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اإلىداء
إلى سيدتي األولى واألخيرة في الحياة
"أمي"
إلى الصخرة التي تتحطم عليها مخاوفي
"أبي"
إلى سندي وسر قوتي
"أخوتي"
إلى الرحيمات الجميالت
"أخواتي"
إنكم هبة اهلل لي

د

شكر وتقدير
وآخر
شكر هلل أوًال ًا
ًا
أما بعد:

"والحـر ال يـنـسى الجـمــــيل وردِّه

ـئن نـسى فـمـقــد أسـاء إلى األدب"
ولَ ْ

عمي شكره ،واالعتراؼ بفضمو وجيده الجييد في إتماـ ىذا العمؿ،
اما َّ
فأوؿ مف كاف لز ً
ىو العالـ الجميؿ األستاذ الدكتور 9فوزي إبراىيم الحاج ،الذي فاؽ دوره اإلشراؼ األكاديمي،
أمينا لي ،فاهلل أرجو أف يطيؿ بقاءه ،ويحيو حياةً ممؤىا الصحة والعافية
ليكوف ًأبا
وناصحا ً
ً
ٍ
خدمة
والسعادة .ثـ أشكر جامعة األزىر الغراء ،جامعة العمماء وعرفات ،عمى ما قدمتو مف
شامخ أصيؿ.
لمعمـ وأىمو ،فممو درىا مف صرٍح
ٍ

ثـ عم َّي أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمعالميف الجميميف ،المذيف تكرما بالموافقة عمى مناقشة

خارجيا ،واألستاذ
رسالتي والتعميؽ عمييا ،األستاذ الدكتور 9عبد الجميل صرصور -مناق ًشا
ً
داخميا ،فجزاىما اهلل خير الجزاء ،وأمدىما بالصحة
الدكتور 9محمد صالح أبو حميدة -مناق ًشا
ً
عمما عني وزمالئي أثناء
والعافية ،وال أنسى أساتذتي األجالء الذيف لـ ّ
يدخروا ً
جيدا ولـ يكتموا ً
الدراسة التمييدية لمرسالة ،وأخص بالذكر األستاذ الدكتور 9محمد صالح أبو حميدة ،عمى ما
قدمو مف ٍ
ٍ
جميال في نفسي تجاه األدب والمغة .كما أقدـ
أثر
وحب أثناء الدراسة ،ليترؾ ًا
عمـ
ً
ّ
دما؛ فيذا الطريؽ مطمبو عسير ،وأتقدـ بالشكر
الشكر لزمالء الدراسة وأحثيـ عمى المضي قُ ً
والعرفاف لألسرة الثانية لي ،مركز العائمة مصدر الرزؽ واألماني ،ولكؿ مف ضاؽ المقاـ بذكره،

ممف ساعدني وكاف معي.
شكر لكـ،،
ًا

ه

ممخص الرسالة9
تيدؼ الدراسة إلى تبياف آراء القصيبي النقدية في رواياتو الفنية ،في مختمؼ القضايا مف المجاالت
مستعينا بالمنيج
الحياتية المتعددة ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة ،اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي
ً
السوسيولوجي كذلؾ ،وقد جاءت الرسالة في تمييد وثالثة فصوؿ ،تسبقيا مقدمة ،وتتبعيا خاتمة ،أما التمييد:
فقد خصصو الباحث لمحديث عف حياة القصيبي وأىـ محطاتو المينية .الفصؿ األوؿ :تناوؿ فيو الباحث ما
يتعمؽ بالتجميات النقدية األدبية في روايات األديب ،ضمف مبحثيف األوؿ :شخصيات أدبية :وتحدث عف

العديد مف األدباء الذيف تناوليـ القصيبي في رواياتو .الثاني :قضايا أدبية :واحتوى عمى العديد مف القضايا
األدبية والنقدية التي أثارىا الروائي في رواياتو .الفصؿ الثاني :استعرض فيو الباحث ما يتعمؽ بالسياسة مف
ٍ
اب السياسية والجماعات الدينية،
نقد في روايات القصيبي ،وفيو ثالث مباحث :المبحث األوؿُ :
نقد األحز َ
والثاني :نقد الحكومات واألنظمة العربية ،والثالث :نقد المجتمعات الغربية والمنظمات الدولية .أما الفصؿ
الثالث فيو األخير :مجاالت نقدية متفرقة ،في مبحثيف األوؿ تحدث عف النقد اإلداري ،والثاني :عف النقد

النفسي والفمسفي ،في روايات القصيبي ،ثـ ُختمت الرسالة بخاتمة تتحدث عف أىـ ما توصؿ إليو الباحث،
موسوعي وشمولي ،استغؿ رواياتو في عرض وجية نظره النقدية لمحياة في مجاالتيا
ناقد
ّّ
حيث إف القصيبي ٌ

المختمفة.

وقد خمصت الدراسة إلى أف الكاتب غازي القصيبي استطاع أف يسجؿ شيادتو عمى عصره مف خالؿ انتقاد

السمبيات التي الحظيا سواء عمى المجتمعات العربية أو تمؾ األجنبية ،وكاف نقده ىادئا موضوعيا ،وكثي اًر ما
كاف يعبر في ىذا النقد عف رأي المواطف العربي في كؿ مكاف.

و

Abstract
The study aims to demonstrating the critical views of Al-Gosaibi in his artistic
novels, in various life aspects. In order to achieve the study main goal, the
researcher adopted the descriptive-analytical approach, Using the sociological
approach as well.
.
The thesis has been structured into three main chapters preceded with a
preface and followed by a conclusion. The introduction was devoted to talk about
biography of Al-Gosaibi and the most important professional stations. Chapter I:
The researcher focused on the literary criticisms and transfigurations in literary
novels in two sub-chapters: the first talked the Literary Characters that Al-Gosaibi
personified in his novels. The second sub-chapter: Artistic issues contained critical
artistic issues which the novelist has raised in his novels .
Chapter II: The researcher reviewed the criticism for policy in the novels of
Al-Gosaibi distributed onto three sub-chapters: The first topic: criticism of political
parties and religious groups, the second: Criticism of Arab governments and Arab
regimes, and the third: Criticism of Western societies and international
organizations.
Chapter III: Various fields of criticism, in the first two sub-chapters, the
researcher reviewed the administrative criticism, and the second: the psychological
and philosophical criticism and in the Al-Gosaibi's novels, The thesis conclusion
sums up with the most important findings , as Al-Gosaibi 's was an encyclopedic
and universal novelist who employed his artistic work to demonstrate his critical
points of view to life in various aspects.
The study concluded that the writer Ghazi Al-Gosaibi was able to record his
testimony on his era by criticizing the negative aspects that he observed both in
Arab and foreign societies. His criticism was calm and objective, and often
included the opinion of the Arab citizens everywhere in his critical views.
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المقدمة

ي

المقدمة9
الحمد هلل ،خمؽ اإلنساف ،وعممو البياف ،الشمس والقمر لو يسجداف ،والسماء رفعيا ووضع الميزاف ،ثـ
وصى اإلنساف بعدـ الطغياف.

ابتداء و ٍ
ٍ
ٍ
لي فال حدود لو.
شيء في
الحمد هلل حتى يبمغ الحمد منتياه ،وكؿ
انتياء ّإاله ،أز ّّ
ٍ
ِ
َّ ِ
ِ
ّْ
عمِيـ}(الحديد)3:
ُ
{ى َو ْاأل ََّو ُؿ َو ْاْلخ ُر َوالظاى ُر َواْل َباط ُف َو ُى َو بِ ُكؿ َش ْيء َ ٌ
ِ
مديحو ،فال الشعر ينصفو وال األقالـ توفيو ،صمى اهلل
الكالـ في
قص ُر
والصالة والسالـ عمى مف َي ُ
ُ
ورضي عف صحابتو األطيار.
عميو وآلو،
َ
وبعد9

فإنو ال تزاؿ الدراسات النقدية في مجاؿ األدب مشرعة بال توقؼ ،ال سيما في مجاؿ الرواية ،التي

يوما بعد يوـ ،ليجد الباحثوف
أصبحت منارةً أدبيةً إبداعية ،يطّوؼ الباحثوف بمداراتيا المتعددة والمتجددة ً
اسعا فينقبوا في أعماقو عف الدرر المستجدة في كؿ حيف.
والنقاد فييا مال ًذا محببِّاً ،ا
وبحر و ً
ومف القضايا المستجدة والمستحدثة في نقد الفف الروائي ما آؿ إليو الباحث في ىذه الدراسة ،مف

در ِ
اسة تجميات الخطاب النقدي المعرفي في الرواية ،لتكوف روايات األديب العربي السعودي غازي القصيبي،
ىي مجاؿ ىذه الدراسة ،مع التنبيو إلى أف ىذا الموضوع لـ يتـ دراستو قبؿ ذلؾ في روايات القصيبي ،وأف
الدراسات التي تناولت ىذه القضية في الرو ِ
اية ضئيمةٌ بشكؿ عاـ ،وىذا ما سيشير إليو الباحث عند الحديث
عف الدراسات السابقة.

الباحث إلى أف مثؿ ىذه الدراسة لدى ٍ
جدا ،خاصةً مع ما يتمتع بو
لقد تنبو
ُ
أديب كالقصيبي ممكنةٌ ً
ٍ
ي في كافة المجاالت الحياتية ،فاألديب لـ يترؾ شاردة وال واردة إال وتعرض ليا
الكاتب مف
حضور اعتبار ٍّ
في شتى المجاالت ،حيث األدب والنقد ،والسياسة ،والمجتمع ،واإلدارة ،وعمـ النفس ،والفمسفة ،وغير ذلؾ مف

مجاالت الحياة ،عبر سيرتو الغنية باألحداث والتجارب ،ولقد لفت الباحث إلى تمؾ الروايات ،المعرفةُ الكبيرة

التي تحتوييا ،فػالمعرفة ىي أخالقية الرواية الوحيدة كما يقوؿ ميالف كونديرا.

إف روايات القصيبي ال ي نتيي موضوع الواحدة منيا بانتيائيا ،بؿ تجد جذوره وامتداداتو ومواقفو

الثابتةُ في الروايات األخرى لألديب ،وقد حاوؿ الباحث االستفادة قدر اإلمكاف مف مصنفات الكاتب األخرى

أثناء الدراسة ،ليؤكد عمى ما يذىب إليو مف موسوعية نقده ،ليشمؿ كافة المجاالت الحياتية تقر ًيبا.

كما أف الباحث قد اجتيد في إبراز التجميات النقدية في الروايات بالدرجة األساس ،وليس في إرجاع

مستفيدا مف نصيحة الروائي في الصفحات األولى مف شقة
األمثمة والنماذج البشرية والخيالية إلى الواقع،
ً
الحرية بأف البحث عف الواقع في الخياؿ سيكوف مضيعةً لموقت ،وال يعني ذلؾ أف الروايات منفصمةٌ عف
الواقع ،بؿ إنيا استفادت مف الخياؿ في توصيؼ الواقع.
البحث أف األحكاـ المسبقة كانت مف أبرز األسباب التي لـ تُ ِ
ِ
عط
ولقد الحظ الباحث خالؿ مدة
القراء المحمييف عمى األقؿ ،وربما مف بعض الباحثيف! ففكرة أف
األديب حقو في المعرفة والمتابعة لدى ّ
ك

القصيبي وز ٌير سعودي ،تنأى بالقراء عنو ،ولو نظروا لذلؾ المحتوى لعمموا ما يختفي خمؼ ذلؾ االسـ مف
ٍ
وطنية وا ٍ
يماف بالقضية الكبرى لمعرب.
ٍ
الباحث فييا عف أىمية الموضوع واألسباب التي دعتو إلى بحثو،
مقدمة تحدث
انطوت الدراسة عمى
ُ
عرض لبعض الدراسات السابقة عمى ىذه الدراسة ،وبيف َّ
أف ىذا الموضوع لـ يعطَ حقو مف البحث
ثـ
َ
والدر ِ
اسة مع أىميتو ،وأوضح بعد ذلؾ المنيج الذي اقتضتو طبيعة تمؾ الدراسة.
ٍ
ٍ
بشكؿ موجز لحياة األديب ،إذ لوحظ أف الحياةَ الحافمة
تمييد عرض فيو الباحث
كما اشتممت عمى

موسوعيا في المجاالت
ناقدا
أىمتو ألف يكوف ً
المكتنزة بالتجارب والخب ارت ،والتي عاشيا األديب ،ىي التي ّ
ً
المختمفة مف جوانب الحياة ،كما يجب أال يتـ إغفاؿ موقؼ األديب مف قضايا أمتو ،ال سيما القضية
ٍ
ٍ
دبموماسية بسبب مواقفو المشرفة منيا.
ألزمات
الفمسطينية ،والتي تعرض
قسـ الباحث الفصوؿ والمباحث بحسب المجاالت المختمفة التي تناوليا الروائي في رواياتو ،وىي
ّ
األدب ،والسياسية ،واإلدارة ،ونقد المجتمع والغرب ،وعمـ النفس ،والفمسفة" ،وتتبع كؿ مجاؿ عمى حدة يعني

أف نقوـ بتفكيؾ الرواية ثـ إعادة تركيبيا مف منظور جديد" 1وىذا ما قاـ بو الباحث ،حيث إف األسموب

االستطرادي الذي وظّفو القصيبي في رواياتو ال سيما العصفورية منيا ،وتباعد األفكار وتفرقيا في الروايات
ٍ
مبحث واحد ،ولتكتمؿ الرؤية
المختمفة ،يحتـ التفكيؾ ثـ إعادة التركيب ،كي يتـ حصر كؿ نوٍع مف النقد في

تصؿ إلى المتمقي.
الكاتب أف
التي يريد
َ
ُ
اشتممت الدراسة عمى ثالثة فصوؿ ،أما الفصؿ األوؿ "النقد األدبي" فاشتمؿ عمى مبحثيف األوؿ

بعنواف "شخصيات أدبية" ولـ ُيقصد بذلؾ الشخصيات المشاركة بالفعؿ القصصي بالدرجة األساس ،فقد ركز
المبحث عمى الشخصيات األدبية مف شعراء وروائييف ونقاد وأدباء عرب وأجانب ،تحدث عنيـ الروائي في

مختمؼ رواياتو ،وتناوؿ حياتيـ وأعماليـ ،وأبدى رأيو فييـ وأعماليـ ،وقد فاضؿ بينيـ وعمّؿ تمؾ المفاضمة،
وقد تتبع الباحث ذلؾ النقد لتكوف الشخصيتاف األدبيتاف األبرز تجميِّا في روايات الكاتب ىما" :المتنبي"

و"شكسبير" .وغيرىما مف الشخصيات األدبية التي أفرد الباحث ليا نقاطًا لمحديث عنيا في ذات المبحث،
وأخرى تناوليا في حديثو حوؿ القضايا األدبية والنقدية في المبحث الثاني.

أما المبحث الثاني فبعنواف "قضايا أدبية ونقدية" تناوؿ الباحث فيو أىـ القضايا األدبية والنقدية التي

تجمت في روايات القصيبي ،فكانت ىناؾ العديد مف القضايا الميمة في مجاؿ النقد األدبي ،وقد دارت

الدراسات بكثرٍة حوؿ بعضيا ،وأخرى كانت الدراسات النقدية محدودة فييا ،وقد كاف لمقصيبي آراؤه وتوجياتو
ٍ
ٍ
عامة ،أو مف رؤيتو الخاصة ،وقد ّبيف الباحث قدر
في كؿ منيا ،فإما أف تكوف تمؾ اْلراء منبثقة مف نظرة ّ
المستطاع مفيوـ القصيبي الخاص لكؿ قضية مف تمؾ القضايا.
أما الفصؿ الثاني "النقد السياسي" فقد اشتمؿ عمى ثالثة مباحث ،تناوؿ األوؿ "نقد األحزاب السياسية

والجماعات الدينية" فممقصيبي مفيومو السياسي الخاص نحو ٍ
كثير مف القضايا السياسية الجدلية ،والمتعمقة
ٍ
عدىا القضية المركزية التي يدور حوليا الصراع
بشكؿ أساسي بالقومية العربية ،والقضية الفمسطينية التي ّ
1

الرواٌةالموسوعٌة،ص .1

ل

العربي مع إسرائيؿ والغرب ،وقد كانت لو آراؤه الجريئة تجاه العديد مف الزعامات العربية ،واألحزاب السياسية
والجماعات الدينية ،وقدـ تجارب عممية في رواياتو حوؿ تمؾ اْلراء ال سيما في روايتيو شقة الحرية
والعصفورية ،وبعض بطاقات رواية سبعة ،لينتقؿ الباحث إلى المبحث الثاني "نقد الحكومات واألنظمة
العربية" حيث تناوؿ الباحث فيو قضايا الفساد الحكومي وأسبابو ،واليوة ما بيف الديمقراطية والديكتاتورية في

إعالمي حكومي تجاه الشعوب
األنظمة العربية ،وما يترتب عمى تمؾ اليوة مف سجف وقمع لمحريات ،وتضميؿ
ّّ
المغموبة عمى أمرىا ،وعرض كذلؾ لمعالقات العربية الدبموماسية الخارجية ،فالقصيبي قد أوضح ذلؾ في
رواياتو المختمفة ،فيو السياسي والدبموماسي الخبير.

أما المبحث األخير مف الفصؿ الثاني "نقد المجتمعات الغربية والمنظمات الدولية" فقد تناوؿ فيو

موضوعيا حيث بيف المثالب واإليجابيات في
الباحث نقد الروائي لممجتمع األمريكي واألوروبي ،وكاف نقده
ً
تعري تمؾ المجتمعات كالعنصرية وامتالكيا بؿ
ذات الوقت ،ثـ تطرؽ لبعض القضايا
ّ
الحساسة التي ّ
واستخداميا ألسمحة الدمار الشامؿ ال سيما الواليات المتحدة ،وبيف سيطرة الييود عمى تمؾ المجتمعات في

ٍ
كثير مف القضايا السياسية عبر الموبي الصييوني ،ثـ انتقؿ إلى المبحث الثاني الذي نقد فيو المنظمات
الدولية ال سيما في رواية "دنسكو" التي عبر خالليا عف تجربتو االنتخابية لمنظمة اليونسكو ،واقتساـ القوى

وعبر عف بعض التفاصيؿ والتجاوزات التي تدور خمؼ
العالمية لتمؾ المناصب ،وتحكميا في سياساتياّ ،
كواليس تمؾ المنظمات.
"مجاالت نقدية متفرقة" كاف ذلؾ عنواف الفصؿ األخير مف الدراسة والذي اشتمؿ عمى مبحثيف،
ٍ
مجاالت نقدية مختمفة ،المبحث األوؿ "النقد اإلداري" والمبحث الثاني "النقد النفسي والفمسفي" أما
ليتناوؿ ثالثة
النقد اإلداري مف المبحث األوؿ فقد كاف محوره األوؿ واألخير ىو محاربة البيروقراطية التي كانت العدو

األوؿ لمروائي في مختمؼ مجاالتو الحياتية واألدبية إحداىا بطبيعة الحاؿ ،حيث تتبع البيروقراطية في

الجامعات وفي الحكومات وفي األنظمة السياسية ،واألمراض الخطيرة المترتبة عمييا مف رشوٍة وفساد.

وفي المبحث األخير كاف "النقد النفسي" أوًال فتعرض الباحث إلى نقد القصيبي لقضايا شتى في عمـ

النفس ،مف التحميؿ النفسي إلى التشخيص فطرؽ العالج المتبعة فيو ،فقد خاض الروائي العديد مف التجارب

الروائية في مختمؼ المصحات النفسية وقابؿ العديد مف األطباء النفسييف في أشير المصحات النفسية في
مبني عمى ٍ
عمـ ودراية وتجربة .كاف "النقد الفمسفي" آخر ما تناولو الباحث في
العالـ ،ليجعؿ ذلؾ النقد
ّّ
الدراسة ،حيث ّبيف عالقة الفمسفة باألدب ،ثـ بالرواية وبالنقد لينتقؿ بعد ذلؾ إلى نماذج فمسفية مف روايات
القصيبي ،في العديد مف القضايا التي تجمى نقدىا في الروايات موضوع الدراسة.

م

أسباب اختيار الدراسة9
 .1مكانة القصيبي بوصفو مف أبرز أعالـ األدب في المممكة العربية السعودية ،األمر الذي أعطى
نظر لصدورىا ممف لو باعٌ طوي ٌؿ في األدب ،وفي السياسة وفي اإلدارة
كثير مف األىميةً ،ا
ْلرائو ًا
وغيرىا مف المياديف الحياتية.
ٍ
بشكؿ خاص ،حيث لمكاتب ما يربو عمى السبعيف مصنؼ في شتى
 .2غ ازرة إنتاجو المعرفي ،واألدبي
المجاالت األدبية "الفنية" والمعرفية ،وما تضمنتو مف آراء ومواقؼ تبيف مكانة الرجؿ االعتبارية في

شتى مياديف المعرفة واألدب.

 .3عدـ وجود دراسات– بحسب عمـ الباحث  -تتحدث عف التجميات النقدية في روايات غازي القصيبي،
صحيح أف الدراسات متوفرة في الحديث عف النواحي الفنية في إبداعو الشعري والروائي ،لكنيا غير
ٌ
ذلؾ في الحديث عف موضوع الدراسة السابؽ ذكره.

درسة نقدية تحميمية في روايات غازي القصيبي.
 .4ميؿ الباحث ل ا

 .5اإلعجاب بالكاتب واسياماتو األدبية في مجاؿ الشعر والرواية خاصة.
األىمية التي تحمميا الدراسة9
 .1تبيف آراء الكاتب النقدية في مختمؼ المجاالت الحياتية مف األدب والسياسة واإلدارة والنقد
االجتماعي وغيره ،وذلؾ مف خالؿ رواياتو.

 .2تسمط الضوء عمى كاتب لو مواقفو مف مختمؼ القضايا الحياتية في مجاالتيا المتعددة ،مع
التنبيو عمى أف تمؾ اْلراء التي تتناسب مع طبيعة الدراسة.

 .3تفتح آفاؽ جديدة لدى الباحثيف والدارسيف لدراسة أعماؿ الكاتب.
أىداف الدراسة9
 .1التعرؼ عمى آراء الكاتب النقدية الروائية في مختمؼ المجاالت الحياتية.
 .2التعرؼ عمى عممية مزج النقد الذاتي في العمؿ الروائي.

 .3تسميط الضوء عمى عدد مف روايات الكاتب ومقاربتيا لمقراء.
 .4تبيف مكانة األديب المعرفية واألدبية مف خالؿ تحميمو لمحالة العربية والعالمية مف خالؿ الرواية.

ن

حدود الدراسة9

 .0شقة الحرية.0883 ،
 .1العصفورية.0885 ،
 .2دنسكو.0888 ،

 .3سبعة ".1112 ،"6
منيج الدراسة9
اعتمد الباحث خالؿ الدراسة المنيج الوصفي التحميمي كما استفاد مف المنيج السوسيولوجي ،وذلؾ
لمكشؼ عف الجوانب النقدية التي تعرض ليا الكاتب في رواياتو ،واالستفادة مف سيرتو المينية واألدبية في

تحميؿ رؤاه ومعتقداتو المختمفة.
الدراسات السابقة9

لـ يجد الباحث در ٍ
اسات تناولت القصيبي الناقد مف خالؿ فنو األدبي ،وجؿ الدراسات عف الكاتب

صحيح أف ىناؾ دراسات تنظيرية تناولت مفيوـ الشعر لديو ،لكف الباحث لـ يجد
كانت فنية بالدرجة األولى،
ٌ
اسات تتحدث عف النقد الموجود داخؿ المحتوى الروائي لو ،وعند البحث عف در ٍ
در ٍ
اسات سابقة تتعمؽ بذات
الموضوع ،لكف عند روائييف آخريف ،وجد الباحث ما يمي:

نموذجا" وعند االطالع عمى محتوى تمؾ الدراسة ،وجد أف
ناقدا -عبد الرحمف مجيد الربيعي
* دراسة "الروائي ً
ً
محتواىا يتعمؽ بالنقد الذي قدمو الربيعي في مصنفاتو وكتبو النقدية وليس داخؿ رواياتو.
نموذجا" لمعاذ بشير المناصير ،أطروحة دكتوراه ،
* الخطاب النقدي في الرواية العربية -الروايات الثالثية
ً
وكانت ىذه الدراسة تتعمؽ بالنقد داخؿ العمؿ الروائي ،حيث إف تمؾ الدراسة سعت إلى تناوؿ الخطاب
النقدي مف وجية نظر الروائي داخؿ رواياتو ،وليس في أعمالو النقدية األخرى ،وىذا ما تسعى إليو الدراسة

التي يقدميا الباحث ،تتبع النقد وتجمياتو في روايات غازي القصيبي.

* بناء الشخصية في روايات غازي القصيبي ،دراسة نقدية تحميمية ،لسامي الجريدي ،أطروحة دكتوراه،

جامعة الممؾ عبد العزيز.

* الرواية عند غازي القصيبي "دراسة نصية ،عيضة بف محمد بف خضر ،رسالة ماجستير1424 ،ىػ.

* الرواية الموسوعية عند غازي القصيبي ،العصفورية نموذجاً" ،فوزي إبراىيـ الحاج ،بحث مقبوؿ لمنشر في
حولية كمية اْلداب  ،جامعة الكويت.

لقد استفاد الباحث مف عدة مراجع تناولت أعماؿ القصيبي الروائية ،واف لـ يكف ليا عالقةٌ مباشرة

سندا في الكثير مف األمور التي تتعمؽ بروايات غازي القصيبي.
بموضوع الدراسة ،إال أنيا كانت ً

س

تقسيم الدراسة9

ٍ
ٍ
وتمييد وثالثة فصوؿ ،وخاتمة ،وفؽ التقسيـ اْلتي:
مقدمة
قسـ الباحث الرسالة إلى
لقد ّ
مقدمة وتضمنت9
 أسباب اختيار الموضوع.
 أىمية الدراسة.

 أىداؼ الدراسة.
 منيج البحث.

 الدراسات السابقة.

تمييد9

ٍ
بإيجاز حياة الكاتب المينية وتنقالتو اإلدارية ومواقفو السياسية ورؤاه الخاصة لحؿ
تناوؿ الباحث فيو

مشكالت األمة العربية ،والمؤثرات التي صقمت معرفتو وسوغت لو الكتابة بيذه الطريقة الموسوعية.
الفصل األول 9النقد األدبي9

وقد تناوؿ الباحث فيو تجميات النقد التي تتعمؽ بقضايا األدب ونقده ،في مبحثيف األوؿ :شخصيات

أدبية ،والثاني :قضايا أدبية.

الفصل الثاني 9النقد السياسي9
اب السياسية
اشتمؿ عمى ما يتعمؽ بالقضايا السياسية في ثالثة مباحث ،المبحث األوؿُ :
نقد األحز َ
والجماعات الدينية ،والثاني :نقد الحكومات واألنظمة العربية ،والثالث :نقد المجتمعات الغربية والمنظمات

الدولية.

الفصل الثالث 9مجاالت نقدية متفرقة9
وفيو مبحثاف :األوؿ :النقد اإلداري ،والثاني :النقد النفسي والفمسفي.
الخاتمة9
مختصر ألىـ ما ورد في البحث.
عرض
وفييا
ٌ
ٌ

ع

وبعد9

فما كاف مف توفي ٍ
ؽ في ىذا العمؿ ،فمف اهلل وحده ،ىو صاحب الفضؿ والنعمة سبحانو ،وما كاف مف

ٍ
نقص أو خطأ ،فيو ديدف النفس البشرية ،حيث القصور ومحدودية العمـ ،وحسبي في ىذا العمؿ أنني سعيت
بكؿ ما أستطيع لالرتقاء بو ،واهلل مف وراء القصد ،وىو نعـ المولى ونعـ النصير ،وصمى اهلل وبارؾ وسمـ

عمى النبي األمي األميف ،واْلؿ المكرميف ،والصحب أجمعيف.

"وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف"

الباحث

الجمعة  8نوفمبر 1107م

األول من ربيع أول 0331ه

ف

التمهيد

التمييد9
اختار الباحث أف يكوف التمييد عف حياة القصيبي ،وعف المراحؿ التي مر بيا الوزير األديب،

ٍ
ألسباب عدة أبرزىا ،موضوع الدراسة الذي يتناولو الباحث ،وىو "تجميات النقد في روايات غازي القصيبي"
والتي لـ تقتصر عمى النقد األدبي فحسب ،بؿ ىناؾ أنواع متفرقة مف النقد ،كالنقد السياسي ،واإلداري،

أىؿ القصيبي ليكوف ناقدا في ىذه
والنفسي ،وغير ذلؾ مما سيتعرض لو الباحث مف أنواع النقد ،فما الذي ّ
المجاالت المختمفة؟ واإلجابة ستكوف مف خالؿ استعراض حياة األديب ،واحتكاكاتو الحياتية في مختمؼ
المواقؼ ،والتي ولَّدت لديو خبرةً ال ُيستياف بيا في مجاالت المختمفة مف الحياة.
أما السبب اْلخر ،فقد كاف مف أسباب وأىداؼ اختيار الدراسةُّ ،
سد قدر مف العجز الذي تعانيو
المكتبة المحمية حوؿ الكاتب ،بؿ والعربية مف غير الخميجية ،فمف خالؿ البحث وجد الباحث أف غالبية

الدراسات التي أجريت حوؿ أعماؿ القصيبي ،كانت سعودية أو خميجية ،ناىيؾ عف بعض األبحاث

والدراسات التي أجراىا المطّمعوف حوؿ أعماؿ القصيبي ،فمف خالؿ مناقشات الباحث ،وبحثو عف كتب

كبير مف القراء والباحثيف يجيمونوُ ،رغـ إسياماتو الجميمة في األدب
قدر ًا
القصيبي في المكتبات المحمية ،وجد ًا
نث ار وشعرا ،األمر الذي ألزـ الباحث أف يتطرؽ لحياة القصيبي ،ال سيما وأف الكثير مف رواياتو قد أخذت
طابع السيرة الذاتية ،فيو قد تعرض لحياتو بمختمؼ مراحميا في رواياتو المتعددة ،وفي ىذا خدمة واضحة

وتمييد لمطريؽ التي يدخؿ منيا الباحث إلى مباحثو.

ٍ
كاف القصيبي يعمـ ،أف إرثو األدبي مف ٍ
اء كاف
شعر ،ورواية ،سيؤوؿ إلى مادة بحث ودراسة ،سو ً
جيدا ،أنو ال بد لمباحثيف الرجوع لمحياة التي
أديبا
وناقدا ،فإنو يعمـ ً
ً
ذلؾ ،حاؿ حياتو أو بعد موتو ،وكونو ً
عاشيا األديب؛ ليتسنى ليـ التحميؿ ،والوصؼ ،وحصر المؤثرات التي صقمت شخصيتو ،فنجده يقوؿ "لقد

كنت أشعر خالؿ إعدادي رسالة الماجستير ثـ أطروحة الدكتوراه أف ميمة الباحث تسيؿ إلى حد كبير إذا
وجد أمامو شخصية مكتوبة بقمـ اإلنساف الذي يدور حولو البحث"

1

وميما يكف فميس ىناؾ مف يعرفؾ أكثر مف ذاتؾ ،والقصيبي يؤمف بذلؾ ،وأراد أف يكؼ عف الباحثيف

ويغنييـ عف الحدس ،والتخميف ،والرجوع إلى المصادر الثانوية لمعرفتو ،فترؾ لمباحثيف
مف بعده عناء البحثُ ،
كبير عف ذاتو ،في كتابيو" :حياة في اإلدارة" و "سيرة شعرية" وغيرىما مف مؤلفاتو.
والقراء ،إرثًا ًا

سفير
"حياة في اإلدارة" الذي يتناوؿ فيو الكاتب سيرتو منذ مراحؿ تعميمو األولى ،وحتى قرار تعيينو ًا
في "المممكة المتحدة" "بريطانيا" عاـ .1992
حيث يروي فيو القصيبي تجربتو اإلدارية ،وطريقتو في إدارة المناصب التي توّالىا ،ويحكي العقبات
ِ
خالصة تمؾ التجارب ،ويوجييا
والمواقؼ التي تعرض ليا ،وكيفية تعاممو معيا؛ ليستخمص العبرةَ والعظةَ مف
بدوره إلى اإلدارييف الشباب ،الذيف يؤمف بقدراتيـ ،كي يستفيدوا منيا في حياتيـ العممية" ،ىذا الكتاب موجو

1

غازيالقصٌبً،سٌرةشعرٌة،تهامةللنشروالمكتبات،جدة،ط،2003،3ص.7

إلى القارئ العادي  ...أما الفئة األخرى فيي اإلداريوف الشباب ،في القطاعيف العاـ والخاص ،الذيف أرجو أف
1

يجدوا في تجربتي اإلدارية الطويمة بعض الدروس النافعة وأف يستخمصوا منيا بعض العبر المفيدة".
وبطبيعة الحاؿ ،ال تخمو جؿ مؤلفاتو مف طر ٍ
فة ىنا وىناؾ ،ديدنو في ذلؾ ديدف "الجاحظ" الذي
ٍ
ٍ ِ
ورغـ ذلؾ كاف يورد
احتذى أسموبو ال سيما في آخر رواياتو "العصفورية" إذ إف الجاح َ
ظ رج ُؿ عمـ وأدب وجدُ ،
ِ
لمسآمة والممؿ ،الذي قد يحيؽ بالقارئ.
الطرائؼ مف حيف ْلخر دفعا
خصو لمقصيبي الشاعر ،فتحدث عف بداياتو في الشعر ،وعف دواوينو التي
أما كتابو "سيرة شعرية" فقد ّ
وعمف تأثر
كتبيا ،وظروؼ كتابتيا ،ومقاصد بعض قصائده ،وعف أحداثو الشخصية التي أثّرت بو كشاعرّ ،
بيـ مف الشعراء ،وأورد بعض أسئمة الصحافة التي كاف يتعرض ليا في مضمار األدب.

أفرد الكاتب "سيرة شعرية" لمحديث عف الشعر فقط ،فيو يقوؿ في مقدمة الكتاب" :يمثؿ ىذا الكتاب

سيرتي الشعرية ويقؼ عند ىذا الحد ال يكاد يتجاوزه .بمعنى أف الكتاب يتحدث عني كشاعر فحسب ،ال
تمميذ ،وال كمدرس "...

2

ولـ يتطرؽ فيو إلى الرواية! فيو في ذلؾ الوقت -بداية التسعينيات -لـ يكف قد كتب سوى رو ٍ
اية

واحدة ،وىي "شقة الحرية" عاـ 1994ـ ،بينما كتب العديد مف الدواويف الشعرية ،ولـ يكف معروفا إال كشاعر،
ائي في آف واحد.
ٍ
وفيما بعد صار ُيعرؼ
كشاعر ،ورو ٍ
طفولتو9
ولد غازي بف عبد الرحمف القصيبي ،في عاـ 1359ىػ الموافؽ 2مارس1940ـ ،في محافظة

األحساء -مف المممكة العربية السعوديةٍ ،
ٍ
فاألب
بجذور مختمفة،
ألب مف نجد ،و ٍّأـ مف الحجاز ،وكالىما
ُ
أصمُو مف مدينة القصب ،حيث ّ َّ
تصغير
ًا
ني بالقصيبي،
أف جده األكبر ترؾ القصب وانتقؿ إلى حريممة ،وقد ُك َ
أميا مف بيت الكاتب في الحجاز ،وىذا
لمشخص الذي جاء مف القصب ،وأما ُّ
األـ فأبوىا أتى مف تركيا ،و ّ
مقابمة تمفز ٍ
ٍ
ِ
نامج "ىذا ىو" مع محمد
بالمظير عمى حد قوؿ القصيبي ،أثناء
أشياء تتعمؽ
يفسر
يونية لو في بر ِ
ّ
َ
رضا نصر اهلل ،عاـ 1993ـ.
ِ
ِ
الحجاز إلى األحساء ،فجو األحساء في تمؾ الحقبة مف
باالنتقاؿ مف
لـ تكف والدةُ القصيبي سعيدةً

ماء وكير ٍ
مغمؽ نسبيا مقارنة بالحجاز ،فال مرافؽ وال تجييزات أساسية ،مف ٍ
باء وغيرىما ،حتى أف
الزمف،
ٌ
ً
كبير في حياة القصيبي ،إذ توفيت والدتو بسبب
أثر ًا
األطباء لـ يكونوا متوفريف في األحساء ،األمر الذي ترؾ ًا
َ
ِ
ِ
ٍ
أشير فقط ،لتنتقؿ رعايتو إلى جدتو التي كانت
الوقت تسعة
عمره في ذلؾ
إصابتيا
بمرض التيفوئيد ،وقد كاف ُ
متأرجحا بيف قطبيف رئيسييف أوليما ،أبيو حيث الشدة والصرامة –إذ كاف الخروج مف
رؤوما بو ،ليترعرع
ً
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ألمو ،التي كانت تتسـ بالحناف المفرط ،والشفقة المتناىية عمى
الشارع محرما عنده ً
مثال -وثانييما ،جدتو ّ
"اليتيـ الصغير".1
لقد عاش القصيبي ،مرحمة طفولتو الخمسية األولى ،في عز ٍ
أصغر إخوتوُ ،ولِد
لة وانطواء ،فقد كاف
ُ
الفارؽ
القصيبي ىذا
ويعتبر
قبمو حياة ،وعادؿ ،ونبيؿ ،وكاف بينو وبيف نبيؿ الذي يكبره مباشرةً "خمس سنوات"
ُّ
ُ
ُ
يمعب معيـ ،ويقضي أوقاتو برفقتيـ ،بؿ كانت طفولتو األولى
اف
ًا
كبير بمقاييس الطفولة ،ولـ يكف لو أقر ٌ
ُ
مسالمة ،فكاف يكتفي بمراقبة الحماـ ،الذي يعيش معيـ في البيت ،ويقضي الساعات الطواؿ معت ًزال ،بينما

أخوتو كانوا يطاردوف الحماـ لقتمو ،وفي ىذا األمر يقوؿ َّ
إف النزعةَ السمميةُ متأصمة عنده -رحمو اهلل.-

أثر
المعب ًا
كبيرا ،في صندوؽ عدة النجارة ،ومع ذلؾ لـ يترؾ ىذا
كاف
ُّ
ُ
القصيبي الطفؿ ،يقضي وقتًا ً
مسمار عمى الجدار ،أو تأدية أي ٍ
ٍ
عمؿ يدوي ،إذ َّأنو يعتمد عمى اْلخريف
في حياتو ،فيو يعجز عف وضع
في أي ٍ
عمؿ يحتاج ميارةً يدوية ،في ماعدا الكتابة.
طفولةٌ مميئةٌ ِ
بعدـ السعادة ،2والكآبة ،حتى قبؿ والدتو كانت البيئة التي ستكوف مقر حياتو في الدنيا

ِ
مشبَّعة بالحزف ،فقد تُوفي َّ
ٍ
بشيور توفيت والدتو ،والتي رّبتو كانت
ميالده
جده لوالدتِو قبؿ والدتِو بشيور ،وبعد
بفقد الزو ِج و ِ
جدة مفجوعةً ِ
متقدما.
عمر
عتبر ًا
البنت التي توفيت قبؿ األواف،
ٌ
فخمس وأربعوف سنةً ال ُي ُ
ً
ِ
ِ
متطفال عمى
الطفولة األولى ،التي قضاىا في األحساء ،ويؤوؿ ذلؾ
سنيف
القصيبي أيِّا مف
يذكر
ً
ُّ
ال ُ
ِ
عمـ النفس ،كما يتطف ُؿ عمى ٍ
كثير مف األشياء –عمى حد قولو -فيقوؿ مشخصا ذلؾ النسياف" :إننا نعرؼ
ٍ
ويحيي الذكريات
مف عمـ النفس ،أف العقؿ الباطف ،يطمس الذكريات الغير سعيدة ،بمحاولة ال نشعر بياُ ،

حميدا
السعيدة" 3وبطبيعة الحاؿ ،سيبيف الباحث ،إف كاف ىذا التطف ُؿ عمى شتى أنواع العموـ ،لدى القصيبي،
ً
أـ غير ذلؾ مف خالؿ البحث.
المراحل المدرسية9

ِ
الطفولة لدي القصيبي ،فور وصولو إلى البحريف ،وفي ىذه المرحمة يكمف التأثير األكبر
تبدأُ ذكريات

في حياتو ،إذ ارتبطت بأشياء جديدة ،أىميا الكيرباء ،التي لـ تكف موجودة في األحساء ،ومنذ ذلؾ االنتقاؿ
ٍ
يعيش في غر ٍ
مظممة حتى وفاتو ،ويطمؽ الباحث عمى ىذه المرحمة –الثانية مف
فة
والقصيبي ال يستطيع أف
َ

ِ
ِ
النور الذي ارتبط بالكيرباء ،لتنتيي مرحمة
طفولتو" -مرحمة النور" فمف بعد الكآبة والعزلة واالنطوائية ،جاء ُ
التريؾ والفانوس.
ِ
لتبذير الكيرباء ألجؿ
محبا
وقد انعكس ىذا األمر عمى سياستو عند توليو و ازرة الكيرباء ،إذ كاف ً
النور ،وكانت ىوايتو مطاردة الذيف يقفموف األنوار لكي يفتحيا.
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كاف لممتطمبات الحياتية في البحريف ،ضرورات انفتاح وحرية جديدة في حياة القصيبي الطفؿ ،فكاف
ِ
مشيا عمى األقداـ ،وبذلؾ ينتيي حظر التجواؿ المفروض مف والده ،عمى
ال بد لو مف أف
يذىب إلى المدرسة ً
َ
األقؿ فيما يتعمؽ بالذىاب إلى المدرسة والعودة منيا.
وقد بدأ يتعرؼ عمى األصدقاء ،في السنة األولى مف االبتدائية ،والتي كانت تسمى بالحديقة في

أصدقاء الحديقة ،ظموا مع القصيبي حتى ال ِي َرـ.
البحريف ،والالفت ىنا؛ أف
َ
األمر الذي جعؿ مف البحريف ،صدمةً حضارية
النسبي في حياتو،
االنفتاح
إ ًذا انتيت العزلةُ وبدأ
ُّ
ُ
ُ
في حياة القصيبي الطفؿ ،وقد عاد إلييا بعد ٍ
سفير لبمده عمى ما سيأتي.
سنيف طواؿً ،ا
تأويال إدارًيا بحتًا في "حياة في اإلدارة" فقد كانت حافمة ،لكف بعض
أما حياتو المدرسية والتي أ ََّولَيا
ً

دوما متفوقًا ،ويحصؿ عمى ترتيب ما بيف الخمسة
المواقؼ فييا تركت ًا
أثر في حياتو ،فقد كاف القصيبي ً
ٍ
درجات متدنية في مادتي
األوائؿ ،لكنو لـ يكف يتحصؿ عمى المركز األوؿ ،والسبب في ذلؾ حصولو عمى
القصيبي قصةً في "حياة في اإلدارة" حوؿ ٍ
ِ
معمـ ضعيؼ ،مفتوف بالسيارات ،كاف
الحساب والرسـ ،وقد أورد
ُّ
يدرسيـ ثالث مو ٍاد مف ضمنيا الحساب ،وذلؾ في السنة االبتدائية الخامسة ،والتي رسب فييا القصيبي مع
أكثر مف نصؼ الطالب ،ولوال تفوقو في باقي المواد ،لرسب في السنة كميا ،لكف المدير والمعمميف ،أروا أنو

ال يجوز أف يرسب طالب متفوؽ ،ألجؿ بعض الدرجات في مادة واحدة.

