتنا  دائمــًا يزحفــونالعــسكر
بـــئس القـــوم بـــضاعتهم : علينـــا الكـــالم الكثيـــر، ويقولـــون فـــي نفوســـهم

الكالم، نحن نظن أن في أيدينا ثقاب الحيـاة، وهـم يعتقـدون أن تحـت                
  .قبعاتهم الحياة كلها

مـــن النـــاس، فـــي طـــول الـــدنيا وعرضـــها  ولـــم يتقـــدم قـــط أحـــد 
ليسوي األمر بيننا وبينهم، فـيخلط خيالءنـا بخـيالئهم فـي هـذا الكـون                

ومـن  ! نجمة المستقبل البـاهر  " الخلطة"الفسيح، فقد تخرج من هذه      
ــل        ــرال، مث ــين جن ــب ب ــأ بخالصــه المــزي العجي ــذي يــستطيع أن يتنب ال

 هافيــل فــي  نورييجــا فــي بنمــا وكاتــب مــسرحي كبيــر، مثــل فاتــسالف     
  !تشيكوسلوفاكيا؟

  !جربوا فمن يدري؟
أعني محاولـة التنـصل مـن أي شـيء          .. نسيت مسألتنا األساسية  

  !يربطني بنورييجا
ولـم  .. ولـم أصـافحه وال مـرة      !.. هذا الرجـل لـم أقابلـه وال مـرة         
!.. ولــم أره فــي منــامي وال مــرة.. ألـتقط معــه صــورة تذكاريــة وال مــرة 

  !ال مرةولم ألق عصاي في بالده و
ولـم يهمنـي أي أمـر مـن أمـوره           .. لم تشغلني أخباره في أي يوم     

  .في أية لحظة من اللحظات
!.. وال عـرض منكبيـه   .. وال طول ساقيه  !.. ال أعرف لون عينيه   

وال عدد أسنانه الباقيـة،     .. وال استدارة جمجمته  .. وال محيط خصره  
  !إن كان قد ذهب من مجموعها شيء ال سمح الله
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.. وال متى يشرب قهوته.. وال متى يصحو..  ينام ال أعرف متى  
  !وال متى يضرب زوجته

وال عـــن نـــوع أكلـــه أو .. ال أدري شـــيئًا عـــن رياضـــته المفـــضلة
والعـــن رأيـــه فـــي  !.. وال عـــن ذوقـــه فـــي األلـــوان أو النـــساء .. شـــربه
  ..والشعر.. والموت.. والليل.. البحر

ممـا يـدور    ولم يكن ليهمنـي أي شـيء        .. ال يهمني نورييجا أبداً   
  ّ.حوله

وقد تظنون اآلن أنني أحاول أن أدفع عن نفسي تهمة أي عالقة 
أو علـــى .. وال جنــديًا حتـــى .. بهــذا الـــضابط الـــذي لــم يعـــد ضـــابطاً  

بـل لـم يعـد حتـى مجـرد          .. األخص لهذا الرئيس الذي لـم يعـد رئيـساً         
تظنون أنني أدفع عن نفسي هذه التهمة؛ خوفًا مـن أن           .. مواطن كريم 

شيء مما لحق به، أو يطالني سـهم ممـا أصـابه، فيأخـذوني       يلحق بي   
معــصوب .. موثــق الــرجلين.. مكتــوف اليــدين" هنــاك"أنــا اآلخــر إلــى 

  !ثم يفتحون لي محضرا في التحقيق.. العينين
  متى كانت آخر مرة رأيت فيها نورييجا اللعين وأين؟ ولماذا؟

  ".لماذا"وأهم ما في هذا السؤال اللئيم، هو هذه الـ
.. وإما.. وإما.. فهي إما .. ها ستطال أسباب لقائي بنورييجا    ألن

  !وإما المخدرات
كثيرة صامتة ال أعرفها اآلن، ولكننـي حتمـًا سـأعرفها           " إماءات"

أي أثناء التحقيق، وأنا لن أفـصح عنهـا طبعـاً، إن خرجـت     .. فيما بعد 
ســالمًا معــافى؛ ألنهــا ســتطال ســمعة بعــض رجــال الدولــة الــشرفاء فــي  

ولو ..  ومن مصلحة الكون كله أال تهتز ثقته في أولئك الرجال          أمريكا،
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لم يبق مـن الحكايـة كلهـا إال موضـوع المخـدرات، فهـي وحـدها، ورب          
تهمة عظيمة سوف يذوي لها كل شيء في شجاعتي، إن كـان    ! الكعبة

  !سيظل في عظامي وفي دمي، تلك اللحظة، أي رمق من شجاعة
  !وْل!.. حته واحدة! مخدرات؟

بــين يديــه مقــدرات .. ذو الجــاه وصــاحب المهابــة..  دولــةرئــيس
ــه الغطــاء      ــم ينكــشف عن ــه، ث ــرب !.. شــعب، ومــصير أم ــه يه .. فيجدون

  !ويحقق األرباح من المخدرات؟.. ويروج
  ولماذا المخدرات بالذات؟

يــا –إذا كــان ال بــد مــن االتجــار بــشيء، فلــيكن أي شــيء آخــر    
  ! عدا المخدرات-نورييجا