بعدما أنيى القصيبي المرحمة االبتدائية انتقؿ إلى المرحمة الثانوية مباشرة ،فمـ يكف في البحريف

صفوؼ متوسطة.
الدراسة الجامعية9

ِ
ِ
ِ
ِ
السعودية خارَج البالد،
التعميمية
بالبعثات
القصيبي
التحؽ
ُّ
إلكماؿ دراستو الجامعية ،فكانت القاىرةُ
َ
ىي محطتو الجامعية لدراسة القانوف.
القصيبي عداوةً مبكرةً لمبيروقراطية مف جية ،وجمود األنظمة العربية مف ٍ
جية أخرىَّ ،
لكف
وقد أظير
ُّ

ٍ
متقدمة مف البيروقراطية ،التي
اع
ىذه العداوةَ رسخت بقوٍة أثناء دراستو في جامعة القاىرة ،إذ تعرؼ عمى أنو ٍ
األدبية عمى ٍ
ِ
قرر محاربتيا ،وىذا ما لوحظ خالؿ حياتو اإلدار ِ
حد سواء.
ية أو كتاباتِو
َّ َ
المدف الكبرى ،فبعدما كانت دراستو في البحريف أشبو ِ
الجامعي ِ
ِ
بجو األسرة،
بجو
القصيبي
اصطدـ
ُّ
ُّ
َ
ِ
بخيبة ٍ
أحد بأحد.
ُصيب
أحد يعرؼ أحد ،وال يأبو ٌ
أمؿ خالؿ دراستو الجامعية في القاىرة ،حيث ال ٌ
أ َ
ِ
القصيبي دراسةَ الحقو ِ
المممكة السعودية ،وأخبر عائمتو برغبتِو الجديدة،
ؽ في القاىرة ،وعاد إلى
أنيى
ُّ
إكمالو دراسة القانوف ،في الواليات المتحدة األمريكيةَّ ،
لكف رغبة أبيو لـ تكف كذلؾ ،فنصحو بالعمؿ في مجاؿ

التجارة ،ال سيما العمؿ الذي تخصصت بو العائمة ،ونجحت بو وكاف عمميا "تجارة المؤلؤ" وغيرىا مف أنوا ِع
ضعفت بعد ظيور المؤلؤ االصطناعيَّ ،
االبف
التجا ِرة التي جاءت بعد ذلؾ
ً
لكف َ
عوضا عف تجارة المؤلؤ التي ُ

الده ،بؿ وكاف شديد
األب الحازـ الصارـ ،قد تخمى عف ىذه الصرامة بعد أف َكُبر أو ُ
رفض ،والالفت ىنا أف َ
5

"االحتراـ الستقالليـ ،ولـ يحاوؿ ،قط ،التدخؿ في أي ق اررات شخصية يتخذونيا ،ميما كاف شعوره نحوىا ،إال
بالتمميح الرقيؽ".
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الحصوؿ عمى ٍ
ِ
بعثة إلى أمريكاَّ ،
لكف الرياح تأتي بما ال يشتييو
الده بعد رفضو العمؿ في
ساعده و ُ
التخصص الذي كاف يريد – الدراسات القانونية
يغير
َ
الشاب الحقوقي ،فتجبره الحالة الصحية ألخيو نبيؿ أف َ
ِ
قبوؿ في ٍ
حصؿ عمى ٍ
بجامعة جنوب
عدد منيا ،فنبي َؿ كاف يدرس
– في جامعات شرؽ الواليات المتحدة ،التي
َ

كاليفورنيا في لوس أنجموس ،ولـ يكف الموضوع الذي ينوي أف يتخصص فيو القصيبي – القانوف الدولي -

يدرس العالقات الدولية ،ليقضي في الواليات المتحدة األمريكية ثالث سنوات،
ُيدرس في الجامعة ،فقرر أف
َ
في تعمـ المغة اإلنجميزية ،ثـ في الحصوؿ عمى الماجستير.
دراسة الماجستير9
كانت المحطةُ الثالثة والفارقة في حياة القصيبي ،ىي انتقالو لمواليات المتحدة األمريكية ،حيث كانت

أثر إدارًيا ال ُيمحى ،فقد وجد الحد األدنى مف الروتيف ،بخالؼ بعض
صدمة حضارية مف نوع جديد ،وخمّفت ًا
البالد العربية حيث خطأ كتابي في اسمو استغرقت محاوالت إصالحو ،طيمة سنوات الدراسة ،ولـ ينجح في

إصالحو إال قبيؿ صدور الشيادة.

فالبيروقراطية ضاربة بظالليا عمى مختمؼ مناحي الحياة الحكومية ،واألكاديمية عمى ٍ
حد سواء في

مختمؼ البمداف العربية -وىذا ما سيبِيف عند الحديث حوؿ النقد اإلداري -بينما الواليات المتحدة كانت تختمؼ
بيسر وسيولة ،واالنسحاب مف أي ٍ
ٍ
كميا عنيا ،فالتسجيؿ يتـ ٍ
امتحاف إرادي مسموح ،والرقابة
مادة أو
ُ
اختالفًا ً
الذاتية في االمتحانات ،ناىيؾ عف اختبارات الػ(  ) Open Bookوالحصوؿ عمى رخصة قيادة ،مف
االمتحاف الطبي إلى النظري إلى العممي ،ال يستغرؽ سوى صباح واحد ،ومكالمة ىاتفية واحدة كافية لربط
منزلؾ ،خالؿ ساعات معدودة ،بخدمات الكيرباء ،والغاز ،والياتؼ ،وغير ذلؾ مف تمؾ األمور الفارقة بيف

حياة العرب والغرب في ذلؾ الوقت ،والتي اختمفت بعد ترىؿ اإلدارة األمريكية ،وقد أخذ الروتيف يدخؿ كؿ

شيء.

وعيا
القصيبي بأف مدة إقامتو في الواليات المتحدة قد أثّرت فيو فكرًيا
يعترؼ
ُّ
وثقافيا ،وأوجدت لديو ً
ً
إدارًيا لـ يكف يحممو مف قبؿ.
ما بعد الماجستير9

القصيبي دراسة الماجستير عاـ 1964ـ وعاد إلى المممكة ،لمعمؿ في مجاؿ التدريس الجامعي،
أنيى
ُّ
ٍ
مكتب أو حتى
طويال فييا دوف أي مياـ ،بؿ دوف
في جامعة الممؾ سعود ،كمية التجارة ،والتي أمضى وقتًا
ً

طاولة كما يخبر عف نفسو في غير موقع ،فكاف دوامو في المكتبة ،وقد كانت أوؿ ميمة أوكمت إليو بعد
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اقبا في قاعة االمتحانات ،وبعد مدة ،أُوكمت
شيور ،ىي لصؽ صور الطالب عمى استمارات االمتحاف ،ثـ مر ً
أبدا وصبر حتى ناؿ مراده.
ًا
إليو ميمة التدريس ،ولـ يكف
متذمر ً

مستشار قانونيِّا في المجنة العميا المكمفة ،بإنياء النزاع
ًا
وىناؾ توسعت عالقاتو ،ليتـ اختياره بعدىا
عما شاىده في اليمف ،وقد ُذىؿ مف حجـ
السياسي في اليمف ،وقد روى في كتابو "حياة في اإلدارة"
َ
تفاصيؿ ّ
القوة المصرية فييا ،حيث أسراب الطائرات ،وأرتاؿ الدبابات ،وتعداد الجند ،الذي يفوؽ النزاع في اليمف،

ِ
حدود إسرائيؿ ،األمر الذي دعاه إلى تغيير نظرة
واعتبر أف مكانو المنطقي ىو الجبية المصرية ،عمى
اإلعجاب بالرئيس المصري آنذاؾ "جماؿ عبد الناصر".

ٍ
ىجوـ بالقنابؿ،
كاد المبتعث القانوني يفقد حياتو في اليمف ،إذ تعرضت دار السينما في صنعاء ،إلى

أثناء تواجده برفقة بعض أعضاء الوفد السعودي ،ولـ يغب حس الدعابة عف القصيبي  -كما تمت اإلشارة

منا ،حتى ىذه المحظة ،ىؿ كاف لميجوـ
إلى ذلؾ في البداية – إذ وصؼ ىذه الحادثة بقولو " :ال يدري أحد ّ
1
عالقة بوجودنا أو برداءة األفالـ المعروضة"
الدكتوراه9

ٍ
قناعة بأف احتكاؾ األستاذ الجامعي بأكثر مف ٍ
نظاـ تعميمي ،سوؼ
إلى لندف ىذه المرة ،فيو عمى
ٍ
بفعالية أكثر.
يعينو عمى تأدية ميمتو الجامعية
جوا مف االنفتاح والحرية،
في خريؼ 1967ـ بدأ القصيبي ،دراسة الدكتوراه في جامعة لندف ،ووجد ً
تعميميا مختمفًا عف نظاـ التعميـ األمريكي ،واختار موضوع رسالتو عف الصراع في اليمف.
ونظاما
ً
ً

زواجو9

ويبدو أف لمخر ِ
يؼ قصةً مع القصيبي ،ففي خريؼ 1968ـ أثناء تحضيره لمدكتوراه تزوج القصيبي مف

المرأة التي يحبيا ،والتي لـ يكف يتخيؿ نفسو مرتبط بغيرىا ،إنيا فتاة ألمانية تُدعى "سيكرت" حيث كاف والدىا
أبدا اختيار ابنو ٍ
لفتاة غير سعودية ،بؿ وغير عربية
يعمؿ في مصنع يممكو والد القصيبي ،الذي لـ يعارض ً
لتكوف والدة أحفاده ،لـ يكف غازي القصيبي مف أولئؾ الذيف ينفقوف المالييف ألجؿ حفؿ الزواج ووالئمو ،فمـ
ِ
ٍ
يكمفو الزواج مف ٍ
خمسة آالؼ لاير ،استطاعت زوجتو تدبير أمور
وثياب وىدايا وغير ذلؾ ،أكثر مف
مير
بيتيا بموارد قميمة ،بؿ وطبعت رسالة الدكتوراه بنفسيا؛ كي يستفيدوا مف المبمغ المخصص ليذا األمر مف

البعثة.

ٍ
ألستاذ جامعي ،وموظؼ كبير في
كانت الزوجة تقدر ظروؼ زوجيا ،ومتقبمة لكؿ تنقالتو مف طالب،

سفير كثير الترحاؿ والسفر ،ولـ تكف تتذمر بذلؾ ،وكانت تتولى شؤوف المنزؿ
ير ثـ ًا
الدولة ،حتى أصبح وز ًا
البيتية ،فيما يتعمؽ بمالبسو
ورغـ كؿ ذلؾ ،كاف لو نصيبو مف الواجبات
ّ
والعامميف فيو ،ومعظـ شؤوف أوالدهُ ،
واحتياجاتو الشخصية.

1
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7

يقوؿ معترفًا بفضؿ زوجتو "لوال زوجتي ،لما استطعت أف انصرؼ ،بكؿ جوارحي إلى الخدمة العامة".
وقد أنجبت منو أربعة أبناء "سييؿ ،يارا ،فيد ،ونجاد"

1
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1

العودة لموطن9

القصيبي إلى الرياض عاـ 1971ـ ،بعد سنو ٍ
ات ثالث قضاىا في لندف ،وقد أصبح بإمكاناتو
عاد
ُّ
ٍ
لكثير مف القطاعات التجارية والحكومية ،إال أنو استفاد مف عودتو لمتدريس في الجامعة ،مف
الجديدة ،ىدفًا
ألعماؿ تجار ٍ
ٍ
ٍ
ية وحرة ،فعمؿ في مكتب لالستشارات القانونية ،نيابة
بأعماؿ جديدة ،فقد أثبتت صالحيتو
القياـ
عف صديقو  -مطمب النفيسة – الذي سافر لدراسة الدكتوراه ،وقد تساوى القصيبي مع صديقو في أخذ العمؿ

شيئا مف ىذا العميؿ إما
كيواية ،وليس كمصدر لمدخؿ ،إال أف القصيبي قد بالغ في األمر ،فمـ يعد يتقاضى ً
ألنو صديؽ ،أو ألنو يستحؽ النصرة المجانية ،وىمـ ج ار مف تمؾ األمور التي دعت أف يكوف العمؿ شبو
مجاني ،ال يأتي إال بمصاريؼ المكتب فقط ،بينما أصحاب األعماؿ المشابية كانوا يطمبوف المبالغ الباىظة،

ألجؿ أبسط األمور.

كاتبا في صحيفة
إضافة إلى التدريس الجامعي ،وادارة مكتب االستشارات القانونية ،بات القصيبي ً
ومعدا لبرنامج تمفزيوني أسبوعي ،يتابع التطورات الدولية ،باسـ "أضواء عمى األنباء" وقد حقؽ لو
الرياض،
ً
ىذا البرنامج مف الشيرة ما لـ تحققو دواويف ثالثة نشرىا قبمو.

مستشار قانونيِّا في العديد مف الجيات الحكومية ،كو ازرة الدفاع والطيراف ،و ازرة المالية
ًا
وعمؿ كذلؾ
واالقتصاد الوطني.
لـ يكف القصيبي في تمؾ المدة ،يعيش حياةً رغيدة ،فقد كاف راتبو األساسي مف عممو الجامعي ،ورواتب
األعماؿ اإلضافية ،بالكاد تكفي متطمباتو وحاجاتو الحياتية ،إذ كاف لديو العديد مف األقساط :قسط المنزؿ،

شيء مف الراتب ،واف فاض فإنو يشتري بو
ونادر ما كاف يفيض
ًا
السيارة ،األثاث ،والمعدات الكيربائية.
ٌ
الكتب.
العمادة9
القصيبي ،مف أىـ المراحؿ اإلدارية في حياتو ،إذ كاف عمره وقتيا  31سنة فقط ،وحصؿ عمى
يعتبرىا
ُّ

منصب عميد كمية التجارة ،بعد سنة واحدة مف حصولو عمى درجة الدكتوراه.

كانت مرحمة غنية بالق اررات ،واالجتماعات ،والشغؿ الدائـ ،رغـ أنيا في ذلؾ الوقت – وربما إلى اْلف

منصبا يتساوى في ميامو مع مياـ ساعي البريد ،حيث لـ يكف أي مف السمطات في يد العميد ،وال
– كانت
ً
البت في أي شيء دوف الرجوع لمجمس الجامعة ،لكف نظرة العميد الشاب لمعمادة مختمفة ،فحاوؿ
يستطيع ّ
ار بقبوؿ الطمبة
ضمف حدود صالحيتو ،تجاوز الق اررات الجامدة المعموؿ بيا في الجامعة ،فأصبح يتخذ قرًا
ٍ
معطيات يراىا مناسبة ،حتى واف لـ تتوفر لدييـ بعض شروط
بناء عمى
الذيف اقتنع بصالحيتيـ لمدراسةً ،
ٍ
بسخاء لمطالب الذي
مثال ،كما كاف يعطي الدرجات
القبوؿ التي وضعتيا الجامعة ،بنقصاف درجة أو اثنتيف ً
يقؼ عمى شفا النجاح.

9

دف ع بعجمة النشاط الثقافي واالجتماعي في الكمية إلى أقصى مدى ،فبدأت تصدر المطبوعات
والمجالت ،وأُنشئت الجمعيات العممية ،ساعد في إقرار مناىج وتخصصات جديدة ،وغيرىا مف األمور التي

وعرؼ بيا في جامعة الممؾ سعود في الرياض.
تُحسب لوُ ،
لكنو ورغـ كؿ ذلؾ كاف يشعر بغر ٍ
بة في العمؿ الجامعي ،بسبب العزلة والجمود الذي يعانيو الجو

العاـ ،وعدـ االستفادة مف الخبرات والطاقات الوطنية ،واالستمرار بالسياسة المستيمكة والمناىج المقتولة بحثًا،
وسيادة البيروقراطية ،والعقوؿ التقميدية المتحجرة.
اإلدارة الحكومية9
ىا قد بدأت مرحمةٌ جديدةٌ في حياة القصيبي ،فمف الخريؼ إلى الربيع ،ومف الرياض إلى الدماـ ،في
ئيسا لممؤسسة العامة لمسكؾ الحديدية
ربيع 1973ـ قَبِ َؿ العميد السابؽ
ً
عرضا حكوميا ،يقضي بتعيينو ر ً
بدرجة "وكيؿ و ازرة" والرتبة الخامسة عشرة ،أمضى القصيبي في ىذا المنصب سنتيف ،عمؿ خالليما عمى

بينا خالؿ عممو ،األمر الذي
اىتماما
تحسيف األوضاع القائمة ،وتحسيف شؤوف الموظفيف ،وأبدى
ونجاحا ً
ً
ً
أىمو لمو ازرة فيما بعد.
ّ
خالؿ عممو في اإلدارة العامة لمسكؾ الحديدية ،زادت عالقتو باألمير فيد ،ولقاءاتو بو ،وقد كانت

كال منيما ،الرؤية التنموية لممممكة ،وقد بدأ تأىيؿ األمير فيد لمقصيبي بأف يصبح وز ًيرا ،فأشركو في
تجمع ً
تعرؼ خالؿ ىذا العمؿ
رحالتو السياسية الدولية ،وأصبح
عضوا ً
فاعال في مجالس حكومية وأخرى إقميميةّ ،
ً
إلى الممؾ فيصؿ ،واألمير خالد ولي العيد ،وغيره مف األمراء ،وأصحاب الجولة والصولة مف القيادة

السعودية.

كانت إدارتو قائمة عمى العدؿ والتنمية واإلصالح ،رغـ شح الموارد المالية لديو مقابؿ متطمبات حياتو،

القصيبي ثابتًا عمى مبادئو ال يغيرىا وال يغريو شيء،
ورغـ توقيعو عمى أوراؽ تساوي بالييف الرياالت ،ظؿ
ُّ
أبدا ،إذ حاولت شركةٌ أجنبيةٌ أف تغريو بمبمغ "مميوني" لاير ،لكي ترسو عمييا
ولـ يخضع البتزاز الرشوة ً

مناقصة ماَّ ،
عقابا ليا ،ولـ يعد أحد يجرؤ عمى تقديـ الرشوة لو بعد
لكف القصيبي حرميا مف دخوؿ المناقصة ً
تمؾ الحادثة.
وزارة الصناعة والكيرباء9
بعد اغتياؿ الممؾ فيصؿ عاـ 1975ـ ،تولى الممؾ خالد مقاليد الحكـ ،وبدأت الترشيحات لممناصب

العميا في الدولة تتوالى عمى القصيبي ،والتمميحات المتتالية بتعيينو وز ًيرا ،إال أنو حافظ عمى سير عممو في
ير لمصناعة
رسميا وز ًا
اف عف واجبو أو يركف لما سيأتي ،حتى تـ تعيينو
ً
اإلدارة العامة لمسكؾ ،ولـ يتو َ
والكيرباء وكاف في سف ا لخامسة والثالثيف ،بعد عاميف مف توليو منصب المدير العاـ لمسكؾ الحديدية في

المممكة.
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كاف مف تواضعو ،أنو لـ ُيرجع توليو الو ازرة لقدراتو وذكاءه ،وانجازاتو" ،فيا أنا ذا أقوؿ ،بصراحة ،إف
الظروؼ وحدىا ىي التي وضعتني عمى المقعد المميء باألشواؾ" 1يقصد بذلؾ المقعد "الو ازرة" وكاف يعترؼ
ٍ
بالجميؿ ،فمـ تفرض عميو الدولة أي أمرٍ ،
شركة عمى سبيؿ المثاؿ،
كعقد لتوظيؼ أي شخص ،أو طرح ألي
احدا وىو معذب الضمير ،ويعترؼ بثقة القيادة السياسية فيو ،ودعميا المتواصؿ لو ،وال
فيو لـ يتخذ قرًا
ار و ً
أبدا فيما أنجزه في الو ازرات التي توّالىا فيو يقوؿ" :كؿ ما قمت بو كاف بماؿ الدولة،
ينسب الفضؿ لنفسو ً

استنادا إلى ثقة ال تعرؼ
تنفي ًذا لسياسات الدولة،
سنتيا الدولة ،عبر موظفي الدولة ،و ً
استخداما لصالحيات ّ
ً
2
الحدود مف القيادة في الدولة"
أي ٍ
عمؿ جديد ،أف يغوص في قراءات وبحث مستمر ،حوؿ طبيعة العمؿ
كاف مف عادتو ،قبؿ أف يتقمد ّ

ممما بما ىو ذاىب إليو.
الجديد ،حتى يكوف ً
أما الو ازرة الجديدة فكانت بمثابة ٍ
كياف ىجيف ،وكاف عمى الوزير الشاب ،أف يخوض معارؾ إدارية،
لضـ قطاعات تقع تحت سمطة و ازر ٍ
شيئا مف
ات موازية ،إلى و ازرتو الجديدة ،األمر الذي وجد فيو
ُّ
القصيبي ً
استفادة إدار ٍ
ٍ
ية ودروس ىامة.
العناء ،مع بعض القطاعات ،لكف األمر لـ يخ ُؿ بالنسبة لو مف
اىتـ القصيبي بقطاع الكيرباء ،فقد كانت المممكة تعاني مف مشكمة فييا ،وكانت تنقطع مف حيف

ْلخر ،ولـ تكف تصؿ كؿ المدف والقرى ،فأنشأ مؤسسة عامة لمكيرباء ،ونفذ العديد مف المشاريع بالتعاوف مع

البمديات وباقي الدوائر ،لتصؿ الكيرباء إلى كؿ المناطؽ.

وعف قطاع الصناعة ،فقد وصفو "فاروؽ المؤيد" 3بأنو "أبو الصناعة في السعودية" أسس القصيبي،

شركة "سابؾ" الداعمة لالقتصاد الوطني السعودي ،التي كانت تختص بالصناعات األساسية ،وغيرىا العديد

مف المشاريع الصناعية الكبرى ،والتي طرح أسيميا فيما بعد لممواطنيف السعودييف ،األمر الذي عمؿ عمى

تشجيع االستثمار الخاص في المممكة ،وقد أوجد خطة شاممة لتشجيع المنتج الوطني ،وتوعية المواطف

السعودي حوؿ أىميتو.

وقد ُعرؼ عنو رحمو اهلل نشاطو الكبير في جوالتو التفقدية ،وزياراتو المفاجئة لمدوائر التابعة لو ازرتو،
األمر الذي أثار إعجاب المواطنيف بو ،حتى بات الوزير األكثر قرًبا منيـ.

حظي القصيبي بمساحة إعالمية ،تفوؽ غيره مف الوزراء والمسئوليف الحكومييف ،وكاف يعتبر نفسو
اتصاؿ ٍ
ٍ
شيئا ،وكاف يتقبؿ نقدىـ بكؿ
إعالميا قبؿ أي شيء ،فقد كاف عمى
دائـ مع الصحافة ،ولـ يكتـ عنيـ ً
ً
أبدا ،بؿ كاف يقدـ ليـ ما ييـ المواطف ،وكاف يمتقي بالمواطنيف
ًا
رحابة صدر ،ولـ يكف يقدـ ليـ
أخبار روتينيةً ً
والمراجعيف كؿ ٍ
يوـ تقر ًيبا ،في أوقات فراغو مف العمؿ داخؿ الو ازرة.
عمؿ عمى تنظيـ العالقة مع الزمالء  -موظفي الو ازرة – وضبط األمور اإلدارية الخاصة بيـ ،ولـ يكف

ٍ
دوما ،كما
يتياوف في أي
تقصير متعمد ،ومع ذلؾ فقد وفر ليـ العديد مف االمتيازات ،وكاف إلى جانبيـ ً
1

حٌاةفًاإلدارة،ص124
2
حٌاةفًاإلدارة،ص126
3
رجلأعمالبحرٌنًمشهور.
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عمؿ الوزير الشاب بشكؿ ٍ
الفت عمى التخمص مف البيروقراطية ومحاربتيا بشكؿ واضح خالؿ إدارتو لمو ازرة،

َّ
األمير كاف يأخذ
ولكف
و ّأيده بذلؾ ولي العيد األمير فيد ،الذي توطدت بينيما العالقة أكثر خالؿ الو ازرة،
َ
عمى الوزير اندفاعو.
يعمؿ"

كاف القصيبي يعترؼ باألخطاء إف وقعت منو ،ويؤمف بالمقولة الشائعة "إف الذي ال يخطئ ىو الذي ال

وزارة الصحة9
وليستمر
خالؿ الحديث عف و ازرة الكيرباء ،اتضحت الرؤية العامة لمقصيبي في و ازراتو التي توّالىا،
ُ
بناء عمى مبادرتو لولي العيد األمير فيد ،الذي كاف يشتكي مما تعانيو
ُ
الحديث مع و از ٍرة أخرى ،والتي توّالىا ً
و ازرة الصحة مف إخفاقات ،وعدـ قدرتيا عمى مواكبة التنمية في المممكة في ذلؾ الوقت ،ليتصدى ليا

القصيبي عاـ 1982ـ وقد تحوؿ األمير فيد مم ًكا لمبالد بعد وفاة الممؾ خالد ،ويدرؾ القصيبي أف عالقة

محدد مف الناس ،ناىيؾ أف
صنؼ
الناس مع و ازرة الصحة يومية ،بخالؼ باقي الو ازرات التي يتعامؿ معيا
ٌ
ٌ
المشاكؿ التي تعاني منيا الو ازرة ،مف
الناس يتعامموف معيا وىـ في أسوأ حاالتيـ النفسية ،وقد حدد الوز ُير
َ
ٍ
جنسيات مختمفة ،الذيف
سموؾ كبار الموظفيف الرتيب وأعداء التنمية والتطور ،والموظفيف غير السعودييف مف

األمر الذي يجعؿ مف
جاءوا بغرض الماؿ وسيولة وقوعيـ باإلغراءات ،إضافة إلى ترامي أطراؼ المممكة
ُ
عمال شاقًا بعض الشيء ،وغيرىا الكثير مف المشاكؿ.
الرقابة ً
القصيبي جوالتو التفقدية في المستشفيات ،وبدأ بإجراءاتو العقابية عمى المخالفيف ،وقد كاف ال يزاؿ
بدأ
ُّ
ير بالنيابة ،حتى يتـ تعييف وز ٍ
ير آخر لو ازرتو األولى "الصناعة والكيرباء".
في ذلؾ الوقت وز ًا

يعاقب كؿ التجاوزات ،فقد كاف يستعيف بأىؿ التخصص ،ويحيؿ إلى الجيات
القصيبي
لـ يكف
ُّ
ُ
الحكومية المختصة حسب نوع التجا وز ،ويترؾ لنفسو التجاوزات اإلدارية "يبقى نوع واحد مف األخطاء كنت
أرى أنو يقع ضمف اختصاصي ،واختصاصي وحدي ،وىو التجاوزات اإلدارية" 1وكاف يأمر بنشر اإلجراءات

التي تتخذ بحؽ المخالفيف في اإلعالـ ،دوف ذكر األسماء ،وىو بذلؾ يقوـ بعممية ردع ،واعادة ثقة الناس
بوزارة الصحة ،وقد قاؿ الناس إنو ارتكب مذبحة إدارية بفصؿ ونقؿ العشرات مف الموظفيف ،لكف الحقيقة أف
"عدد المسئوليف الذيف أنييت خدماتيـ ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ،وعدد الموظفيف الذيف نقمتيـ مف

موقع إلى موقع (استشاري غالبا) ال يتجاوز عدد أصابع اليديف" 2ثـ بدأ بضخ الدماء الجديدة في الو ازرة
بتعييف الشباب األكفاء ،وترقية الذيف يستحقوف ،وباشر جوالتو التفقدية لممستشفيات ،بمعدؿ مستشفى كؿ يوـ،

األمر الذي كاف لو نتيجة بينة ،وقد كاف الممؾ فيد يسانده في كؿ ما يجريو مف تعديالت وانشاءات
ٍ
انضباط في الو ازرة في غضوف أسابيع.
أىمو لموصوؿ إلى ما وصؿ إليو مف
وتطويرات ،وىذا الذي ّ

1
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كاف لموزير لمسات شخصية مع كؿ موظؼ في و ازرة الصحة ،فكانت رسائؿ الشكر والتينئة
بالمناسبات ،عمؿ بدييي بالنسبة لو ،أنشئت في فترة واليتو لمو ازرة جمعية أصدقاء المرضى ،وانتشرت حمالت

التبرع بالدـ ،وانشاء المستشفيات ،وبدأ حممة ثقافية واسعة ،مف تغيير أسماء المصحات النفسية ،وانشاء
المكتبات الصغيرة في المستشفيات ،وحمالت التوعية واإلرشاد ،وغيرىا العشرات مف المياـ والقضايا مما
ٍ
يضيؽ ذكرىا في ىذا التمييد ،قاـ بيا القصيبي ،والذي تحوؿ مف وزير بالنيابة لو ازرة الصحة إلى وز ٍ
أصيؿ
ير

ليا ،بعدما ر ّشح غيره لو ازرة الصناعة والكيرباء ،بعد حوالي السنة.

إف اىتماـ الصحافة الكبير بالقصيبي الوزير ،سبب لو الحرج مع الكثيريف ،فيذا ولي العيد األمير عبد

اهلل يخاطبو بأنو أصبح ال يرى في الجرائد سوى صوره وأخباره ،وكذلؾ زمالؤه الوزراء في المممكة أصابتيـ
الغيرة مف القصيبي؛ بسبب حضوره الدائـ في المشيد اإلعالمي ،وحتى وزراء الصحة في البمداف األخرى
أصبحوا يعيروف بو مف صحافتيـ ومواطنييـ ،لماذا ال يصبحوف مثؿ وزير الصحة السعودي؟

ومع ذلؾ فقد كانت تمؾ الفترة كئيبة بالنسبة لو ،فأرواح الناس معمقة بقطاع يشرؼ عميو ،وما يراه خالؿ

جوالتو ،كاف يسبب لو الحزف الكبير ،فكاف يبكي في البيت بعد أغمب زياراتو عمى ما يراه مف مناظر في

المستشفيات ال سيما حوادث السيارات.

اء وأفّاكيف أثاروا حولو الشائعات ،عف
لـ تترؾ إجراءات الوزير العقابية في حؽ المخالفيف ،سوى أعد َ
طغياف وزير الصحة في حؽ العامميف ،مع أنو مع كؿ تحقيؽ لـ يكف يثبت ذلؾ األمر ،لكف لمممؾ حساباتو
السياسية التي تقتضي أخذ الحذر مف كثرة األعداء ،وبدأت الفجوة عندما رفض الممؾ فيد بعض اإلجراءات

عاجز عف التحرؾ في االتجاه الذي يريد ،كاف
ًا
التي أراد الوزير أف يتخذىا ألجؿ مصمحة العمؿ ،ليقؼ الوزير
لموزير إنجازات كبيرة في قطاع الصحة ال تزاؿ إلى اْلف تقترف باسمو في المممكة السعودية ،واصالحات
شاممة وكبيرة ،ال أحد ينكر فائدتيا الكبيرة ،وتطوير عمى أعمى المستويات في شتى المجاالت الصحية آنذاؾ،
كؿ ذلؾ لـ يشفع لموزير أماـ أصحاب المصالح الشخصية ،الذيف زادت وشايتيـ إلى ٍ
حد كبير.
ؾ اإلجراءات التي أرادىا الوزير ،أعرب األخير لمممؾ بكؿ صر ٍ
احة أنو ال يستطيع
بعدما رفض المم ُ
البقاء في موقعو ما لـ تُتخذ تمؾ اإلجراءات ،نصح الممؾ فيد الوزير أف يتذرع بالصبر ،لكف القصيدة التي
نشرىا القصيبي في صحيفة الجزيرة كانت بمثابة االستقالة ،والتي كانت بعنواف "رسالة المتنبي األخيرة إلى

سيؼ الدولة" وكاف مطمعيا:

بيني وبينؾ ألؼ واش ينعب

فعالـ أسيب في الغناء وأطنب؟

صوتي يضيع وال تحس برجعو

ولقد عيدتؾ حيف أنشد تطرب

أسابيع مف نشر القصيدة ،تـ إعفاء القصيبي مف منصبو.
بعد
ٍ

1
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السفارة9

أوًال 9سفير البحرين9

أسابيع ٍ
قميمة مف إعفاء القصيبي مف و ازرة الصحة ،طمب الممؾ مف الوزير السابؽ
في عاـ  1984وبعد
ٍ

سفير لممممكة ،اختار القصيبي البحريف ،فمعائمتو جذور قديمة ومتشعبة فييا.
أف يعود لمعمؿ الحكومي ًا
لـ يكف لمسفارة مف ارتباطات ومشاغؿ كالتي كانت لمو ازرة ،فنظَّـ السفير وقتو بما يتالءـ مع طبيعة
العمؿ الجديد ،وأصبح يجد كؿ يوـ ما ال يقؿ عف أربع ساعات ،يقضييا في القراءة والكتابة.

أيضا ،فسعادة السفير أو معالي الوزير ،كالىما بالنسبة لو تكميؼ ووظيفة،
ولـ يغريو المنصب الجديد ً
وخدمة لموطف ،وكاف يرى بدوره أف عالقة المممكة السعودية مع المممكة البحرينية "تسير في طريقيا المرسوـ

بقوة االندفاع الذاتي" 1وأف ميمتو تبقى في أال يكوف حجر عثرة يعوؽ تدفؽ تمؾ العالقات بيف المممكتيف.

سفير في البحريف ،أصبح السفير القصيبي ،عميد السمؾ الدبموماسي فييا،
بعد قرابة السنتيف مف وجوده ًا
وقد عمؿ كعادتو عمى تذليؿ الصعوبات ،واقالة العثرات التي تط أر ىنا وىناؾ في العالقات التجارية والقانونية
بيف المممكتيف ،ولـ تغب عنو النواحي اإلنسانية ،فقد كاف يبذؿ جيده لمساعدة المحتاجيف لمعالج في

السعودية ،ىذا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،ولـ تغب عنو النواحي الثقافية واألدبية كذلؾ ،فقد أصبحت

ممتؽ لألدباء والكتّاب في العديد مف المناسبات
ديوانية السفارة في البحريف ما يشبو الصالوف األدبي ،إذ كانت ً
ٍ
متحؼ يرتاده الزائروف تحت
الثقافية والوطنية لمبمديف ،وقد تحوؿ بيتو في البحريف بعد رحيمو عف الدنيا إلى
مسمى "منامة غازي".

خالؿ وجود القصيبي في المنامة ،كانت حرب الخميج الثانية تنشب أظفارىا عاـ 1990ـ ،لتبدأ القوات

اقي المممكة السعودية مف اسميا،
ئيس العر ُّ
وجرد الر ُ
العراقية زحفيا إلى الكويت ،وتيدد الحدود السعودية ،بؿ ّ
فسماىا بالد الحجاز ونجد ،ليبزغ نجـ القصيبي مف جديد في تمؾ األزمة وتعود أضواء اإلعالـ مسمطة عميو،
ّ

مدافعا عف بمده السعودية وشقيقتيا الكويت ويرد عمى صداـ بالعديد مف القصائد ،التي كانت أبرزىا
لينبري
ً
قصيدة:
أجؿ نحف الحجاز
ونحف نجد

ىنا مجد لنا
وىناؾ نجد

ٍ
تكميفات عميا.
بناء عمى
لتمحف مباشرة ،ويغنييا الفناف السعودي الشيير محمد عبدهً ،
تولى القصيبي مف موقعو في المنامة الدفاع عف موقؼ المممكة في الصحؼ السعودية واألمريكية،
مقابالت أتقف فييا مخاطبة المواطف الغربي وحكومتوٍ ،
ٍ
بمغة تفوؽ ما كاف يستخدمو النظاـ العراقي
مف خالؿ
سفيرىا في إحدى بالد الخميج العربي.
في ذلؾ الوقت ،فقد كاف يدافع عف الكويت وعف موقؼ بمده فيو ُ
1
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تجمّت شجاعة القصيبي في تمؾ األزمة ،فزادت صفاتو الكريمة صفة جديدة ،وىي الشجاعة ،إذ رغـ

محاوالت التيديد باالغتياؿ مف النظاـ العراقي ،ظؿ عمى ما ىو عميو ،حتى أف األمير عبد اهلل قد أرسؿ لو

سيارتو المصفحة ،كما أرسؿ لو الممؾ فيد فريؽ أمني لحمايتو.

ثانيا 9سفير المممكة المتحدة "بريطانيا"
ً
انتيت حرب الخميج الثانية ،ولكنيا كما ورد فيما سبؽ أعادت نجـ القصيبي الالمع إلى السماء مف

جديد ،ليقترح عميو الممؾ فيد ،االنتقاؿ إلى لندف ليكوف سفير المممكة فييا ،لتبدأ ميمتو في عاـ 1992ـ.

ىاما لمدبموماسية
ًا
أمضى القصيبي سنوات طواؿ في لندف ،كاف منزلو فييا قبمة األدباء العرب،
ومركز ً
السعودية في العالـ ،وقد تعرض الباحث لطريقة القصيبي في السفارة في البحريف ،وكانت ميمتو في لندف،
كتابا أثناء فترة إقامتو
ذاتيا ميمة السفير في البحريف ،لكنيا كانت مرحمة كتابية دسمة ،حيث كتب إثني عشر ً
في لندف ،والكثير مف الشعر ،الذي كانت إحدى قصائده كفيمة بأف تعيد التجربة ذاتيا لمقصيبي حيث أُقيؿ مف
ٍ
و ازرة الصحة بسبب قصيدة وجييا لمممؾ فيد ،وىا ىو يضع نفسو في ٍ
دبموماسية في بريطانيا ،عمى إثر
أزمة

دعما لشيداء فمسطيف ،وال سيما االستشيادية آيات األخرس ،حيث
قصيدة ،نشرىا تحت عنواف "الشيداء"ً ،
أشاد بعمميا ،في مقابؿ بعض الفتاوى التي اعتبرت ىذه العمميات انتحارية ،حيث قاؿ:
قؿ « ْليات » يا عروس العوالي
كؿ حسف لمػقمػػتيؾ الفداء
حيف يخصى الفحوؿ  ...صفوة قومي
تتصدى لممجرـ الحسناء
كسفير في بريطانيا لممممكة العربية السعودية ،بعد عشر سنوات ليعود مف ٍ
ٍ
جديد إلى
وىكذا ُيعفى مف منصبو
الرياض ،عاـ 2002ـ.
وزارة المياه والكيرباء9

لكف القصر الممكي لف يتخمى عف ٍ
رجؿ َّ
عاد القصيبي لمرياض بال منصبَّ ،
قدـ لبمده الكثير ،وكاف
َ
لسانيا ،والمنافح عنيا في مختمؼ األزمات ،كانت فترة الو ازرة قميمة فقد توّالىا في عاـ  2003ونقؿ في
 2005لو ازرة أخرى ،لقد كانت و ازرة المياه والكيرباء إيجابية بالنسبة لو ،فمـ تكف تالمس حياة الناس بشكؿ
مباشر كما في و ازرة الصحة ،ولـ تكف ىذه الفترة كافية حتى يبدأ تنظيمات وىيكميات جديدة في الو ازرة ،لينجو

الوزير مف مقصمة نقد الحاسديف المعتادة.
15

وزارة العمل9
جدا ،ىذه
في العاـ  2005تصدى الوزير ْلخر و ازرة في حياتو ،إنيا و ازرة العمؿ ،وكاف الحم ُؿ شاقًا ً
المرة ،والمشاكؿ كبيرة ،فالوزير يعاني أوجاع المرض ،والبطالة مستشرية في صفوؼ السعودييف ،والعمالة
الوافدة مكدسة ،وتجارة التأشيرات قائمة ،والقطاع الخاص ميميؿ ،ومع ذلؾ لـ يمنعو أي مف العوائؽ مف

القياـ بمياـ الوزير.

قاطعا بقدرات الشباب السعودي ،فعمؿ عمى سعودة الوظائؼ ،وبادر بذاتو بذلؾ ،فكاف
كاف إيمانو
ً
يعمؿ كؿ يوـ لثالث ساعات في أحد مطاعـ الوجبات السريعة في جدة عاـ  ،2008ليكوف قدوة لمشاب

ٍ
مصدر شريؼ ،لكف إرضاء
السعودي العاطؿ عف العمؿ ،فميس ىناؾ مف إىانة في الحصوؿ عمى الرزؽ مف
الجميع غاية ال تدرؾ ،والحصوؿ عمى حموؿ سحرية لمشكمة البطالة التي تعاني منيا ،كؿ بالد العالـ ،المتقدـ

ضرب مف المستحيؿ ،ويحتاج وقت وتعاوف كبير مع شتى قطاعات الدولة العامة
والنامي عمى حد سواء،
ٌ
والخاصة ،وىذا ما عمؿ عميو الوزير.

نياية الرحمة9
لكف األجؿ لـ يكف ليميؿ الوزير األديب ليكمؿ التنمية واإلصالح الشامؿ في و ازرتو ،وقد زادت حدة

ألـ بو ،حيث كاف يعاني مف سرطاف في المعدة ،أجرى عمى إثره عممية في الواليات المتحدة،
المرض الذي َّ

وقد عاد منيا ليقضي فترة نقاىة في مممكة البحريف ،التي ُنقؿ منيا إلى مستشفى الممؾ فيصؿ التخصصي
في الرياض ،بعد تدىور حالتو الصحية ،لتعمف وفاتو في الخامس عشر مف شير أغسطس لمعاـ 2010ـ

عف عمر ناىز السبعيف ،قضاىا في خدمة وطنو وقضية أمتو ،حوت عشرات المؤلفات مف ٍ
كتب ،ودو ٍ
اويف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ية ،ورو ٍ
شعر ٍ
وترجمات ٍ
غيبو الموت
ايات،
لكتب وقصائد بمغات غير العربية ،واصالحات إدارية كبيرة ،حيث ّ
عف أربع و ازرات وسفارتيف ،وعف عشرات المبادرات اإلنسانية واالجتماعية الخيرية ،التي كاف يساىـ فييا
بشتى الطرؽ ،وعف مالييف المحبيف مف المواطنيف السعودييف ،والكويتييف الذيف دافع عنيـ إباف حرب الخميج

الثانية ،وعف القضية الفمسطينية التي كانت ىمو األكبر خالؿ كتاباتو األدبية ،وعف الوحدة العربية التي كانت

الديمقراطية ىي الحؿ في الوصوؿ إلييا كما كاف يعتقد رحمو اهلل.

لقد ساىمت ىذه الخبرات العممية والحياتية في مجاؿ السياسة واإلدارة واألدب ،في تكويف الحس

النقدي لدى الكاتب ،إضافة إلى نزعة طوباوية متأصمة لدية تجعمو يسعى دائما نحو الكماؿ ،فإف لـ يستطع
الوصوؿ إليو فإف في شرؼ المحاولة ما يكفي.
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المبحث األول 9شخصيات أدبية9
امتألت روايات القصيبي عف آخرىا بالشخصيات التي تناوليا ،سواء كانت ىذه الشخصيات مشاركة
ٍ
وفعال ،أو كانت موضوع در ٍ
استشياد ،وضرب
اسة ،وحو ٍار ،و
في الفعؿ القصصي ،أي في أحداث الرواية قوًال ً
أمثمة ،وليس الموضوع ىنا بالدرجة األساس البحث في الشخصيات التي ىي مف عناصر الرواية ،والم ِ
شكمة
ُ
نقاش وحو ٌار بيف أبطاؿ الروايات موضوع
ألحداثيا؛ وانما الشخصيات التي تحدث عنيا الكاتب ،ودار حوليا ٌ
ييموف؛ ما ييـ ىو
الدراسة" ،اسمع ،يا طبيب! أنا أتحدث عف األشخاص لتوضيح الفكرة .األشخاص ال ّ

1
حدد
المبدأ .أستطرد فأذكر األشخاص
الم ّ
ً
أحيانا مف باب الجوسب" ويوضح معنى الجوسب بأنو" :الحديث ُ
2
محدديف ،الحديث الذي يرّكز عمى عيوبيـ وفضائحيـ ونوادرىـ ،سواء كانت حقيقية أو وىمية"
عف أشخاص ّ

وعمى أية حاؿ ،فإف ىذا المبحث ،سيعمؿ عمى تتبع تمؾ الشخصيات في روايات القصيبي المختمفة ،ويجمي

أفكار القصيبي حوؿ أولئؾ األشخاص في رواياتو ،خاصةً "الشخصيات األدبية" فقد تحدث الكاتب في
العصفورية وحدىا حوؿ "مائتيف وأربعيف شخصية أغمبيا مف مجاؿ األدب  ،يتموه مجاؿ السياسة" 3وتُعتبر
العصفورية مف أكثر الروايات التي تحدث فييا الكاتب عف الشخصيات األدبية ،فالراوي قد قاـ باستحضار
ىؤالء األدباء مف خالؿ العديد مف تقنيات السرد ،ودارت بينيـ حوارات متعددة ،فيو بذلؾ يشبو المعري في

رسالة الغفراف ،ولكف ىناؾ فوارؽ عدة بينيـ ،فالقصيبي لـ يمت ِ
ؽ أدباءه وشعراءه في الجنة أو النار ،ولكنو
التقى غالبيتيـ في باريس ،وبعضيـ في الواليات المتحدة ،وغيرىا مف األقطار ،ولـ يكف الراوي يريد منيـ أف
يشيدوا بشاعريتو ،بؿ أراد أف يحكـ عمييـ ويبيف آراءه فييـ ،بؿ ذكر بعضيـ عمى سبيؿ الذكر دوف أف يثير
أي مسائؿ حوليـ ،فقد كاف يسأؿ الحكيـ في العصفورية عف أسماء بمناسبة أو بدوف مناسبة ،ويذكر أشياء

عامدا فيقوؿ" :لـ يحدث في تاريخ العصفورية أف
عنيا كما سيأتي ،وبدا كأنو يستعرض سعة اطالعو وعممو
ً
زارىا إنساف مثمي .أنا لست إنسانا عاديا" 4فكأنو يميد لممتمقي أنو عمى موعد مع ٍ
كـ ٍ
ىائؿ مف المعمومات
بالنسبة لرواية ،وأف عميو أف يكوف متيقظًا ،لما سيتمقاه مف معمومات.

ولسانا
قناعا
ً
والتقى بآخريف كطو حسيف ،ونجيب محفوظ في شقة الحرية ،واستحضر آخريف منيـ ً
نقاشات شعريةٌ ،تدور عمى ألسنة شخوص
لبعض شخصياتو ،كالمرشح العربستاني في دنسكو ،وكانت
ٌ

رواياتو ،كالشاعر والعميد في رواية سبعة ،التي تطرؽ فييا الكاتب لبعض األسماء األدبية.

وسيتعرض الباحث خالؿ ىذا المبحث ،لمنقد الذي َّ
قدمو القصيبي في رواياتو لمشخصيات األدبية

أبرزىا:
التي تناوليا ،والتي كاف ُ

1

غازيالقصٌبً،العصفورٌة،دارالساقً،بٌروت،ط،1999،3ص .29
2
المصدرالسابق،ص.29
3
فوزيالحاج،الرواٌةالموسوعٌةعندغازيالقصٌبً"العصفورٌة"نموذجا،بحثمقبولللنشرفًمجلةحولٌاتكلٌةاآلداب،جامعةالكوٌت،
ص.6
4
العصفورٌة،ص .11
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المتنبي9
حاضر معو حاؿ حياتو في
ًا
عامال مشترًكا في كؿ أعماؿ القصيبي األدبية ،فقد ظؿ
ُيعتبر المتنبي
ً
وتناصاتو الشعرية ،في قصائده ،في
نقاشاتو ،وبعد موتو في مئات األبيات التي استشيد بيا خالؿ رواياتو،
ّ
ىجائو ألعدائو ،وفي عتابو لمحبيو ،بؿ كاف عمى طريقتو في شتى أحوالو ،فإف كاف المتنبي قد ُسجف وقُتؿ
جراء شعره ،فقد أُعفي القصيبي مف عممو مرتيف بسبب شعره ،األولى :في قصيدة العتاب التي وجييا لمممؾ

فيد بعنواف" :رسالة المتنبي األخيرة إلى سيؼ الدولة" إذ كاف القصيبي يرى في نفسو المتنبي ،وفي الممؾ فيد

سيؼ الدولة ،والثانية :بعد قصيدة "الشيداء" في لندف التي فقد منصبو بسببيا كسفير لممممكة السعودية في

المممكة المتحدة.

مف يق أر ُكتب القصيبي ورواياتو ،يدرؾ أف الرجؿ تعمؽ بالمتنبي ،حتى حفظ ديوانو عف ظير قمب،
وأصبح لساف حالو ،ففي العصفورية وحدىا "أورد لو الراوي مائتي بيت مف الشعر ،بعضيا تمثؿ بو في

مواقؼ ،وبعضيا اْلخر حشره حش اًر داخؿ الرواية .في حيف أورد مائة وخمسيف بيتاً لباقي الشعراء".

1

وسيتعرض الباحث خالؿ ىذا المبحث لمنقد الذي قدمو القصيبي في رواياتو لمشاعر المتنبي ،وكيؼ

وصفو ،وتناوؿ قصصو ،وأشعاره.

فما سر التعمؽ الذي أبداه القصيبي صراحةً في ج ّؿ أعمالو بالمتنبي؟ ولماذا المتنبي دوف غيره مف
شعراء العرب؟ وقد حفمت أميات الكتب والدواويف بأسمائيـ وأشعارىـ! فيؿ لظروؼ الحياة التي عاشيا

يتيما وكذلؾ المتنبي ،وكالىما نشأ في رعاية الجدة!
المتنبي في طفولتو وحياتو عالقة بذلؾ؟ فالقصيبي ترعرع ً
ولما ُسئؿ عف سر إعجابو بالمتنبي في إحدى
وقد ورد ذلؾ عند الحديث عف القصيبي في التمييدّ ،
المقابالت ،أحاؿ السائؿ إلى كتابو "عف قبيمتي أحدثكـ" إذ يقوؿ فيو "عبَّر المتنبي بصدؽ عف ظمأ ىذه
النفس ،المتحرؽ إلى األمجاد .وسخر مف قيادات زمنو األصناـ التي ال تحمؿ عفة األصناـ ،واأل ارنب النائمة
بعيوف مفتوحة  ...ىؿ يستطيع عربي معاصر أف ينكر أف ىذه المشاىد العربية األليمة ال تزاؿ أمامنا بعد

أكثر مف ألؼ سنة مف رحيؿ الشاعر؟"

2

متبرما بالحاؿ الذي
إذا يبدو أنو ال خالؼ في حاؿ العرب منذ ذلؾ الزمف والى اْلف ،فالمتنبي كاف
ً
عاشو في ذلؾ الوقت ،عندما بدأت أمجاد الدولة العربية باالنييار ،وال خالؼ عمى أف أمجادىـ اليوـ منيارة
بالكمية ،فمـ ِ
يأت اختيار القصيبي لممتنبي مف فراغ "وليذا االختيار داللة عميقة ،فالمتنبي أكثر الشعراء

3
تبرما في
تبرما بعالـ القرف الرابع اليجري (=العاشر الميالدي)" ونجد أف القصيبي مف أكثر األدباء ً
العرب ً
زمانو ،بشتى مجاالت الفساد الحياتية ،مف سياسة ،واقتصاد ،واجتماع ،وفمسفة ،وادارة ،وقد وجد ضالتو في

ٍ
شخص يشبيو ،صاحب ىمة عالية ،ورؤى ثاقبة في مختمؼ االتجاىات وىو المتنبي" .ويمكف اعتبار ديوانو
ٍ
قاصر عمى ٍ
محدد دوف آخر،
زمف
ًا
ىجاء لمعصر الذي عاش فيو ،وسائر العصور السيئة" ،4فمـ يكف المتنبي

1

الرواٌةالموسوعٌةعندغازيالقصٌبً"العصفورٌة"نموذجا،ص .5
2
غازيالقصٌبً،عنقبٌلتًأحدثكم،منشوراتدارالزمان،لندن،ط،2001،1ص.46
3
عبدهللاإبراهٌم،القصٌبًوالمتنبً،مجلةالرٌاض،عدد.2014،16966
4
المرجعالسابق،الموضعنفسه.
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فالنفس البشرية واحدةٌ ،وخمقيا اهلل بطبائع ،ميما اختمفت األزماف فإنيا متشابية ،فيذا الكريـ وذاؾ األناني،
وىذا الضحوؾ ،وذاؾ العبوس ،وكؿ البشر يحزنوف ويفرحوف ،ميما اختمفت األزماف ،لقد "كاف المتنبي ،ككؿ

مجردة مف قيود الزماف والمكاف .لـ يكف المتنبي يصور
شاعر عظيـً ،ا
قادر عمى تصوير النفس البشرية ّ
ضياعو وحده ولكف ضياع كؿ إنساف حيف قاؿ:
عمى قم ٍ
ؽ َّ
جنوبا أو شماال"
كأف الريح تحتي
ّ
أوجييا ً
ومف العوامؿ األخرى التي قربت بيف القصيبي والمتنبي ،األسموب الساخر الذي اتبعو القصيبي خالؿ
1

رواياتو ولـ يكف مف بد أف يكوف لساف حالو المتنبي ،وِقناعو األكثر قدرة عمى توصيؿ أفكاره ومعتقداتو" .عمى
أنو ال يمكف فيـ طبيعة السخرية ووظيفتيا في المدونة السردية التي كتبيا القصيبي إال إذا جرى شبكيا

بالمتنبي ،فعالقة القصيبي بالمتنبي عالقة شائكة ولكنيا متالزمة؛ فقد اتّخذه قناعا ألفكاره ومواقفو وأحكامو،
2
واستعاره نائبا عنو فيما كاف يخطر لو"
ولعؿ القومية وااللتزاـ مف العوامؿ الرئيسية التي قربت بيف القصيبي والمتنبي ،فكالىما حامؿ لميـ
لدليؿ مف باح ٍث أو ٍ
ٍ
ناقد عمى عروبة كمييما فدواوينيما
القومي العربي ،وممتزـ بيمومو وألواه ،وال نحتاج
طفحت بالعروبة ،ويكفي مف القصيبي أدلة مف الروايات موضوع الدراسة؛ بما أننا ندرس رواياتو وليس شعره.

"ولكني لـ أتنكر لمبادئي القديمة .وضعت لنفسي ىدفيف رئيسييف :نيضة األمة العربية ،وتدمير

إسرائيؿ 3".فالبروفسور أفنى عمره باحثًا عف الطريؽ؛ لمنيوض باألمة العربية ،بؿ وأىمؾ ثروتو في سبيؿ
ميتما
ذلؾ ،وتدمير الجسـ السرطاني البغيض في جسد العروبة "إسرائيؿ" " ،حقيقة األمر ،أني في تمؾ الفترة ً
باليدفيف القومييف أكثر مف اىتمامي باليدؼ الشخصي 4".وال يجب أف نغفؿ ما جاء مف نقاشات ،وىموـ

ك بيرة في شقة الحرية بما يتعمؽ بالوحدة العربية "أريد القضاء عمى االنفصاؿ .ليس مف حؽ أحد أف يحطـ

دولة الوحدة"" 5الموضوع يتعمؽ بمستقبؿ األمة العربية .أي مجزرة اليوـ ستعرقؿ عودة الوحدة غدا .لقد تمت
ودفنت".
المجزرة وانتيت .قُتمت الوحدة ُ
أما المتنبي فقد قاؿ الكثير:

6

ِ
ب ُممُو ُكيا َع َج ُـ
وما
واّنما ّ
تُْفمِ ُح ُع ْر ٌ
الن ُ
بالممُوؾ َ
اس ُ
دائما في أنو حامي حمى العرب ،ومطيرىـ مف الغازي األجنبي:
وسر حبو لسيؼ الدولة كاف ً
يؼ ال تَأمف ِ
الخيو ُؿ
صر
َو َسر َ
دونيا َو ُ
العر ُ
َك َ
اياؾ َ
َُ
اؽ َو ِم ٌ
8
طوؿ الح ِ
ياة لِ ِ
مروـ ٍ
كوف القُفو ُؿ
غاز
الو ُ
أ َ
َنت َ َ
عد أَف َي َ
فَ َمتى َ
7

1

عنقبٌلتًأحدثكم،ص.47
2
عبدهللاإبراهٌم،القصٌبًوالمتنبً،س.ذ.
3
العصفورٌة،ص.146
4
العصفورٌة،ص.158
5
غازيالقصٌبً،شقةالحرٌة،رٌاضالرٌسللكتبوالنشر،د.م.ن،ط،1999،5ص .458
6
شقةالحرٌة،ص.459
7
المتنبً،دٌوانه،داربٌروتللطباعةوالنشر،بٌروت،د.ط،1983،ص .93
8
دٌوانالمتنبً،ص.432-431
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بؿ بمغ اعت اززه بالعروبة حتى جعؿ العرب سيوفا:
1
ت نِزِارّيةً ُع ْرَبا
كان ْ
وؼ ال ِي ْنِد َو ْى َي َحدائِ ٌد ف َك ْي َ
ياب ُسُي ُ
ؼ إذا َ
تُ ُ
جره إلييا حديثو عف
بدأ القصيبي حديثو عف المتنبي في العصفورية
ً
مستطردا في قضية الحسد ،التي ّ
عموما.
غرور العقاد ،فقاؿ" :الحسد! الحسد آفة العمماء واألدباء ،والعباقرة
ً
"كؿ العداوات قد تُرجى مودتيا * .إال عداوة مف عاداؾ عف حسد".
حسد .وأسميو أنا أبا حسيد .كاف يعتقد أف كؿ الناس
سمي ابنو ُم ّ
والمتنبي كاف ميووسا بالحسد .وليذا ّ

يحسدونو" 2ويروي أف التسمية تمت في عالـ الروح فيقوؿ" :في عالـ الروح ،يا طبيب .وجدت نفسي أماـ بوابة
كبرى ،ووجدت أماـ البوابة رجالً في انتظاري ...عندىا ،قررت أف أسميو أبا حسيد"

3

ميووسا بالحسد ،فيو يعتقد أف كؿ
نجد الراوي يروي سبب تسميتو لممتنبي بأبي حسيد ،ألنو كاف
ً
محسد،
الناس يحسدونو حتى سيؼ الدولة الذي سيأتي خبره ،وأما الذي عميو العمماء أف اسـ ابف المتنبي ىو
ّ
محسدا".
"وال نعرؼ مف أوالده إال
ّ

4

عالقة المتنبي بسيف الدولة9

ٍ
مكانة عند المتنبي الذي الزمو تسع سنيف كاممة ،لـ يمدح فييا غيره،
ال يخفى ما لسيؼ الدولة مف

بؿ إنو كتب فيو ما يزيد عف الثمانيف قصيدة ومقطوعة ،وأحبو حتى كتب أروع ما جادت بو قريحتو في حقو.

"وليس مف اإلسراؼ في شيء أف يقاؿ إف لممتنبي في سيؼ الدولة ديوانا خاصِّا يمكف أف يستقؿ بنفسو .وىو
إف جمع في سفر مستقؿ لـ يكف مف أجمؿ شعر المتنبي وأروعو وأحقو بالبقاء ،بؿ مف أجمؿ الشعر العربي

كمو وأروعو وأحقو بالبقاء"

5

وسيتناوؿ الباحث قصة المتنبي مع سيؼ الدولة ،مف خالؿ ما أورده القصيبي في رواياتو ،إذ تبدأ

القصة مف نيايتيا عنده ،أي مف حيث القطيعة ،فالبروفسور يحدث النطاسي 6عف سبب القطيعة بيف المتنبي

وسيؼ الدولة ،وىي أف سيؼ الدولة كاف يحسد المتنبي ،والسبب :لماذا يحسدؾ؟" .قاؿ" :كاف سيؼ الدولة

شويعرا ""...وال مجاؿ لممقارنة بأي حاؿ مف األحواؿ بيف قصائد المتنبي ومقطوعات سيؼ الدولة ،واف كاف
ً
شاعر "وكاف األمير أديبا شاع ار لو شعر يدؿ عمى طبع شاعر ،ونقد يدؿ عمى ذوؽ
ًا
بعض األدباء يعتبرونو

7
قرب
سميـ" فيؿ كاف و ً
اقعا أف سيؼ الدولة يحسد المتنبي عمى مجده الشعري؟ ال يخفى أف سيؼ الدولة قد ّ
األدباء والشعراء مف مجمسو ،وأجزؿ ليـ العطاء ،ولكنو كاف رجؿ سيؼ قبؿ أي شيء ،وأف الحاسديف ىـ

حاشيتو ،الذيف تعرضوا الزدراء المتنبي ،إذ كاف يعمو عمييـ بقرب مكانتو مف سيؼ الدولة "وكمما أحس حب

1

دٌوانالمتنبً،ص .326
2
العصفورٌة،ص .23
3
العصفورٌة،ص.95
4
عبدالوهابعزام،ذكرىأبًالطٌبالمتنبًبعدألفعام،شركةنوابغالفكر،القاهرة،ط،2013،1ص.250
5
طهحسٌن،معالمتنبً،دارالمعارف،د.م.ن،ط،13د.ت،ص169
6الطبٌبالحاذق.وقدوردتفًغٌرموضعمنشعرالمتنبً"ٌُعَ لّلُهانِطاسِ ًُّ ال ّ
شكاٌَاووا ِحدُهانِطاسِ ًُّ ال َمعَالً
7
ذكرىأبًالطٌب،ص.101
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غرور
ًا
شعر حتى يمتمئ بو
األمير لو وتقريبو إياه ازداد ازدراؤه لغيره ،واحتقاره لكؿ مف سواه .ثـ ال يكاد يقوؿ ًا
1
سيقابؿ ال ُمحالة بالحسد والنقمة والغيرة مف حاشية الممؾ والشعراء الذيف زادت وشايتيـ
وكبرا" األمر الذي ُ
ً
بالمتنبي لدى األمير.

سببا آخر لقطيعة سيؼ الدولة مع المتنبي ،ويكمف ذلؾ السبب في حب األمير
ويكمؿ أف ىناؾ ً
ٍ
لجار ٍ
حبا ،حتى كتب فييا الشعر،
رومية أفرد ليا ًا
ية
قصر خوفًا عمييا مف غيرة بقية الجواري ،وىاـ بيا ً
"راقبتني العيوف فيؾ وأشفقت  ..ولـ أخ ُؿ قط مف إشفا ٍ
ؽ
ورأيت الحسود يحسدني فيؾ ..اغتباطًا ،يا أنفس األعالؽ

فتمنيت أف تكوني بعي ًدا * والذي بيننا مف الود با ِ
ؽ
2
ىجر * وفراؽ يكوف خوؼ ف ار ِ
ورب ىجر يكوف مف خوؼ ٍ
ؽ"

وعرض ذلؾ الشعر عمى المتنبي ،الذي لـ يكف يجامؿ في الشعر "أنا ال أجامؿ في الشعر ،يا بروفسور.

3
نقدا مر ًيرا ،السيما عندما أخبره أف مقياس الشعر الجيد أنؾ
أجامؿ في كؿ شيء إال الشعر"  ،فنقده المتنبي ً
ال تستطيع أف تضيؼ إليو كممة أو تحذؼ منو كممة ،واذ بو يحذؼ كممة "اغتباطًأ" مف مقطوعة سيؼ الدولة

لتأخذ القطيعة باالستمرار.

طا لـ تكف في األبيات
وعند الرجوع لتمؾ األبيات في كتب األعالـ تبيف أف كممة اغتبا ً
ورأيت العدو يحسدني في  ...ؾ مجداً يا أنفس األعالؽ

4

فمماذا جاء بيا القصيبي عمى لساف البروفسور ،الذي كاف يتحدث عمى لساف المتنبي ،عف شعر سيؼ

الدولة؟ بؿ إف صاحب الوفيات ال يعمـ لمف نسبتيا لمحمداني أـ لغيره؟! "ورأيت ىذه األبيات بعينيا في ديواف

عبد المحسف الصوري ،واهلل أعمـ لمف ىي منيما".

5

أما في يتيمة الدىر فكاف البيت:

َوَأرَْيت العذوؿ يحسدني ِفيؾ  ...مجدا َيا أنفس األعالؽ
فالبيت مختمؼ مف كتاب ْلخر ،عمى ما ورد سابقًا ،ولـ ترد القصة التي أوردىا القصيبي ال في وفيات
6

متعمدا مف القصيبي
األعياف ،وال في يتيمة الدىر .والشاىد في األمر ،ىؿ كاف التحريؼ في بيت الشعر
ً
الختالؽ ىذه القصة؟ فإف كانت اإلجابة نعـ ،فيبدو أف القصيبي فعؿ ذلؾ ألمريف ،لتثبيت نظرية الحسد التي
ٍ
قصر ألجؿ جار ٍ
رومية
ية
ًا
فرد
قاؿ بيا ،مف أف سيؼ الدولة يحسد المتنبي ،ثـ
انتقادا لسيؼ الدولة ،الذي ُي ُ
ً
أحبَّيا ،ويسرؼ في ماؿ الدولة العربية ،بينما البروفسور يسرؼ أموالو ألجؿ نيضة األمة العربية وتوحيدىا،

1

معالمتنبً،ص .259
2
العصفورٌة،ص.24
3
العصفورٌة،ص.24
4ابنخلِّ َكان،وفٌاتاألعٌانوأنباءأبناءالزمان،ج،3:تح:إحسانعباس،دارصادر،بٌروت،ط،1900،1ص.402
5
وفٌاتاألعٌان،ص.403
6
الثعالبًٌ،تمةالدهرفًمحاسنأهلالعصر،ج،1،تح:مفٌدقمحٌة،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،ط،1983،1ص .55
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فكأنو يريد أف ُيظير وجيًا مف التاريخ لـ يتطرؽ إليو أصحاب التاريخ ،ودليؿ ذلؾ مف العصفورية ذاتيا إذ
1
يقوؿ البروفسور" :ىذا ،يا دكتور ،ما قالو أبو حسيد ،إال أنو شاعر .والشعراء يكذبوف".
ويدعي المتنبي عمى لساف البروفسور أف لو عالقة ٍ
حب ،مع والدة سيؼ الدولة فيقوؿ" :اعمـ أف
بؿ ّ
حبيبتي الحقيقية ىي أـ سيؼ الدولة" قمت" :آر يوكدنج؟!" .قاؿ" :ىذه ىي الحقيقة يا بروفسور" .قمت" :كيؼ

عجوز في سف أمؾ؟" قاؿ" :عقدة أوديب!" 2فتبدو ىنا سخرية البروفسور بطري ٍ
ؽ أو بأخرى مف عقدة
ًا
تحب
أوديب ،التي يقوـ عمييا جانب كبير مف التحميؿ النفسي ،والنظريات الكبيرة عند فرويد فيما سيأتي الحديث
يد أف ُيثبت ىذا األمر لمطبيب النفسي الذي أبدى استغرابو
عنو في مبحث النقد النفسي ،ولكف القصيبي ىنا ير ُ
مف ذلؾ األمر ،بدعوى أف والدة سيؼ الدولة بعمر ّأـ المتنبي ،فكيؼ ىو شعور الطبيب إف قاؿ المتنبي إنو
يحب أمو ذلؾ النوع مف الحب؟! ولماذا اختار القصيبي أـ سيؼ الدولة بالتحديد ليقوؿ ىذا ،وذلؾ مف وجية

نظره ألف "الرابطة كانت بيف أبي حسيد وسيؼ الدولة كانت معقدة جدا .شأنيا شأف التوائـ جميعا .وأبو حسيد

كاف يعتبر سيؼ الدولة توأمو النفسي .وليذا َّ
أحب أـ سيؼ الدولة".

3

لقد كانت عالقة المتنبي بعائمة سيؼ الدولة مثيرة وشائكة "وأبو حسيد كاف يعتبر سيؼ الدولة توأمو

النفسي .وليذا َّ
أحب أـ سيؼ الدولة .وأحبتو أخت سيؼ الدولة .وحقد عميو ابف عـ سيؼ الدولة .وحاوؿ ابف

العـ اْلخر قتمو 4".يورد القصيبي ىذه المعمومات ومع ذلؾ يقوؿ" :وىذا ليس موضوعنا اْلف"؟! فمماذا

أصال؟ أما
يوردىا؟ ىؿ يريد أف يستظير معموماتو ليبيف مدى حبو لممتنبي واىتمامو بو؟ وما مدى صحتيا
ً
حبُّو ألـ سيؼ الدولة فعقدة أوديب ،وأما ُّ
حب أخت سيؼ الدولة لو ،فقد جاء ذكرىا عندما تحدث المتنبي عف
أجؿ الحديث عنيا "-برافو ،دكتور ثابت ،برافو! أنت ،بيف الحيف
حب أخت كافور لو ،ولكف الراوي قد ّ
والحيف ،تفاجئني مفاجأة سارة .،سمعت عف خولة؟! برافو ال أتحدث عف خولة اْلف" 5".وحدثني عف قصتؾ

سف كافورية كاف يخفييا ،وقاؿ" :خولة؟! سامح اهلل األستاذ شاكر! ورطنا في
مع خولة" .ضحؾ حتى بدت لو ّ
قضية خولة .حقيقة األمر أني لـ أكف أحبيا ..كانت تحبني مف طرؼ واحد 6".يريد القصيبي أف يبيف عدـ
أحد غيره ،وربما يستيزئ بيذا الرأي
تأييده لمحمود شاكر ،الذي قاؿ بحب المتنبي لخولة ،فمـ يورد ىذا الخبر ٌ
سنا كافورية كاف يخفييا.
إذ جعؿ المتنبي يضحؾ حتى أبدى ً

العـ الذي حقد عميو فيو أبو فراس الحمداني" ،ولكنا نرى الرواة يتحدثوف بأف خصوـ المتنبي
أما ابف ّْ

قد اجترءوا عمى مجاىرة األمير بالنعي عميو والطعف فيو ،حتى أنكر أبو فراس أف يعطيو األمير ثالثة آالؼ

أجر عمى ثالث قصائد" 7وال يخفى كيؼ أف المتنبي قد حاز مكانةً كبيرةً عند سيؼ الدولة،
دينار في كؿ عاـ ًا
األمر الذي أوغر صدور الوشاة والحاسديف ،وقد كاف جميـ مف حاشية األمير ،ومنيـ ابف عمو "فميس غريبا
1
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3
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1

أف تكرهَ حاشية األمير ،وال سيما الشعراء واألدباء مف بينيا ،مقدـ الشاعر وما صحبو مف تيجـ واستعالء"
أما ابف العـ اْلخر الذي حاوؿ قتمو فمعمو يقصد بو" :وكانت أخت أبي فراس عند أبي العشائر الذي حمى

المتنبي حيف جاءه الجئا إليو عائذا بو ،وقدمو إلى سيؼ الدولة ففتح لو بابا إلى األمؿ ثـ النعيـ" 2ولـ يكف
ِ
الحمؼ الذي تـ بيف أبي العشائر
ميسر لشيء مف
ًا
سف العيد والوفاء ألبي العشائر "فكاف ىذا كمو
المتنبي َح ُ
وأبي فراس وأصحابو عمى قتؿ المتنبي غيمة إذا لـ يكف مف اليسير قتمو جيرة في غير ذنب واضح يبيح دـ

رجؿ مف المسمميف" 3ولـ تتوقؼ محاوالت أبي العشائر عف النيؿ مف المتنبي الذي تنكر لو "وكذلؾ تعرض

ذات ليمة في ظاىر حمب لجماعة مف الغمماف أرصدىـ أبو العشائر ليقتموه ،ولكنو أحسف الدفاع عف نفسو ثـ

نجا"

4

يوما ال مف نفسو "أبو حسيد لـ يضحؾ
الرغـ مف سخرية المتنبي بممدوحيو ،إال أنو لـ
ْ
وعمى ُ
يسخر ً
بقية البشر 5".وال مف سيؼ الدولة ،فقد استثناه مف البشر الذيف ضحؾ منيـ،
مف نفسو قط .ولكنو ضحؾ مف ّ
"أبو حسيد كاف دائـ السخرية مف ممدوحيو ،ومنيـ ىذا أبو البعاريف .باستثناء سيؼ الدولة .لـ يسخر مف

سيؼ الدولة قط .حتى بعد أف ساءت العالقة بينيما".

6

لقد تحدث القصيبي عف عالقة المتنبي بسيؼ الدولة أكثر مف غيرىا ،وذلؾ ربما يرجع لطوؿ مقاـ

مثاال ُيحتذى بو في قتالو لمروـ ومحاربتو
المتنبي عند سيؼ الدولة أوًال ،وثانيةً :في أنو يرى سيؼ الدولة ً
لمغزاة ،وال يخفى أف القصيبي كاف يرى في الممؾ فيد سيؼ الدولة ،وفي نفسو المتنبي ،وذلؾ ّبيف في
معا ،وما تعرضا لو مف حسد الحاسديف
القصيدة التي ورد ذكرىا في السابؽ ،فيي تحكي المتنبي والقصيبي ً
ووشايتيـ ،وما ترتب عمى تمؾ الوشاية.

صفات المتنبي لدى القصيبي9
كثير
أورد القصيبي ًا
كثير مف الصفات التي كاف يراىا ،في المتنبي مف أنو كاف عبقرًيا ،وكاف َ
الخبث بمعنى الذكاء ،وفمسفتو في شعره ،وكثرة
عجا ،خاصةً فيما يتعمؽ بالوالية والعطايا ،و ُ
الطمبات ومز ً
تنبؤاتو ،ومبالغاتو الدائمة.
"التعامؿ مع أبي حسيد صعب جدا .التعامؿ صعب مع كؿ العباقرة .وال شيء أسيؿ مف التعامؿ مع السذج

واألغبياء .ولكف أبا حسيد مزعج جدا .باإلضافة إلى كثرة طمباتو ،وكثرة طمعو ،فيو كذاب أولمبي .ال

تستطيع أف تصدؽ كممة مف كممات أبي حسيد"" ،7ضحؾ الخبيث حتى بدت لو سف قرمطية" ،كاف الطماع

بعا"" 8ثـ ينعطؼ أبو حسيد بغتة ،وكثي ار ما ينعطؼ أبو حسيد بغتة،
يتوقع مساحة ال تقؿ عف 27.000كـ مر ً
1
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1
تنبؤاتو"" ،2واف كاف أبو
فيأتي بفمسفة مالياش داعي بالمرة" " ،وقد سبؽ أف أخبرتؾ أنو ُس ّمي المتنبي لكثرة ّ
3
ٍ
مقتبسات تبيف الصفات التي
جما" 4تمؾ
حبا َّ
يحب الماؿ ّ
حسيد يبالغ حتى في مبالغاتو" " ،وقد كاف أبو حسيد ّ
وظفيا الروائي في رواياتو لوصؼ المتنبي.

سجن المتنبي بسبب إدعائو النبوة؟
ىل ُ
المصدر األساس الذي قامت عميو كؿ الدراسات حوؿ المتنبي ،ىو ديوانو ،فيؿ وافؽ القصيبي مقدمة
الديواف في ىذه القضية؟ "وقد سمي المتنبي الدعائو النبوة في بادية السماوة مف أعماؿ الكوفة .فمما ذاع أمره

وفشا سره خرج إليو لؤلؤ أمير حمص نائب اإلخشيد فأسره ولـ يحؿ عقالو حتى استتابو" ،5بينما القصيبي ال
يرى ذلؾ فيقوؿ عمى لساف البروفسور" :قضى أبو حسيد عاميف في السجف ،ثـ أطمؽ سراحو .ال أحد يعرؼ

َّ
النبوة.
بالضبط ،حتى ىذه المحظة ،لماذا ُسجف .المؤكد ،في نظري عمى األق ّؿ ،أنو لـ يسجف بسبب ّادعاء ّ
كاف أياميا مراىقًا .ويستحيؿ أف ي ّدعي مراىؽ أنو نبي .خاصة إذا كاف مراىقا ذكيِّا مثؿ أبي حسيد 6".الالفت
أف القصيبي أورد ىذا الخبر ليصؿ بالمتمقي إلى رأيو في ىذه القضية ،وبعدما ّبيف رأيو ،أنطؽ الحكيـ ليقوؿ:
القصة؟" ليجيبو" :بكؿ سرور"
"عفوا ،يا بروفسور! ىؿ مف الممكف أف نعود إلى
ّ
ً
سـ بيذا االسـ الدعائو النبوة ،ولكف لكثرة تنبؤاتو ،وأراد أف يبرىف
ىذا رأي القصيبي ،فالمتنبي لـ ُي َ
عمى أف ىذه القصة حقيقية وغير متخيمة ،فأورد المدة الصحيحة التي ُسجف فييا المتنبي "فأكبر الظف أف أبا

طيب ُسجف سنة اثنتيف وعشريف وثالثمائة  .ولبث في السجف إلى سنة أربع وعشريف .ويؤيد قوؿ بعض الرواة
ذىبت إليو في ىذه المسألة 7".وقد رفض طو حسيف الخبر الذي يقوؿ بأف المتنبي قد
إنو حبس سنتيف ما
ُ

ُسجف ألنو ادعى النبوة "وأنا ال أتردد في رفض أنو ادعى النبوة وأحدث المعجزات أو زعـ إحداثيا" 8بؿ اعتبر
ذلؾ مف السخؼ ،ويؤكد القصيبي عمى لساف راويو رأيو مرةً أخرى فيقوؿ" :وىا ىو ذا أبو حسيد يتنبأ أف

الكالب ستخصص ذات يوـ لصيد الثعالب .وقد سبؽ أف أخبرتؾ أنو ُسمي المتنبي لكثرة تنبؤاتو".9
السرقات في شعر أبي حسيد9

متخصصا في
قسما
كاف لمقصيبي ر ٌ
ً
أي في السرقات التي ُنسبت ألبي الطيب المتنبي "ثـ إف لدينا ً
وقوع الحافر عمى الحافر – .قسـ حيوانات؟

تمبسا
عمي! ىذا اصطالح .يستخدـ عندما يسرؽ الشاعر بيتًا بحذافيره مف شاعر آخر .وعندما ُيضبط ُم ً
ال يا ّ
نسدنس .حافر وقع عمى حافر" .بعبارة أخرى ،ىذا قسـ السرقات األدبية.
بالنشؿ يقوؿ" :ىاه! ىاه! مجرد كوا
ْ

1
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2
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ٍ
بأمثمة مف الشعر الذي ُنسب
وأنشط زبائف ىذا القسـ ىو المتنبي ،وىو زبوف متعب كثير الطمبات 1".ويأتي

إلى المتنبي عمى حد قولو" :كما قاؿ أحد األمريكاف في الس فيجاس.