  !إخس يا نورييجا
، "رئيـساً "فال تنس أنـك لـم تعـد         ..!  تغضب من توبيخي هذا    ال

وغير الرؤساء يا حبيبي نستطيع أن نأخذ راحتنا معهم لآلخر، فنجرؤ 
ــول لهــم  ثــم إننــي  ". إخــس"، وربمــا نتفــوه بــأكثر مــن    "إخــس: "ونق

" إخـس : "أنـا أقـول لـك   !.. الأدري حقيقة إن كنت بريئًا أو غير بريء  
ــاءّ   ــًا مــا الموقــف     وال!.. حــسب وكــاالت األنب  أظننــي ســأقف منــك يوم

الحـــرج الـــذي ســـأعتذر فيـــه عـــن كلمتـــي هـــذه، فأنـــا أعـــرف أن هـــذه    
، وإال فأين ستخفي وجهها أمريكا  "فاشوش"لن تنتهي إلى    " الهيلمة"

!.. ال تكن مجنونًا يـا نورييجـا      .. العظيمة حين تنتهي قضيتك بالبراءة    
خ الرؤسـاء إلـى   ووطِّن نفسك منـذ اآلن علـى أنـك قـد انتقلـت مـن تـاري        

ومـــــن قائمـــــة العظمــــاء إلـــــى مزبلـــــة العـــــصابات  . ســــجالت البؤســـــاء 
بعد أن  .. هكذا فجأة .. أي نعم !.. والخارجين على القانون واألخالق   
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كـان هــؤالء العـسكر مــن حولــك، يـوم أمــس، هــم حـرس الــشرف الــذين     
يعزفــون لــك الــسالم الجمهــوري، ويغنــون لــك النــشيد الــوطني؛ تــراهم    

ثقون معصميك الجميلين بالسالسل والحديـد، دنيـا        اآلن هم الذين يو   
  .عجيبة يا نورييجا

فيبدو أن اإلنسان معرض لالنحراف طيلة    !.. وبمناسبة األخالق 
ــره  ــل عمـ ــسًا    .. مراحـ ــا نـــصبوك رئيـ ــان حينمـ ــت أن األمريكـ ــي عرفـ ألننـ

لجمهورية بنما، أو سـاعدوك علـى ذلـك، كـانوا قـد تأكـدوا تمامـًا مـن                
!.. ومن سيرتك العطرة ذات العبـق النـادر       !.. األبيض الناصع " ملفك"

فلم يروا فيك إال االستقامة وطيب الخلق، لكنك أنت الذي خذلتهم يا         
  !أمام العالم" فشلتهم!.. "نورييجا

يا . يا نورييجا ..!.. إخس مرة أخرى  !.. حّتة وحدة مخدرات؟  
  !..أخي فلتختر على األقل طريقة غير هذه الطريقة الحقيرة للكسب

.. مـصقول عوارضـها   .. عفراء.. هناك طرق أخرى ملساء   أجل،  
تليق بمن هو في مقامك أو على مـستواك، وهـي حتمـًا لـن تـؤدي بـك           

فهناك غيرك من جربهـا، وأخـذ بأسـبابها،     !.. إلى السجن أو المحاكمة   
  .فلم يزدد إال حبورًا وسؤددًا وغنى وارتقاء في سلم المجد

مـــاء أفارقــة والتينيـــون  هنــاك زع .. العمــوالت مـــثًال يــا نورييجـــا  
أكــرر مــرة !.. والعيــاذ باللــه" رشــوة"يأخــذون العمــوالت، أنــا لــم أقــل 

  !..أخرى عموالت
هنـاك زعمـاء يلهفـون المعونـات دون         .. المعونات مثًال يانوريجـا   

ــردد ــول .. تــ ــن  أقــ ــل : ولــ ــال خجــ ــادة  .. بــ ــق بالقــ ــل ال يليــ ألن الخجــ
  !والضعفاء! الخجل للمساكين!.. والزعماء
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أو لهفــت المعونــات ألســقط فــي يــد  .. ت العمــوالتانــك لــو أخــذ
أو أنهـا، تحقيقـًا   !.. فهي إمـا سـتغض الطـرف عنـك    !.. أمريكا العظيمة 

للعدالة، سـتجد نفـسها مكرهـة علـى الـدوران بعـسكرها وطائراتهـا فـي                 
أكثر من بلد، وعلى أكثر من زعيم غيرك، وهنـا علـى األقـل لـن تكـون             

سـتمتلئ قائمـة    !..  وحـدك  مكتوف اليـدين وحـدك وال موثـق الـرجلين         
وســــتخرج شــــعوب كثيــــرة إلــــى !.. المحكمــــة األمريكيــــة بــــك وبغيــــرك

  !.الشوارع تهتف باسم أمريكا العظيمة
  !هناك أبواب أخرى مفتوحة للرزق يا نورييجا

مــع دولــة كبــرى أو " تتعاقــد"كــأن .. الحــروب مــن البــاطن مــثالً 
أو ..  حولهـا  أو إلثـارة الفـتن    .. إليذاء دولة أخرى  ) الله أعلم (صغرى  