"ومف فتح البالد بغير حرب * ييوف عميو تسميـ البالد"

وىذا شبيو بشعر أبي حسيد ،وكثي ار ما ينسب إليو ،ولكنو ليس مف شعره ،كما ينسب إليو البيت

الجميؿ الذي يقوؿ:

"ستألؼ فقداف الذي فقدتو * كإلفؾ ُوجداف الذي أنت واجد"
وىذا ،بدوره ليس مف شعره 2".وعند البحث في تحقيؽ البيت األوؿ :ومف فتح البالد ،...لـ ُيعرؼ
صحابو ،وأغمب مف استشيد بيذا البيت سواء في عمـ البياف أو غير ذلؾ ،نسبو إلى شاعر مجيوؿ ،وأما

البيت الثاني ستألؼ فقداف ،...فالبف الرومي ،وكالـ البروفسور صحيح في كال البيتيف مف أنيما ليسا

اء باْلراء
لممتنبي ،فمماذا إ ًذا يورد القصيبي بيتيف ال يختمؼ ٌ
أحد عمى أنيما ليس لممتنبي؟ ُرّبما يوردىما استيز ً
سارؽ في شعره ،ال سيما وأنو أنطؽ الحكيـ ليسأؿ :ىؿ يتعمؽ ىذا األمر بالحيوانات؟!
التي تقوؿ بأف المتنبي
ٌ
عندما سمع الحوافر في القصة ،فالراوي يريد أف يجمب السخرية ليس منو ىذه المرة ،ولكف عبر محاوره.

ٍ
لمحة
صنؼ العديد مف المصنفات ،في سرقات المتنبي ،ومساوئ شعره والمآخذ عميو ،وفي
وقد ُ
سر ٍ
يعة لتمؾ المصنفات ،يتضح لؾ القوؿ الذي قصده القصيبي مف وقوع الحافر عمى الحافر ،فيؿ يوجد شعر

ٍ
معاف سرقيا المتنبي مف غيره مف الشعراء!
تاما سرقو المتنبي مف غيره؟ جمّيـ يتحدثوف عف
بذاتو ،أي بيتًا ً
شعر ُنسب إليو فيما بعد؛ فتمؾ مشكمة الرواة ،والذيف يعمموف في تسجيؿ الشعر وتأريخو،
واف كاف ىناؾ ٌ

عموما ولممتنبي
وليست مشكمة المتنبي ،وال يخفى ما يكيمو الدكتور طو حسيف مف اتيامات لمشعر العربي
ً
خاصةً ،فيو في خواطره المرسمة عمى حد تعبيره في كتابو مع المتنبي ،لـ ُي ِرْد أف يدرس المتنبي ،وأنو ذىب

بأسا في أف يثقؿ عمى نفسو ،فيتحدث
إلى باريس ألجؿ االستجماـ ،وأنو ال يحب المتنبي ً
أصال! وأنو لـ يجد ً
يقة موار ٍ
عف المتنبي مفسدا جو فرنسا الحمو 3لذلؾ نجد القصيبي ال يألو جيدا في أف يدافع بطر ٍ
بة عف

المتنبي فينعت طو حسيف بأنو "كاف شكا ًكا يشؾ في كؿ شيء ،وفي كؿ أحد"" 4وال حتى الدكتور طو حسيف
الذي تتبع سقطات أبي حسيد كأف أمو قد نطحتو .أـ أبي حسيد .حسب عممي لـ تكف تنطح".

5

نصؼ المتنبي -مف ادعاءات طو حسيف ،ومحمد العميدي ،والحاتمي وغيرىـ
الباحث قوًال ُي
وال يجد
ُ
ُ
مف النقاد والباحثيف المشككيف -أقرب إليو مف قوؿ الدكتور عبد الوىاب عزاـ" :والذي أراه أف الشاعر إذا أمده

طبع شاعر ،وعمـ واسع فبمغ مكانة يخترع فييا المعاني أو يصور ما عرؼ منيا تصوي ار ُيرى عميو طابعو،
وكاف ال يعجزه أف يخترع ويصور غير متطمع إلى ما سبؽ إليو – فيو شاعر ينطؽ ما في نفسو غير مفرؽ

1

العصفورٌة،ص .46
2
العصفورٌة،ص .119
3
انظركتابمعالمتنبً،ص.9-8
4
العصفورٌة،ص .21-20
5
العصفورٌة،ص.150
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بيف ابتداع واتباع ،ويصور ما يدرؾ تصوي ار يشبو االختراع ،وال يعوزه النظر في كالـ غيره قبؿ أف يقوؿ ...
1

فالنا ،أو يوصـ بأنو سرؽ مف فالف".
إف كاف الشاعر كذلؾ فعبث أف يعد عميو وما وافؽ بو ً
غرور في دىمة ،وال نجوما في ظممة؛ ولكنو كالـ
ًا
ويقوؿ" :وكؿ ما سموه سرقات أبي الطيب ليس
يشاكؿ ما لـ يدع فيو السرقة ويالئمو حتى ليدرؾ الناظر فييما أنيما نتاج طبع واحد 2".فال يمكف أف نطعف

بطري ٍ
ؽ أو بآخر بالمتنبي بيذه الطريقة ،مع العمـ أف ديدف القصيبي كاف وسطًا ،فمـ يكف يمدحو في كؿ

األمور أو يذمو في كؿ األمور ،عمى ما ورد سابقًا وما سيرد الحقًا.

1

ذكرىأبًالطٌبالمتنبً،ص.345
2
المرجعالسابق،ص .345
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غزل أبي حسيد9
نتؼ
لـ يثبت أف المتنبي أحب امرأة بعينيا ،وكتب فييا قصائد كاممة ،فالغزؿ في شعر المتنبي ٌ
حسنا! .اعمـ ،في البداية ،أف أبا حسيد
متفرقةٌ في قصائده ،جرًيا عمى عادة القدماء ،يقوؿ البروفسورً – " :
جدا .السبب أنو لـ يعشؽ امرأة.
ًا
نادر ما يكتب أشعار الحب .وعندما يكتبيا ناد ار ما يبدع .والسبب بسيط ً
جيدة مف شعر الحب ىنا وىناؾ ".كاف ىذا رأي القصيبي
كاف مشغوًال بحب نفسو .ومع ىذا فمو ومضات ّ
في روايتو العصفورية حوؿ غزؿ المتنبي ويراه الباحث رًأيا منصفا ،وقد تعرض المتنبي أكثر مف غيره
لمنقد والتجريح والتشكيؾ مف كثيريف ،لكف آخريف أروا خالؼ ذلؾ "ليقؿ مف شاء :إف الحب لـ يخامر قمب

المتنبي ،وليقؿ مف شاء :إنو كاف غير مفتوف بالمرأة؛  ...ولكف ليس ألحد أف ينكر أنو في أحياف كثيرة

يصنع مف الغ زؿ ما يحممؾ بعد قراءتو ،عمى أف توقف بأنو الفف واالبتكار ... ،وما عمينا إذا كاف المتنبي
أحب أو لـ يحب ،ما دمنا نقع في كثير مف غزلو عمى أدؽ تصوير لمعاطفة ،وأرؽ ما يفيض بو شعور

المحبيف".

1

ٍ
صعود وىبوط،
إف المتنبي لـ تممؾ ّلبو امرأة ،لكنو تكمـ عف المرأة في شعره ،وكاف شعره فييا ما بيف
تبعا لمراحؿ حياتو العمرية وتنقالتو ما بيف بالط وآخر ،وال يخفى أف آمالو في الوالية والمجد السياسي قد
ً
ألياه عف إفراد مساحات واسعة لممرأة في شعره.
النقاد وأبي حسيد9

لقد كاف لممتنبي مف الغرور ،ما أغرى بو كؿ مف حولو لموشاية بو ،و ِ
الحد مف قدره حيث ذىب ،ومف
ٍ
ٍ
طويمة مف مماتو ،فيستغؿ ىذه القضية الراوي
قروف
ىؤالء :النقاد في زمانو ،والمعاصروف في زماننا بعد

ليعبر عف آ ارئ و مف خالؿ المتنبي "ومع ذلؾ لـ يفيـ النقاد .أنا أعتقد أف كؿ النقاد حمير" .قمت "سامحؾ اهلل

يا أبا حسيد" 2وال يكتفي بنعتو لمنقاد بالحمير مرةً واحدة فيكرر ذلؾ النعت عمى لساف المتنبي في ذات الرواية
حميرا .أما أنا فأنظر إلييـ نظرتي إلى الحالقيف .النقاد
"وأنا ال أكره النقاد .أبو حسيد ،سامحو اهلل ،يعتبرىـ
ً

3
ورغـ ذلؾ فإف الباحث يجد القصيبي رحمو
والحالقوف يجمعيـ حب الثرثرة .واالرتزاؽ مف رؤوس اْلخريفُ ".
يحمؿ المتنبي آ ارءه مف حيف ْلخر ،فيذه نظرة القصيبي لمنقاد الذيف يثرثروف بال طائؿ ،سوى التكسب،
اهللّ ،
يأنؼ النقد والنقاد منذ أف كاف
والشيرة مف خالؿ ما يكتبو في حؽ الشعراء ،والمتنبي عمى وجو الخصوصُ ،

صبيا "والمتنبي في صباه قد ضـ ثيابو عمى الغرور ،وأعجب كؿ االعجاب بما يبدو مف خاطره ،فال يسمح
ً
4
أف ينظر فيو بنقد أو تغيير" وربما ىذا األمر مف األسباب التي أدت إلى القطيعة بينو وبيف النقاد ،فغروره
أكبر مف السماح ليـ بنقد أعمالو.

1

حسنعلوان،المرأةفًشعرالمتنبً،صحٌفةدارالعلوم،مصر،1963،ص،200
http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
2
العصفورٌة،ص .96
3
العصفورٌة،ص.166
4
المرأةفًشعرالمتنبً،ص .194
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مقارنتو بين مقصورة المتنبي ومقصورة ابن دريد9
لقد فضؿ القصيبي مقصورة المتنبي عمى مقصورة ابف دريد ،ومع اعترافو بشيرة مقصورة المتنبيّ ،إال

عرض في الشاعر ابف دريد ،ويؤوؿ سبب شيرة مقصورتو
أنو يعتقد أف مقصورة ابف دريد أشير منيا ،بؿ ُ
وي ّ
لمحظ "ورغـ أف مقصورة أبي حسيد مشيورة إال أف مقصورة ابف دريد أشير منيا .رغـ أف ابف دريد كاف

شاع ًار نص نص ولكف الدنيا حظوظ حتَّى في المقصورات" ولـ يكف وحده القصيبي الذي فضؿ المتنبي عمى
ابف دريد "ىذه األلفة التي تجعؿ حكمة المتنبي شيئا نابضا بالحياة يختمؼ عف "حكمة" أبي العتاىية أو
مقصورة بف دريد" التي حوت جميع المعاني"! ىذه "األلفة" إما أف توجد أو ال توجد ،صدقني! ودع عني

تبريرات النقاد وتقعراتيـ".

1

ترجمة ديوان أبي حسيد9
لقد أبدى القصيبي تحسره في غير موضع مف رواياتو ،حوؿ عدـ ترجمة ديواف المتنبي إلى لغات غير
العربية" ،كنت أنوي أف أترجـ قصائد مف ديواف المتنبي باالشتراؾ مع سوزي كانت سوزي تحب األبيات التي

أترجميا ليا مف شعره بيف الحيف والحيف  ...لـ ُيترجـ ديواف المتنبي إلى اإلنجميزية حتى ىذه المحظة ،يا
نطاسي ،مع أف كثي ار مف الغثاءات ترجمت .ربما لصعوبة ترجمتو .وربما بسبب الحسد الذي يتعقب أبا حسيد

في حياتو ومماتو".

2

تبدو الحسرة في كالـ القصيبي مف عدـ ترجمة ديواف المتنبي ،وشكواه بارزة لمطبيب ،ويعمؿ ذلؾ
ٍ
بأبيات مف شعر المتنبي في قاعة المحكمة ،وعندما
بسبب صعوبة شعره ،وىذا وارد ،فقد استشيد البروفسور
سأؿ القاضي عف كالـ البروفسور في المحكمة ،أخبروه أنو يستشيد بأبيات مف شعر المتنبي ،وىذا ما فعمو

المراد
البروفسور في كؿ أسئمة القاضي لو ،وكاف شيبوب وعنتر يحاوالف ترجمة ىذه األبيات ،فقاربا المعنى ُ

في ترجمة تمؾ األبيات في بعض األحياف ،وفشال في األحياف األخرى.

3

لكف ترجمتو ممكنة ،فيا ىو يترجـ بعض األبيات وينشدىا سوزي فتحب سوزي تمؾ األبيات ،ولكف

قميال في ىذه القضية ،فحركة
السبب الذي يفترضو القصيبي ىو الحسد ،ويرى الباحث أف لمحسد
نصيبا ً
ً
الترجمة مف العربية إلى المغات األخرى ،وبالعكس ،ضعيفةٌ في المجمؿ ،وراكضة ،وىذا ينسحب عمى الحالة

عمي– .
العربية بالعموـ،
ُ
ويدعـ ىذا القوؿ ما جاء بو القصيبي في دنسكو "– المتنبي؟ االسـ ليس غر ًيبا ّ
بطبيعة الحاؿ ىؿ نسيت برنامج آرابيا؟ كاف المفروض أف نترجـ ديواف المتنبي ،إال أننا ترجمنا ونشرنا جزًءا
صغي ار منو ،ثـ توقفنا ألننا اضطررنا إلى استخداـ المبمغ في تمويؿ 4"...فالعرب يفضموف أشياء أخرى كثيرة

عمى العمـ ومتطمباتو.

1

عبدالحمٌدالمحادٌن،منذاكرةالبحرٌن،المإسسةالعربٌةللدراساتوالنشر،بٌروت،د.ط،د.ت،ص.152
2
العصفورٌة،ص.68
3
انظرالعصفورٌة،ص.81
4
دنسكو،ص.74
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العروض9
أبو حسيد و َ

نظـ المتنبي عمى ٍ
بحر واحد ،سيؿ كاف أو صعب ،فحتى الرجز حمار الشعراء قد نظـ
لـ
ْ
يتوقؼ ُ
عميو المتنبي ليجاري بذلؾ النظـ الشعراء ،ويستعرض قدراتو في النظـ عمى مختمؼ البحور ،عزيزىا وقريبيا،

يد في كؿ لوف "لكنو نظـ في الطرديات مف باب استعراض العضالت الشعرية  ...مف بحر
وليكوف لو ٌ
الرجز .مع أف العرب ،لسبب لـ يشرحو أحد حتى اْلف ،كانوا يعتبروف الرجز أرذؿ الشعر" 1وىا ىو ُي ُّ
حب

بحر يستثقمو الشعراء ،ويخافوف مغبة السقوط فيو ،فينكسر وزف قصائدىـ" .رغـ بحر المنسرح الذي ىو أثقؿ
ًا
مف الضيوؼ الذيف يعزموف أنفسيـ عمى الغذاء .وال يغادروف بعده .ومع ذلؾ ،ولو مف ىذا البحر أكثر مف
2

فأبو

 15قصيدة .وباإلضافة إلى البحر الثقيؿ ،اختار أبو حسيد قافية ساكنة جاءت ضغثًا عمى إبالة "...
يحب ىذا البحر ،كما سبؽ أف أخبرتؾ.
حسيد يحب المنسرح "وىذه القصيدة مف بحر المنسرح .وأبو حسيد ّ
ومعظـ الشعراء العربستانييف المعاصريف يستثقمونو .البعض يستثقمو مف حيث المبدأ .والبعض يخشى أف
يختؿ فيو" 3فالشاىد أف القصيبي يريد أف يخبرنا مف طري ٍ
ؽ ما ،أف المتنبي مبدعٌ ،حتى في قدرتو عمى النظـ
عمى كؿ ٍ
بحر أراده.

ىل قُتل المتنبي بحثًا؟

يرفض القصيبي ىذه المقولة بالنسبة لممتنبي؛ فيو يورد خالؿ رواياتو عدة عناويف لدراسة شعر

المتنبي في رسائؿ ماجستير" .كانت سوزي تحضر لمماجستير في األدب المقارف .كانت تنوي أف تكتب رسالة

أحضر
الماجستير عف وجوه الشبو بيف شكسبير والمتنبي" 4".ومرت األياـ يا نطاسي .وتخرجت أنا .وبدأت
ّ

اقترحت سوزي أف يكوف موضوع رسالتي تأثير البيئة االجتماعية في
لمماجستير في عمـ االجتماع المقارف .و
ْ
5
شعر المتنبي".
يبدو أف القصيبي يريد تشجيع األدب المقارف ،وتمؾ دعوة منو لمباحثيف ،لمثؿ تمؾ الدراسات ،فيو طالما ذكر

ذلؾ في الرواية فذلؾ بمثابة التنظير منو لدراسة األدب المقارف.
توظيف شعر المتنبي في الحوار9

لسانا في غير موضع مف رواياتو المتعددة ،ناىيؾ عف االستشيادات
لقد وظؼ
ُّ
القصيبي المتنبي ً
مسكوف بو ألبعد الحدود ،فنجده مرةً يبدأ باإلنشاد مف شعر
المختمفة بأبيات متفرقة مف مكاف ْلخر ،فالرجؿ
ٌ
نما وطرًبا "تعاؿ يا أبا حسيد! أنشدني شيئا في األطالؿ .أنا اْلف ،في مزاج طممي .ىات ،هلل أبوؾ!
المتنبي تر ً
"كيؼ التذاذي باألصائؿ والضحى  ...أحسنت! أحسنت! زدني! نعـ يا أبا حسيد لمثمؾ يقاؿ ىذا! "لحاىا اهلل

1

العصفورٌة،ص.188
2
العصفورٌة،ص .160
3
العصفورٌة،ص.164
4
العصفورٌة،ص.70
5
العصفورٌة،ص.72
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 ...إال ماضيييا  1"...فتشعر أف الراوي في حضرة الست أـ كمثوـ يترنـ ويتمايؿ مع نغمات صوتيا الشجي،

عائد " 2" ...قمت لنفسي" :ىذى َّ
حزة
ائر يا خياؿ أـ ٌ
"أنا اْلف في مزاج شاعري .اسمع ما يقوؿ أبو حسيد" :أز ٌ
حزات أبي حسيد – ".عفوا ،يا بروفسور! شو يعني َّ
حزة؟
مف ّ

المسؾ مف غدائرىا
حزة تعني وقت .أي ىذا وقت المتنبي .بدأت أترّنـ بصوت جيوري أجش دافئ "تحمؿَ
الريح 3"... "،واألمثمة كثيرة عمى تمؾ القضية في مختمؼ أحواؿ البروفسور ،وىذا يقود بدوره إلى أمريف:

األوؿ :أف العاطفة عند المتنبي قويةٌ وصادقة ،لدرجة الطرب ،والتأثير القوي في نفس اإلنساف.
ٍ
والثاني :أف المتنبي يصمح لكؿ ٍ
شيء تريده ،اذىب لديوانو تجده لينبيؾ عف حالؾ،
فأي
وقت وحيفُّ ،

تجد ما خطر ببالؾ في
اضياُ ،
محبا لموطف أو لمفتاة ،ساخطًا أو ر ً
ىائماً ،
سواء كنت حز ًينا أو ً
فرحا مترّن ًما أو ً
ِ
العرب قاطبةً في رواية دنسكو،
لسانا عف أمة
ديواف المتنبي ،وىذا ما دعا القصيبي لتوظيؼ شعر المتنبي ً

شعرا؟ -أنا جادة.
فالمرشح العربي تكمـ بمساننا "-سونيا! ىؿ أنت ّ
جادة؟ ىؿ ىناؾ إنساف ال يتحدث إال ً
4
شعرا– .وىؿ يردد شعره ىو أـ شعر اْلخريف؟ -ال يردد إال شعر المتنبي".
ومرشح عربستاف ال ينطؽ إال ً

كثيرا ،حيث
ومف أجدر مف المتنبي أف يكوف ً
لسانا لمعرب! وتجدر اإلشارة إلى أف القصيبي كاف يفعؿ ذلؾ ً
ٍ
بأبيات مف شعر المتنبي فقط ،وقد رأى أف شكسبير ،ىو لساف
كاف يجيب عمى العديد مف األسئمة الصحفية
لسانو ليتحدث بمساف أمتو اإلفرنجية وسيأتي حديث ذلؾ.
الغرب؛ إذ وظَّ َ
ؼ َ
آراء متفرقة في أبي حسيد وأشعاره9
ال يسمح المقاـ بالتعميؽ عمى كؿ ما جاء بو القصيبي عف المتنبي وآرائو فيو ،ليكتفي الباحث
بالصفحات السابقة حوؿ ىذا الموضوع ،وايراد إشارات ال يمكف إغفاليا عف رأي القصيبي الواضح في بعض

القضايا التي تتعمؽ بالمتنبي في االقتباسات التالية ،فيي مباشرةٌ في تبياف رأي الكاتب.
الطرديات9

"وأبو حسيد لـ يكف مف ىواة الصيد .ولكنو نظـ في الطرديات مف باب استعراض العضالت الشعرية.

والطرديات ىي أشعار الصيد".

5

االعتذاريات9
"وأبو حسيد يرفض ،ويرتجؿ مف االعتذارات ما يكاد يفوؽ اعتذاريات النابغة"

1

العصفورٌة،ص .171
2
العصفورٌة،ص.159
3
العصفورٌة،ص.141
4
دنسكو،ص.74
5
العصفورٌة،ص.188
6
العصفورٌة،ص.150
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6

الحربيات9
"ال يصبح الشاعر شاع ار ما لـ تجئ في شعره ،بيف الحيف والحيف ،بعض الصور المرعبة .وقد كاف أبو
اء
ممما بيذه الحقيقة فأكثر مف الصور المرعبة،
حسيد الخبيث ِّ
خصوصا في حربياتو" .فكمّما حممت عذر ُ
ً
1
ت بالسبي والجمؿ"
عندىـ * فإنما َحمَ َم ْ
المبالغات9
"ىذه مبالغة ممجوجة مثؿ مبالغات أبي حسيد .وال يوجد ما ىو ممجوج أكثر منيا"

2

"لنفترض أني أبالغ

بعض الشيء .المبالغة ليست جريمة تعاقب عمييا القوانيف .كما أف المبالغة ليست جريمة تعاقب عمييا

القوانيف  ...واف كاف أبو حسيد يبالغ حتى في مبالغاتو 3".وسيرد ذكر المبالغة في مبحث القضايا األدبية.

حاضر عمى
ًا
"أخيرا" في الحديث عف المتنبي في روايات القصيبي ،فسيبقى المتنبي
ال يمكف أف ُيقاؿ
ً
يتخؿ عف المتنبي في أي
فرض فرضو أسموب الكاتب الذي لـ
َ
امتداد المباحث التي سيتناوليا الباحث ،وىذا ٌ
ٍ
رو ٍ
عرض
قضية تعرض ليا ،حتى الفمسفةَ؛ فقد فمسؼ صاحبو المتنبي فييا قدر المستطاع ،وقد
اية أو
َ
العديد مف رؤى القصيبي النقدية حوؿ المتنبي في الصفحات السابقة ،التي قد توفيو حقو وقد ال
الباحث
ُ
َ
تفعؿ ،فالعمؿ البشري قاصر ميما بمغ.

شكسبير9
إف كاف المتنبي ىو لساف األمة العربستانية في دنسكو ،فإف شكسبير ىو لساف أمة الفرنجة فييا ،لقد

ليعبر ك ٌؿ منيما عف أمتو ويمثميا ،وقد ورد ذكر المتنبي ،أما اْلف فمع
اختار األديب ،شاعريف أريبيف؛
َ
مكانة في ميزاف األدب الغربي والعالمي عمى ٍ
ٍ
حد سواء ،وليس الموضوع ىنا
شكسبير وال يخفى ما لو مف
البحث عف شكسبير ،فالميـ ىو ما أورده القصيبي حوؿ شكسبير ،ولماذا شكسبير لساف الغرب ،في مقابؿ
عشرات األسماء الالمعة في األدب األوروبي؟ فيؿ ىذا األمر يتعمؽ بقصور قراءة القصيبي في مجاؿ األدب

االنجميزي كما يقوؿ عف نفسو؟ "عمى أنني يجب أف اعترؼ أف الثقافة التي حصمت عمييا مف خالؿ

مطالعاتي لـ تخ ُؿ مف عدة ثغرات .أوليا :أنني ال أتقف مف المغات األجنبية سوى اإلنجميزية وما يسببو ىذا
4
الجيؿ مف قصور في الثقافة أمر ال يحتاج إلى بياف"
ويؤكد ذلؾ بأنو ليس لديو االطالع الكافي في األدب الغربي "وال تتجاوز رحمتي في األدب اإلنجميزي

شذرات ومقطوعات مف ىنا وىناؾ لشعراء قالئؿ ىـ شكسبير وبيروف وشيمي وجريفز 5"...ومع ذلؾ فما أورده
1

العصفورٌة،ص 177
2
العصفورٌة،ص.74
3
العصفورٌة،ص.194
4
سٌرةشعرٌة،ص.36
5
المرجعالسابقص.36
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ٍ
أسماء ألرباب األدب والسياسة والفمسفة واالجتماع...إلخ في روايتو العصفورية ،أدت بأدباء ونقاد إلى أف
مف
كاتب موسوعي ،وأف روايتو العصفورية ىي رواية موسوعية "تقوـ ىذه الدراسة عمى
ُيطمقوا عمى القصيبي بأنو
ٌ
فرضية أف الكاتب يضع األساس لموف جديد مف ألواف الرواية ىو الرواية الموسوعية  ،وتسعى الدراسة– في
الفصؿ األوؿ-

إلى إثبات ذلؾ مف خالؿ إظيار الكـ اليائؿ مف المعارؼ والمعمومات والتمميحات

والشخصيات األدبية والتاريخية والحوادث التي يسوقيا القصيبي في روايتو" 1فيؿ ارتضى القصيبي بشكسبير

اطالع واس ٍع
أمر مستبعد؛ لما لمقصيبي مف
ٍ
أف يكوف المساف األوروبي في دنسكو ألنو ال يعرؼ غيره؟ ىذا ٌ
في مختمؼ اْلداب ،وروايتو العصفورية تشيد عمى ذلؾ ،واف كاف القصور في اطالعو كما يقوؿ ىو عف
نفسو ،فإف اختياره لشكسبير لـ يجئ عف قصور ،فيكفي ما شغؿ شكسبير بو الدنيا بأعمالو الخالدة.

ىل ىناك شبو بين المتنبي وشكسبير؟
يقوؿ البروفسور في العصفورية" :كانت سوزي تحضر لمماجستير في األدب المقارف .كانت تنوي أف

تكتب رسالة الماجستير عف وجوه الشبو بيف شكسبير والمتنبي 2".فيؿ ىناؾ وجوه شبو بيف المتنبي وشكسبير؟
ٍ
مبحث أف يصؿ
موجودا بيف ىذيف الشاعريف ،وعمى أية حاؿ ،ال ُيتوقع في جزء مف
قد يكوف ذلؾ الشبو
ً
الباحث لذلؾ الشبو ،فيو كما قاؿ البروفسور يحتاج لرسالة ماجستير ،أو حتى أطروحة دكتوراه ِ
فمكؿ منيما
قدر كبير مف األعماؿ ،التي تحتاج إلى دراسة منفصمة بذاتيا لموصوؿ إلى ذلؾ التشابو ،ومجالو بطبيعة

الحاؿ ،األدب المقارف ،فقد يقوؿ العرب :إف المتنبي أعظـ مف شكسبير ،وقد يقوؿ الغرب خالؼ ذلؾ ،ويعتقد
افية ،أو مح ّك ٍ
عممية و ٍ
ٍ
الباحث أف ىذه األحكاـ ،إف لـ تَقُـ عمى در ٍ
مة عمى األقؿ فميس ليا قيمة ،ألنو يجب
اسة
ْ
األخذ بعيف االعتبار عدة أمور كمقتضيات البيئة والزماف الذي عاش فيو ك ٌؿ مف الشاعريف ،وىؿ تستوي
أوروبا في القرف السادس عشر لمميالد ،مع بالد العرب في القرف العاشر الميالدي؟ وىؿ الظروؼ التي

عاشيا الم تنبي ىي ذاتيا ظروؼ شكسبير؟ وىؿ تطمعات المتنبي وتطمعات شكسبير كانت واحدة؟ أيف
الجغرافيا والتاريخ وعمـ االجتماع والسياسة مف ىذا القوؿ والتعميـ؟ وأغمب الظف أف تمؾ األقواؿ التي تُمقى ىنا
نساني يفيمو العالـ أجمع ،ال
وىناؾ تنبع مف باب الغيرة عمى العربية ،وشعرائيا في مقابؿ الغرب ،إف األدب إ
ٌ
سيما إف اىتـ أىمو بإعالء شأنو وايصالو لمناس ،فشكسبير تُرجمت أعمالو إلى كؿ لغات األرض ،لذلؾ ناؿ
العرب أعظـ
تمؾ الحظوة بيف غالبية القراء في العالـ ،مع اإلقرار بقيمة أعمالو .أما المتنبي الذي قد يعتبره
ُ
مف شكسبير ،فمـ يترجموا ديوانو إلى االنجميزية حتى! وىذا ما ورد أثناء الحديث عف المتنبي.
ٍ
عامة بيف األدب االنجميزي والعربي بشكؿ عاـ ،ولكف القصيبي يريدىا
ال ريب أف ىناؾ وجوه شبٍو

أحكاما عامة ،تنتيي بالمفاضمة بيف الشاعريف.
عممية خاصة بالمتنبي وشكسبير ،وليس
ً
التشكيك في وجود شكسبير ،وفي نسبة مسرحياتو إليو9

1

الرواٌةالموسوعٌة،ص.1
2
العصفورٌة،ص.70
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ايدا مف
يعرض الراوي ليذه القضية ،فيبدأ بالتشكيؾ بوجود شكسبير
ً
عددا متز ً
أصال! "ىؿ تعرؼ أف ً
الباحثيف يش ّككوف في وجود شكسبير؟" 1إف الكثير مف المنكريف عمى شكسبير ادعوا أنو ال وجود لو ،وأف ىذه
ونسبت إليو لظروؼ واعتبارات لدى أصحابيا ،إذ إنيـ ال يريدوف الظيور في الصورة،
المؤلفات ليست لوُ ،
إما ألنيـ قساوسة أو نبالء ،أو غير ذلؾ "وأساس ىذا الشؾ أف الرجؿ المعروؼ باسـ شكسبير في التاريخ

نسب إليو رواية مف روايات المجموعة بجيدىا ورديئيا عمى السواء ،وأف كؿ رواية مف
الصحيح أقؿ مف أف تُ َ
ىذه الروايات أتـ وأعمى مف أف ينيض بيا ذىف شكسبير ،بما صح في التاريخ مف دالئؿ ثقافتو ودرايتو
ومقدمات استعداده"

2

لقد تعرضت العديد مف أعماؿ شكسبير لمتشكيؾ في نسبتيا إليو ،وقد تطرؽ القصيبي ليذه القضية

أيضا "في الماضي ،قاؿ مف قاؿ إف مؤلفات شكسبير مف وضع فرانس بيكوف .3واْلف ظير
في العصفورية ً
مف يقوؿ إف ىذه المؤلّفات مف وضع لجنة .لجنة؟! يا نطاسي والسبب؟! السبب ،يا نطاسي ،أنو ال يمكف ،أف
يمـ شخص واحد بيذا الكـ اليائؿ مف المعمومات الجغرافية والتاريخية والمغوية والنفسية إضافة إلى الموىبة

الشعرية والدراما" 4وفي الواقع إف ذلؾ صحيح ،فالتشكيؾ طاؿ العديد مف أعماؿ شكسبير مثؿ "بركميس"

عدىا مجيولة النسب ،اضطر صاحب
دعيةً في نسبتيا إليو ،وبعضيـ ّ
و"تيتس" التي اعتبرىا بعض النقاد ّ
عيوبا فييا ،ويعمؿ فييا قممو .وغيرىا رواية "ىنري
المسرح إلى تمثيميا فأعمد بيا إلى الشاعر لكي يداري
ً

السادس عشر" بأجزائيا الثالثة ،فقد قيؿ إنيا عمؿ أكثر مف أديب ،وىذا ما اصطمح عميو البعض "لجنة" كما
شككوا في رواية "ترويمسي" و"كريسد" وأخذ كؿ منيـ يسوؽ المبررات التي دفعتو لمتشكيؾ في ىذه األعماؿ
أنيا لشكسبير ،وقد حاوؿ بعض النقاد تبرير ذلؾ باعتبارات مختمفة كالبواكير والنيايات ،وبما يتالءـ مع نوع

المسرحية ،5ال سيما وأنيا تُ َمثؿ أماـ الناس.
ٍ
وبعيدا عف المغاليف الذيف نفوا أعمالو بالكمية،
تشكيؾ في بعض روايات شكسبير،
وميما يكف مف
ً
ف ػػ"إف اليقيف الذي نممكو -حتى اْلف -يكفي لدراسة شكسبير ،فميما نأخذ أو ندع مف تمؾ الظنوف والشكوؾ

فنحف عمى يقيف مف كياف العبقرية التي ندرسيا باسـ شكسبير" 6ومف نافمة القوؿ أف ُيذكر التشكيؾ الذي طاؿ
المتنبي في ديوانو ،وىذا مف وجوه التشابو بيف المتنبي وشكسبير -بالنسبة لمقصيبي عمى األقؿ -وما يؤيد
رفض القصيبي ليذا التشكيؾ ،نسبتو ىذا األمر لمحسد الذي كاف يعاني منو المتنبي قبؿ شكسبير "سبحاف

اهلل! حسد يا دكتور ،حسد!" .حتَّى عمى الموت ال نخمو مف الحسد"  ...وىؤالء يحسدوف شكسبير عمى
االدعاء؟"
مواىبو .لجنة؟! ىؿ سمعت أسخؼ مف ىذا ّ

7

1

العصفورٌة،ص.19
2
التعرٌفبشكسبٌر،ص.117
)1626- 1561) 3فٌلسوف ورجلدولةوكاتب إنجلٌزي ،معروفبقٌادتهللثورةالعلمٌةعنطرٌقفلسفتهالجدٌدةالقائمةعلى"المالحظةوالتجرٌب".منالروادالذٌنانتبهواإلىغٌابجدوى
، Francis Bacon
المنطقاألرسطًالذيٌعتمدعلىالقٌاس،وٌكٌبٌدٌا .

4
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ومنكر عمى المشككيف مذىبيـ المغالي في نفي أعماؿ شكسبير ،ونسبتيـ
ًا
متعجبا
فيذا الراوي يستفيـ
ً
أعمالو إلى لجنة ،وليس لو ،بؿ تراه يصؼ مف أراد أف يثبت أف ىذه األعماؿ ليست لشكسبير بالحمؽ
والجنوف" ،حدثتني األمريكية الحمقاء ،ديميا بيكوف ،1التي ظمت تحوـ حوؿ مدفف شكسبير تحاوؿ فتحو ،حتى
أصيبت بالجنوف .كانت تريد أف تثبت أف فرانسيس بيكوف ،ال شكسبير ،ىو المؤلؼ الحقيقي ألعماؿ

شكسبير 2".بؿ ويقتؿ التساؤؿ الذي قد ُيثيره ذىف المتمقي "وال تعتقد أنيا قريبة لبيكوف ،فيذا مجرد اسـ عمى
3
اسـ".
إىمال النقاد لشكسبير9
لـ يبدأ االىتماـ بشكسبير منذ بداياتو األدبية األولى ،بدليؿ أنو ال تزاؿ جوانب كبيرة مف حياتو في

أحد الكثير مف األشياء ،بؿ اعتبر الكثير مف الباحثيف أف حياة شكسبير تختفي
طي المجيوؿ لـ يعرؼ عنيا ٌ
خمؼ الغموض "وىو الغموض الذي ما زاؿ يحيط بالجزء األكبر مف حياة شكسبير الشخصية ذاتيا"" 4أىمؿ

5

"مشخصاتي" .وعادوا إليو عمى مضض .بعد "روميو وجولييت""
النقاد شكسبير قرنيف كامميف .اعتبروه مجرد
ّ
تعبر بالشاعر فترةٌ ينساه فييا النقاد والقراء
فيؿ مف المعيب في حؽ الشاعر أف ييممو النقاد؟ "ومف الجائز أف ُ
ويميوف عنو بفتنة مف فتف الزمف أو نوبة مف نوباتو ،ثـ تنقضي تمؾ الفترة فترجع ذكراه ويتعوض مف النسياف

إس ارفًا في اإلقباؿ عميو ،كأنو ندـ عمى جناية اإلعراض عنو والحرماف مف متعة االطالع عميو 6".وىذا ما
ردحا مف الزمف ثـ عادوا إليو أجمعيف ،يطّ ّوفوف بأعمالو
حدث لشكسبير بالضبط ،فقد أعرض عنو النقاد ً

الخالدة.

رأي الراوي في أعمال شكسبير9
لقد فاضؿ القصيبي عمى ألسنة شخوص رواياتو ،بيف أعماؿ الكثير مف األدباء والشعراء ،متخ ًذا

قناعا يداري بو آراءه التي يريد أف يبثّيا لمقارئ ،وىا ىو يتبع ذات الطريقة مع شكسبير ليفضؿ رواية
منيـ ً
عمى أخرى "ألؼ شكسبير  36مسرحية ،غير األعماؿ األخرى .وأروع مسرحياتو ،في رأيي المتواضع ،ىي

"روميو وجولييت" ،التي أوحت بآالؼ األعماؿ الفنية في كؿ المغات 7".بدايةً ال بد مف تحميؿ ىذه العبارة،

توصؿ إلييا المؤرخوف والنقاد "واشارات
فقولو 36" :مسرحية" يعني أف الراوي يسوؽ معمومات دقيقة وحقيقيةّ ،
جميعا أف شكسبير ُنسبت إليو في زمنو ست وثالثوف
إلى المؤلفات في أقواؿ المعاصريف ،يتبيف منيا
ً
مسرحية" 8وقولو" :غير األعماؿ األخرى" يعني أف لشكسبير أعماؿ أخرى غير الرواية والمسرحية وىذا ما

مسرحيا ،ولكف القميؿ منيـ
شاعر
ًا
أشار إليو الدكتور عادؿ سالمة" :الكثير مف قراء العربية يعرفوف شكسبير
ً
1

)1859-1811(، Delia Baconكاتبةأمرٌكٌةتعملبتدرٌساألدب،انسحبتمنالمجتمعوالتعلٌممبكرً ا،وعكفتعلىالبحثفًأعمال
ً
شكسبٌر،رافضةأنتكونهذهاألعمالله،لتنسبهاإلىفرانسٌسبٌكونوغٌرهمنالشعراء،وٌكٌبٌدٌا .
2
العصفورٌة،ص .65
3
العصفورٌة،ص.65
4
عادلسالمة،األدباالنجلٌزي:دراساتوقضاٌا،دارالمرٌخللطباعةوالنشر،الرٌاض،ط،1948،1ص .139
5
العصفورٌة،ص.66
6
التعرٌفبشكسبٌر،ص.79
7
العصفورٌة،ص.65
8
التعرٌفبشكسبٌر،ص .61
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وحكائيا ذا باع طويؿ " 1وقبؿ إيراد ما يفضمو مف أعمالو تجدر اإلشارة إلى قوؿ
غنائيا
يعرفو شاع ار
ً
ً
البروفسور"" :روميو وجولييت" ،التي أوحت بآالؼ األعماؿ الفنية في كؿ المغات" فينا يشير الراوي إلى

صحيح وواقع ،ولكنو يجب اإلشارة إلى أف شكسبير قد
األدب المقارف وتأثر أدباء العالـ أجمع بشكسبير ،وىذا
ٌ
ٍ
بأدباء قبمو قبؿ أف يتأثر بو مف بعده" .كما كتب مارلو مسرحية ييودي مالطو  1591والتي تصور نظرة
تأثر
اإلنساف األوروبي لمييودي وتعد ىذه المسرحية مادة خاـ استفاد منيا شكسبير بشدة عندما كتب مسرحية

2
عما يفضمو الراوي مف أعماؿ شكسبير "وأروع مسرحياتو ،في رأيي المتواضع ،ىي "روميو
تاجر البندقية" أما ّ
وجولييت"" ويعمؿ ذلؾ بأنيا "أوحت بآالؼ األعماؿ الفنية في كؿ المغات 3".ويعتبر أنيا سبب عودة النقاد إليو

عمى مضض "أىمؿ النقاد شكسبير قرنيف كامميف .اعتبروه مجرد "مشخصاتي" .وعادوا إليو عمى مضض.

بعد "روميو وجولييت" 4ويفضؿ مسرحية أخرى مف مسرحيات شكسبير مف حيث جماليا "أعتبر "عطيؿ"

أجمؿ مسرحياتو"

5

ىذا أبرز ما جاء حوؿ شكسبير ،في روايات القصيبي موضوع الدراسة ال سيما العصفورية ،ويتبقى

بعض اإلشارات ،موضعيا في مبحث القضايا األدبية وليس ىنا ،عمى أف شكسبير شاعر عظيـ ،مسرحي
ِ
ُثير
وغنائي مجيدُ ،رغـ أطناف الشؾ التي تحوـ حولو عبر مختمؼ األزماف ،وال يضير الرجؿ ما ُنس َ
ب إليو وأ َ
حولو بعد موتو ،طالما أننا معترفوف بشاعريتو وابداعو.
األدباء الغربيون9
ُيالحظ مف خالؿ االطالع عمى روايات القصيبي موضوع الدراسة ،أف اىتمامو باألدب الغربي ،بدأ
ٍ
مرحمة متأخرة ،فقد أشار الباحث إلى ضعؼ اطالعو في األدب الغربي ،عند الحديث عف شكسبير ،كما
في
يقوؿ الكاتب عف نفسو ،وربما أف االطالع كاف شبو منعدـ ،أثناء دراستو الميسانس ،بمصر ،وىذه الفترة

تؤرخيا روايتو األولى "شقة الحرية" إذ إنؾ ال تجد إشارات لألدب االنجميزي ،خالؿ قراءتؾ ليا ،بخالؼ

نصيب كبير،
العصفورية التي امتألت عف آخرىا بالحديث عف مختمؼ الشخصيات األدبية ،ولمغربية منيا
ٌ
بخالؼ األدباء العرب ،الذيف تحدث عنيـ منذ البدايات النثرية لو ،وىذا يفسر أف جؿ المصادر لمحديث عف
الشخصيات األدبية الغربية ،ستكوف بالدرجة األساس مف الرواية العصفورية.

كاف شكسبير مف أبرز األدباء الغربييف الذيف تحدث عنيـ القصيبي في روايتو ،ولكنو لـ يكف الوحيد،

فقد تحدث القصيبي الناقد عف" :ىمنجواي" "أوسكار وايمد" "جويس" "شتاينبؾ" "دستوفيسكي" "كافكا" "مستر
يونيفيرس" "بالنشير" "شيمي" "توماس دي كويني" وسيتعرض الباحث ليؤالء األدباء األجانب بالقدر الذي
تعرض فيو القصيبي ليـ ،وليس أكثر ،فميس ما ييـ ىنا السيرة الذاتية ،وأعماؿ ٍ
كؿ منيـ ،فالمكتبات لـ تعدـ
1

األدباالنجلٌزيالمعاصر:دراساتوقضاٌا،ص.139
2
فوزيالحاج،المسرحٌةوالرواٌةوالقصةالقصٌرة،مكتبةالطالب،غزة،ط،2013-2012،2ص.20-19
3
العصفورٌة،ص .65
4
العصفورٌة،ص.66
5
العصفورٌة،ص.66
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تمؾ المصنفات التي تتحدث عف ذلؾ ،ولكف ما ييـ بالدرجة األساس ،ىو ما أورده القصيبي حوؿ ىؤالء
األدباء في رواياتو ،مف اْلراء النقدية ،مع اإلشارة إلى أنو قد ذكر بعض األدباء لمجرد الذكر أو لالستشياد
ٍ
ٍ
تباعا بحسب ورودىـ في روايات القصيبي عمى ذات
بأبيات أو
أسطر ُنسبت إلييـ ،وسيتـ تناوؿ ىؤالء ً
الترتيب.

ىمنجواي9

1

وكعادة الراوي ،يبدأ البروفسور بسؤاؿ الحكيـ" :سمعت عنو؟ بالتأكيد!" ثـ يذكر باريس التي التقى فييا

مخاطبا
ىدفو اْلتي ويأخذ بإيراد ما يريد مف المعمومات واْلراء حوؿ ذلؾ األديب ،عبر قناعو "البروفسور"
ً

"النطاسي" وىو بطبيعة الحاؿ المتمقي.

يرى الراوي أف األديب األمريكي "ىمنجواي "مف ألمع شخصيات القرف" 2ثـ يأخذ في الحديث عف
ٍ
تخيالت
عمـ ،وليس عف
ناجـ عف ٍ
انتحار ىمنجواي واألسباب التي أدت بو إلى االنتحار ،ويؤكد أف ما يقولو ٌ

أسمي ىمنجواي بابا ،كما يفعؿ أصدقاؤه
وافتراضات؛ فيقوؿ عمى لساف بطمو البروفسور" :أنا ،يا حكيـ ،كنت ّ
صادر عف مصدر مطّمع 3".بؿ ويعتبر ما
ًا
المقربوف .وليذا تستطيع أف تعتبر كؿ ما أقولو عف ىمنجواي
يقصو ىو القصة الحقيقة النتحار ىمنجواي" ،اسمع القصة الحقيقية النتحار ىمنجواي ".ويتخذ مف األبعاد

كبير في تأويمو النتحار ىمنجواي" ،اسمع القصة الحقيقية النتحار ىمنجواي .واحفظيا .واكتب
جانبا ًا
النفسية ً
ير لمؤتمر مف مؤتمراتكـ النفسية " 4ويود لو أنو يممؾ الوقت؛ أللّؼ روايةً عف أسباب انتحار
عنيا تقر ًا

5
ىائال .لماذا ينتحر وقد قاؿ ما عنده؟" 6وكأنو يؤمف بنظرية التطيير ،فأنت
ىمنجواي " ،وىمنجواي ترؾ ت ارثًا ً
طالما كتبت كؿ ما تريد وعبرت عنو في كتاباتؾ لماذا تنتحر؟! لقد اتبع الراوي أسموب التحميؿ األدبي لفيـ

7
سبيال لذلؾ
الكاتب ،مف خالؿ أعمالو األدبية ،فيو اتخذ مف الرواية األخيرة ليمنجواي "الشيخ والبحر"
ً

"وصؿ صاحبنا العجوز إلى المي ناء لـ يجد سوى العظاـ .والمقصود بالرمز؟ عبثية الصيد! ال يوجد شيء

يستحؽ أف ُيصاد .حتى السمكة اليائمة ليست ،في النياية ،سوى عظاـ .ىنا تبدأ في فيـ انتحار ىمنجواي.
يبؽ شيء لـ يصده ىمنجواي حتَّى بدأ يشعر بالممؿ 8".لكف آخريف اعتبروا الفشؿ وليس الممؿ ىو سبب
لـ َ
1

إرنستمٌلرهمنجواي)1961-1899()Ernest Miller Hemingway(،كاتبأمرٌكًمنأهمكتابالرواٌةوالقصة،كانٌُلقببـ"بابا"بدأ
بنظرةسوداوٌةللعالم،ثمعادلٌمجدالقوىالنفسٌةلعقلاإلنسانفًأعماله،شاركفًالحربٌنالعالمٌتٌناألولىوالثانٌةفًالبحرٌةاألمرٌكٌةكضابط
مسعف،وكصحفًفًالحرباألهلٌةاألسبانٌة،كانسببموتهاالنتحارجراءاالكتئابالشدٌدالذيكانٌعانًمنه،وٌكٌبٌدٌا .
2
العصفورٌة،ص.31
3
العصفورٌة،ص.32
4
العصفورٌة،ص.32
5
العصفورٌة،ص.31
6
العصفورٌة،ص.31
7
هًرواٌةكتبهاإرنستهمنجواي،وحصلبفضلهاعلىجائزةنوبلفًاألدبوجوائزمحلٌةأخرى،تدورأحداثهاحولصٌادعجوزٌُدعىسانتٌاغو،
ٌصطادفًالبحروطفلصغٌر،لمٌكنٌصطادشء،حتىاصطادفًالنهاٌةسمكةكبٌرة،نهشتهاأسماكالقرش،لٌقدمأروعالمالحمفًمقاومةهذه
األسماك،لكنفًالنهاٌةٌصلبهٌكلالسمكة،وبحكمةعظٌمة .
8
العصفورٌة،ص.33
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ا النتحار "فأي شعور دفع ىذا الكاتب الكبير والناجح إلى االنتحار غير شعور الفشؿ؟ إرنست ىمنغواي؟
مؤلؼ رواية (الشيخ والبحر) والتي ضمنيا أبمغ عبارة تمجد إرادة القوة( :مف السيؿ أف يموت اإلنساف لكف

منتحر لشعوره بالفشؿ الذريع" 1عمى أية حاؿ تكثر التأويالت ويطوؿ
ًا
مف الصعب أف ييزـ) مات ميزوما
الكالـ في انتحار ىمنجواي ،وليس ىذا المطموب ىنا ،فيكفي اإلشارة إلى أف الروائي قد تتبع األحداث الدائرة

وداعا لمسالح.
في حياة أدبائوُ ،محاوًال تفسيرىا وتحميميا طبقًا ألعماليـ ،فكما ذكر الشيخ والبحر ،ذكر
ً
"وداعا لمسالح!3"2
فيمنجواي يقتؿ نفسو بالسالح وىو الذي كتب
ً
قد تعرض الراوي خالؿ السرد الحواري بيف البروفسور والحكيـ في العصفورية إلى إشارات مف أعماؿ
ٍ
وتحميالت فييا تمثمت في ثالث نقاط" ،ىؿ قرأت قصة "الشيخ
اء
ىمنجواي ال سيما "الشيخ والبحر" وأعطى آر ً
والبحر"؟ وشاىدت الفيمـ؟ برافو! كالعادة ،الكتاب أفضؿ مف الفيمـ .الشيخ ىو ىمنجواي نفسو ،والقصة رمزية،

بطبيعة الحاؿ 4".أوًال :وصفيا بالقصة ،ويبرر الدكتور فوزي الحاج -بعد أف عرض ألىـ ما فييا -ذلؾ

بقولو" :ىذا ممخص ليذه الرواية العجيبة! مف ناحية الطوؿ فإف ىذه رواية قصيرة ،وحتى في بنائيا تكاد

تقترب م ف القصة القصيرة ،فيي ال تحفؿ بالشخصيات أو الحوادث وحتى الزمف محدود ،لكف الكاتب كاف
يستقصي الحدث بكؿ تفاصيمو" 5إذا فالقصيبي يصنؼ ىذه الرواية ضمف القصص ،لكنو ال ينفي عنيا صفة
ثانيا:
الرواية فيو يقوؿ" :وحتى في بنائيا تكاد تقترب مف القصة القصيرة" قاؿ تكاد أي أنو يعتبرىا روايةً .
ٍ
بشكؿ عاـ ،وربما كاف يقصد أف التعبير
يعتبر القصيبي أف الكتاب أفضؿ مف الفيمـ ،فيو مف أنصار القراءة
الكتابي ليمنجواي أفضؿ مما ممثمو بطؿ الفيمـ ،ولعؿ مف الطبيعي أف يفضؿ رج ٌؿ كالقصيبي القراءة عمى

األفالـ ،فيو يريد لعقمو وقمبو أف يعمال ويتخيال ،وال يريد لممعمومة أف تأتي جاىزةً لو عمى ما يزعـ الباحث.
مميدا -عمى ما ورد أعاله-
ثالثًا :يرى الراوي أف الشيخ ىو ىمنجواي نفسو في الرواية ،وىذا التحميؿ كاف
ً

لتأويمو النتحاره.

يرى القصيبي أف ىمنجواي ىو أعظـ صياد في التاريخ ،وربما قصد بذلؾ أعظـ ٍ
كاتب في التاريخ

أحد في التاريخ؟ الطريدة
"ما ىي الطريدة التي لـ يصدىا مف قبؿ؟ الطريدة الفريدة التي لـ يسبقو إلى صيدىا ٌ
العظيمة التي تضمف لصائدىا الخمود؟ ىؿ تعرؼ الجواب ،يا دكتور؟
 -ال.

حسنا! الجواب ىو أرنست ىمنجواي نفسو! أعظـ صياد في التاريخ"
ً
أوسكار وايمد9

6

1

1

عتبةالسلمالرملً،ص.120
2هًرواٌةكتبها إرنستهمنجواي خاللالحملةاإلٌطالٌةفًالحربالعالمٌةاألولى،ونشرتعامُ ،1929تروىالرواٌةعلىلساناألمرٌكً
فردرٌكهنري،المالزمفًالمستشفىالمٌدانًللجٌشاإلٌطالً،وتدورأحداثهاحولعالقةحبتنشؤبٌنالمغترباألمرٌكًهنري،وكاترٌنباركلً
علىخلفٌةالحربالعالمٌةاألولى،منهزلالجنودوالقتالونزوحالسكان.
،3انظرالعصفورٌة،ص .34
4
العصفورٌة،ص .33
5
المسرحٌةوالرواٌةوالقصةالقصٌرة،ص.182
6
العصفورٌة،ص.33
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يحبو" .سمعت عف أوسكار وايمد؟ بالتأكيد!
"وكما قاؿ أوسكار وايمد" ،كؿ رجؿ يقتؿ الشيء الذي ّ
األيرلندي الذي قضى حياتو يضحؾ مف اإلنجميز .وكتب روايات ظريفة مميئة بالسخرية منيـ .فوضعو
اإلنجميز في سجف بتيمة الشذوذ الجنسي .وبعد موتو أباحوا الشذوذ .ال تستيف باإلنجميز ،يا حكيـ 2".ينتقؿ

مستطردا إلى وايمد ،بعدما استشيد بمقولة مف مقوالتو ،ثـ أخذ بالحديث المقتضب عنو ،وحوؿ
القصيبي
ً
رواياتو الظريفة الساخرة ،وىذا مؤداه أف القصيبي يستظرؼ روايات وايمد ،ويؤكد ذلؾ في موطف آخر ،إذ

3
يقوؿ عمى لساف البروفسور ""ىؿ أعجبتؾ مسرحية البارحة" "كؿ مسرحيات أوسكار وايمد تعجبني"" وعالوةً
مرات مف قبؿ" ".كؿ مرة أكتشؼ
عمى اإلعجاب أنو ال يمؿ منيا ،فقد حضرىا خمس مرات
ّ
"ولكننا رأيناىا ّ 5
نكتًا جديدة" 4وتعبيره ىذا يوحي باألسموب الساخر الكوميدي الذي يتميز بو أوسكار وايمد ،وربما ىذا مف

متبعا أسموب
العوامؿ المشتركة بيف وايمد والقصيبي ،إذ ال تخمو روايات القصيبي ،مف نادرة ىنا وىناؾً ،
الجاحظ في ىذا بالدرجة األساس .وورد ذكر وايمد كذلؾ في رواية "سبعة" في حوار "وأنت تعرفيف ما قالو

أوسكار وايمد عف الطريقة الوحيدة لمتعامؿ مع اإلغراء،
 االستسالـ لوتماما
ً

جدا
 تبدو الفكرة مغرية ً -إذف استسممي ليا".

5

دائما رأي في األدباء الذيف يتحدث عنيـ ،فقد استظرؼ رواياتو ولـ يمؿ منيا ،ولـ
إ ًذا لدى القصيبي ً
جنسيا ،بؿ اعتبر أف االنجميز ظمموه ،باعتقاليـ إياه بتيمة الشذوذ الجنسي ثـ
يمتفت إلى كونو شا ًذا
ً

إباحتو بعد موتو ،ويبدو أف ىذا الرأي ُيصنؼ ضمف آراء القصيبي االنطباعية.
جيمس جويس9

6

األمر مختمؼ ىذه المرة عف شكسبير أو ىمنجواي أو اوسكار وايمد ،أو غيرىـ مف األدباء ،فالقصيبي

لـ يكف ُيعجب بجويس عمى خالؼ باقي األدباء "أما الكاتب الرابع الذي لـ ينؿ إعجاب الكاتب /الراوي فيو
جيمس جويس" 7الذي استحضره عمى الطريقة المعرّية؛ ليمتقيو في باريس ،ولـ يكف ُيعجب بو البروفسور -

1

أوسكارفٌنغالأوفالهرتًوٌلزواٌلد()1900-1854((Oscar FingalO'Flahertie Wills Wildeمإلف مسرحً وروائً وشاعرانجلٌزي
إٌرلندي.احترفالكتابةبمختلفاألسالٌبخاللثمانٌناتالقرنالتاسععشر،وأصبحمنأكثركتابالمسرحٌاتشعبٌةفٌلندن فًبداٌاتالتسعٌنات
مننفسالقرن.أمافًوقتناالحاضرفقدعرفبمقوالتهالحكٌمةورواٌاتهوظروفسجنهالتًتبعهاموتهفًسنمبكر،وٌكٌبٌدٌا .
2
العصفورٌة،ص.33
3
العصفورٌة،ص.170
4
العصفورٌة،ص .170
5
سبعة،ص.251
ً
،عاشعٌشةصعبةوملٌئة
6جٌمسأوغسطٌنألوٌسٌوسجوٌس()1941-1882()James Augustine Aloysius Joyceكاتبوشاعر أٌرلندي
ً
اطوٌال فًكتابةأعمالهاألدبٌة،ومنأشهر
بالمشاكل،االقتصادٌةوالصحٌةعلىح ٍد سواء،فقدأُصٌببمرضأدىبهللعمىأحٌا ًنا،كانٌؤخذوق ًت
أعماله"ٌولسٌس""صورةالفنانفًشبابه""سهرفٌنٌغان"كانتأعمالهمثٌرةللجدل،مُنعتفًالوالٌةالمتحدةفًالبداٌة،لٌصبحمنأعظمكتاب
.
القرنالعشرٌن
7
الرواٌةالموسوعٌة،ص.5

39

ٍ
إلنساف أف يفيميا "وجويس المئيـ كتب ىذه
قناع األديب -فروايات جويس بالنسبة لو صعبة الفيـ ،وال يمكف
أحدا لف يفيميا"
الرواية وىو يعمـ عمـ اليقيف أف ً

1

يتطرؽ األديب لبعض مظاىر حياة جويس "كاف نظره ضعيفًا  ...وقد كاف يعاني مف القرحة  ...كاف
يسكر كؿ ليمة .ويعتمد عمى العجائز الطيبات في تمويؿ عبقريتو وسكره "" 2كانت ابنة جويس مصابة
ٍ
بالشيكيزوفرينيا .اسميا لوسي 3".ويذىب بالمتمقي إلى إشار ٍ
دقيقة حوؿ أعماؿ جويس "قمت لو" :ماذا تفعؿ
ات

ىنا جيمس؟ ولمف تركت دبمف وحاناتيا الكئيبة وس ّكانيا السكارى؟ 4لمف تركت الدبالنة؟ 5ومف سيرسـ صورة

76
تمييدا لألحكاـ
جيدا ،وبيذا يكوف قد أطمؽ
ً
الفناف وىو فتى صغير " وكأنو يريد اإلخبار بأنو يعرؼ جويس ً
التي سيطمقيا عمى جويس وأعمالو ،إذ ىي أحكاـ العارؼ.

عرفتو عميو ،وقد بدأ نقده لو مف خالليا" ،قالت لي
جويس ىو روائي سوزي المفضؿ ،وىي التي ّ
مما بالتاريخ والفمسفة والتراث اإلغريقي واألدياف
سوزي إنو ال يمكف ألحد أف يتذوؽ "يوليسس" ما لـ يكف ُم ِّ
المقارنة وعمـ النفس وكؿ ما يمكف معرفتو عف إيرلندا" .مطمب عسير يا سوبر!" ىذا ما قمتو وأقولو اْلف" 8وقد
لفت ىذا األمر النقاد إلى جويس "مع اتساع عممو شموال ازدادت نزعتو االيرلندية في روحيا وفي جوىرىا

أيضا"

9

ٍ
بأمور
ممما
وبطبيعة الحاؿ فإف القارئ لبعض روايات القصيبي كالعصفورية ً
مثال ،يحتاج أف يكوف ً
كثيرة ،والقارئ البسيط سيفشؿ في االستيعاب الكامؿ لمرواية العصفورية ،فالقصيبي ينتقد ما وقع فيو ،ولو
بدرجة أقؿ مف جويس ،بؿ إف ما يثير العجب أكثر ،ىو ما صرحو بعض النقاد كعبده الخاؿ ،وعثماف

نقدا مر ًيرا! فكيؼ ينتقده
الغامدي ،حوؿ تأثر القصيبي بأسموب جويس ،في حيف أف القصيبي قد نقد جويس ً
ثـ يحذو حذوه؟! "والد الرواية الحديثة .التي ال تبدأ وال تنتيي .وال يوجد فييا عقدة .وال أخيار وال أشرار .وال
10

رواية وال ُمعمؽ .حيث تتناثر في السطر الواحد عشرات اإليماءات واأللغاز"
رواية يوليسس مف أوليا إلى آخرىا ِ
"سترـ أوؼ كونشسنس" .كيؼ تترجـ ىذا إلى العربية؟ تدفؽ المشاعر؟
تداعي األفكار؟"

11

ويتحدث كذلؾ عف يوليسس"

وقد تناوؿ ىذه القضية الدكتور فوزي الحاج في بحثو "الرواية الموسوعية عند غازي

الحر تغري بنسبتيا إلى
القصيبي "العصفورية"
ً
نموذجا" ،حيث يقوؿ "ولعؿ الرواية في تبنييا لما يشبو التداعي ّ
12
تيار الوعي ،ولكف عودة سريعة إلى مفيوـ رواية تيار الوعي يؤكد عدـ انتساب ىذه الرواية ليذا التيار"
1

العصفورٌة:ص.67
2
العصفورٌة،ص.34
3
العصفورٌة،ص.67
4
موضوعأعمالجوٌساألدبٌة.
5
مسرحٌةجوٌس:أهلدبلن .
6
رواٌةجوٌس:صورةالفنانفًشبابه.
7
العصفورٌة،ص .34
8
العصفورٌة،ص.66
9
جونجروس،سلسلةأعالمالفكرالعالمً،جٌمسجوٌس،ترجمة:مجاهدعبدالمنعم،المإسسةالعربٌةللدراساتوالنشر،بٌروت،ط،1975،1
ص .32
10
سلسلةأعالمالفكرالعالمً،ص.32
11
العصفورٌة،ص.67
12
الرواٌةالموسوعٌة،ص .37
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ويقوؿ "نستطيع الحكـ بأف العصفورية ال تنتمي لرواية تيار الوعي ،واف شابيتيا في بعض األعراض ال
الجواىر ،فيي تقوـ  -كميا  -عمى مستوى الكالـ وليس فييا ما يتعمؽ بمستوى ما قبؿ الكالـ ،ذلؾ أنيا تقوـ
عمى الحوار المنطوؽ وال تقوـ عمى التأمؿ أو التفكير السابؽ لمكالـ" 1والباحث يتبنى وجية أستاذه دوف ٍ
حياد
أسموبا ثـ يتبعو؟! بؿ إنو قد حاكـ روايات جويس ،ونفى كونيا
عنيا في ىذا األمر ،فكيؼ لمقصيبي أف يفند
ً
روايات واف كاف ذلؾ بشكؿ غير مباشر ،فيي ال تتوافر فييا عناصر الفف الروائي ،مف حيث البداية والنياية

والعقدة والشخوص ،ويستكثر ما ُكتب حوؿ "يوليسس" مف أبحاث ودراسات ،وكأنو ال يعترؼ بمواىب جويس،
فيرجع ىذا األمر إلى الحظ وقد عوَد المتمقي عمى أسموبو ،فإذا أراد أف يقمؿ مف شأف ٍ
أحد يقوؿ :حظ .واذا
ّ
أراد أف يرفع مف شأف ٍ
تصور أنو كتب عف ىذه الرواية أكثر مف
"صدؽ أو ال تصدؽ!
أحد يقوؿ" :حسد.
ّ
ّ
2
 3000كتاب وبحث جامعي .وأنا لـ يكتب عف أعمالي شيء .حظوظ يا حكيـ".
ويأخذ بعد ذلؾ بأطر ٍ
اؼ مف ىنا وىناؾ ،ليؤكد رأيو بشدة حوؿ أف روايات جويس ال تُفيـ "قاؿ لي
كذابا! رغـ كؿ محاوالت
ناقد عربستاني ،مرة ،إنو ق أر "يوليسس" في ليمة واحدة واستوعبيا .كذاب ابن ً 60
سوزي ،لـ أستطع أف أتجاوز مائة صفحة"" 3إذا قاؿ لؾ أي إنساف إنو فيـ الرواية فقؿ لو إنو كاذب في وجيو
عمي 4".أكيد ليس الخمؿ في مدارؾ البروفسور ،الذي طَّوؼ باْلفاؽ كمّْيا ،وامتمؾ المكتبة الكبيرة،
–والمسؤولية ّ
والتقى عشرات األدباء والنقاد العرب والغرب ،ال سيما بعد كـ المعمومات التي أغرؽ القارئ فييا ،واْلف ال
يفيـ رواية! ىو لـ يرد ذلؾ ولكف أراد أف يقوؿ :إف الخمؿ في الرواية وليس في القارئ ،وال يقتصر األمر عمى

5

"يوليسس" "واذا كانت "يوليسس" تستعصي عمى الفيـ ،فرواية جويس التي تمتيا "فينجانز َوْيؾ" ،أدىى وأمر".
ويجعؿ ذلؾ لسببيف رئيسيف كما ُيفيـ مف خالؿ الرواية ،األوؿ :المدة الطويمة التي استغرقتيا كؿ رواية حتى

مرة ألحد
تُكتب فػ"يوليسس" استغرقت كتابتيا سبع سنوات مف العمؿ المتواصؿ ليؿ نيار"وقاؿ جويس ّ
المعجبيف إنو ما داـ قضى  7سنوات في كتابتيا فعمى مف يريد االستمتاع بكؿ مغاليقيا أف يقضي  7سنوات

في قراءتيا" ،6و"فينجانز َوْيؾ" سبع عشرة سنة وأنو كاف يبقي شيريف في كتابة فقرة واحدة ،ومف ذلؾ يتضح
أف جويس قد كتب رواياتو عمى فترات متباعدة بسبب الظروؼ المادية ،والصحية ،والرقابية التي مر بيا،

جدا ،يا حكيـ ،ظمت
حتى بعد صدور روايات لو ،تـ حظرىا لمدة ثـ ُسمح ليا بالنشر ""يوليسس" رواية غريبة ً
ممنوعة في أمريكا حتى سنة  1933وفي بريطانيا حتى سنة  .1937بسبب بذاءتيا" 7أما السبب الثاني :فيو
عدـ حب األديب لميوناف الذيف يحاكييـ جيمس "تق أر لي صفحة بعد صفحة وأنا كاألطرش في الزفة .ربما
ألني لـ أق أر األسطورة اليونانية األصمية التي كاف بطميا يوليسس .أنا أكره اليوناف ،وأكره أساطيرىـ كما سبؽ

متأثر باألساطير اليونانية "وأوضح نموذج يتبعو
أف قمت لؾ" 8وىذا األمر حقيقة معروفة وىي أف جويس
ٌ
1

المرجعالسابق،ص .38
2
العصفورٌة،ص.67
3
العصفورٌة،ص.66
4
العصفورٌة،ص.67
5
العصفورٌة،ص.67
6
العصفورٌة،ص.66
7
العصفورٌة،ص.66
8
العصفورٌة،ص.76
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جويس في يوليسيس –بالطبع ىو المحاكاة أو التقميد الساخر ألوديسة ىومر .ومف المحقؽ عمى نحو مقطوع
أف جويس قد فعؿ ذلؾ عف قصد .وفعمو بعناية"

1

ويزيد مف نقده لجويس ،في أنو قد أتبع ىذا األسموب في كتابتيا ،لكي ال يفيميا أحد وتثير النقاد

أحدا لف يفيميا .في لحظة مف
ويزيد االىتماـ بو "وجويس المئيـ كتب ىذه الرواية وىو يعمـ عمـ اليقيف أف ً
القراء ،وجعميـ
أسر بيذه الحقيقة لبعض مف كاف معو .كتب ىذه الرواية لنرفزة النقّاد و ّ
لحظات التجمّي ّ
يتحدثوف عنيا إلى األبد" 2وقد وقع ىذا األمر حقيقةً ،فال يذكر تيار الوعي ،وتداعي األفكار إال ويذكر
جويس ،منذ زمنو وحتى اْلف "إف الغضب الذي قوبمت بو "يوليسيس" جعمو شخصية مف أشير الشخصيات

األدبية في أيامو".3

وبطبيعة الحاؿ كاف جويس ىو "روائي سوبر المفضؿ" 4ويتعجب مف حبيا لو "ال أدري لماذا كانت

سوزي تحب جويس .سوزي كانت صادقة .وتحب الصدؽ في اْلخريف .وكانت ترى أف "يوليسس" أصدؽ
رواية في األدب اإلنجميزي .ألؼ صفحة عف يوـ واحد في دبمف ،وييودي ،وزوجتو التي تخونو ،وطالب

الطب .ال يكاد يوجد في دبمف ييود ومع ذلؾ فبطؿ الرواية ييودي ،الموبي الصييوني؟ ال! ال! كاف جويس
يحب أف يأتي بالعجائب ،ومف العجائب وجود ييودي بيف الكاثوليؾ الدبالنة الذيف لـ يكونوا أكثر البشر

5
سببا لحب سوزي لجيمس ،مف أجؿ أف ينتقده مف
تسامحا" ويبدو أف الراوي يسخر مف الصدؽ الذي اخترعو ً
ً
جديد عف طريقيا ،فينفي الصدؽ عف الرواية ،وىؿ يريد القصيبي مف الرواية أف تكوف صادقة؟! أو تصؼ

الواقع كما ىو؟! أـ يريدىا سيمة واضحة كي يفيما مف يقرأىا مباشرة؟! "إف روح الرواية ىي روح التعقيد .كؿ
6

تعقيدا مما تظف" ،إنيا الحقيقة األبدية لمرواية"
رواية تقوؿ لمقارئ" :إف األشياء أكثر
ً
وعمى أية حاؿ ،كاف ىذا رأي القصيبي في جويس ،عرضو في روايتو العصفورية ،وزاد مف نقده حتى
يضا نفسيا في روايتو دنسكو ،إذ يقوؿ عمى لساف بروفسور آخر وىو مرشح قارة الروس الند
اعتبره مر ً
كتابا عنوانو "جولة في أفكار جويس" وزرت جميع
لدنسكو "لي ذكريات ممتعة في تمؾ المدينة .كنت ّ
أعد ً
كثيرا .كاف جويس يعاني مف مشاكؿ نفسية
المقاىي التي كاف يرتادىا ،وخاصة مقيى "فوكيت" الذي أحببتو ً
خطيرة باإلضافة إلى ضعؼ بصره وادمانو الخمر 7".ومما لفت االنتباه ترجمة الروائي السـ رواية جيمس

) (Ulyssesحيث كاف يترجميا إلى العربية بمفظة "يوليسس" بخالؼ باقي الكتب واألبحاث التي ترجمتيا

دوما ب ػػ"يوليسيس" ال سيما الكتب االنجميزية المترجمة منيا ،وىذا يدؿ عمى فمسفة القصيبي الخاصة حتى في
ً
الترجمة ،وسيأتي الحديث عف الترجمة في مبحث القضايا األدبية.

1

روبرتهمفري،تٌارالوعًفًالرواٌةالحدٌثة،ترجمة:محمودالربٌعً،دارالغرٌبللطباعةوالنشروالتوزٌع،القاهرة،د.ط،2000،.ص .152
2
العصفورٌة،ص.67
3
سلسلةأعالمالفكرالعالمً،جٌمسجوٌس،ص.14
4
العصفورٌة،ص.34
5
العصفورٌة،ص.67
6

مٌالنكوندٌرا،فنالرواٌة،ترجمة:بدرالدٌنعرودكً،المشروعالقومًللترجمة،المجلساألعلىللثقافة،عدد،267ص.17
7
دنسكو،ص.82
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1

شتاينبك9

إ ف كاف ىمنجواي ألمع شخصيات التاريخ بالنسبة لمراوي ،وكانت كتابات اوسكار وايمد ىي األظرؼ
عرفتو عميو –كعادتيا -سوزي "كما عرفتني سوزي عمى كاتبي
لديو ،فإف "شتاينبؾ" ىو كاتبو المفضؿ الذي ّ
المفضؿ جوف شتاينبؾ" 2ويريد الراوي أف يبيف توصمو إلى ىذه المفاضمة مف خالؿ القراءة "أنا ال
الروائي
ّ

أحب المباىاة يا حكيـ .ولكني قرأت ج ّؿ ما كتبو العباقرة الروائييف مف روس وفرنسييف وأمريكييف وبريطانييف
وعرب .ويبقى شتاينبؾ كاتبي المفضؿ" 3والشيء بالشيء يذكر ،فقد قدـ الراوي الروائييف الغربييف عمى
فف عربي ،وليس غربي ،فيؿ كاف القصيبي يفضؿ كتابات
الروائييف العرب ،في الوقت الذي يعتبر أف الروايةَ ٌ
الغرب عمى العرب في مجاؿ الرواية ،مع االعتراؼ بسبقيـ إلييا؟ أـ أنو يعاني مف عقدة خواجة ،كالتي عانى

منيا جؿ شخوصو؟

ثـ يأخذ القصيبي في تبياف سبب تفضيمو لشتاينبؾ عمى غيره مف الروائييف ،وجاء ذلؾ التفضيؿ لسببيف:

فصؿ إال فيما ندر" وربما أف السبب ذاتو
األوؿ" :الروائيوف الروس يذبحونؾ ً
ذبحا بالتفاصيؿ  ...شتاينبؾ ال ُي ّ
ىو أحد األسباب التي دفعت الراوي إلى اإلعجاب بيمنجواي ،الذي كانت جممو قصيرة ومقتضبة .والثاني:
"وال تحتاج أف تكوف موسوعة بشرية لتفيـ ما يريد أف يقوؿ" "لكف القصيبي لـ يفعؿ ما فعمو شتاينبؾ  ،وأراد

مف قارئو أف يكوف موسوعة بشرية" 4ويبيف مدى إعجابو الشديد بأعماؿ شتاينبؾ "بمغ مف إعجابي ببطؿ

تسميني دوؾ حتى طمبت منيا العودة إلى اسمي القديـ" 5ويبيف مدى تأثره
الرواية ،دوؾ ،أف سوزي أخذت ّ
بكتابات شتاينبؾ "كنت أبكي وأنا أق أر معيا "عف الجرذاف والرجاؿ"" وفي ىذا إشارة إلى العاطفة القوية
والصادقة في أعماؿ شتاينبؾ.

منا أعني أنو ذىب ،بدوره ،إلى جامعة ستانفورد،
ويأخذ بإيراد بعض المعمومات عف شتاينبؾ "وكاف ّ
تضر وال تنفع" 6والحقيقة أف شتاينبؾ لـ يتخرج ألنو
ولكنو لـ يتخرج .ضع ىذا في قائمة معموماتؾ التي ال
ّ

بناء عمى رغبة والديو ،فقد ظؿ متخبطًا في نتائجو التحصيمية طواؿ ست سنوات حتى رسب
التحؽ بستانفورد ً
أخير قدـ بعض اإلشارات حوؿ أعماؿ شتاينبؾ"
في النياية ،وترؾ الجامعة دوف أف يحصؿ عمى الشيادة .و ًا
كانت سوزي تأخذني إلى األمكنة التي تدور فييا أحداث رواياتو ،ومعظميا في مونتري ما غيرىا .أخذتني إلى
المزارع التي كتب عنيا "عناقيد الغضب" .7روايتو األثيرة عندي ىي "شارع التعميب" 9"8ونجده يفاضؿ حتى

1جونشتاٌنبك)) 1968-1902()John Steinbeckكاتبأمرٌكًمشهور،اشتهربقصصهحولالحربالعالمٌةالثانٌة،ولدفًكالٌفورنٌا،عمل
فًا لعدٌدمنالوظائفالمتدنٌة،أشهررواٌاته"عناقٌدالغضب"حازعلىجائزةنوبلوتوفًجراءمرضفًالقلب،وٌكٌبٌدٌا .
2
العصفورٌة،ص .68
3
العصفورٌة،ص68
4
الرواٌةالموسوعٌة،ص.1
5
العصفورٌة،ص69
6
العصفورٌة،ص.68
7
عناقٌدالغضب،رواٌةكتبهااألمرٌكًشتاٌنبكعام،1939تصفحالعائلةفقٌرةمنأوكالهوما،هاجرتإلىكالٌفورنٌاخاللاألزمةاالقتصادٌة
فًالثالثٌنٌاتمنالقرنالعشرٌن،تصفحٌاةالبإسوالمعاناةالتًتعانًمنهاالطبقةالعاملةالمسحوقة،وقدفازعنهاالكاتببجائزةبولٌتزرعام
 .1940
8
شارعالتعلٌب،واسمهاالحقٌقً:شارعالسردٌنالمعلب،كتبهاجونشتاٌنبكعامٌ،1945صففٌهاحٌاةومعاناةالعمال،فًمعاملتعلٌبالسردٌن
فًمدٌنةمونتريفًكالٌفورنٌا.
9
العصفورٌة،ص.68
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بيف أعماؿ الكاتب المفضؿ لديو ،فيؤثر روايتو "شارع التعميب" عمى روايتو "عناقيد الغضب" والتي حصؿ مف
خالليا عمى جائزة بولتيزر ،إال أف لمراوي رأيو الخاص ،ربما ألف رواية "شارع السرديف المعمب" تتناوؿ حياة

ممتزـ بقضايا وىموـ مجتمعو؛ لذلؾ كاف تفضيمو لرواية شارع
أديب
الكادحيف والبؤساء ،والقصيبي بدوره
ٌ
ٌ
السرديف المعمب عمى غيرىا.

كافكا9

1

إف كاف موقؼ الراوي واضح مف شتاينبؾ وجويس ،فإف موقفو غير واضح عند حديثو عف كافكا،

مجيدا بالنسبة لمراوي ،أـ كاف غير ذلؾ؟ يبدأ البروفسور بسؤالو المعتاد لمحكيـ" :ىؿ سمعت
فيؿ كاف كافكا
ً
عف كافكا ،يا حكيـ؟ بالتأكيد 2".جاء ورود اسـ كافكا ىنا ،نتيجةً لمحالة النفسية التي كاف يعاني منيا
البروفسور ،جراء التحقيؽ الذي يمارسو عميو الدكتور جونسوف في مصحة مونتري ،فالحالة ذاتيا ىي التي
كانت عمييا شخصيات كافكا ،وىي التي عمييا البروفسور إذ يقوؿ الراوي عمى لسانو "ال! كاف ىذا ،بالضبط،

إنسانا ،وصحوت حشرة كريية قبيحة مجروحة .في مصحة عقمية .مع فارؽ وىو أنو في
ىو شعوري .نمت
ً
قصة كافكا لـ يستجوب أحد الحشرة عف تاريخيا الجنسي وعف مشاعرىا نحو الييود" 3ويكرر ىذه الجممة
وشبيياتيا ثالث مرات مع ثالث قصص مف قصص كافكا الشييرة وىي "التحوؿ" و"المحاكمة" و"القمعة" إذ

استخدـ ىذه القصص لمتعبير عف الحالة الشعورية التي انتابتو في ذلؾ الوقت ،وعندما أراد أف يوضحيا

فمـ لجأ إليو الراوي
لمحكيـ لجأ إلى قصص كافكا ،إ ًذا فالمعادؿ الموضوعي ليذه القصص واقعي وناجح ،واال َ
ليبيف حالتو التي كاف عمييا في المصحة؟! فيو بعدما ينتيي مف كؿ إشارة حوؿ عمؿ مف أعمالو كافكا،
ٍ
خياؿ ىذا الذي يقصده ،ىؿ ىو خياؿ بطؿ القصة ،أـ خياؿ كافكا
"مجرد خياؿ مريض؟" فأي
يعقب بجممة
ّ
ذاتو؟ أـ خياؿ البروفسور؟ ويتضح لمباحث مف خالؿ ما أورده الراوي حوؿ كافكا أف الثالثة شعور واحد،
ويعتبر ذلؾ اعت ارفًا ضمنيا مف الراوي بكفاءة كافكا ،الذي استطاع أف يصؼ شعور اإلنساف بيذه الطريقة
المحكمة خالؿ قصصو القصيرة.
أفالما ويرى أنيا "سقطت ،بجدارة ،في شباؾ التذاكر.
يتعرض لقضية أخرى حوؿ قصصو التي ُمثمت
ً
نقديا" 4وكما سبؽ ،يفضؿ القصيبي القراءة عمى غيرىا في غالب األحياف ،ثـ يعترؼ بأف كافكا كاف
ونجحت ً

ىائال عمى األدب الغربي ،وبالتالي عمى األدب
لو األثر الكبير في األدب مف بعده "وكافكا الييودي ترؾ ًا
أثر ً
في كؿ مكاف 5".وىنا تساؤالف البد مف طرحيما ،األوؿ :ىؿ أثر حكـ الراوي عمى كافكا ألف األخير ييودي؟
1فرانسكافكا)1924-1883()Franz Kafka(،كاتبتشٌكًٌهودي،كتبباأللمانٌة،وٌعرفبؤنهرائدالكتابةالكابوسٌة،منأفضلالك ّتاب
ً
ًاماتتضمنأعمالهأبطاالغرٌبًاألطوارٌ،تناولمواضٌعنفسٌة،تتسمكتابتهبالسوداوٌةوالعبثٌة،
األلمانٌ،كتبالرواٌةوالقصةالقصٌرة،غالب
وٌكٌبٌدٌا.
2
العصفورٌة،ص .88
3
العصفورٌة،ص،89وهوٌشٌربكالمههذاإلىأحداثرواٌة"المسخ"أوالتحول،لكافكا .
4
العصفورٌة،ص .88
5
العصفورٌة،ص.88
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فيو ينعتو بالييودي في غير مرة عند حديثو عنو .والثاني :لماذا سيكوف أثر األدب الكافكاوي "بالتالي  ...في
كؿ مكاف" ألنو أثّر في األدب الغربي بدايةً؟ فيؿ األساس ىو األدب الغربي؟! اإلجابة ،يبدو ذلؾ ،فيذه المرة
الثانية التي يقدـ فييا الراوي األدب الغربي عمى غيره مف اْلداب ،وبطبيعة الحاؿ العربي مف ضمنيا ،مع أنو

يرى أف العرب ىـ األساس في فف الراوية ،وىذا سيدرس في مبحث القضايا األدبية ،أما عف اإلجابة عف
التساؤؿ األوؿ ،فالراوي قد أجاب عنو قبؿ أف يتحدث عف كافكا بقميؿ ،خالؿ حواره مع الدكتور جونسوف،

اضح
أثر و ٌ
فيو ال يكره الييود لمجرد أنيـ ييود ،بؿ يكره فقط الصياينة منيـ؛ الحتالليـ فمسطيف ،وال يوجد ٌ
ليذا الكره في الحديث عف كافكا ،ولكف ىناؾ استغراب مف الراوي فيو يضيؼ" :الرجالف المذاف صاغا
الحضارة الغربية في القرف العشريف ،وبالتالي أث ار عمى الحضارة في كؿ مكاف ،ييودياف .ماركس وفرويد .ما

قصة الييود؟ ال يتركوف العالـ في حالو؟" 1فيو يريد أف يبيف تأثير وتحكـ الييود والموبي الصييوني في

سبيال لتبياف ذلؾ!
سياسات العالـ ،واتخذ
العمـ ً
َ
األدب و َ
ٍ
ٍ
ىامة وىي رفض كافكا نشر أعمالو بعد موتو ،ووصيتو لصديقو ماكس
قضية
يشير الراوي إلى

برود 2بأف يحرؽ أعمالو لكف األخير رفض ذلؾ ،وتـ نشر تمؾ األعماؿ الغير مكتممة في غالبيتيا ،فمرض

السؿ قد ناؿ مف كافكا قبؿ أف يتميا ،وىذا سبب وجيو إلبادتيا ،فيي غير مكتممة ،وقد نشر كافكا بعض
األعماؿ القميمة حاؿ حياتو ،وما يمنعو إ ًذا مف نشر غيرىا ،إال إف كانت غير مكتممة.