ــا   ــال الخــالف معه ــا الحــرب صــراحة   .. الفتع ــشن عليه كثيــرون .. أو لت
  !وهم أهل السلم والمحبة!.. فعلوا ذلك، فكانوا دائمًا هم األبطال

وهذه، عمومًا، شبكة .. اشتغل يا أخي باالرهاب .. اإلرهاب مثالً 
وهـي مكونـة عمومـًا مـن رجـال، هـم       .. ممتدة تربطها مـصالح مـشتركة    

.. وهــــم الوحيــــدون الــــذين إذا قــــالوا فعلــــوا.. د كلمــــتهمدائمــــًا عنــــ
ــيهم   ــر علــ ــسموات ال تمطــ ــب –والــ ــا الحبيــ ــضة -أيهــ ــًا وفــ !..  إال ذهبــ

وكثيــرون عملــوا معهــم، وحمــوهم، فظلــوا رواد التحــرر، وهــم أعمــدة   
  !.أمن العالم

.. عفـواً !.. يا أخي دعـك مـن هـذا كلـه وهـرب لـك شـوية فالشـا                  
  !..شالقد نسيت أنه ال يوجد عندكم فال

أمـوت وأعـرف مـا الـتهم األخــرى التـي لـن نتعـرض بــسببها        .. أخ
  !إلى التحقيق معك
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ــم الرجـــال الـــذين ســـتذكر أســـماءهم لـــو     أمـــوت وأعـــرف مـــن هـ
  !ساءلوك في تلك التهم

وأنـا ال أريـد أن أنـدم    !.. أظنهم سيكونون من الكبار علـى أيـة حـال     
لـو لـم أفعـل     على نفي صـلتي بـك، أو معرفتـي بـك؛ ألننـي أعلـم أننـي حتـى                    

البيـه الكبيـر   "فهـم دائمـًا ال يريـدون إّال    !.. ذلك، فإنهم لن يأخذوني إليـك    
  ".أنت وال سواك.. الذي هو أنت، يريدون رأس األفعى

  !اعترف يا نورييجا
  !ستعترف.. فأنت إن طال الزمان أو قصر

  ..على األقل، فهذا ما ستنقله لنا وكاالت األنباء
 نفيــت صــلتي بــك أو  - إًذا-ا وتمــوت أنــت بــدورك وتعــرف لمــاذ  

هــذا حقــك، وحــق مــن شــغلناهم  ! معرفتــي لــك منــذ بدايــة هــذا الكــالم  
إنــه !.. ستــضحك ويــضحكون حــين تعــرف الــسبب! بقــراءة هــذا الهــذر

  !..وتافه!.. بسيط جدًا
إنني فقط أردت أن أؤكد نزاهة موقفي في معالجة قضيتك، التـي          

لكبـــار، الـــذين هــي قـــضية كـــل الرؤســاء المستـــضعفين أمـــام جبــروت ا   
 دون وازع  - بطولـه وعرضـه    -يفعلون كل ما يحلو لهم في هذا الكون         

؛ ليكشفوا األغطية "المغضوب عليهم"وهم ينتقون بعناية !.. أو رادع
، فتبقـى  "لغيـر المغـضوب علـيهم     "أما الملفـات األخـرى      .. عن ملفاتهم 
.. وقـد ال ُتكـشف أبـداً   .. وقد ُتكـشف فـي وقـت الحـق       .. تحت الغطاء 

اللـه  ! يعتمد على حجم الغضب عليهم ولواعجـه ومـسبباته        ! .. ديعتم
  !يستر
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كيف يمكـن   :  سؤال كبير هو   -يا أيها الناس  –في نفسي   !.. أجل
  أن يحدث هذا؟

ليس أن يشتغل رئيس دولة بالمخدرات، فهـذا موضـوع فرغنـا            .. ال
ــة دولــة أخــرى      .. تختــرق ســيادتها .. منــه منــذ قليــل، ولكــن أن تغــزو دول

إنهــا .. تغطــي ســماءها بالطــائرات.. ا بالعــسكر والــدباباتتقــتحم شــوارعه
تخلـع بـاب    .. عفـوًا رئـيس هـذه الدولـة       .. تطارد أحد مواطني هذه الدولـة     

ــة  ــدرج .. رئاســة الجمهوري ــات القاعــات بالرصــاص   .. تــصعد ال ــر ثري .. تنث
تقتـل الحــرس أو  .. تحطـم زجـاج النوافـذ بالقنابـل اليدويـة وغيـر اليدويـة       

ــلحتهم   ــن أسـ ــردهم مـ ــسيها     . .تجـ ــان سيحتـ ــي كـ ــوة التـ ــينية القهـ ــب صـ تقلـ
ــيقرأها الــــرئيس  .. الــــرئيس ــر ملــــف األوراق التــــي كــــان ســ تأخــــذ .. تبعثــ
ــرئيس ــدين  .. الــ ــوف اليــ ــذه مكتــ ــرجلين .. تأخــ ــوق الــ ــصوب .. وموثــ ومعــ
وأين؟ في الدولة الغازية .. إلى المحكمة.. وإلى أين؟ إلى هناك .. العينين

ــا وأشـــياء!.. نفـــسها؟ ومـــا التهمـــة؟ المخـــدرات  ..  أخـــرى مـــصموت عنهـ
 أمــا !..لعــدم إحــراج بعــض الرجــاالت اآلخــرين  ! ولمــاذا مــصموت عنهــا؟ 

!.. الشعب فعليه أن يبقـى بـدون رئـيس، أو أن يبحـث عـن رئـيس آخـر                   
  !فهذا شغله

الدولة التي فعلت كل هذا من أجل مكافحـة الخطـر الـذي يهـدد          
صور فتـ !.. لقد فعلـت ذلـك، مـن أجـل العـالم      .. أي المخدرات .. العالم

لو بقي نورييجا في السلطة، وهو يشتغل بالمخـدرات، أو يتعامـل مـع              
تــصور لــو اســتمر نورييجــا فــي هــذا   !.. تجارهــا ومهربيهــا ومروجيهــا 

مــاذا ســيكون مــصير أطفــال المافيــا !.. العمــل الــدنيء ســنة أو ســنتين
األبرياء فـي أمريكـا نفـسها؟ كيـف سـتكون أحـوال المهـربين المحليـين                 

ــذا التــــدفق   ــل هــ ــات   فــــي ظــ ــارات والحانــ ــرق الــــسوق والبــ ــذي أغــ  الــ
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والمواخير في طول أمريكا وعرضـها؟ كيـف سيـستطيع أبريـاء المافيـا        
الوفــاء بالتزامــاتهم المتعــددة فــي صــناديق البــر، والجمعيــات الخيريــة،  
ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، والحيــوان، والــدفاع عــن المــرأة، وحقــوق   

 كيــف سيــستطيع !الــسود فــي جنــوب أفريقيــا، والبــيض فــي موزمبيــق؟
هؤالء البـررة أن يمولـوا مـؤتمراتهم لمواجهـة الجفـاف فـي دول القـرن                 
األفريقـــــي، ونـــــدواتهم لمحاربـــــة المجاعـــــة فـــــي بـــــنقالديش؟ وكيـــــف  
ــروب       ــه الحـ ــي وجـ ــوف فـ ــاهراتهم للوقـ ــشدوا تظـ ــستطيعون أن يحـ سيـ
ــة مــن أجــل        ــين العــرب وأســبانيا، والتــي ستــشتعل ال محال المتوقعــة ب

ذي كانـت والدة بنـت المـستكفي تغـسل وجههـا      تغيير مكان الحـوض الـ   
أو بــين فرنــسا وألمانيــا؛ ألن هــؤالء لألخيــرين مــازالوا يبــدون    ! فيــه؟

ــى          ــي أعل ــول ف ــدي المجه ــه الجن ــذي وضــع في ــان ال تــضايقهم مــن المك
  .الشانزليزي،ه وال ندري ما سر هذا التضايق

نورييجا كان يظـن أن المـسألة مجـرد سـجائر وحـشيش،             .. األخ
ال يـا عزيـزي، فعلـى مثـل هـذه المـسائل        .. ن وبودرة للشم  وشوية حق 

إنمــا .. وال تبتــذل الحريــات.. وال تنتهــك الــسيادات ! ال ُتغــزى الــدول
المسألة هي هذه الكوارث األخرى والخسارات الكونية التي ألمحنا لها     
سابقًا، والتي ستنت عن اشتغالك بالمخدرات، ومضايقة من هم قبلـك   

رك يـا نورييجـا كثيـرون فـي هـذا العـالم يزرعـون             في هذا الميدان، فغي   
ــا،      ــصدونها ويعالجونهــ ــدم، ويحــ ــاء والــ ــسقونها بالمــ ــدرات، ويــ المخــ
ويــصدرونها إلــى أصــقاع كثيــرة فــي هــذا العــالم، ولــم يحــدث لهــم أي     

.. ألنهـــم لـــم يـــضايقوا أي أحـــد!.. ولـــن يحـــدث لهـــم أي أذى.. أذى
  !..فرتِّبوا أمورهم الترتيب الذي يليق
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ــة االت ــا     وغلطـــ ــة أمريكـــ ــتنكر فعلـــ ــذي اســـ ــسوفياتي الـــ ــاد الـــ حـــ
ــتهجنها وأدانهـــا، هـــي أنـــه غـــزا أفغانـــستان واقتحمهـــا، وانتهـــك         واسـ

االتحاد السوفياتي دولـة ال  !.. سيادتها ألسباب أخرى غير المخدرات  
إنــسانية، فهــي تــدوس ســيادة الــدول ألســباب تافهــة جــداً، لــيس فيهــا     

  !..المخدرات
 حـين تتأكـد الواليـات المتحـدة         ويبدو أن القاعدة اآلن، هـي أنـه       

ــر        ــذا األمـ ــا بهـ ــي أو بعـــض أهلهـ ــشتغل هـ ــالم تـ ــي العـ ــة فـ ــن أي دولـ مـ
فالحــذار .. نعنــي المخــدرات ومــضايقة النــاس فــي أرزاقهــم   .. الخطيــر

وهــي .. وســتبعث إليهــا جنــدها وطائراتهــا  .. الحــذار؛ ألنهــا ســتغزوها 
  !..حتى اآلن لم تتأكد سوى من بنما ورئيسها الخبيث نورييجا