نفسيا ،وذلؾ حتى يستطيع أف يفيمو واال فال
يضا ً
ويعتبر أف مف أراد فيـ كافكا عميو أف يكوف مر ً
طبيبا؛ اذىب
مجاؿ لفيمو! "إذا أردت أف تفيـ عالـ كافكا ،يا طبيب ،فاذىب إلى مصحة نفسية .ال تذىب ً

قصصا ،واختار عناويف مترجمة
يضا 3".ثـ يشير كما ورد أعاله إلى بعض أعماؿ كافكا وقد اعتبرىا
مر ً
ً
محددة" ،ىؿ تعرؼ قصة كافكا الشييرة "التحوؿ"؟" سمعت بقصة كافكا المشيورة األخرى "المحكمة"؟" "ىؿ
تعرؼ قصة كافكا الشييرة الثالثة "القمعة"؟" 4فقد اختار ترجمة التحوؿ ولـ يختار "المسخ" واختار "القضية"

بديال عف ترجمة "القصر" أما عف وصفو ليا بالقصص ،فيرى الباحث أف ىذه
بدال مف المحكمة ،والقمعة ً
ً
األعماؿ لو اكتممت ألمكف لِراوي العصفورية أف يحدد وجيتو حوليا ،ىؿ ىي قصص أو روايات ،أما المسخ
عدىا بعض النقاد رواية ،وآخروف قالوا بأنيا رواية قصيرة ،وىذا
أو التحوؿ التي ُنشرت حاؿ حياتو فقد ّ
القصيبي يعتبرىا قصة ،ف ػ 42صفحة بالنسبة لمقصيبي ىي قصة ،وليست رواية.
كثير
وال بد مف اإلشارة إلى وجو الشبو بيف القصيبي وكافكا ،فكمييما أعداء لمبيروقراطية ،وحاربوىا ًا
في أعماليـ "وتتجسد البيروقراطية وغرابة اإلجراءات في رواية القضية" 5"...وفي ىذا يتجسد إلى حد كبير

1

العصفورٌة،ص.88
2
ماكسبرود() 1968-1884()Max Brodمإلفوملحنوصحفً،تشٌكًٌهودي،جاءتشهرتهمنصداقتهلكافكا،إذنشرمإلفاتهبعدموته،
هاجرإلىفلسطٌنالمحتلة،وحصلعلىالجنسٌةاإلسرائٌلٌة،وٌكٌبٌدٌا.
3
العصفورٌة،ص.89
4
العصفورٌة،ص.89
5
نجمكاظم،كافكافًالرواٌةالعربٌةوالسلطةوالبطلالمطارد،مجلةجامعةدمشق،المجلد،26العدداألول+الثانً،2010،ص.235
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ما ذىب إليو كثير مف النقاد مف أف كافكا إنما ينتقد في ىذا البيروقراطية والسموؾ البيروقراطي كنموذج مف

نماذج السمطة العصرية وممثمييا 1".وغير ذلؾ العديد مف القضايا الممتزمة التي جمعت الكاتبيف.

كانت ىذه أبرز األسماء الغربية التي تطرؽ ليا القصيبي في مجاؿ األدب في رواياتو عامة،
ٍ
ٍ
ٍ
اضحة عنيا ،وأخرى مجاؿ دراستيا في
حقيقة وو
بمعمومات
والعصفورية خاصة ،وبعض األسماء ورد ذكرىا

مبحث القضايا األدبية وليس

1

ىنا .

المرجعالسابق،ص.238
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المبحث الثاني
قضايا أدبية
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الغزو التعويضي9
أبدا ،فقد اشتيرت عنو جراءتو في
لـ يكف حديث القصيبي في رواياتو عف الجنس بالشيء الغريب ً
طرح ىذه مواضيع ،وذلؾ منذ أوؿ عمؿ روائي لو "شقة الحرية" إذ تطرؽ إلى العديد مف األحداث الجنسية
البحتة ،واصفًا عالقات أبطاؿ رواياتو بمعشوقاتيـ دوف حرج ،حتى إنو تطرؽ لمجنس بيف الذكور بإشار ٍ
ات
متفرقة ،في "شقة الحرية" وفي غيرىا مف الروايات ،وقد ُمنعت الرواية في المممكة السعودية فترةً مف الزمف
قبؿ السماح ببيعيا وتداوليا.
لقد فتح القصيبي الباب عمى مصراعيو لمف بعده ،ليثيروا المواضيع الجنسية دوف حرج ،وخاض

غمار معارؾ عديدة بينو وبيف رموز الصحوة الدينية في المممكة آنذاؾ ،ولـ يتوقؼ عف نيجو ،رغـ كؿ

االنتقادات ،مع التنبيو إلى أنو ال يجب الظف بأف رواياتو جنسيةٌ بحتة! ولكنو إف ُوجد ما يستدعي الحديث
عف الجنس ،لـ يكف يتورع في إعطاء المشيد حقو؛ يقوؿ الراوي لمحكيـ" :وصمنا إلى الجنس بدأت تبتسـ
وتشعؿ سيجارة جديدة".

1

وليس ما ييـ في ىذا المقاـ التحميؿ الجنسي لروايات القصيبي ،بقدر ما يجب أف ُيمفت االنتباه إلى
ٍ
ٍ
ىامة في رواياتو ،وقد تطرؽ إلييا الدكتور فوزي الحاج في كتابو "غزو الغرب "رمزًيا" كتعويض ،في
قضية
روايات ما بعد الكولونيالية" إذ يستيدؼ اْلخر الغربي في روايات ما بعد االستعمار ،ونظرة الروائي العربي

صحيح أف صورة اْلخر متعددة لدى الروائييف العرب ،لكنو يوجد نظرة تفوؽ األخريات "إف ىذه الدراسة
لو،
ٌ
ال تنفي ىذا التنوع في النظر إلى الغرب ،ولكنيا تزعـ أف السمة األغمب التي تسود النظرة إلى الغرب ىي
سمة تحقيؽ نصر في ميداف بديؿ عف المياديف التي حقؽ فييا الغرب انتصاراتو :الميداف العسكري والميداف
2

يعوض فيو ىزائمو الكثيرة".
ًا
الحضاري ،فمـ يجد الشرقي سوى الميداف الجنسي ليحقؽ فيو
انتصار ّ
ويتضح مف خالؿ ما ورد في روايات القصيبي حوؿ ىذا الموضوع ،أنو لـ يكف يجيؿ ىذه الحقيقة،

نعده فعؿ
فيو يفرؽ ما بيف الحب والجنس ،يقوؿ البروفسور "لـ نكف نعتبر ما يحدث بيننا فعؿ جنس؛ كنا ّ
كثير ما يكوف فعؿ كره ،أو فعؿ انتقاـ ،أو فعؿ قير ،أو فعؿ إثبات
سيد العارفيفً ،ا
حب .والجنس ،وأنت ّ
فحولة ،أو فعؿ احتقار ،أو فعؿ ىواية" 3ثـ يأخذ بإيراد أسماء لفعؿ الجنس تنـ في حقيقتيا عف شيوٍة ضارية

مع َس َّ
ب" 4فالراوي يستخدـ فعؿ الحب
وطخ ال يمكف أف تعتبر أفعاؿ ُح ّ
"أظنؾ تتفؽ معي ،يا حفيد فرويد ،أف َ
في حينو ،وفعؿ الجنس في حينوُ ،رغـ تحميالت الدكتور فوزي الحاج حوؿ عالقة الراوي بسوزي الييودية
"نحف لسنا ممزميف بتصديؽ الراوي بأنو لـ يعمـ بييودية الفتاة التي عاشرىا ،وعرؼ أدؽ تفاصيؿ حياتيا

عاميف كامميف 5"...إال أف الراوي قد فرؽ بيف فعؿ الحب ،وفعؿ الجنس ،وقاؿ إف الذي بينو وبيف سوزي فعؿ
طاىر عفيفًا ّإال
ًا
حب وليس جنس ،واف كاف األمر كما يقوؿ الدكتور فوزي ،فكيؼ لمراوي أف يستغؿ حبِّا
1

العصفورٌة،ص .30
2فوزيالحاج،غزوالغرب"رمزًٌا"كتعوٌض،فًرواٌاتمابعدالكولونٌالٌة،مكتبةالطالب،غزة،فلسطٌن،د.ط،2017،ص.9
3
العصفورٌة،ص .63
4
العصفورٌة،ص .63
5
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ائيا في نياية األمر بحادثة السيارة،
لغرض التعويض ،وسواء كانت سوزي جاسوسة أو لـ تكف فإنو قتميا رو ً
ودار حوليا المغط الكبير ،ىؿ ىي جاسوسة لمعربستانييف أـ لمييود .لقد أضفى الراوي عمى سوزي صفة
اإلنسانة المحبة المخمصة وشعر منيا بذلؾ طواؿ مدة لقائو بيا ،فكيؼ لو أف يثور عمييا ويضربيا لمجرد

فمـ جاءت بالقالدة التي تحمؿ نجمة داود
عممو بأنيا ييودية ،فيؿ كاف السبب الوحيد ىو أنيا استغفمتو؟ واال َ
وأظيرتيا لو دوف أف تحاوؿ إخفاءىا ،طالما أنيا جاسوسة؟! بؿ إنيا استغربت منو ألنو ال يعرؼ أنيا ييودية
"لـ أخدعؾ .ولـ أكذب عميؾ .ىؿ سألتني؟ لو سألتني ألجبتؾ .كنت واثقة أنؾ تعرؼ .كؿ الناس يعرفوف أف

أسرة شيمنج ييودية" 1قد تكوف سوزي بريئة مف الجاسوسية ومف اتيامات الراوي ليا ،لكنيا في النياية أحبتو
وعاشت معو ،ورغـ ييوديتيا كانت تصمت عندما يسب إسرائيؿ ويمعف الصياينة ،كانت تطبع لو خطب تأييد

وبناء عمى ما سبؽ مف معطيات ،ييودية ترفض الصييونية ،واحتالؿ
القضية الفمسطينية .قد تكوف سوزي
ً
فمسطيف ،ويكفي أنيا تعيش في أمريكا وليس في إسرائيؿ ،فمماذا يعامميا الراوي تمؾ المعاممة عندما أكتشؼ
ٍ
بشكؿ عاـ ،سواء كانوا صياينة أـ لـ يكونوا ،فيكفي
أنيا ييودية؟ ربما أراد الراوي تبياف النظرة العربية لمييود

ييودا ليكرىيـ العرب ،ولكنو بطبيعة الحاؿ أثبت إنسانيتيا ،وأحبيا كما لـ يحب غيرىا ،وقاؿ قبؿ
أف يكونوا ً
ائيا -طفمو الذي
ذلؾ :إنو ال يكره الييود لمجرد كونيـ ً
ييودا! فكيؼ لو أف يسمب ىذه اإلنسانية ،بؿ ويقتؿ –رو ً

في أحشائيا ومف صمبو معيا في حادثة السيارة ،أليذه الدرجة وصؿ فيو الحقد؟! لقد أراد الراوي أف يقطع أي

مثاال عمى الغزو الجنسي
رابطة بيف العرب والييود ،واف كاف ىذا الطفؿ تمؾ الرابطة ،فميمت ،نعـ كاف ىذا ً

الباحث يزعـ بوجوب تحييد اإلنسانية ،والحب
التعويضي ،ولو مف المبررات التي تؤىمو ألف يكوف كذلؾ ،لكف
َ
الصادؽ في مثؿ ىذه األحواؿ ،واف كاف الييود فاقدييا ،فال يكوف العرب مثميـ.
ومف األمثمة الواضحة عمى ىذه القضية ما ورد في العصفورية عمى لساف البروفسور" :وىذه العقدة يا

2

تحب الرجؿ الشرقي".
حكيـ ،موجودة في كؿ مكاف .البريطانيوف يحبوف العطور الفرنسية ،والمرأة الفرنسية
ّ
فيا ىو يبدأ بإظيار الذكورة العربية ،وحب النساء الفرنسيات لو ،وال ينبع حبيف مف أي غرض سوى الجنس،

الشيي الخطير الرىيب؟" 3فأيف
وذات اإلشارة في قوؿ السائقة الشقراء لو "إلى أيف أييا الرجؿ الشرقي األسمر
ّ
مكمف خطورتنا نحف العرب ،واالـ ترمي ىذه الشقراء؟ فميس لدى العربي في الغرب ما يفخر بو سوى قدرتو

الجنسية ،والتي فييا تضخيـ وتيويؿ ،جاء بو العرب مف فساد سير الخمفاء الذيف ممكوا مئات الجواري ،وال
اف ٍ
سيما قضية السبي التي ال يكادوف يذكروف مف الديف غيرىا ،وذلؾ بعد ما َّ
حؿ بالعرب مف ىو ٍ
وذؿ بفعؿ
الغزو الغربي ليـ ،وافقادىـ سمطانيـ عمى بالدىـ ومواردىـ ،ليصبح الغزو العربي الروائي ىو فع ٌؿ

وأكثر ما يظير ىذا الغزو التعويضي النفسي ،في شكوى موظؼ المطار الغربي لمبروفسور مف

مياجرا،
أفعاؿ مصطفى سعيد ،بطؿ موسـ اليجرة إلى الشماؿ إذ أنو "مفسد في األرض يأتي إلى الشماؿ
ً
فيغتصب نصؼ نساء الشماؿ ،ويذبح النصؼ اْلخر" ليتبنى الراوي ىذا الموقؼ ويقوؿ "بيض اهلل وجو

1

العصفورٌة،ص.74
2
العصفورٌة،ص.30
3
العصفورٌة،ص.40
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بؤسا
مصطفى سعيد! لطالما اغتصب أىؿ الشماؿ أرضنا اغتصابا .وانتيبوا ثرواتنا انتيابا .ولقينا منيـ ً
يرد لممغتصب العربي ،ما سمِب منو مف كر ٍ
امة و ٍ
وعذابا" 1فيؿ ىذا االغتصاب الجنسي ُّ
أرض وخيرات؟! وعمى
ً
ُ
ِ
و"فش ِ
النسبة لمعربي ،في ٍ
ُّ
مقاـ يزري بو وبحالو.
الغؿ" ب
كؿ حاؿ فميس ىذا األمر إال جزٌء مف التعويض
يستمر الراوي في التضخيـ مف قدرات العرب الجنسية؛ ليكمموا غزوىـ التعويضي لنساء الغرب ،فيـ
ال يعانوف مشاكؿ العجز الجنسي قط "متى بدأت تعاني مف العجز الجنسي؟"" .لـ أعرؼ العجز الجنسي قط.

تماما .مثؿ الخميجعربستاني الذي وصؿ إلى مطار ىيثرو الدولي ،وكتب في خانة الجنس:
مشكمتي العكس ً
الم َّ
عدؿ"" .ىاه! تعويض!"" .تعويض عف
"زايد شوي" " ..ماذا تقصد" .أقصد أني ُمبتمى بقوة
ّ
جنسية فوؽ ُ

ماذا؟"" .عف مشكمتؾ الحقيقة .العجز الجنسي" 2وىذا مثاؿ دامغ عمى أف الراوي يعي ما يقوؿ ىنا ،بمعنى أنو
ٍ
أحداث جنسية في روايتو ،إنما ىي مخارج لمتعويض عف العجز العربي أماـ المد
ؾ أف ما يسوقو مف
مدر ٌ

ِ
كره لمصطفى سعيد بطؿ الطيب صالح ،إال ليصؿ بنا إلى ىذه
الغربي والييودي في بالد العرب ،وما ذ َ
النتيجة ،فيو يحمؿ األعماؿ األدبية األخرى في عممو الروائي ،فيو يستخدـ مصطمح "التعويض" صراحةً
ِ
الوجية التي يشاء ،لكف المراد في النياية واحد ،وىو التعويض الذي
ويحوره خالؿ حواره مع الطبيب ،عمى
ّ
ٍ
كغزو تعويضي لمغرب.
تحدث عنو الدكتور فوزي الحاج،
وضوحا في شقة الحرية حوؿ ىذه القضية "وىناؾ في ركف مظمـ ،عمى الحشائش،
أما المثاؿ األكثر
ً
ِ
ٍ
لمباحث عمى األقؿ ،فيذا الكالـ بمثابة
أبدا ،بالنسبة
لحدث
ٍ
يبدأ اليجوـ" وليس بالمطمؽ ىذه مقدمةٌ
جنسي ً

تر ٍ
بص بفريسة ،لكف األمر ليس مف ىذا القبيؿ ،فالراوي يريد أف يتحدث عف يعقوب ،مع زوجات اإلنجميز "لـ
يكف يعقوب يشعر أنو يمارس الجنس بؿ يمارس الثأر .لـ يكف يضاجع المسز ىندرسوف ،وال المسز ستوف،

وال بقية الشمطاوات ،بقدر ما كاف يغتصب االمبراطورية االستعمارية العجوز  ...وكاف قد صفّى حسابو مع
معظـ العجائز" 3فيعقوب القومي الذي أىمتو الوحدة العربية ،وانضـ إلى المجاف الشعبية ضد العدواف عمى
مصر ،واعتُِقؿ باسـ القومية العربية ،لـ يكف لو مف ٍبد في النياية سوى حربو ألجؿ العروبة ،في ميداف
الجنس ،ضد االنجميز في نسائيـ.

يستحدث القصيبي طريقةً جديدةً لمغزو الجنسي في روايتو سبعة "قضيت ليمة بأكمميا أضرب
اإلمبراطورية البريطانية  – ...بعد منتصؼ الميؿ وجدت نفسي مع ضابط إنجميزي كبير" 4فيذه َوجد إحدى
مصادر المعمومات لصحفي سبعة ،تجد نفسيا مع جنراؿ انجميزي يطمب منيا أف تضربو ،فتضربو بيدىا ثـ

يتأوه
بالحزاـ ،ثـ بكعب حذائيا العالي لتترؾ الجنراؿ البريطاني و"الدماء تسيؿ مف كؿ مكاف في جسده ،وكاف ّ
في نشوة عارمة ،وكنت في حاجة إلى حذاء جديد .كانت مؤخرتو أشبو ما تكوف  5"...فالغزو التعويضي ألمة
الغرب لـ يتوقؼ لدى القصيبي عند النساء فحسب ،بؿ تعداىـ إلى ذكورىـ ،وعمى يد نساء العرب ،ولـ يكف

1

العصفورٌة،ص.120
2
العصفورٌة،ص.144
3
شقةالحرٌة،ص.323-322
4
سبعة،ص .142
5
سبعة،ص.142
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بي ،عاديا بؿ كاف جنرًاال بريطانيا ،وال يخفى عمى ٍ
أحد ماذا فعمت بريطانيا بأمة العرب ،ويكفي
كر الغر ُّ
ً
ً
ال ّذ ُ
وعد بمفور.
لقد تعدى األمر إلى ما ىو أكثر مف االعتداء ،فمضى إلى سمب الفحولة مف الغربييف وأنيـ ُمثار

أتقزز مف النوـ مع ىؤالء البشر .ىؤالء الناس ال يختتنوف و...
"عفوا! أنت تعرؼ كـ ّ
لالشمئزِاز والقرؼً ،
أتقزز منيـ والسالـ – .عاطفة قومية نبيمة ومشرفة – .مف حسف حظي أني لـ أضطر
– وجد!  -عفوا! أنا ّ

إلى النوـ معو".

1

لقد تاجر الراوي بنساء الغرب والييود عمى ٍ
َّ
حد سواء ،و
اتخذىف لممتعة دوف زواج ،واف جاءت فرصةً

اف عف فعؿ ذلؾ "العربستاني الذي أغوى امرأة ييودية (وصييونية عمى األرجح) .عمى
لمتخمي عنيف لـ يتو َ
جيرىا لصديؽ عربستاني آخر .العربستاني الذي يسبي الييوديات 2" .في مقابؿ جمنار
متف الطائرة .ثـ ّ
ولما ُوجدت ميتة؛
أحد منيا في النياية ،بؿ َّ
العربستانية المالئكية التي ذاب الرجاؿ السبعة خمفيا ،ولـ يتمكف ٌ
كانت عذراء.
لـ يقتصر الغزو الجنسي عند القصيبي عمى الغزو اْلدمي ،بؿ تعداه إلى الغزو الحيواني" ،عندما بدأ

بشدة ،ويجري وراء حمارة فرنسية حسناء .سرعاف ما لحؽ حماري بالحمارة  ...وىنا ضحكت
حماري ينيؽ ّ
وقالت" :حمار نكاح؟!" .قمت :وأزيدؾ شوؽ! عائمتي بالذات ،تشتير بالفحولة ،فحولة رجاليا ،وفحولة

حميرىا" .قالت" :أوه! ال! ال!" 3ولـ يقتصر األمر عمى العصفورية بؿ ورد الغزو الحيواني في سبعة مع ديبو ار

الييودية كذلؾ "شيقت ديبو ار وقالت وىي تضحؾ - :أوه! أوه! أوه! ذكر واحد و 500أنثى! عرفت ،اْلف ،مف

عمّمكـ كيؼ تتعامموف مع النساء .تعممتـ ىذا مف جمالكـ" 4كاف ىذا أبرز مظاىر الغزو الجنسي التعويضي،
في روايات القصيبي مجاؿ الدراسة ،ليزعـ الباحث أف القصيبي قد فعؿ ذلؾ ،عف ٍ
ذىف متوقد ،قاصد بو فكرة
طوعا لمنص مف باب عقدة الخواجة.
التعويض تارةً ،وأخرى جاءت ً
الترجمة9
ٍ
مكاف مف رواياتو ونقاشاتو ،إنيا الترجمة ،التي لـ يكف األخير مجرد
قضيةٌ أرقت القصيبي في غير
ٍ
ّْ
قصيدة وكتاب مثؿ كتاب العالقات
اقعا في حياتو األدبية ،إذ ترجـ أكثر مف
منظ ٍر ليا ،بؿ خاض غمارىا و ً
الدولية لِجوزيؼ فرانكؿ ،وكتاب المؤمف الصادؽ إليريؾ ىوفر ،وعف سبب ترجمة األخير يقوؿ" :وجدت فيو

شافيا عف سؤاؿ شغمني منذ أف بدأت ظاىرة اإلرىاب تشغؿ العالـ ،وىو "لماذا يصبح اإلرىابي
جو ًابا
ً
إرىابيا؟" 5".نخمُص مف ذلؾ أف الحاجة إلى المعر ِ
مشاعا بيف
فة ىي التي دفعتو لترجمة ىذا الكتاب ،وجعمو
ً
ً
طالبيا في األقطار العربية كافّة.
1

سبعة،ص.142
2
سبعة،ص.335
3
العصفورٌة،ص .140-139
4
سبعة،ص.249
5
إٌرٌكهوفر،المإمنالصادق،ترجمة:غازيالقصٌبً،هٌئةأبوظبًللثقافةوالتراث،إمارةأبوظبً،ط،2010،1ص.13
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موضع مف رواياتو ،وذلؾ بسبب عدـ ترجمة العديد مف األعماؿ
لقد أبدى القصيبي تحسره في غير
ٍ

األدبية الرفيعة ،مف والى العربية ،فاألمة العربية لدييا مف اْلداب الراقية ما يجب أف يطمع عميو الغرب ،مف
باب أنسنة العمـ أوًال ،ومف ثـ ليحفظ لمعربية مكانتيا بيف لغات العالـ ،وىذه النظرة تـ استشفافيا مف التزاـ

األديب بعروبتو ،أما عف نقؿ المصنفات مف المغات األخرى إلى العربية ،فمكي ُيستفاد مما فييا مف العموـ
اصؿ ٍ
والمعارؼ ،وأف تكوف أمة العرب عمى تو ٍ
دائـ مع العموـ.
ومف أكثر األشياء التي تثيره عدـ ترجمة ديواف المتنبي ،فنجده في العصفورية يتحسر عمى لساف

حسنا كنت أنوي أف أترجـ قصائد
البروفسور ويشتكي ويستغرب في آف واحد مف عدـ ترجمة ديواف المتنبي " ً
المتنبي باالشتراؾ مع سوزي .كانت سوزي تحب األبيات التي أترجميا ليا مف شعره بيف الحيف
مف ديواف
ّ
كثير مف الغثاءات
والحيف  ...لـ ُيترجـ ديواف المتنبي إلى اإلنجميزية حتى ىذه المحظة ،يا نطاسي ،مع أف ًا
ٍ
األديب في متمقيو،
متداخمةُ ،يثيرىا
ترجمت .ربما لصعوبة ترجمتو" 1واض ٌح ما في ىذه األسطر مف نب ٍرة
ُ
فطالما أف ىذا الشعر باإلمكاف ترجمتو ،بؿ ويستمتع المتمقي الغربي بو عند ترجمتو ،كسوزي التي تحب

اعا منو
األبيات التي يترجميا ليا البروفسور ،فمماذا ال ُيترجـ الديواف؟! في المقابؿ إف ىناؾ
ً
أعماال أقؿ إبد ً
تُرجمت! توجد اإلجابة عف ىذا التساؤؿ في موضعيف :األوؿ في ذات الحدث إذ يقوؿ "ربما لصعوبة ترجمتو"

ِ
الشعر مف أصعب الترجمات ،يقوؿ القصيبي في إحدى المقابالت "أما الشعر ،فترجمتو
فمعروؼ أف ترجمة
ٌ
مشكمة عويصة؛ ألنو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموسيقى – وىذه كيؼ ترجمتيا؟ -كما أف فيو كثير مف الومضات
متناقض لألديب؟ ال ،ليس
موقؼ
واإليماءات ،التي تفقد كؿ مدلوالتيا ،خارج نطاقيا الحضاري 2".فيؿ ىذا
ٌ
ٌ
األمر كذلؾ ،ولكف ىذه إشارة منو إلى الدقة التي يجب تحرييا عند ترجمة الشعر ،وىذه حقيقةٌ ال حاجة إلى

تبيانيا ،أما الموضع الثاني الذي ّبيف فيو الراوي سبب عدـ ترجمة ديواف المتنبي في رواية دنسكو "المتنبي؟
عمي".
االسـ ليس غر ًيبا ّ
 -بطبيعة الحاؿ! ىؿ نسيت برنامج آرابيا؟ كاف المفروض أف نترجـ ديواف المتنبي ،إال أننا ترجمنا ونشرنا

صغير منو ،ثـ توقفنا ألننا اضطررنا إلى استخداـ المبمغ في تمويؿ 3"...وال يخفى ما ورد في دنسكو
ًا
جزًءا
ٍ
ٍ
مف ٍ
فساد و ٍ
ومجيولة حوؿ مصادر التمويؿ وأوجو صرفيا ،إ ًذا فالفساد وعدـ إعطاء األمور
غامضة
أمور
سبب في عدـ ترجمة ديواف المتنبي إلى وقتنا ىذا ،كما يجدر بالعرب
أولوياتيا ومواقعيا مف األىمية،
ٌ
ومؤسساتيـ وجامعاتيـ العريقة أف تمتفت إلى ىذا األمر الياـ.
في سبعة إشارةٌ إلى ديو ٍ
اف روسي ،في الحقيقة ىو مف صنع خياؿ الراوي ،كمؤلفو الروسي الخيالي
كذلؾ ،ولكف بطبيعة الحاؿ ،ما ييـ ىو تعرضو لقضية الترجمة ،حيث اإلىماؿ في ترجمة اْلداب إلى المغة

العربية "بدأت المقابمة بسؤاؿ عف آخر ديواف قرأتو .قمت" :أوىاـ المداخف" لمشاعر السوفيتي سابقًا ،الروسي
يتحدث الشاعر برمزاوية مستعبطة عف انييار الحمـ الماركسي،
حاليا ،نيقوال إشماتشوؼ .في ىذا الديواف
ّ
ً
1

العصفورٌة،ص.68
2
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يكذب عمى الصحفي الذي يجري المقابمة معو ،وقد وصفو بالكمب
لألسؼ لـ ُيتَرجـ الديواف بعد" 1فينا الراوي
ُ
الصغير "بريؽ إعجاب نفّاذ في عيف الكمب الصغير" ، 2وبالتالي عمى الجميور العربي الذي تعوزه الثقافة

والمطالعة ،ودليؿ التصديؽ موجود "لألسؼ لـ ُيتَرجـ الديواف بعد" ولوال حالة الضعؼ الكبيرة لدى العرب في
الترجمة ،لما انطمت حيمة الراوي عمى محاوره ،المحرر الثقافي!

ظنو لـ ينفعو يقينو .المنفموطي .أغرب مترجـ
ثـ يأخذ بإيراد أمثمة عف مترجميف عرب "مف لـ ينفعو ّ
في التاريخ .ترجـ  7روايات عف الفرنسية وىو ال يعرؼ حرفًا مف الفرنسية .لـ يذىب المسكيف إلى باريس3".
والحقيقة أف المنفموطي كذلؾ ،فكيؼ كاف ُيترجـ األعماؿ األدبية عف لغة ال يفيميا؟ لقد استعاف بأصدقائو
الذيف كانوا يترجموف لو الروايات ،ثـ يقوـ بصياغتيا في قالب أدبي .ويبدو أف الراوي ال تعجبو ىذه
الترجمات ،يقوؿ صاحب عبقرية المغة العربية" :وأحيانا ينسى الناقؿ أنو ينقؿ عف لغة أجنبية ليا حضارتيا

وعادات أىميا وطبيعة أرضيا ومنحى التفكير فييا وخصائص تركيبيا فيمجأ إلى خيالو ىو فيخرج ما ّادعى
أنو منقوؿ عف لغة أجنبية وكأنو قد كتب ابتداء بمغة الناقؿ نفسو 4".وقد انتقد الكاتب نفسو المنفموطي في

اع ما سبؽ مف خصوصيات لمغة المنقوؿ عنيا ،إذ إف العتاب بدأ في إحدى
ترجمتو ألعماؿ غربية ،فيو لـ ير ِ
بي ٍ
ٍ
قديـ بحت "بدا سيرانو
الروايات التي ترجميا المنفموطي مف عتاب حبيبيف غربييف إلى
قي عر ٍ
عتاب شر ٍ
وىو يعاتب حبيبتو روكساف وكأنو عنترة يخاطب عبمة( .ولقد كاف عذر المنفموطي أنو لـ يعرؼ المغة

الفرنسية وال لغة أخرى غير العربية .فكانت الروايات تسرد لو سردا عاديا فيضعيا ىو في المغة التي يراىا

مناسبة) 5" .وربما يقوؿ قائؿ إف المترجـ الذي ترجـ لممنفموطي أوؿ مرة ،أوردىا بيذه الطريقة ،فأكمؿ
المنفموطي عمى ذات المنواؿ! لكف اإلجابة لـ تغب عف ذىف الراوي إذ يقوؿ "لـ يذىب المسكيف إلى باريس".

حيحا ،فالمنفموطي يجيؿ طريقة الفرنسييف في الحياة ،وكفى .وعمى أية حاؿ
فحتى لو كاف ذلؾ االفتراض ص ً
مجتيد وأديب لو أسموبو ،وصياغتو العربية المشيورة.
فجيود المنفموطي ال يمكف تجاوزىا ،فالرجؿ
ٌ

أما المترجـ اْلخر فيو الشاعر المصري ،التركي األصؿ :أحمد رامي ،إذ وجده البروفسور في باريس
مثؿ باقي شعرائو الذيف استحضرىـ في الرواية ،وبدأ بإشار ٍ
ات حوؿ إحدى الرباعيات التي ترجميا رامي عف

الفارسية "كنت يا حكيـ ،في مقيى مف مقاىي البيجاؿ أرتشؼ قطرات مف البرنو عندما "سمعت صوتًا ىاتفًا
في السَّحر" " ...ىبوا! أمألوا كأس الطال!" 6وىا ىو يورد الحدث بطر ٍ
يقة ممؤىا الفكاىة ،حتى وصؿ إلى أف
ّ
َْ

الياتؼ بالسحر ىو "محسوبؾ! أحمد رامي .شاعر الشباب 7.مجنوف سومة 9"8ويبدو أف الراوي قد خص ىذه

1
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2
سبعة،ص.21
3
العصفورٌة،ص.35
4
عمرفروخ،عبقرٌةاللغةالعربٌة،دارالكتابالعربً،بٌروت،لبنان،د.ط،د.ت،ص.291
5
المرجعالسابق،الموضعنفسه .
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العصفورٌة،ص.38
7
ُ
لقبهالذيعُرفبهمنذأنكانٌنشرأشعارهفًمجلةالشباب،إذكانٌطلقعلٌهصاحبالمجلةهذااللقب،ثمألصقبه؛لخفةروحه،وحبهللحٌاة
وتجددهافًنفسه،وٌكٌبٌدٌا .
8
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وصاحبالمقولةالمشهورة"عظمةعلىعظمةٌاست"وسومة"ثومة"هولقبأمكلثوم .
9
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الرباعية دوف غيرىا؛ ليشير إلى التغيير الذي أحدثو أحمد رامي في ترجمتو لرباعية "سمعت صوتًا ىاتفًا
بالسحر" فأـ كمثوـ رفضت أف تغني قصيدةً فييا دعوة إلى الخمر والسكر ،عندما يقوؿ:
سمػػعت صػوتا ىاتػػفا في السح ػػر
نادى مف (ألحاف) غفاة البشر

ىبوا امألوا كػػاس (الطال) قبؿ أف

(تفعـ) كاس الع ػػمر كؼ القدر

فبادر إلى تغيير كممات الرباعية ،بحيث تتناسب مع ذوؽ أـ كمثوـ ،التي أحبيا وطرب بصوتيا وغنائيا ،ولـ

طمبا ،ولو عمى حساب الترجمة ،لتصبح:
يرفض ليا ً
سمػػعت صػوتا ىاتػػفا في السح ػػر
نادى مف (الغيب) غفاة البشر

ىبوا امألوا كػػاس (المنى) قبؿ أف

(تمأل) كاس الع ػػمر كؼ القدر

كثير ما كاف يتصرؼ في الرباعيات ،لذلؾ انتصرت روحو عمى ترجمتو.
ولـ يتوقؼ األمر عمى ذلؾ ،بؿ ًا
الخياـ" .قمت:
"اعمـ أف ىذه الكممات ليست لي" .قمت" :واعجباه! ليست لؾ؟ كممات مف إذف؟" قاؿ" :عمر ّ

"الذي يبيع بيوت ال َش َعر في البطحة؟"" .قاؿ "ال! ال! عمر الخياـ الشاعر الفارسي المشيور" .قمت" :فارسي
وينظـ بالعربية؟! بيَّض اهلل َوجيو!" قاؿ "ال! ال! ينظـ بالفارسية" قمت" :سبحاف اهلل" 1يتضح مف ىذا الحوار
المراد مف ىذه السخرية
وما بعده الطريقة اليزلية التي كاف البروفسور يحاور بيا الشاعر أحمد رامي ،وكأنو ُ
واليزلية ،اعتراض غير مباشر عمى ترجمة أحمد رامي لرباعيات الخياـ "تصور يا نطاسي! شاعر عربي يأتي

الحداثي
شعر فارسيِّا! األمر الذي يذ ّكرني بأدونيس" 2واقرانو رامي بأدونيس
إلى العاصمة الفرنساوية ليترجـ ًا
ّ
الذي ال ُيفيـ شعره -كما سيأتي عند الحديث عف الحداثة -يدؿ عمى ذلؾ االعتراض ،ولو كانت الترجمة
دقيقة الجتمعت الترجمات الكثيرة لرباعيات الخياـ عمى معنى وأثر واحد "ولكف الشعر -المباس المفظي الذي
ِ
مثال قد
الخياـَ ،
باعيات ُع َم َر ّ
شعر المنقوؿ عنو .إف ر ّ
شعر الناقؿ ال َ
يجعؿ مف الكالـ شع ار -يكوف دائما َ
نقمت إلى ٍ
لغات كثي ٍرة نقوًال مختمفة .وليذه الرباعيات في المغة نقوؿ لػ  ...وألحمد رامي  ...والفروؽ بيف ىذه

تمثؿ عمر الخياـ ّإال بما بقي فييا مف
النقوؿ مختمفة باختالؼ مقدرة أصحابيا ولذلؾ فيي تمثميـ ىـ وال
َ
مستوى
تعبير واحدا عمى
ًا
المعاني الخاصة بعمر الخياـ .ولو كانت تمؾ النقوؿ تمثؿ عمر الخياـ لكانت كميا
ً
الصحة و ِ
احد مف ِ
و ٍ
الدقّة واألثَر في النفس" 3لقد ترجـ أحمد رامي الرباعيات عف الفارسية مباشرةً إلى العربية،
ّ
بي أف
فالترجمات التي كانت إلى العربية قبمو منقولةٌ عف الترجمة الفرنسة ليا .أما عف سؤاؿ الراوي كيؼ لعر ٍ
يذىب ليترجـ في باريس شعر شاعر فارسي؟ فالسبب بكؿ بساطة أف أحمد رامي قد درس عمـ المكتبات

1

العصفورٌة،ص .39
2
العصفورٌة،ص.39
3
عبقرٌةاللغةالعربٌة،ص.304-303
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والوثائؽ في السوربوف ،وتعمـ في معيد المغات الشرقية في باريس المغة الفارسية ،والكتب والمخطوطات
محميا باريس وليس الرياض أو القاىرة! كما أنو اطمع عمى الترجمات األخرى ومنيا الفرنسية لمرباعيات وال

ُمحالة أنو استفاد منياُ ،رغـ ترجمتو المباشرة إلى العربية.
يعترض الراوي عمى المترجميف العرب الذيف وجدىـ في باريس ألف لغتيـ الفرنسية ليست قوية،
فكيؼ يترجموف عف ٍ
جيدا؟! "الغريب أف كؿ العرب الذيف قابمتيـ في باريس كانوا يخربطوف
لغة ال يفيموىا ً

مبالغا في ىذه القضية ولكف "يجب أف يعرؼ المترجـ لغة
بالفرنسية .لـ يحسنيا منيـ أحد 1".قد يكوف الراوي
ً
األصؿ والمغة المترجمة إلييا معرفة عميقة؛ تشمؿ كافة الجوانب المغوية :عمـ األصوات والنحو والصرؼ،

2
آخر
مثال ًا
وعموـ البالغة؛ إذ يرتبط مضموف النص األصمي –مباشرة -بصيغ المغة التي أنشئ بيا" ويضرب ً
لذلؾ في العصفورية كذلؾ "وىنا قاطعتو" :وىؿ يعرؼ أرسطو العربية فيقوؿ ىذا البيت؟" .قاؿ الممحوني:

"قرأتو بنفسي في كتاب "األخالؽ" ترجمة أستاذ الجيؿ ." 3قمت" :وىؿ يعرؼ أستاذ الجيؿ اليونانية فيترجـ

عنيا؟" .قاؿ :ترجـ شاعر النيؿ" 4البؤساء" وىو ال يعرؼ حتى بونجور" .قمت" :يجوز لمشعراء ما ال يجوز

لغيرىـ 5".وىنا تعميؽ آخر لمراوي خالؿ حواراتو مع شخوصو ،يعترض فيو مف طريؽ مفيوـ عمى طريقة
الترجمات إلى المغة العربية ،فيذا أستاذ الجيؿ ،يترجـ كتاب األخالؽ ألرسطو إلى المغة العربية ،وىو لـ
يعرؼ اليونانية! كيؼ ذلؾ؟! لقد تـ ذلؾ مف خالؿ الترجمة الفرنسية لكتاب األخالؽ ،فقد استعاف أستاذ الجيؿ

رجـ ،وليس األصؿ .ثـ ينتقؿ
المتَ َ
في كتبو المترجمة عف اليونانية ،بالترجمات الفرنسية ليا ،فيو إ ًذا يترجـ ُ
ٍ
ترجمة أخرى وىي ترجمة البؤساء لحافظ إبراىيـ ،تمؾ الترجمة التي لـ تعجب طو حسيف "ما رأيؾ
مباشرةً إلى
في أني أق أر األصؿ الفرنسي فأفيمو بال عناء ،وأق أر ترجمتو العربية فال أفيميا َّإال كارًىا! ولست أتقف الفرنسية

إتقانا خاصِّا ،وال أجيؿ العربية جيال خاصِّا" 6فطو حسيف وىو مف ىو ال يفيـ لغة البؤساء العربية لجزالتيا،
ً
ويرى أنيا ال تالءـ روح العصر الذي قيمت فيو ،وال المغة المستخدمة في ترجمتيا ،وال تعيف كذلؾ عمى فيـ
آراء فيكتور ىوجو ،بؿ واعتبره بأنو "يمخص وال يترجـ" 7واعتبر ترجمتو "-عمى ضخامة ألفاظيا وفخامة

أساليبيا ،وعمى ما ليا مف روعة وجماؿ– ليست دقيقة ،وال حسنة األداء" 8أما عف جيؿ حافظ إبراىيـ لمّغة
الفرنسية ،فقد أكد الدكتور يوسؼ نوفؿ معرفة حافظ إبراىيـ ليا "ولـ يقتصر عمى المغة العربية ،فدرس المغة

الفرنسية وق أر في آدابيا ،وأخذ يترجـ عف المغة الفرنسية ،فترجـ قصة "البؤساء" لمشاعر الفرنسي فيكتور
ىوجو"

9
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كانت الترجمة الحرفية مف أىـ مشاكؿ الترجمة التي تطرؽ ليا القصيبي في رواياتو ،وما يترتب
عمييا مف فيـ خاطئ "المشكمة في الترجمة الحرفية .سينو ،في الجذر اليوناني ،مشتقة مف كممة كمب.