  موت وأعرف كيف يمكن أن يحدث هذا؟أ
كيف يمكن أن يحدث أن أمريكا، بكل أجهزتها النافذة، ال تعرف   
من المشتغلين بالمخدرات سوى نورييجا؟ هل أن عالمنا الطيب بكـل   

ــه     ــدري؟ ســبحان الل ــاء، ونحــن ال ن ــك  !.. هــذا النق ــة فــي ذل .. ال غراب
 إن أمريكـا هـي   ..فلربما أن هذه هي الحقيقة، وأننا نحن الذين نتوهم        

  !..وفوق كل ذي علم عليم!.. وحدها المحيطة بكل شيء علمًا
والجيــد فــي هــذه القــضية كلهــا، هــو أن الــرئيس البنمــي الجديــد  
قد وصل إلى سدة الحكم، وهو يعرف أنه لن تسول له نفسه أبـدًا أن             

ونحن ال نقـصد طبعـًا   .. يفكر في أي أمر كان يفكر فيه سلفه نورييجا    
  !المخدرات الملعونة.. والعياذ بالله غير المخدراتأي شيء آخر 

والجيـــد فـــي القـــضية كلهـــا أيـــضًا، أن الـــرئيس البنمـــي الجديـــد   
سيجد الفرصة القانونية اآلن لتوظيف المال العام فـي اسـتبدال ثريـات       
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وزجـاج النوافـذ الـذي تحطـم، وصـينية القهـوة            .. القاعات التي انتثرت  
خــالل اختطــاف الــرئيس ..  تبعثــروملــف األوراق الــذي.. التــي انقلبــت

ومـا كـان    .. وسيصير القـصر الجمهـوري جديـدًا فـي جديـد          .. السابق
  !عاشت أمريكا!.. سيتحقق ذلك لوال الغزو المبارك الميمون

  !نورييجا
سـأعترف لـك بـأمر      .. قبل أن ودعـك وأتمنـى لـك محاكمـة عادلـة           

وهـو  .. لـه إيقـاع موسـيقي خـاص       .. وهو أن اسمك جميل حقاً    .. مهم
.. فــرط حالوتــه يــصلح أن يكــون أيــضًا اســمًا المــرأة جميلــة ســمراء     ل

وشـفتاها تهطـل    .. صـدرها يتوثـب   .. مثيـرة .. رشـيقة .. طويلة.. فاتنة
  !بالحب والشراسة

حاول أن تناديها من .. تصور للحظة فقط امرأة اسمها نورييجا     
هــــل !.. نورييجــــا!.. نورييجــــا!.. نورييجــــا: بعيــــد وبــــصوت مرتفــــع

  !..ى هذا االسم وموسيقاه؟أحسست اآلن بصد
في حياتي، فلن اسميها، مـع هـذا كلـه،    " أخرى"لو رزقت طفلة    

  ..نورييجا
  .وأنا أيضًا لن أوافق.. أهل المريفق لن يوافقوا على ذلك
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  168) عبدالكريم(الجهيمان 
، 145، 82، 81جـــورج بومبيـــدو  

146 ،148  
  345، 64جورج الخامس 
  82جورج مارشيه 
  199جوزيه أنطونيو 

  129جون بول سارتر 
  122، 121جون بولمندو 
  139جون دوبوفيه 

  128، 122، 121جون غابان 
  133استون جون ه

، 145، 82، 81جيـسكار ديــستان  
146 ،147 ،149 ،150  

  
  

ــازمي (الحــــــازمي  ، 26) منــــــصور الحــــ

28 ،273  
  393حافظ األسد 
  470حامد مطاوع 

  33، 32، 30حسان بن ثابت 
  62الحسن الثاني 
  190حسن حنفي 

  26حسن الشاذلي 
  168حسن عبدالحي قزاز 

  26حسن بن عبدالله آل الشيخ 
  170، 169، 151حسن قزاز 

  433الحكم بن عبدل 
  477، 476حليم بركات 

ــر    ــد الجاســــــــ ، 152، 151حمــــــــ
154  ،155  ،156  ،157  ،159 ،
167 ،169 ،188 ،455 ،471  

  176، 171حمد الحجي 
  363حمد العرينان 

  459حمد العسعوس 
  363حمد الفارس 

  75) الرئيس(الحمدي 
  188، 168حمزة شحاتة 
  318حمود البدر 

  
  

  452شثري خالد بن صالح ال
، 182، 179، 19خالــــد الفيــــصل 

183 ،184 ،185 ،186   

 ج

 ح

 خ
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  182خزاندار 
  190، 187خلف الحربي 

، 401خليــل بــن عبــدالفتاح كــردي  
402 ،452  

  72خوان رامون 
ــارلوس   ــوان كــــــــ ، 196، 195خــــــــ

197 ،199 ،200  
  
  

  132دادا 
  187، 165داود الشريان 

، 206، 205، 204، 203دايانـــــا 
207 ،208  

  411نداي دومينيك فرنا
  270، 263دون كيشوت 

، 136، 134، 81) شــارل(ديغـول  
145 ،146 ،148  

  245ديكارت 
  
  

  118راضي 
  477رشيد الراشد 

  417رفائيل البترالبرتي 
، 210، 209رفيــــــــــق الحريــــــــــري 

211 ،212 ،214 ،394  
  77رناتوكورتشيو 

  50روزا  

  46رومان جاري 
  467ريجيس دوبريه 

  
  

  363زايد السكيبي 
  245زرادشت 

  190زكي نجيب محمود 
  
  
، 217، 215ســــــــاد ) المــــــــاركيز(

218  ،221  ،222  ،223  ،224 ،
225 ،226  

  277ساعد بن سعد العرابي 
  129) جون بول(سارتر 

  75سالم ربيع علي 
  223سانت ربوف 

  245سبينوزا 
  433سحيم عبد بني الحسحاس 

  182سراج عمر 
  412سزيف 

  168سعد البواردي 
  166سعد الحميدين 

  303، 166 الدوسري سعد
  273سعد الصويان 
  261سعد العبدالله 
  117) أبو بطين(سعد بن سليم 
  363سعدي الطاهر 

 د

 ر

 ز

 س
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  229، 116سعيد الشكيلي 
  187سعيد بن فالح 

  433سكينة بنت الحسين 
ــلمان   ــن سـ ، 232، 231ســـلطان بـ

233  ،234  ،235  ،236  ،237 ،
238 ،239 ،240 ،254 ،318  

ــي   ــلفادور دالـ ، 241، 139، 54سـ
244 ،246  

، 231، 17ســلمان بــن عبــدالعزيز  
247  ،248  ،249  ،252  ،255 ،

392  
  438سليم جاهل 

  130، 129سيمون دو بوفوار 
  
  

  46شاتان بوغا 
، 136، 134، 81) ديغــول(شـارل  
145 ،146 ،148  

  26 )محمد الشامخ(الشامخ 
  26) محمد الشعفي(الشعفي 
  65 )وليم(شكسبير 

  
  

  303صالح األشقر 
  459لح صالح الصا

  166صالح العزاز 
  134صامويل بيكيت 

  325صامويل هنيجتون 
، 259، 258، 257صـدام حــسين  

260  ،261  ،262  ،263  ،264 ،
266  ،267  ،268  ،269  ،270 ،
271 ،331 ،332 ،420  

  
  

  27، 26) أحمد الضبيب(الضبيب 
  168ضياء الدين رجب 

 
  

  375طاغور 
، 379، 118، 114طــــــه حــــــسين 

481  
 

  

  447 عاطف قبرصي
  343عبداإلله المؤيد 

  56عبدالحليم رضوي 
  274، 273عبدالرحمن السبيت 

  166عبدالرحمن المنصور 
  364عبدالرحمن بن سعد الراشد 

عبـــدالرحمن بـــن محمـــد الـــسدحان 

452  
عبـــــــدالرحمن بـــــــن مـــــــساعد بـــــــن 

  342عبدالعزيز 
ــاز   ــن بـــ ــدالعزيز بـــ ، 281، 279عبـــ

282  

 ش

 ص

 ض

 ط

 ع
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، 274،  273عبدالعزيز التـويجري    
275 ،277 ،278 ،316  

  405، 392عبدالعزيز خوجة 
، 190، 165عبــــدالعزيز الــــسويد   

191  
عبدالعزيز بـن عبـدالرحمن الفيـصل       

ــك( ، 276، 275، 183) الملــــــــــــــــ

283  
  373 عبدالعزيز القريشي

  166عبدالعزيز المنصور 
، 304، 303عبــــــدالعزيز مــــــشري 

305  
  80، 77عبدالفتاح إسماعيل 

، 308، 307عبـــــــــدالفتاح نـــــــــاظر 
309 ،310  

  168عبدالكريم الجيهمان 
  187عبدالكريم الرازحي 
  166عبدالكريم العودة 

ــس    ــن إدريـ ــه بـ ــس (عبداللـ ــن إدريـ ) ابـ

168  
ــسعد    ــه الــــــ ، 312، 311عبداللــــــ

313  
  303، 165عبدالله الصيخان 
  277عبدالله القصيمي 

ــدان   ــه اللحيــــ ، 362، 361عبداللــــ

364  
  343عبدالله المطلق 

  188عبدالله بن خميس 
  32، 30احة عبدالله بن رو

) ابــن ســليمان (عبداللــه بــن ســليمان  

312  
  410 )ابن عباس(عبدالله بن عباس 

) الملـــــك(عبداللـــــه بـــــن عبـــــدالعزيز
274  ،315  ،316  ،317  ،318 ،
319  ،320  ،321  ،322  ،323 ،
324  ،325  ،326  ،327  ،328 ،
329 ،330 ،331 ،372  

  115عبدالله عريف  
  460عبدالله بن قيس الرقيات 

  376، 375  عبدالله مناع
  335عبدالمجيد الزهراني 
  312عبدالمجيد شبكشي 

ــدالعزيز   ــن عبـ ــد بـ ، 343عبدالمجيـ

346  
  190عبدالمحسن هالل 

  449عبدالملك بن مروان 
، 349، 347عبــدالهادي الــسعدي  

350 ،351 ،352 ،353 ،354  
ــدالوهاب العيـــسى   ، 356، 355عبـ

357  ،358  ،359  ،360  ،361 ،
362  ،363  ،364  ،365  ،366 ،
367 ،368 ،369 ،370  

  305عبده خال  
  274عثمان العمير 
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  416عدنان بغجاتي 
  266، 258عدي صدام حسين 