وعندما تُرجمت كممة "السينكية" إلى العربية تُرجمت حر ًفيا فأصبحت الكمبية 1".ففي حوار الفيمسوؼ في رواية
سبعة مع جمنار ،اتصؿ أحد المشاىديف وسأؿ عف الفمسفة الكمبية ،ليرجع الفيمسوؼ السبب الرئيس ليذه

التسمية ،سوء الترجمة ،ترجمة المصطمح حر ًفيا ،وذات المشكمة تعرض ليا في العصفورية "رواية "يوليسس"
2
مف أوليا إلى آخرىا "ستريـ أوؼ كونشسنس" .كيؼ تترجـ ىذا إلى العربية؟ تدفؽ المشاعر؟ تداعي األفكار"
وىذه مشكمة كبيرة ،أدت إلى خمط وفوضى وخمط في ترجمة المصطمحات بشكؿ عاـ خاص ،وليس ذلؾ

الخمؿ منبعو خصوصية المغة العربية ،بؿ بسبب الترجمة الحرفية غير الدقيقة.

ويتعرض الراوي في سبعة لذات المشكمة "تعرؼ كمينت إيستوود؟ بالتأكيد! الرجؿ الذي اشتير بجممة:

3

مثال .تصعب ترجمة الجممة إلى العربية حر ًفيا" .أصنع يومي!"؟ جممة غير مفيدة".
"مي كماي دي!" أطمقيا ً
ْ
فترجمة الجممة حر ًفيا قد قتمت المعنى ،فكؿ ما تدور بو سياقات ورود ىذه الجممة كانت تتمحور حوؿ "سعادة

كثير ما
اليوـ" وليس ليا عالقة بصناعة اليوـ .ولـ تتوقؼ المشكمة عند الترجمة الحرفية فحسب "الترجمة ًا
خصوصا ترجمة أسماء المستخرعات الحديثة" 4فالقصيبي يرفض أف تسمى األشياء
تكوف مشكمة عويصة.
ً
حر في تسميتيا ،ولو أف يفرض عمى
بمسميات غربية ،والمغة العربية قائمة ،والحؽ أف الذي يخترعيا ٌ
مستيمكيا التسمية التي يشاء ،وبأي لغة يشاء ،بما أنو ىو الذي اخترع وصنع.
ٍ
ٍ
عممية عف الترجمة الحرفية في العصفورية "في مرحمة مف المراحؿ سمعنا عنتر
بأمثمة
لقد جاء الراوي

ِ
أس روز ْيز!" وفي مرحمة أخرى ،وصمنا صوت شيبوب
"عمي يا بياع الورد!" ويترجميا آنية" :أنكؿ! س ْؿ ْ
يغني ّ
يغني "ع المومة المومة المومة!" بدوف ترجمة ،مف حسف الحظ 5".إف المراحؿ التي يتحدث عنيا الراوي ،ىي
ّ
مراحؿ سكر كؿ مف عنتر وشيبوب ،وترجمة المخمور بطبيعة الحاؿ ليست كترجمة الواعي اليقظ ،وفي ىذا

سخرية كبيرة مف الترجمة الحرفية وممف يفعميا ،واال لؾ أف تتخيؿ ،معاني أغانينا العربية العاطفية ،عندما
فعال ستكوف مشكمةً
مثال ،بما فييا مف مجازات واستعارات وتشبيياتً ،
تترجـ كما ىي إلى المغة اإلنجميزية ً

عويصة.

مثال لمترجمة بالمعنى مف الشعر العربي ،أثناء محاكمة البروفسور في المحكمة ،فقد أجاب
ويضرب ً

تزدنا بيا عمما"  .التفت
عندما سألو القاضي عما حدث" :عرفت الميالي قبؿ ما صنعت بنا * َّ
فمما دىتنا لـ ْ
القاضي إلى شيبوب وسألو" :ماذا قاؿ؟"َّ .
رد شيبوب" :استشيد ببيت شعر قديـ" .قاؿ القاضي" :ما معناه؟".

رد شيبوب" :معناه ال جديد تحت الشمس"" 6وسواء كاف المعنى دقيؽ أـ لـ يكف ،فالقاضي قاؿ" :ما معناه"
موطف ٍ
ٍ
آخر إلى ترجمة ""شارع التعميب" ،وىذه ترجمة حرفية ركيكة
ولـ يقؿ ما ترجمتو ،ويتعرض الراوي في
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لالسـ االنجميزي "كانيري رو" .الترجمة ،دائما خيانة لألصؿ"" 1يقاؿ :إف الترجمة خيانة لألصؿ .وىذا القوؿ
صحيح إلى حد ما ،ولكنو يصدؽ عمى ترجمة الشعر ،أكثر مف ترجمة النثر 2".وتظؿ مشكمة الترجمة قائمة

قبؿ وبعد القصيبي ،لقد استعرضت الصفحات السابقة ،النظرة النقدية لمقصيبي حوؿ قضية الترجمة.
السرقات األدبية9

أدبيا ،وقد ورد ذلؾ عند الحديث عف المتنبي ،أما اْلف فنجده
رفض القصيبي أف يعتبر المتنبي سارقًا ً
اء وسخرية ،يقوؿ الراوي" :ثـ إف
يورد مفيومو ومصطمحو الذي يرتضيو لتمؾ القضية ،ويظير أنو يورده استيز ً

عمي! ىذا اصطالحُ .يستخدـ
قسما
ً
متخصصا في وقوع الحافر عمى الحافر – .قسـ حيوانات؟ ال يا ّ
لدينا ً
تمبسا بالنشؿ يقوؿ" :ىاه! ىاه! مجرد
عندما يسرؽ الشاعر بيتًا بحذافيره مف شاعر آخر .وعندما ُيضبط ُم ً
نسدنس .حافر وقع عمى حافر" .بعبارة أخرى ،ىذا قسـ السرقات األدبية 3".يرجع الراوي إلى العصور
كوا
ْ

مبينا المفيوـ الذي يرتضيو ليا؛ فيو
ًا
القديمة،
مستعير تسميتيـ لمسرقات األدبية لكي يعبر عنيا بطريقتوً ،
ِ
ب ما لغيره
يعتبر أف السرقة األدبية تقع عندما "يسرؽ الشاعر بيتًا بحذافيره مف شاعر آخر" بمعنى أف ينس ُ
ٍ
بنسخة مف القصيدة التي كتبتيا سوزي لمبروفسور ،فيحذره
مف الشعر لنفسو ،فيذا الطبيب يريد أف يحتفظ

جدا .ىؿ تسمح لي باالحتفاظ بنسخة منيا؟
البروفسور مف نسبتيا لنفسو" :قصيدة ظريفة .ىؿ أعجبتؾ؟ ً -
4
 -بالتأكيد! بالتأكيد! ولكف ال تنسبيا لنفسؾ واال قاضاؾ قسـ وقوع الحافر عمى الحافر".

فيؿ كاف الراوي يعتقد أف السرقة األدبية تقع في ىذه الحالة فقط "السرقة بالحذافير ،ونسبة العمؿ برمتو
لمنفس"؟ عمى ما يبدو "نعـ ،إلى ٍ
حد ما" ألف الداللة عمى تمؾ اإلجابة توجد في رواية سبعة ،عندما اتيمت
"أمواج" -طالبة األدب -الشاعر :كنعاف فمفؿ ،بأنو سرؽ قصيدتو "أشباح المدينة" مف الشاعر المكسيكي
ِ
سمعت بالتناص؟" ولكف لـ تكف أمواج
التناص.
التناص ،يا آنسة أمواج،
"تكيال" 5ليبرر ذلؾ بقولو "نعـ! نعـ!
ّ
ّ
سيمة اإلقناع فرفضت فكرة التناص " -سمعت بالتناص .ولكف أال ترى أف األمر ،في ىذه الحالة ،تجاوز
التناص المفتوح– .ال
تناص مفتوح – .في ىذه الحالة ىناؾ أكثر مف
تناص محدود وىناؾ
التناص؟ -ىناؾ
ّ
ّ
ّ
ّ
6
التناص ألف  "...ال يستطيع أف يكمؿ تبريره ألف أمواج قاطعتو وبدأت تق أر قصيدتو وقصيدة
يمكف حصر
ّ
معنى ولفظًا ،عدت ذلؾ سرقةً أدبية "ىؿ تقصد أننا بصدد
تكيال ،وبسبب وجوه الشبو الكبيرة بيف القصيدتيف
ً
يسمونيا "وقع الحافر عمى الحافر"؟" 7يغضب الشاعر مف ىذا االتياـ ،بؿ
الظاىرة التي كاف نقّاد العرب ّ
ٍ
قضية عمييا ،فيي
وعندما نشرت أمواج بحثيا ،الذي يتحدث حوؿ ذلؾ ،حاوؿ الشاعر كنعاف فمفؿ رفع
شيّرت بو! ألنو متيقف أف ما فعمو مجرد تناص وليس سرقة أدبية "ال يستطيع أحد منعي مف الحديث عف
1
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أتحدث
تحدث عف التجربة ذاتيا .ىذه فاشية أدبية .ديكتاتورية بغيضة يا آنسة أمواج .أنا ّ
تجربة ما ألف غيري ّ
حكر عمى
عف تجربة إنسانية معروفة .قديمة قدـ اإلنساف نفسو 1".فالمعاني إ ًذا مطروحةُ في الطريؽ ،وليست ًا
أحد ،وأبرز مياديف الشعر العربي الذي تبرز فيو ىذه القضية ،ىو ميداف الوقوؼ عمى األطالؿ ،الذي احتؿ

مطالع القصائد القديمة في غالبيتيا ،ومع ذلؾ فالنقاد لـ يعدوه سرقةُ ،رغـ أف معاني تمؾ المطالع "تجاربيا"
واحدة بيف غالبية الشعراء ،الذيف يبكوف طمؿ الديار البالي وما إلى ذلؾ مف المعاني المعروفة .وعمى أية
الحاؿ ،إف كاف التناص ال يأتي بالجديد ،فما فائدتو؟ "ليس ألحد مف أصناؼ القائميف غنى عف تناوؿ المعانى

الصب عمى قوالب مف سبقيـ؛ ولكف عمييـ -إذا أخذوىا -أف يكسوىا ألفاظا مف عندىـ،
ممف ّ
تقدميـ و ّ
ّ
ويبرزوىا فى معارض مف تأليفيـ ،ويوردوىا في غير حميتيا األولى ،ويزيدوىا في حسف تأليفيا وجودة تركيبيا

ممف سبؽ إلييا" 2أما إف ُنقمت المعاني واأللفاظ كما
وكماؿ حميتيا ومعرضيا؛ فإذا فعموا ذلؾ فيـ ّ
أحؽ بيا ّ
ىي ،حتى واف نقمت مع تغيير دوف تطوير ،فإنو تكرٌار مذموـ ،وال مجاؿ لإلفاضة في ىذا المقاـ ،خاصةً بما
يتعمؽ بقضيتي السرقة والتناص ،فالمصنفات قد امتألت بيما ،ولكف الميـ ىنا ،ىو إبراز ما الباحث بصدد

دراستو ،مف آراء القصيبي النقدية في القضايا المختمفة ،فالرجؿ يرى أف "التجارب البشرية ليست ممؾ تكيال،

وال ممكي أنا ،وال ممكؾ أنت .وال ممؾ أساتذتؾ العظاـ في الكمّية .تجارب البشر تراث البشر أجمعيف 3".ويؤكد
الراوي عمى رأيو بطر ٍ
متقنعا خمؼ مونولوج الصحفية
يقة أخرى ،وذلؾ عندما قاربت الرواية عمى النياية،
ً
ب إرضاؤىا ،ودائما تنتصر عمى مف تستضيفيـ في برنامجيا التمفزيوني،
العربستانية المثيرة جمنار ،التي
يصع ُ
ُ
برؤيتو حوؿ السر ِ
ِ
قة والتناص ،فيقوؿ عمى لسانيا "وشاعرنا يسرؽ
إال أف الراوي ،جعميا في النياية تقتنع

أش عار اْلخريف ،الشعراء الغربييف المغموريف .والسرقة في الشعر كالسرقة في أي مجاؿ آخر .ىذا ما يقولو

القاموسّ .إال أف ما يقولو القاموس خطأ فاضح .ىناؾ سرقة وىناؾ سرقة وىناؾ سرقة .ىناؾ فرؽ بيف أف

تسرؽ الحميب مف الرضيع وأف تسرؽ أبياتًا مف شاعر مغمور .السرقة ىنا جريمة قتؿ .والسرقة ىناؾ تالقح
ِ
ِ
ِ
الثابت
القاموس
الحديث ،كاف يطعف في
حضاري .ما أروع الحضارات المتالقحة!  4"...حتى أنو قبؿ ىذا
ِ
الجامد العقيـ .ومجاؿ ىذا في القضايا المغوية ،بؿ ويؤكد أننا إذا بقينا عمى ىذه النظرة لمسرقة األدبية ،فإف

"ك ّؿ رسائؿ الماجستير سرقات مف اْلخريف .سرقات ظاىرة .وكؿ رسائؿ الدكتوراه سرقات مف اْلخريف.
خفية تتستّر تحت ألؼ ىامش .وألؼ مرجع .وألؼ صفحة مف اليراء 5".فأوؿ ما ُينتقد بو الباحث في
سرقات ّ
ٍ
ٍ
قيمة ،فبقدر ما تعود
رسائؿ الماجستير ،وأطروحات الدكتوراه ىو عدـ رجوعو
لكتب ومصنفات اعتبارية ّ
بحيمِ ِو المعتادة –مع األخذ بعيف االعتبار
لممصادر فإف لرسالتؾ قيمة كبيرة ،والروائي يستحضر ىذا األمر َ
الفارؽ بيف القضيتيف -ليبيف ىذا األمر في مجاؿ التناص ،والتجارب ،والمعاني المتكررة عمى مدار التاريخ،

اء بطريقة األقدميف أـ
فطالما اإلنساف موجود فإف ىذه التجارب موجودة ،ونحف بحاجة لمتعبير عنيا ،سو ً
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بطريقتنا التي استوحيناىا منيـ ،مع التطوير والتجديد فييا بما يتالءـ وروح العصر الذي نعيش ،فالباحث
يستخدـ االقتباسات مف الكتب ،في أبحاثو لكي يتدرج بالمعرفة مف زمانيا حتى زمانو ،وكذلؾ األديب بالنسبة
ٍ
جديد بطر ٍ
لمراوي ،يعود لما كتبو األقدموف ويحييو مف ٍ
جديدة وعصرية ،وال ضير في ذلؾ بالنسبة لمباحث؛
يقة
ّإال في حاؿ أف يقوـ الشاعر بطمب براءة فك ٍرة ،أو تجر ٍ
ِ
ٍ
بكاذب ،بؿ ُمتَياذ،
الحاؿ ليس
بة لو ،فإنو في ىذه
ِ
ٍ
المسألة منذ الجاىمية األولى:
خطيب في ىذه
ويكفي قوؿ عنترة العبسي ،إذ قطع قوؿ كؿ
ِ1
ىؿ غادر ُّ
مف َّ
بعد توىـ
متردـ
أـ ْ
ْ
الدار َ
ىؿ عر َ
اء ْ
الشعر ُ
فت َ
َ
الغزل بالمذكر9
لقد عرؼ عف القصيبي عدـ تور ِ
عو عف إثارة أي موضوٍع في رواياتو وأعمالو األدبية ،ال سيما
ُ
الجنسية منيا ،ويكفي تعميؽ نديـ جرجورة عمى غالؼ شقة الحرية إذ يقوؿ واصفًا الكاتب مف خالليا

2
عدىا غيره روايةً
"القصيبي جريء في تصويره الشغؼ الجنسي واالرتباؾ العاطفي والجسد األنثوي" وقد ّ
جنسية ،واف كاف الباحث ال يرى ذلؾ ،وقد تناولَت نقطة سابقة الغزو الجنسي في روايات القصيبي ،وىا ىو
موضوعٌ جنسي آخر يثار دوف أدنى ر ٍ
يبة في الحديث عنو في تمؾ الروايات ،في الوقت الذي يحاوؿ المجتمع
ُ
ٌ
أحيانا بعدـ وجوده عند العرب ،لكف الراوي ُيخرج ىذه القضية
العربي إنكار وجوده ،والسكوت عنو ،واالدعاء
ً

مف رحـ التاريخ العربي مف خالؿ آدابيـ إذ كانت وال زالت ديوانيـ .

تسموف الشذوذ الجنسي اْلف؟  -الخيار الجنسي البديؿ.
ويستخدـ تسميةً جديدةً لمشذوذ الجنسي "وماذا ّ
جدا .سكسي في الواقع .سوؼ أذكر ىذا التعبير 3".وبطبيعة الحاؿ يرفض الراوي األمر مف مبتدئو،
اسـ لذيذ ً

لصا؛ إنو يمارس الخيار االقتصادي البديؿ .وفالف ليس
فإف كاف الشذوذ ًا
خيار جنسًيا ً
بديال ف ػػ"فالف ليس ً
4
ك ّذ ًابا؛ إنو يمارس الخيار المغوي البديؿ"...
ويحاوؿ الروائي وصؼ الشعور الذي ينتاب مف يمارس ذلؾ الفعؿ الجنسي؛ فقد أعمف يعقوب "أنو

صبي وقاؿ إنو لـ يشعر أنو يقوـ بعمؿ شاذ .كاف يمارس حقّو كإنساف في أف يعرؼ
مارس الجنس مع
ّ
مختمؼ التجارب اإلنسانية بكؿ تنوعيا 5".بيذه الطريقة ومنذ أوؿ ٍ
عمؿ روائي لو ،كشؼ القصيبي القناع عف
أصال في مجاؿ المعرفة واْلداب والعموـ؟!
مثؿ تمؾ القضايا الشائكة دوف تورٍع أو خجؿ ،وما موقع الخجؿ
ً
فمف يقوؿ بذلؾ ال زاؿ في غيابات الفكر التقميدي المحنط ،فميس لمخجؿ مف موضع في غير مجالس العجائز
إف عطَّ َؿ المعرفةَ والحقيقة.
والصبية ،وليس لو في مقاـ العمـ مف مكافْ ،
يؤرخ الراوي لمغزؿ في المذكر في الشعر العربي" :واعمـ يا حفيد فرويد ،أف  %90مف الغزؿ في

الشعر العربي منذ منتصؼ القرف العباسي وحتى بداية القرف العشريف غزؿ في مذ ّكر" 6إذ بدأ الغزؿ بالمذكر
1
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موجودا ال في ٍ
ُموي ،واستمر إلى ما بعد
جاىمي وال
أدب
منذ العصر العباسي ،ولـ يكف
ٍّ
ٍّ
ً
إسالمي وال حتى أ ّ
ذلؾ ،ولشدة تأثر الشعراء بذلؾ أصبح" :حتى عندما يقصد الشاعر حبيبتو يقوؿ "حبيبي!" .وحتى عندما يعني

السمراء يقوؿ األسمر! انتشرت مفردات الغزؿ المذكر حتى طبعت كؿ الغزؿ العربي بطابعيا 1".وىا ىو في

كتابو "عف قبيمتي أحدثكـ" يثير ىذه القضية عند حديثو عف تصنيؼ الشعراء ،فأبو نواس وأشياعو كانوا رواد

مقصور عمى
ًا
ىذه الحركة التجديدية الغريبة عف األدب العربي سواء في الخمر أـ الشذوذ "لـ يكف التجديد
المغ ة وحدىا ،فالمضاميف ،بدورىا ،تعرضت لتغييرات ىائمة  ...الحب الجنسي المثمي الذي لـ يكف يخطر
فضال عف التغني بو أصبح الموضوع األثير لدى
بباؿ الشعراء /المموؾ أو الشعراء /الفرساف أف يالحظوه
ً

الشعراء /الموظفيف الكبار"

2

فالفسؽ والمجوف قد بمغ ذروتو في ذلؾ العصر ،وحرية المساف والفعؿ قد أُطمقتا عمى مصراعييا ،في

البالط الحاكـ قبؿ الحانات ودور الميو واليوى ،و"حؿ الغمماف محؿ البدويات العذريات في مخيمة الشعراء

3
عددا مف الشعراء واألدباء مف العرب والغرب في حديثو عف تمؾ القضية ،أما
العباسييف ".وىا ىو يتناوؿ ً
جنسيا ،فيذا :جبراف
العرب فمـ يذكر تأثير ذلؾ في شعرىـ ،بؿ أورد التيـ التي وجيت إلييـ كونيـ شاذيف
ً

مؤخ ًار والذي يزعـ أف جبراف كانت لديو ميوؿ جنسية غير طبيعية؟
خميؿ جبراف "ىؿ قرأت الكتاب الذي صدر ّ
 سمعت عنو 4".فما ىو السبب الذي يكمف خمفو اتياـ جبراف بالشذوذ؟ ذاؾ أنو الزـ المصور األمريكي فريدىوالند داي مدةً مف الزمف و"كاف اىتماـ داي االكبر التصوير الفوتوغرافي .وكاف يحب تحديداً تصوير
الصبية الصغار الجذابيف مف أعراؽ مختمفة وأحيانا وىـ عراة أو وىـ مرتدوف أزياءىـ الوطنية التقميدية .وكاف

غالباً ما ينتقييـ مف شوارع حي «ساوث اند» وعندما وصؿ جبراف إلى باب داي عاـ  1896كاف عمره وقتيا

 13عاماً تحوؿ لواحد مف موديالت داي الذي كاف مأخوذا بجبراف تحديداً فجعمو تمميذه ومساعده"

5

وال شؾ أف ظروفًا كيذه تثير السمعة حوؿ المصور الفوتوغرافي الذي ييتـ بالصبية ،والوسيميف منيـ
عمى وجو التحديد ،وبال تالي باألطفاؿ الذيف يمتحقوف بو ،األمر الذي أدى إلى مالحظة "كاميال وأخوه بطرس
اف خميؿ كاف يقضي جؿ وقتو مع أناس لـ يقدميـ ليما .وربما قمقا عميو أيضا مف احتكاكو بالبروتستانتييف

 ...وكذلؾ بالتأكيد مع داي الذي افترض بأنو شاذ"

6

أخير في المسألة "أنا ال أعتقد أف جبراف كاف شا ًذا 7".ورغـ تبرئتو لجبراف
ولكف الراوي يقضي برأيو ًا
مف الشذوذ إال أنو يتطرؽ لقضية أخرى متصمة بالجنس حولو ،ومصدره في تمؾ المعمومة" :قاؿ ميخائيؿ
نعيمة في كتابو عف جبراف إنو عرؼ الجنس ،أعني جبراف ال نعيمة ،في سف الرابعة عشرة ،مع امرأة تكبره.

موجود بالفعؿ في كتاب "جبراف خميؿ
مشكمة جبراف لـ تكف الشذوذ؛ مشكمتو إعجاب العجائز بو 8".وذلؾ
ٌ
1

العصفورٌة،ص.65
2
عنقبٌلتًأحدثكم،ص.36
3
المرجعالسابق،ص.37-36
4
العصفورٌة،ص.26
5
جوانأوكسٌال،ضوء/دافعكتابالنبً...ظاهرجبرانخلٌلجبران،ترجمة،عمروعلًزٌنالعابدٌن،جرٌدةالراي .2008،
6
ضوء/دافعكتابالنبً...ظاهرجبرانخلٌلجبران.
7
العصفورٌة،ص.26
8
العصفورٌة،ص.26
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جبراف" الذي كتبو ميخائيؿ نعيمة "كالمؾ أكبر مف سنيؾ .فكـ عمرؾ يا سيد جبراف؟" "أربع عشرة سنة... ".
أخذ جبراف ينقؿ عينيو مف السيدة إلى الخادمة ومف الخادمة إلى السيدة وىو ال يكاد يبصر ال تمؾ وال ىذه،
1

وتقبمو عمى جبينو".
ّ
ألنو ظ ّؿ حانقًا عمى نفسو كيؼ انقاد لمسيدة فتركيا تداعب شعره ّ
"ودع
ولـ يتوقؼ األمر عمى ذلؾ المقاء األوؿ عند المصور وقبمة الجبيف فحسب بينو والمرأة ،بؿ ّ
2
ودع صباه وعفّة الصبا وطيارتو".
جبراف "مالكو الحارس" نحو الساعة الحادية عشرة مف الميؿ ومعيا ّ

"مر عاـ مزدحـ
يممَة مف زوجيا ،والمتعطشة لمجنسّ .
الم َ
ودامت زياراتو السرية لتمؾ السيدة التي تكبرهُ ،
بالزيارات السرّية إلى البيت السري 3".فخالؿ ىذا العاـ لـ يتحدث ميخائيؿ حوؿ أي إشارة عف عالقة جنسية
ِ
السيدة في تمؾ الفترة ،وليست مشكمة
بيف المصور المشكوؾ في أمره ،وبيف جبراف ،فالجنس موقوؼ عمى تمؾ

جبراف كما يقوؿ الراوي في أف العجائز يعجبف بو ،بؿ ىي مشكمتيف ُى َّف ،فيما يعانيف منو مف نضوب،
يضطرىف إلى الصبية.
أما أدباء الغرب فقد تحدث عف أوسكار وايمد ،وقد ورد ذكره في المبحث األوؿ إذ اعتقمو اإلنجميز

بتيمة الشذوذ الجنسي ،كما تحدث بإشارة مقتضبة عف "سومرست موـ 4كتب رواية شييرة اسميا "عف

العبودية البشرية" .فييا وصؼ بديع لمعاناة العاشؽ مف طرؼ واحد 5".وعف السبب الذي أدى بػموـ إلى
الشذوذ الجنسي يقوؿ الراوي "معاناة العاشؽ مف طرؼ واحد .رّبما كاف ىذا ما دفعو ،فيما بعد ،إلى الخيار
الجنسي البديؿ 6وقد كانت ميوؿ موـ الجنسية ظاىرة ومعروفة عنو.
أما األديب األخير فيو اإلنجميزي شكسبير ،وقد أُحيمت ىذه النقطة عند الحديث عف شكسبير إلى ىنا،

يعتقد الراوي أف "أجمؿ أشعار شكسبير ،مكتوبة في غالـ .والدليؿ؟ الدليؿ أف اإلىداء إلى رجؿ ،وأف في
بعض األبيات نصيحة بأف يتزوج الفتى قبؿ فوات األواف" 7ثـ يأخذ بإيراد مقاطع مف شعر شكسبير المترجـ

أرؽ .فالرياح العنيفة قد
المخا َ
ب فيو ذكر" :ىؿ أقارنؾ بيوـ مف أياـ الصيؼ؟ أنت أحمى و ّ
طُ
إلى العربية و ُ
تسحؽ براعـ مايو الحبيبة .وعمر الصيؼ قصير 8"...وربما يكوف األمر كما يقوؿ الراوي :إف ىذه األعماؿ
الجميمة ُكتبت في غالـ ،فمجمؿ االتيامات بمثمية ولياـ جاءت بسبب إشارات في أعمالو مثؿ سونيتة "الحب
العادؿ لمشباب" وغيرىا مف األعماؿ التي تناثرت فييا العواطؼ الجياشة في حب الشباب ،وقصيدتو

"اغتص اب لوكريس" وغيرىا مف المسرحيات التي ورد فييا ما يؤيد شذوذه الجنسي ،ومع ذلؾ فال يوجد أي
ٍ
دليؿ في حياتو العممية عمى ذلؾ ،بؿ إنو تزوج وأنجب ،ولما كانت زوجتو حامؿ خانيا مع أخرى ،ولـ يثبت
ضبط بواقعة الممارسة المثمية لمجنس ،وميما يكف فميس بالضرورِة إف
في أي مرجع اطمّع الباحث عميو ،أنو ُ

1

مٌخائٌلنعٌمة،جبرانخلٌلجبران،نوفل،بٌروت،ط،2009،13ص.54
2
جبرانخلٌلجبران،ص.63
3
جبرانخلٌلجبران،ص.63
4
ولٌامسومرستموم() 1965-1874روائًومسرحًانجلٌزيمشهور،كتبفًشتىالمجاالت(مسرحٌة،رواٌة،قصة،سٌاسٌة)ٌستمدكتاباتهمن
حٌاةالناسالواقعٌةخاللأسفارهورحالته،عملكجاسوسللمخابراتالبرٌطانٌةفًالحربالعالمٌةاألولى،وارتفعتمبٌعاترواٌاتهالتًعبربها
ٍ
عنتلكالمرحلة،لكنمكانتهاألدبٌةبدأتاالنحطاط؛بسببكتاباتهاإلباحٌةالمبتذلة.
5
العصفورٌة،ص،232وٌكٌبٌدٌا.
6
العصفورٌة،ص .232
7
العصفورٌة،ص .65
8
العصفورٌة،ص.65
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ٍ
قضية ما ،أف يكوف مف أربابيا! فيذا القصيبي ال توجد روايةٌ مف رواياتو إال وتكمـ فييا عف
األديب عف
كتب
ُ
َ
ٍ
مشارؾ في الحدث القصصي ،أـ ِف ْع ُؿ الشخصيات ،والتي تمثؿ رؤاه في
الفعؿ الجنسي ،سواء ِفعمو كرٍاو
ٍ
أحياف كثيرة .ومع ذلؾ ال يرفض ال اروي االفتراض الذي يقوؿ :إف شكسبير قد كتب ىذه األعماؿ عف مذكر،
فبعدما ق أر عمى النطاسي شعر شكسبير المترجـ ،والذي زعـ أنو ُكتِب في غالـ يأخذ رأيو ِ
"ك ْيؼ تشوؼ يا
َ
اي نوت؟!
نطاسي؟ ىؿ مف الممكف أف تكوف ىذه الكممات الجميمة عف رجؿ؟  -و ْ
1

 صدقت! واي ُنوت إنديد؟!"فال يوجد مانع مف أف يكوف ىذا الشعر في غالـ ،ومع ذلؾ ال يوجد إثبات أف شكسبير قد فعؿ ذلؾ مع غالـ.

إال أف االفتراض واالحتماؿ ال يزاؿ مستمر ،فالراوي لـ يجزـ بأف ىذا الشعر الجميؿ قيؿ في غالـ ،فعندما

سألتو مارّيا كاالس 2عف كاتب الشعر الذي ينشدىا إياه أجاب ""شكسبير ،تقبريني!" .ولـ أجد مف المالئـ أف
احتماال ُرغـ قوتو ،وميما
احتماال قويِّا أف يكوف شكسبير كتبو عف غالـ" 3ويبقى االحتماؿ
أضيؼ أف ىناؾ
ً
ً

يكف فقد استخدـ الراوي الشعر المشكوؾ فيو لمغازلة فتاة وأية فتاة "مارّيا كاالس" والتي جعميا بدوره تطمب
الشعر العربي ،ليختار شاعره المفضؿ أبا حسيد ،الذي ُيشعره بقوميتو أكثر مف غيره ،ال سيما في مقاـ جنسي
كيذا ،تتجمى فيو الفحولة العربية ،والتعويض التي سبقت اإلشارة إليو.
الشعر واإللقاء:
"ما أعظـ الفرؽ بيف قصائدي حيف تغرد بيا المرأة الجميمة،
وقصائدي حيف يخور بيا ىذا الثور"

4

ىؿ ينقص مف مقدار الشاعر أو شعره ضعؼ اإللقاء؟ لقد أثار القصيبي ىذه القضية في غير رو ٍ
اية

مثمبا عمى صاحبو الذي ال يحسنو ،وقيمةً يتفاخر بيا الذي يحسنو ،وىذا ما جرى
مف رواياتو ،بؿ وكاف اإللقاء ً
عميو القدماء والمحدثوف عمى مر العصور ،وقد عبر عبد اهلل بف معاوية عف ىذه القضية بقولو:
ِ5
بِ ّْ
ّْف ّْ
الش ْع ِر َي ْوماًَ ،وقَ ْد ُي ْزِري بِأَ ْف َواه
ت
الش ْع َر أَ ْف َواهٌ إِ َذا َنطَقَ ْ
ُي َزي ُ
وقد افتخر البارودي بحسف إلقائو لشعره فقاؿ:
ِ
فَأَْل ِ ِ
ّْ
الغ ْم ُر
الم َألُ َ
َّم َع ُي ْنبِْئ َؾ أََّنوُ
ؽ إِلَ ْيو الس ْ
ُى َو الش ْع ُر َال َما َي َّدعي َ
6
يد َعمَى ِ
ت بِ ِو ِس ْح ًار َولَْي َس بِ ِو ِس ْح ُر
اإل ْن َش ِاد ُح ْسًنا َكأََّننِي
َي ِز ُ
َنفَثْ ُ
وىا ىي المسابقات تقُاـ ،والجوائز تقدـ؛ مكافأةً عمى حسف اإللقاء في زماننا ،بؿ إف الشاعر الذي
ُيحسف إلقاء شعره يظير عمى غيره ،فمدينا :نزار قباني ،محمود درويش ،مظفر النواب وغيرىـ مف الشعراء
الذي أبدعوا في اإللقاء ،وكانت ليـ أساليبيـ اإللقائية الخاصة ،التي قمدىا بعدىـ الكثيروف دوف أف يصموا

1

العصفورٌة،ص.65
2
مغنٌةأوبراٌونانٌةأمرٌكٌةمشهورة.
3
العصفورٌة،ص.141
4
سبعة،ص.41
5
الراغباألصفهانً،محاضراتاألدباءومحاوراتالشعراءوالبلغاء،األرقمبنأبًاألرقم،بٌروت،ط،1999،1ص .125
6
البارودي،دٌوانه،تحقٌقوضبط:علًالجارم،ومحمدمعلوف،دارالعودة،بٌروت،د.ط،1998،ص .229
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ٍ
بالغ عبر
إلييا ،وأصبحت قصائدىـ المسجمة بمثابة األغاني التي تُسمع ،فتجد المريديف يستمعوف إلييا
بطرب ٍ
اء الذيف يحسنوف حفظ
قرب
الخمفاء الشعر َ
ُ
ىواتفيـ النقالة وأجيزة الصوت والتسجيؿ لدييـ ،أما القدماء ،فقد ّ
الشعر والقائو ،والجواري الالتي تغنيو مف مجالسيـ ،كما حظيف بمكانة ر ٍ
فيعة لدييـ .إف "اإللقاء الجيد لو أثره
في نفوس السامعيف؛ إذ يسمو بالشعر إلى أرقى الدرجات ،كما أف سوء اإللقاء قد يخفض مف قدر الشعر

الجيد؛ ألف اإللقاء عنصر مف عناصر الجماؿ في الشعر ،ال يقؿ أىمية عف ألفاظو ومعانيو وأخيمتو".

1

"وكثير ما كاف يصيح
ًا
وىذا الراوي في العصفورية يتعرض ليذه القضية فيما يتعمؽ بأحمد شوقي
بشعره في وجوه الناس .لـ يكف يحسف إلقاء شعره فيمقيو نيابة عنو آخروف .الحمو ما يكممشي! أمير الشعراء

متعجبا ،ويقرنو بالبحتري الذي لـ يكف يجيد إلقاء شعره كذلؾ "شأنو
ساخر
ًا
ال يعرؼ يمقي شعره 2".يقوؿ ذلؾ
ً
شأف البحتري الذي كاف ُيغضب الممدوح بإلقائو فيأمر بإلغاء الجائزة .وقد يأمر بصفعو .أو قذفو في بحيرة
غير عميقة" 3ولـ يكف القصيبي الوحيد الذي قرف بيف شوقي والبحتري في ضعؼ إلقائيما لمشعر "فمف األدباء

مف ال يحسف الحديث ولكنو يحسف الكتابة ،كالذي حكي عف البحتري أنو لـ يكف يجيد اإللقاء ،ويرجو آخر

في أف يمقي لو شعره ،وكذلؾ كاف في عصرنا المرحوـ شوقي بؾ ،يحسف الشعر أكثر مما يحسنو حافظ

إبراىيـ ،ولكف حافظ إبراىيـ كاف يحسف الحديث أكثر مف شوقي" 4أما الذي كاف يستعيف بو شوقي في اإللقاء
"كاف عمي الجارـ يمقي شعر شوقي .والقاء الجارـ نص/نص ولكف ،كما يقوؿ أصدقائي المبنانيوف" ،األعور
عمى المكرسحيف غزاؿ" 5فيؿ كاف شوقي مكرسح 6وعمي الجارـ أعور؟ بالنسبة لمراوي نعـ "في مجاؿ اإللقاء"

وذلؾ بحسب المثؿ الشعبي الذي وظفو في معرض حديثو عف ىذه القضية .إ ًذا لـ يكف شوقي يحسف إلقاء

شعره وكاف "يوكؿ إلقاء شعره إلى عمي الجارـ في األغمب األعـ والى توفيؽ دياب أحيانا"" 7وتقدـ "عمى
الجارـ" يمقي قصيدة شوقي ،وبيذه المناسبة نقوؿ ..كاف شوقي يعيد بإلقاء قصائده إلى توفيؽ دياب أو عمى

الجارـ" 8والراوي يعتبر أف إلقاء الجارـ "نص/نص" لكف جابر عصفور يعتبر أف شوقي "كاف يوكؿ ذلؾ إلى
المقربيف المتميزيف في أداء الشعر" 9والذيف كانوا يمقوف شعر شوقي كما سبؽ ىما الجارـ ودياب في الدرجة

األساس ،وغير عصفور ىناؾ الكثير ممف يفضمونيما في اإللقاء ،لكف القصيبي في العصفورية اعتبر أف

إلقاء الجارـ "نص/نص" وعمى أية حاؿ ،فإف إلقاء الشعر "يحتاج إلى مم ٍ
ؽ متمرس ،والبد لو مف أف يفيـ
معنى القصيدة كامال ويحيط بروييا وبحرىا وكمماتيا ومفرداتيا ومعانييا ،بمعنى أنو يجب عمى مف يمقي

ممما بفيـ القصيدة والمناسبة التي ألقيت فييا ،فالشعر تختمؼ معانيو ،فإلقاء القصيدة في
الشعر أف يكوف ِّ

الرثاء عمى خالؼ إلقاء قصيدة في الحكمة"

10

1

طهمقلد،فناإللقاء،مكتبةالفٌصلٌة،مكةالمكرمة،د.ط،د.ت،ص.201
2
العصفورٌة،ص.37
3
العصفورٌة،ص.37
4
أحمدأمٌن،النقداألدبً،مإسسةهنداويللتعلٌموالثقافة،القاهرة،د.ط،د.ت،ص.225
5
العصفورٌة،ص.37
6
مُقعد.
7
لمعًالمطٌعً،موسوعةنساءورجالمنمصر،دارالشروق،القاهرة،ط،2003،1ص.233
8
موسوعةنساءورجالمنمصر،ص.231
9
جابرعصفور،أوجهأحمدشوقً،جرٌدةاألهرام،العدد5،44163:نوفمبر.2007،
10
فناإللقاء،ص .205
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لقد كاف القصيبي يظير في األمسيات األدبية والسياسية ويمقي قصائد شعره أماـ الجميور ،بكؿ

ٍ
بينا في حنجرتو
ًا
وتمرس وشعور ،فقد التزـ اإللقاء الجيد الذي تحدث عنو ،بؿ إف الشجف كاف
أدبية
ظاىر ً
يح ُس بالشجف النبيؿ ،ولما ُسئؿ عف ذلؾ أجاب بأف السبب يكمف في أف
الشعرية ،فمف يسمعو ينشد
الشعر ُ
َ
"تجربتنا اإلنسانية محاصرة بالحزف مف كؿ جانب" 1وبدأ يسرد أصناؼ الحزف الذي يصيب اإلنسانية ليتساءؿ
"ىؿ يمكف لشاعر أف ييرب مف الحزف الذي يسكف كؿ ذرة أوكسجيف يستنشقيا أما أنا فال أقدر .ال كإنساف،

وال كشاعر 2".لذلؾ انعكس ذلؾ الشجف في صوتو واحساسو ،أثناء إلقائو لشعره في األمسيات والمناسبات
التي ظير وألقى فييا الشعر.
الحداثة:
لقد كاف لمقصيبي موقفو الخاص مف الحداثة فقد عبر عنو خالؿ أعمالو المختمفة ،وكاف لرواياتو

نصيب مف تمؾ القضية النقدية اليامة.