  261عزت إبراهيم 
ــياء   ــز ضــ ، 377، 376، 375عزيــ

379 ،380  
  189علي الخرجي 
  165علي العميم 

  116علي بن سراج 
   464علي محمود طه 

  410عمر بن أبي ربيعة 
  309، 33عمر بن الخطاب 

  260، 258العزيز عمر بن عبد
  451عمران العمران 

  
  

، 309، 305غـــــــــازي القـــــــــصيبي   

459   
  427غاستون موران 

، 244، 243، 242، 241غـــــــــاال 

246  
  130غاليمار 
  75) الرئيس(الغشمي 

  
  

  507فاتسالف هافيل 
  54فانغوغ 

  81فرانسوا ميتران 

، 88، 87، 86فرانـــــسواز جيـــــرو  
92 ،147  

، 382، 381فرانــــــسواز ســـــــاغان  
383  ،384  ،385  ،387  ،389 ،

390  
  46فرانسواز لوفا 

، 196، 195) الجنـــــــــرال(فرانكـــــــــو 
197  ،198  ،199  ،200  ،201 ،
202 ،246  

  433الفرزدق 
  148، 122فرناندل بلندوهومن 

ــاي  ، 127، 125، 124، 122فرنـ

128  
  224الفريد دوموسيه 

  196، 195فريدريكا 
  463، 220فلوبير 

ــلمان    ــن ســــ ــد بــــ ، 400، 339فهــــ

401  
  264، 263عبدالجبار فهد ال

  165فهد العبدالكريم 
، 236) الملـك (فهد بـن عبـدالعزيز     

391 ،392 ،403 ،407  
  454فهد العريفي 

  412، 254فولتير 
  195الفونس الثالث عشر 

  418، 416، 415فيروز 
  

 غ

 ف
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ــدالعزيز     ــن عبــ ــد بــ ــن فهــ ــصل بــ فيــ
403 ،404 ،405 ،407  

  223) هوغو(فيكتور 
  55، 54فيكتور جانز 

  
 

  312 الحارث قبيلة بني
  117قبيلة ثقيف 
  196، 195قسطنطين 

  410قيس بن الملوح 
  225) كاتب(قيشني 

  
  

، 413، 410، 409كازانوفــــــــــــــــــا 

414  
  245) ايمانويل(كانط 

  460كثير عزة 
  32، 30كعب بن مالك 
  88، 87، 86كلود بيكاسو 

  433كلوديا  
  76) جون(كنيدى 

  
  

  463لوجستاف فلوبير 
، 416، 415، 67، 66لوركـــــــــــــــا 

417 ،418  
  414لويجي كومنيسيني 

، 68، 67، 64لــــــويس أراغــــــون    
132 ،245 ،467  

  222لويس الخامس عشر 
  433لويس فلبي 

  133ليفى ستروس 
  411) األمير(ليني 

  350ليوتار 
  467ليوفيريه 

  
  

  421، 420، 419مؤيد الجنابي 
   71ماثيلدا 

ــانيول   ــيل بـــــــ ، 424، 423مارســـــــ
425  ،426  ،427  ،428  ،429 ،

430  
  427مارسيل غرا 
  65مارك توين 
  433، 431ماري إلينا 

  264المازني 
  246ماكس أرنست 

  502) أبو الطيب(المتنبي 
، 281محمد بن إبراهيم بـن جبيـر        

435 ،439 ،440  
  165محمد أبو عمير 

  115محمد أحمد باشميل 
  476، 475محمد أركون 

  255محمد آل الشيخ 

 ك

 ق

 ل

 م
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  405محمد برادة 
  251محمد البليهيد 

  166 جبر الحربي محمد
ــشبيلي    ــد الــــ ــد الحمــــ ، 443محمــــ

445  
ــدي   ــد الحميـــــ ، 452، 451محمـــــ

454  
، 188، 115محمـــد حـــسن عـــواد 

463  
  470محمد حسن فقي 

  275) هيكل(محمد حسنين هيكل 
  330، 329محمد خاتمي 
  189محمد الخنيفر 

  363محمد السماعيل 
  26محمد الشامخ 
  26محمد الشعفي 
  120محمد الفقيه 

  191 محمد الماغوط
  343محمد بن سعود 

  190محمد سيد أحمد 
  405محمد بن شريفة 
  454محمد بن صالح 

  186محمد عبده 
، 469، 249محمـــد عبـــده يمـــاني 

470 ،471 ،472  
، 476، 475محمـــد عفيفـــي مطـــر  

478 ،479 ،480  

، 190، 187، 165محمـد علـوان   

192  
  449) حاكم مصر(محمد علي 

ــق   ، 481، 115محمـــد عمـــر توفيـ
482 ،483  

  92محمد بن عيسى 
  451محمد فريح 

  401محمد بن فهد 
، 458، 457محمــد فهــد العيــسى   

459 ،460 ،461 ،462  
  20محمد معروف الشيباني 

  255) األمير(محمد بن نايف 
  373، 356محمد النويصر 
  165محمد اليامي 

  330محمود أحمد نجاد 
  26محمود إسماعيل الصيني 

  463مدام بوفاري 
  514المستكفي 

  190، 187السديري مشعل 
ــوطي  ــي المنفلـ ، 114 مـــصطفى لطفـ

118  
  211مصطفى ناصر 

  34) أبو سفيان(معاوية 
، 26) الحـــــازمي(منـــــصور الحـــــازمي 

28 ،273  
  485منصور الكيخيا 

  83، 80منغستو 
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ــوطي  ــي (المنفلـ ــصطفى لطفـ ، 114 )مـ

118  
  134مورياك 

  134، 131موريس بالنشو 
  46موريس بون 

  486موسى الصدر 
  411مونتين 
  382، 381مونيكا 
  433ميتشي 

  114ميخائيل نعيمة 
  438، 437ميشيل جوبير 

  64ميغويل أنجل ستورياس 
  
  

، 491، 490، 489ناصــر الــسلوم 
492 ،493  

  276ناصر بن حمد بن غيث 
، 497، 496، 495نــــــزار قبــــــاني 

498  ،499  ،500  ،501  ،502 ،
503 ،504  

، 507، 506، 505نورويجـــــــــــــــــا 
508  ،509  ،510  ،511  ،512 ،
513 ،514 ،515 ،516  

  245نيتشه 
  
  

  329هاشمي رفنسجاني 

  143الهان ميمارونحلو 
  246هتلر 

  313، 309هشام ناظر 
  76همبار األول 

  223) فيكتور(هوغو 
  275) محمد حسنين هيكل(هيكل 

  
  

  411وادلستن 
  90واليريان يوروفكزبك 

  65وليم شكسبير 
  76وليم ماكنالي 

  
  

  437ياسر هواري 
  46، 34معاوية يزيد بن 

  367، 366يوسف الخليل 

  

 ن

 و

 ي

ه
 ـ
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 فهرست ا�ماكن
  
  

  515، 78االتحاد السوفيتي 
  195، 90أثينا 

  83، 78أثيوبيا 
، 70، 69، 66، 62أسبانيا 
195 ،196 ،197 ،198 ،199 ،
200 ،201 ،202 ،224 ،239 ،
240 ،245 ،246 ،413 ،514  

، 363، 362، 361اإلسكندرية 

371  
  475، 62أصيلة  

، 420، 398، 330أفغانستان 

515  
، 229، 84، 514، 435يا ألمان
230 ،269  

، 143، 76، 69، 59أمريكا 
169 ،211 ،212 ،269 ،270 ،
271 ،281 ،326 ،327 ،332 ،
358 ،364 ،400 ،401 ،460 ،
473 ،501 ،505 ،508 ،509 ،
510 ،511 ،514 ،515 ،516  

  410امستردام 
  405، 66أندلس 
  78أنغوال 
، 195، 84، 82، 78أوربا 
248 ،281  

، 271، 23) الد فارسب(إيران 
320 ،329 ،330 ،331 ،398  

  413، 78، 76إيطاليا 
  
  

، 62، 61، 40، 39، 29باريس 
64 ،65 ،67 ،121 ،124 ،
125 ،126 ،139 ،144 ،145 ،
148 ،203 ،204 ،205 ،208 ،
246 ،247 ،248 ،250 ،251 ،
313 ،345 ،359 ،384 ،388 ،
392 ،403 ،410 ،427 ،428 ،
429 ،430 ،437 ،438 ،451 ،
452 ،475  

  329، 320باكستان 

 أ

 ب
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  355البحرين 
  252البرتغال 

، 195، 54، 23بريطانيا العظمى 
203 ،204 ،207  

، 260، 259، 258، 257بغداد 
263 ،331  

  439، 435بلجيكا 
  320البلقان 
  501، 410البندقية 

  515، 510، 507، 505بنما 
  398البوسنة والهرسك 

  66بوينس إيرس
  394، 211، 110بيروت 

  
  

  343، 165تبوك 
  507تشيكوسلوفاكيا

  69، 65، 64، 62، 61تشيلي 
  260تكريت 
  243تكساس

  
  

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
  343اإلسالمية

  451، 145جامعة السربون 
  223جامعة القاهرة 

، 26، 23جامعة الملك سعود 

249 ،254  
  438جامعة باريس الثانية 

  143جامعة كولوبيا برنيستون 
  356نيس جامعة 
، 343، 312، 234، 119جدة 
344 ،345 ،359 ،363 ،472 ،
473 ،493  

، 405، 136، 135الجزائر 
406 ،435  

، 273، 184، 182الجنادرية 
274 ،315 ،316  

  410جنيف 
  
  

  472، 470، 360، 376الحجاز 
 

  
  228الدمام 

  ، 356، 62الدوحة 
 

  
  404الرباط 
  90روما 

، 247، 234، 27، 23الرياض 
252 ،253 ،255 ،342 ،309 ،
303 ،278 ،346 ،356 ،363 ،
400 ،406 ،348 ،451 ،545 ،

 ت

 ج
 

 ح
 

 د

 ر
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471 ،491  
  
  

  139ساحل آزور
  67ساندييغو 
  61ستكهولم 

  228السند 
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