كاف مدخؿ الراوي لتمؾ القضية عف طريؽ أحد أىـ رواد الحداثة "أدونيس" ومف طريقة السرد لحواره

مع أدونيس ،يتجمى رأيو في الحداثة "األمر يذكرني بأدونيس .ىؿ تعرؼ أدونيس؟

-

اإللو القديـ؟

3

عمي! الشاعر المعاصر .رأيتو في زقاؽ مف أزقة باريس الضيقة  ...كاف في مقيى بوىيمي
ال يا ّ
"ترخيما
ويمزؽ كؿ ما يكتبو .قمت" :ماذا تفعؿ يا أدوف؟" .قاؿ" :وما أدوف؟" .قمت" :ولو يا أبا األدانسة!
يكتب ّ
ً

أحذؼ آخر المنادى * كيا ُسعا فيمف دعا ُسعادا 4"... .فالراوي يستخدـ الترخيـ مع أدونيس ،ثـ يكنيو بأبي
األدانسة ،والذي يتبيف مف ذلؾ ىو غرض االستيزاء والتحقير ال غرض التعظيـ والتكريـ مف الترخيـ ،ثـ إنو

شاعرا ،وقد أثبت لو الراوي ىذا
كيؼ ألدونيس ،أف يجيؿ الترخيـ ،ويغيب عنو المقصود مف أدوفُ ،رغـ كونو
ً
المقب عندما قاؿ "الشاعر المعاصر" والراوي يشرح لو الترخيـ ويضرب أمثمة عميو ،فيو بذلؾ يقدح في

ٍ
لشاعر أف يجيؿ قضية مف قضايا العربية كالترخيـ؟! وعندما جاء ليتحدث عف الحداثة "قاؿ:
أدونيس ،فكيؼ
"خذ كفريات
تحوؿ .إجمس معي واشرب كوكتيؿ صدمة الحداثة" .قمت" :وما كوكتيؿ صدمة الحداثة ؟"قاؿُ :
ّ
ش عمييا
ابف الراوندي الممحد ،وىرطقات ب ّشار األعمى الناصح ،وشعوبيات أبي نواس
ور ّ
الغالمي الزنديؽُ ،
ّ

5
مثمبا مف المثالب التي اشتير بيا شعراء العرب
شكوكيات أبي العالء
تماـ" فمـ يترؾ ً
المعريّ ،
ّ
وتقعرات أبي ّ
ببدع مف الكالـ ،بعضو لو
األوائؿ ،وُذ ُّموا بيا ،إال جاء بو لوصؼ الحداثة ،ولـ يقؼ األمر عمى ذلؾ بؿ جاء ٍ

ىذيانا" :ثـ
معنى وآخر ليس لو معنى ،وما كاف لو معنى لـ يستسغ موضوعو في درج ىذا الكالـ إال كونو
ً
وسمفَقًا و َش َبرقًا فزىزقو وزقزقو فينتج كوكتيؿ صدمة الحداثة" 6وقد ذكر ىذا الكوكتيؿ في غير موض ٍع
ُخ ْذ َخرَبقًا َ
1

سٌرةشعرٌة،ص .218
2
سٌرةشعرٌة،ص .218
3
ً
ُستخدملوصفالفنانٌنالذيٌعٌشونأجواءمختلفةبعٌداعنعاداتالمجتمع،دوناهتمامبالمظهر،وانشغالبالفن .
ذاطابعغجريٌ،
4
العصفورٌة،ص.40
5
العصفورٌة،ص.40
6
العصفورٌة،ص.40
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مف العصفورية "فوجدت أف الفيزياء ال تمنح ّإال لمف يشرب كوكتيؿ صدمة الحداثة" .قاؿ" :فمـ لـ تطفحو؟"

1

ولفظة يطفح في العامية تُستخدـ عند الشرب غير المحمود ،فيو يتـ مف غير تذوؽ وال لذة ،وعف غير طيب
خاطر .ويعد القصيبي ""الحداثة" ،مف أسوأ التعبيرات في السوؽ الثقافية ألنو تعبير غامض ،يفيمو كؿ إنساف

كما يريد" 2وأما عف حداثة أدونيس بشكؿ خاص فيقوؿ "حداثة "أدونيس  -في رأيي – مناىضة لإلسالـ،
ومنيج "أدونيس" الفكري بأكممو – ٍ
معاد لإلسالـ – كما يتبيف لكؿ مف يق أر أطروحتو عف "الثابت والمتغير".
في رأي "أدونيس" ،كؿ شيء يحاوؿ تحطيـ التراث الديني والمغوي ،ىو حداثة يصفؽ ليا ويشجعيا "

3

فالقصيبي يحدد أوًال مفيوـ الحداثة ويفرؽ بيف الحداثة المقصودة والمطموبة مف الشباب وبيف الحداثة عند

أدونيس ،إذ يرفض حداثة أدونيس ،كونيا معاديةً لمديف والمغة في آف واحد ،ويرتضي الحداثة بمفيوميا الذي

عفوا يا
جمي عندما استخدـ البروفسور كممات قديمة واستوقفو الطبيب "ً -
يالءـ العصر ومتطمباتو ،وذلؾ ٌ
وحدثتيا .ىؿ
طورتيا وعصرنتيا ّ
بروفسور! ىذي أغاني فولكمور قديمة – .نعـ! نعـ! ال أنكر ذلؾ .ولكني ّ
تعرؼ الفرؽ بيف الحداثة والتحديث؟ ال تعرؼ؟ ىذا ما توقعتو! ىذا حديث يطوؿ 4".إ ًذا فال مانع مف عصرنة

الكالـ وتحديثو عمى مراد الراوي ،وأف ىناؾ فرقًا بيف الحداثة والتحديث ،فما يفعمو الراوي تحديث وليس حداثة
فيو يرفضيا عمى الييئة التي جاء بيا أدونيس ،وىذا دلي ٌؿ آخر عمى التحديث والعصرنة بمصطمح التطوير.

" -أبو حسيد قاؿ الموت ولـ يقؿ السكس .ولكني أطور شعره ليتناسب مع النافع مف تقنية العصر".

5

فال زاؿ الفمؾ يدور بمصطمح العصر والعصرنة والتطوير بما ينفع مف تقنية العصر الحاضر .وىذا
ٍ
جديد إلى استجوابات غازي القصيبي إذ يقوؿ" :قبؿ سنوات كانت الكممة المفضمة ىي
بدوره يحي ُؿ مف
"المعاصرة" وىي في نظري أفضؿ مف "الحداثة"؛ ألف معناىا أوضح ،وىو أف يعيش الشاعر في عصره،

ويكتب بمغة عصره ،ويعبر عف ىموـ عصره ،وليتنا نعود إلى ىذا المصطمح ،وننسى لفظة "الحداثة" التي

عكرت مياه النقاش 6".إ ًذا فعداوة الحداثة لمديف والمغة مف أىـ األسباب التي دفعت القصيبي إلى معاداتيا،
واتياـ شعرائيا باإلفالس الفني" ،وال شؾ أف القصيبي كاف يشير في الوجو الثالث مف وجوه اإلفالس الفني

نظر لما فعموه في المغة مف تفريغ كامؿ لدالالتيا
إلى شعراء الحداثة الذيف شبو أشعارىـ باأللغاز ،وذلؾ ًا
ٍ
بتغيير في نظرة القصيبي نحو
تحديدا قد ُيشعر المتمقي
التقميدية الموروثة" 7بيد أف الظاىر في رواية سبعة
ً
الحداثي "كنعاف فمفؿ" الذي قاـ بثورة بينة عمى الشعر
الحداثة ،فقد كاف قناع طرحو الشعري فييا :الشاعر
ّ
قاصدا أبا نواس" :أو كما قاؿ المحنط "وداوني بالتي كانت
القديـ وشعرائو ،حيث وصفيـ بالمحنطيف ،إذ يقوؿ
ً
ٍ
غالمية وخمريات بالنسبة لو محنط!
ىي الداء" 8فأبو نواس صاحب التجديد األكبر في الشعر العربي مف
فيؿ استحؽ أبو نواس ىذا المفظ؛ ألف الراوي يرفض معاداة الديف في الشعر كما سبؽ ،أو بسبب النظـ
1

العصفورٌة،ص.121
2
استجواباتغازيالقصٌبً،ص.111
3
استجواباتغازيالقصٌبً،ص .111
4
العصفورٌة،ص.138
5
العصفورٌة،ص.145
6
استجواباتغازيالقصٌبً،ص.11
7
علًالمالكً،مفهومالشعرعندغازيالقصٌبً،كلٌةاللغةالعربٌة،رسالةماجستٌر،جامعةأمالقرى،المملكةالسعودٌة،2004،ص.89
8
سبعة،ص.44
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الميترئ؟ إذ يقوؿ "ما أحمى أف يجد الشاعر امرأة جميمة قادرة عمى التفرقة بيف الشعر النابض بالحياة

المبوثقة وبيف النظـ المتبطرخ بالموت الميترئ 1".وما ىي الحياة بالنسبة لمراوي ىنا؟ لـ تكف الحياة التي
ديفٍ ،
قصدىا القصيبي بالمعنى األدونيسي ومنظوره لمحداثة ،مف تيجـ عمى تعاليـ الموروث القديـ مف ٍ
ولغة،
وع ِ
رؼ العرب الذي تممو الرسوؿ مف مكارـ األخالؽ ،فيو "يرفض الجمود والتقوقع داخؿ أشكاؿ وأساليب
ُ
2
بعينيا ،وانما يطمب مف الشعراء أف يغامروا ويجربوا" و "أف يكوف التجديد في الشعر منطمقًا مف داخؿ التراث
نفسو وليس مف خارجو ،وبالتالي فيو يرفض أف يكوف في خندؽ التقميدييف الذيف يرفضوف أي شعر ما لـ

يكف عمى منواؿ األشكاؿ واألساليب التراثية القديمة ابتداء مف الشكؿ ذي الشطريف واألساليب والتراكيب

وانتياء باأللفاظ .وف ي الوقت نفسو يرفض الوقوؼ مع المجدديف الذيف ال يروف لتجديدىـ قيمة إال بازدراء
التراث واغفالو بالكمية واالقتداء بالنماذج واألفكار الغربية الوافدة مف أمثاؿ "أدونيس" ومف سار عمى دربو".

3

وال بد أف تيجمو عمى الشعر القديـ الموزوف المقفى قد نبع مف ذات النظرة" :لـ يمنعني مف الوقوؼ ّإال القسـ

احدا مف النظـ الموزوف المقفّى  ...الذيف
الذي أقسمتو ذات مساء ممطر  ...أقسمت أماميا أال أكتب بيتًا و ً
4
يريدوف الوزف أف يذىبوا إلى سوؽ الج ازريف .وعمى الذيف يعشقوف البحور أف يشربوا ماءىا .حتى الثمالة".
ييبوف.
لماذا ىذا القسـ مف الراوي عمى عدـ قوؿ الشعر الموزوف؟ ألف الذيف كانوا في لقاء الشعر" ،شعراء ّ

يدبوف .شعراء بال شعر .فقاعات لفظية تتفجر مف األشداؽ مع المعاب 5".وتفسير ذلؾ في البيت
وشعراء ّ
الذي نظمو الراوي عمى منواؿ الشعر الذي كاف ينيؽ –عمى حد قولو -بو بييج العواد أحد الشعراء الذيف
حضروا لقاء الحمراء الشعري ،فيقوؿ بييج:

الحب ممحمةٌ ..والقرب مغنمةٌ

فيرد عميو الراوي في ذىنو خمؼ قناع كنعاف:

6

معطاء
الشوؽ
والبعد مغرمةٌ ..و ُ
ُ

7

باء
الشكؿ لخبطةٌ ..والشعر شخبطةٌ
الجو لعبطةٌ ..واإلسـ حر ُ
و ّ
فيؿ معنى ذلؾ أف القصيبي قد رفض الشعر الموزوف في عمومو ،وانتسب لقصيدة النثر الخالية مف الوزف
مثال؟ اإلجابة في حياة القصيبي العممية أكثر مما ىي في مصنفاتو وآرائو المكتوبة ،فالرجؿ قد نظـ عمى
ً
البحور الشعرية ،وعارض المتنبي ،وكاف لساف حالو في جؿ رواياتو ،يبدأ فصولو بأبيات شعره ويختـ بيا،

أيضا ،التي يسمييا بعض النقاد قصيدة الشعر الحر ،والذيف يروف أنيا كذلؾ قد قصروا
ونظـ قصيدة التفعيمة ً
الحرية عمى عدد التفعيالت والتنويع بيف البحور والقوافي ،واألجدر أف تسمى قصيدة النثر بذلؾ فحريتيا أكبر
ٍ
أصال.
شعر
تماما ولـ يعتبرىا ًا
ً
وأكبر مف حرية التفعيمة المقيدةُ بتفعيمة أو تفعيمتيف ،وقد رفضيا القصيبي ً
نيائيا ال
"ولعؿ ىذا التعمؽ بالموسيقى ىو الذي يدفعني إلى االعتقاد أف الكالـ الذي يتحرر مف الموسيقى
ً
1

سبعة،ص.41
2
مفهومالشعرعندغازيالقصٌبً،ص.85
3
مفهومالشعرعندغازيالقصٌبً،ص.85
4
سبعة،ص.39
5
سبعة،ص.39
6
سبعة،ص .39
7
سبعة،ص.39
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نثر بالغ الروعة .ومف ىنا فإنني أعتقد أف ما يسمى بقصيدة
شعرا ،واف أمكف بالطبع أف يكوف ًا
يمكف أف يكوف ً
النثر ليست بقصيدة عمى االطالؽ 1".فما الذي يريده القصيبي إ ًذا؟! يريد "أف يقؼ الموقؼ الوسطي بيف

شاعر يبوؿ في األطالؿ
ًا
مفيوما.
كالما
ًا
طا.
ًا
الشكؿ القديـ والشكؿ الحديث" 2وال يريد
حن ً
"شاعر ُم ّ
ً
شاعر يكتب ً
مع ناقتو التي تبوؿ .وىو يبكي .ويطمب مف كؿ الناس أف يقفوا ليبكوا معو .ويبولوا إف أمكف .لتبت ّؿ األرض
3
شيئا في الشعر".
ًا
بالماء .يريدوف
شاعر يصؼ الغزاؿ والشاة والذئب .أبناء الحراـ ىؤالء ال يفيموف ً
ىذه القضايا التي أكؿ عمييا الدىر وشرب ،قد مضت بمضي األوليف وبزمانيا ،فما قيمة أف يقؼ

الشاعر المعاصر يبكي الطمؿ البالي في القرف العشريف والعشريف وواحد؟ وكيؼ يسمح لنفسو أف ُيضيع

ىباء ليظؿ يكتب بمسانيـ ،فيما لـ يخطر عمى باليـ؟! ويعتقد أنو "مف حؽ كؿ شاعر ،وكؿ جيؿ مف
القروف ً
الشعراء ،أف يبدع لغتو الخاصة وأساليبو الخاصة بصرؼ النظر عف تسمياتنا وتصنيفاتنا .وبدوف ذلؾ يشيخ

كالما
شاعر يكتب
ًا
حنطًا.
ًا
الشعر وييرـ ويموت" 4ولكف ما الذي قصده الراوي في قولو "يريدوف
شاعر ُم ّ
ً
مفيوما" 5فقد جاءت ىذه العبارة في معرض الذـ لممحنطيف األقدميف الذيف يكتبوف الكالـ المفيوـ ،وىذا يجبر
ً
البحث عمى التطرؽ إلى موقؼ الروائي مف قضية الغموض ،حتى نستطيع التوفيؽ بيف نظرتو لمحداثة وما

يكتنفيا مف غموض ،وبيف ذمو لمذيف يكتبوف الكالـ المفيوـ.

لقد رحب القصيبي بالغموض العفوي البالغي ،ورفض الغموض المتعمد الذي ال يفيمو حتى قائموه،

جيدا بيف الغموض واإلبياـ "وبالرغـ مف أف القصيبي مف المناديف بالبساطة في التعبير  ...إال أنو يرى
وفرؽ ً
أف غموض الشعر ليس بمشكمة ،ولكنو في الوقت نفسو يفرؽ بيف نوعيف مف الغموض ىما :الغموض
"المطمؽ" والغموض "النسبي" فالنوع األوؿ ىو "الذي ال يفيمو القراء المتذوقوف ،وربما ال يفيمو حتى الذيف
كتبوه!!" فيو يرفضو تماما ،في حيف أنو ال يعترض عمى الغموض "النسبي" ،والسبب أف ما ال يفيمو شخص

ما قد يفيمو شخص آخر وبسيولة ،وىذا راجع إلى خمفيات ثقافية أو نفسية أو حضارية" 6فالغموض المبالغ

فوض البتةَ لدى القصيبي ،بؿ ويكيؿ االتيامات لمف يفعؿ ذلؾ مف الشعراء "ومف ىنا يأتي رفضو
فيو مر ٌ
لمسألة الغموض المتعمد الذي يصؿ إلى حد التعمية واإلبياـ الذي يستخدمو بعض الشعراء إما مف أجؿ

فنيا 7".وعمى الصعيد اْلخر فيناؾ وجوه أخرى مف
إضفاء شيء مف اليالة والتعظيـ لشعرىـ واما إلفالسيـ ً
اإلفالس ذكرىا الروائي الناقد "ومف وجوه اإلفالس الشعري أف يضع الشاعر رحيقو القديـ في قوارير جديدة:
يجتر تجاربو القديمة في قصائده الجديدة .ومف وجوه اإلفالس الشعري أف يعجز الشاعر عف الحديث بمغة
أف ّ
السمكة" .ومف وجوه اإلفالس الشعري أف يبحث الشاعر عف
شرا"
و"السمَيؾ بف ُّ
ُّ
معاصريو فيمجأ إلى لغة "تأبط ً
يتحدث بالمعميات واأللغاز واألحاجي التي ال يفيميا
يفجرىا بمعرفتو -فيعجز فيبدأ ّ
لغة مبتكرة –أو عف لغة ّ

1

سٌرةشعرٌة،ص.37
2
مفهومالشعرعندغازيالقصٌبً،ص.116
3
سبعة،ص.22
4
سٌرةشعرٌة،ص.224
5
سبعة،ص .22
6
مفهومالشعرعندغازيالقصٌبً،ص.154
7
سٌرةشعرٌة،ص2.5
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قعا بخرؽ يمكف إرجاع كؿ خرقة إلى مصدرىا
أحد .ومف وجوه اإلفالس الشعري أف يأتي إنتاج الشاعر مر ً
دوف عناء 1".ويمضي بألو ٍ
تعقيدا مف اإلفالس
اف أخرى مف وجوه اإلفالس الشعري الذي يعده القصيبي أشد
ً
التجاري ،ويختصره بكممتيف إذ يقوؿ "باختصار ،عندما يشيخ قمبو!"

2

بعد ىذه اْلراء العميقة في القصيدة الحديثة كيؼ يريدىا الراوي ،وما ىي المعايير التي يرتضييا ليا؟

أوًال :أف تكوف قصيدة إنسانية حسية وليست مجردة مف الشعور واإللياـ ،لفظيةً صوتيةً فحسب "أنت تعرؼ
نظريتي .كؿ الناس يعرفوف نظريتي .ذىب زماف الشعر المسموع وجاء زماف الشعر المقروء .الذي كاف

الدكتور مندور يسميو الشعر الميموس"

3

ثانيا :أال تخمو مف روح الشعر ،فقد اعتبر القصيبي أف "روح الشعر ىي التشبييات ،واالستعارات ،والكنايات،
ً
واإليماءات .واذا زالت ىذه ،فماذا يبقى مف أسموب الشعر؟ مشكمتنا مع كثير مما يكتب ىذه األياـ ،أنو يقع
ضمف دائرة الغموض المطمؽ؛ لذلؾ فيو أدب ال يستمتع بو سوى الذيف كتبوه ،ىذا إذا فيموه ىـ 4".وقد عبر

الح ْرفييف ،يا طبيب ،جزء
الراوي عف ىذه المشكمة في العصفورية
مخاطبا الطبيب ليصرح بأف "المشاكؿ مع َ
ً
الحرفيوف ال يفيموف المجاز وال االستعارة وال التشبيو وال الجناس .والجناس غير الجنس! وال
مف مأساتيَ .
5

دفعا"
بقية أدوات التعبير ّ
ّ
الفني .ىـ الذيف دفعوا الناس إلى متاىات الغموض َ
6
ثالثًا :أف تحتوي القصيدة عمى الغموض الموحي الجذاب ،وليس المبيـ الذي ال يفيمو حتى قائموه.

ابعا :أال يتج أر الشعر الحديث عمى الديف وعمى المغة ،كما سبؽ أعاله.
رً
خامسا :أف يكوف باإلمكاف حفظ القصيدة الحديثة وانشادىا وغنائيا وأال تتخمص مف الموسيقى بطبيعة الحاؿ.
ً
جدا تحفظ قصيدتي .ويقوؿ النقّاد  /البقر إف الشعر الحديث ال ُيحفظ .ليتيـ كانوا اْلف
"ىذه المرأة الجميمة ً
7
تغني -قصيدة مف الشعر الحديث"
تغني –أي نعـ ّ
ىنا ليسمعوىا ّ
سادسا :أال يخمو الشعر الحديث مف العاطفة "كانت ىناؾ ،بالفعؿ ،دموع تممع في عينييا .ويقوؿ النقاد/البقر
ً
جدا تبكي -تبكي يا
يحرؾ المشاعر .الخنازير أبناء الخنازير! ىذه المرأة الجميمة ً
إف الشعر الحديث ال ّ
8
عالـ! -وىي تق أر شعري".
كانت ىذه بعض المعايير التي طرحيا الراوي في رواياتو موضوع الدراسة والتي يجب أف تكوف عمييا

القصيدة الحديثة ،وىناؾ العديد مف المعايير األخرى في المصنفات المختمفة لمقصيبي ،كأف يكوف الشعر
أسير لو في ذات الوقت ،وأف يمتزـ الشاعر قضايا وىموـ
دخيال عميو أو ًا
نابعا مف إطار التراث والمغة وليس
ً
ً
اقعا في دواويف القصيبي المختمفة ،وبطبيعة الحاؿ ىذه ليست دراسة لمفيوـ الشعر عند
أمتو ،وقد كاف ذلؾ و ً

القصيبي ،وانما وردت تمؾ المعايير في إطار القضايا األدبية والنقدية التي تعرض ليا القصيبي في رواياتو.
1

سٌرةشعرٌة،ص .233
2
المرجعالسابق،ص .233
3
سبعة،ص.33
4
استجواباتغازيالقصٌبً،ص.123
5
العصفورٌة،ص .63
6
انظراستجواباتغازيالقصٌبً،ص.122
7
سبعة،ص.36
8
سبعة،ص.38
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اختمؼ النقاد في تصنيؼ روايات القصيبي ،ىؿ ىي ذات طابع سياسي ،أـ أنيا ذات طابع
اجتماعي ،أـ نفسي أـ ديني؟ واعتبر آخروف أنيا سير ذاتيةٌ ال أكثر .ومثاؿ ذلؾ الخالؼ ،ما دار مف ٍ
جدؿ
ٌ
حوؿ تصنيؼ روايتو العصفورية" ،لقد أثارت رواية العصفورية جدالً واسعاً حوؿ المدرسة الفنية التي تبعتيا

ىذه الرواية ،نسبيا البعض إلى تيار الوعي وجويس ،في حيف نسبيا البعض اْلخر إلى ما يسمى بالميتاقص،
وجعميا البعض رواية سيكولوجية مرة وبعد حداثية مرة أخرى ،بينما نسب الكاتب روايتو إلى طريقة الجاحظ

في االستطراد ،والتنقؿ بيف مواضيع متعددة .وقد أطمؽ عمييا الباحث اسـ "الرواية الموسوعية" وكاف لكؿ
فريؽ مف ىؤالء أدلتو وأسانيده  ،أو وجية نظره المجردة في الرواية".

1

كامف في نفس الراوي ،ولـ يجد
فرواية العصفورية قد تناولت شتى المواضيع والمجاالت ،وكأنيا بوٌح
ٌ
مكانا يقبؿ بكؿ ما عنده ،غير مستشفى المجانيف ،إذ ال أحد يمنع مف ىـ فييا مف قوؿ الذي يريدوف ،مف
ً
ِ
ثمثي الرواية 2".ولكنيا لـ تكف المجاؿ
باب ليس عمى المجنوف حرج،
ٌ
صحيح أنو "قد سيطرت السياسة عمى ْ
الوحيد الذي تناولو الراوي في روايتو ،فقد احتوت العصفورية عمى سبعة مجاالت تحدث فييا الراوي "األدب،

عمـ النفس السياسة ،اإلدارة ،الفمسفة ،الديف ،ومعارؼ عامة" 3وأغمب تمؾ المجاالت ليس ليا عالقة مباشرة

بالسياسة ،وىذا مؤداه أف نظمـ الراوي إذا قصرنا موضوع روايتو عمى المجاؿ السياسي ،واذا تجاىمنا باقي
ٍ
مجاؿ ما لو ف ّككناه؛ لشعرنا أنو ال يعرؼ مف العموـ إال
المجاالت التي تحدث فييا ،فقد كاف يتحدث في كؿ
ٍ
معمومات ،و ٍ
أفكار ،حولو.
ذلؾ المجاؿ ،مف دقة ما جاء بو مف
دوما ،مف
واألمر ينسحب عمى باقي رواياتو كذلؾ ،فالسياسة مف المواضيع الركيزة الثابتة فيما يتناولو ً
سياسي في المقاـ األوؿ ،فبداياتو السياسية كانت ببعثتو إلى اليمف ضمف وفد دبموماسي
باب أنو رج ٌؿ
ّّ
ٍ
أيضا،
سعودي ،ثـ عممو وز ًا
ير ،وقد كاف رجؿ دولة مرموقًا ،وتنقؿ بيف العديد مف السفارات العربية والغربية ً
ميموما بقضايا شعبو وأمتو،
ممتزما،
كاتبا
وكاف
ً
عميدا لمسمؾ الدبموماسي العربي كذلؾ ،إضافةً إلى كونو ً
ً
ً
فتمؾ الصراعات التي تطحف آماؿ وطموحات الشباب العربي ،واألحزاب السياسية والجماعات الدينية ،التي

افر في شقة الحرية،
تحاوؿ السيطرة عمى عقوؿ أولئؾ الشباب وأدلجتيا عمى طريقتيا ،كاف ليا
ٌ
نصيب و ٌ
وكذلؾ السجف ،فقد أشار إلى ذلؾ الموضوع في شقة الحرية وفي العصفورية ،وانو لمف المواضيع السياسية
الساخنة ،ال سيما في ظؿ أنظمة االستبداد والقير العربي "دوف أف يستطرد في الوصؼ لعممو أف عبد

الرحمف منيؼ قد قاـ بذلؾ في "شرؽ المتوسط" 4ولـ يغب عنو اإلشارة إلى الحكومات العربية الديكتاتورية،
1

الرواٌةالموسوعٌة،ص .1
2
المرجعالسابق،ص.2
3
الرواٌةالموسوعٌة،ص .1
4
المرجعالسابق،ص.20
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والفساد المستشري في أوصاليا ،وقد كاف ىمو األوؿ واألخير ،ىو الوحدة العربية ،والنيوض بأمتو سواء في
روايتو شقة الحرية أو في العصفورية ،أما السياسة الدولية وموقفيا مف العرب ،وطريقة النظرة إلى الشعوب

العربية فكانت روايتو "دنسكو" قد آتت أُ ُكمَيا في توصيؼ ىذا الموضوع ،وفي "سبعة" تطرؽ إلى حياة قائد
سياسي وحكومي ليظير الفساد الكامف في أجيزة الدولة وأنظمتيا وأحزابيا السياسية ،وطرائؽ الحكـ الميكافيمية

بي ،حيث الغاية تبرر الوسيمة ميما كانت.
المستعاف بيا لدى
السياسي العر ّ
ّ
ٍ
ايات
ورغـ كؿ ما سبؽ فال يمكف
بحاؿ مف األحواؿ أف يتـ تصنيؼ روايات القصيبي ،عمى أنيا رو ٌ
سياسيةٌ خالصة ،فالسياسة كما سبؽ إحدى موضوعاتو ،ولكنيا ليست الموضوع الوحيد لديو.
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اب السياسية والجماعات الدينية9
المبحث األولُ 9
نقد األحز َ
نقد األحزاب السياسية9
أوًالُ 9
قموب األعراب ،منذ الزمف األوؿ وحتى بعثة الرسوؿ ووصيتو ليـ
تعددت الطرائؽ التي تختمؼ بيا
ُ
"دعوىا فَِإَّنيا م ْنتَِنةٌ" 1واألرض الخصبة لذلؾ دوما ىي عقوؿ الشباب ،فاألحزاب السياسية والدينية عمى ٍ
حد
َُ َ
ً
َ ُ
ٍ
المس آماؿ
تاح وسي ٌؿ إف
سواء ،تيدؼ أوًال
وبشكؿ عممي ،إلى الحشد والتنظير والتأطير ،وذلؾ األمر ُم ٌ
َ
الشباب ،والتي عبَّر عنيا الراوي في العصفورية وكأنو يصؼ حاؿ شباب شقة الحرية ،الذيف يمثموف الشاب

توجياتو "كنا نحمـ بواليات عربية متحدة وبجيش عربي واحد وبعمـ عربي واحد .كنا نحمـ
العربي بمختمؼ ّ
بي كرامتو .مجتمع ال يجرجرونؾ فيو إلى القسـ بال سبب .وال يحتجزونؾ بدوف
بمجتمع يحفظ لإلنساف العر ّ
تيمة .وال يعتقمونؾ بدوف أمر قضائي .كنا نريد أف نحيا مثؿ األمريكاف ،مف ناحية الحقوؽ والضمانات ال مف

كنا نحمـ بأف نركب السيارة مف المحيط وننطمؽ فال نقؼ إال في الخميج .ال يسألنا أحد عف
ناحية الثراءّ .
2
التأشيرة"...
يحاوؿ الراوي أف ُيجمؿ األوجاع التي يعاني منيا الوطف العربي الممزؽ ،وما يطمح إليو شبابو الحالـ
ٍ
"يحس يعقوب أنو يعيش،
مر العصور
المثقؼ ،خاصةً وىو يعيش في
وطف قد عانى مف الويالت عمى ّْ
ّ
األمة العربية التي عانت مف االستعمار كما لـ ِ
أمة أخرى عمى وجو األرض.
ً
تعاف ّ
أي ّ
شخصيا ،كؿ عذابات ّ
منذ الصميبييف ،وىجمات االستعمار عمى العرب لـ تنقطع 3"...وتمؾ األماني رفعتيا األحزاب كشعار ٍ
ات ليا،

وروجت إلى أنو لف يتـ ذلؾ إال مف خالليا -" :يا فؤاد! مف غير حزب
وأنيا تحمـ وتسعى إلى تحقيقيا،
ّ
األمة العربية مف أداء رسالتيا الخالدة .ال ُب ّد مف حزب رائد يتغمغؿ في كؿ مكاف مف
طميعي قائد لف تتم ّكف ّ

ويحركيا ،وفي الوقت المناسب يفرض الوحدة العربية ،يصير
الوطف العربي ،يعمّـ الجماىير ،وينظّميا،
ّ
4
درب مف
الكيانات القطرية في الدولة القومية الواحدة .كيؼ يمكف أف يتـ ىذا كمّو مف غير الحزب؟" وكأنو ٌ
المستحيؿ أف تتـ الوحدة العربية في آراء ىؤالء اليسارييف دوف أف يكونوا ىـ طميعتيا وقياداتيا ،وال يدروف أنيـ

بي ،حتى في داخؿ اليسار ذاتو.
جزٌء مف شؽ الصؼ العر ّ
وعرى بيا األحزاب
لقد تعرض الرو ُّ
ائي إلى العديد مف القضايا السياسية والحزبية في رواياتوّ ،
السياسية وأىدافيا المعمنة والفجوة ما بيف النظرية والتطبيؽ فيما كاف وسيكوف ،ولعؿ النصيب األكبر مما
سيتـ الحديث عنو في ىذا المبحث ،ستكوف ذخيرتو مف رواية شقة الحرية.

1

صحٌحالبخاري(،)4905ومسلم( .)2548
2
العصفورٌة،ص.53
3
شقةالحرٌة،ص.52
4
شقةالحرٌة،ص .77
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االنخراط في األحزاب والتنظير ليا9

بي إلى األحز ِ
اب السياسية ،مف جممة القضايا التي
لقد كانت الطريقة التي ينتمي بيا
الشباب العر ُّ
ُ
البعثي ينظّر لحزبو في المدرسة بيف طمبتو" :كاف فؤاد قد
تعرض ليا الروائي في رواياتو ،فيذا األستاذ محسف
ّ

المدرسيف البحرينييف القالئؿ في
سمع عف حزب البعث في المدرسة الثانوية .كاف األستاذ محسف مف
ّ
المدرسة .وكاف قد تمقى شيادتو الجامعية ،ومبادئ حزب البعث ،مف الجامعة األمريكية في بيروت .حاوؿ

يتوسـ فييـ النضج بالدخوؿ في عالـ البعث" 1فاألستاذ ُمحسف ينظّر عمى
األستاذ محسف إغراء الطمبة الذيف ّ
يدرس فييا ،وكأف التنظير لمحزب جزٌء مف
الطمبة الناضجيف لمدخوؿ في حزبو ،في داخؿ المدارس التي ّ
الميمة التدريسية لديو! "وكاف فؤاد مف بيف ىؤالء الطمبة .أعطاه األستاذ كتاب ميشيؿ عفمؽ" 2في سبيؿ

البعث"" 3ومع ذلؾ لـ يفيـ فؤاد شيًئا مف ذلؾ الكتاب ،لكنو في النياية انتمى لحزب البعث كما يوضح الراوي،
ليس ألف مبادئ الحزب تتفؽ وطموحاتو الوطنية والقومية؛ بؿ محاولةً منو إلرضاء الفتاة التي يحبيا" :يا
مؤمنا بيا
فؤاد! أال تؤمف بالوحدة ،أال تؤمف بالحرّية؟ أال تؤمف باالشتراكية؟ ىذه ىي مبادئ البعث .ما دمت
ً
ولكني
فأنت بعثي ،أدركت ذلؾ أـ لـ تدرؾ – .يا سعاد! أؤمف بالوحدة ألنيا تعني قياـ دولة عربية واحدةّ ... .

4
قائما ما بيف فؤاد وسعاد تارةً،
ال أفيـ ما ىي االشتراكية .كيؼ أؤمف بشيء ال أفيمو" وظؿ الجداؿ والنقاش ً
وبيف فؤاد وزمالء شقة الحرية تارةً أخرى ،حتى إنو في النياية أذعف لالشتراكية البعثية ألجؿ ٍ
قبمة مف سعاد!

ستنضـ إلى الحزب؟  -نعـ يا
"– ىؿ تحبني يا فؤاد؟  -نعـ يا سعاد – .قميا – .أحبؾ يا سعاد! – ىؿ
ّ
5
سعاد! وضاعا في القبمة الثانية".
ٍ
بساطة
إ ًذا فالحب المشروط ىو السبب النتماء فؤاد لمبعث وليس القناعة ،فقناعتو كانت تقوـ بكؿ
عمى اعتقاده اْلتي" :كانت األمور ،كما بدت لفؤاد وقتيا وكما تبدو لو اْلف ،ال تحتاج أكثر مف الجماىير

أي شيء يدخؿ بيف القائد وجنوده ،ميما كاف اسمو ،ىو بعثرة لمجيود ومضيعة
العربية وجماؿ عبد الناصرّ .
لموقت 6".فاألسمحة المنطقية قد فشمت معو وبجدارة ونجحت العاطفة!
وكذلؾ كاف انتماء فؤاد –الصوري المؤقت -لحركة القومييف العرب ،كاف بسبب الضغط عميو ،ولكف

تعرؼ عميو في إحدى الجمسات البعثية السرية ،ليتركا
ليس ىذه المرة مف سعاد بؿ مف صديقو ماجد ،الذي ّ
البعث معا ويتجو ماجد لحركة القومييف العرب ،ويحاوؿ محاو ٍ
لضـ فؤاد إلى حركتو "صرخ ماجد
الت مستميتة ّْ
ً
7
تقرر اْلف ".وبطبيعة الحاؿ القرار
بانفعاؿ - :ال يمكنؾ أف ّ
تتجنب القرار إلى األبد .آف األواف .ال ُب ّد أف ّ
الذي ينتظره ماجد مف فؤاد ،ىو الموافقة عمى االنتماء لحركة القومييف العرب ،بدعوى "إننا في الحركة نشعر
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نحس أف الزخـ الجماىيري بدأ يضعؼ".
ّ
أف الوحدة أصبحت في خطر .كؿ المسيرة الوحدوية في خطرّ .
ففؤاد بالنسبة لماجد ولقيادة الحركة ىو مركب النجاة!

1

وال يتـ ذلؾ االنتماء إال بإحدى وسائؿ اإلقناع لدى المنظّريف ،وىي القياـ عمى أنقاض اْلخريف

والتسفيو منيـ ،وتقميؿ قيمتيـ" :جماؿ عبد الناصر زعيـ سياسي عظيـ .ولكنو زعيـ بال رؤية .بال أيديولوجية.

باقيا .عواطؼ الجماىير ال تدوـ .ما
مف دوف حزب كالبعث العربي االشتراكي لف يستطيع أف يحقؽ ً
شيئا ً
2
يدوـ ىو التنظيـ الحزبي".
"تصدؽ أف البعثييف
يوما ما،
ّ
وىا ىو ماجد يقمؿ مف قيمة حزب البعث الذي كاف أحد أعضائو ً
3
أصبحوا اْلف أعداء الوحدة وأعدى أعداء جماؿ عبد الناصر؟"
يبدو أف الحزبييف ال يعدموف الوسيمة لمتقميؿ مف قيمة اْلخريف ،في سبيؿ إقناع أحد المستيدفيف

لينتمي لحزبيـ ،بؿ ويرفعوف مف شأنو لدرجة كبيرة حتى ينتمي لمحزب ،فسياسة "تكبير الرأس" ىي سياسة
ٍ
بشكؿ أكبر مما ىـ عميو ،وىذا نعيشو
تقدير لذواتيـ
ًا
األحزاب كميا لمسيطرة عمى عقوؿ الوافديف ،واعطائيـ
إبداعيا
يجا
ً
اقعا في الحياة العممية ،وليس في الخياؿ الروائي فحسب ،كما قد يظف القارئ ،فالقصيبي يقدـ مز ً
و ً

قائما عم ى المزج بيف الرواية السياسية الواقعية ،والتخييؿ السياسي إليصاؿ الفكرة "ويمكف التمييز نقديا بيف
ً
الرواية السياسية و التخييؿ السياسي ،فإذا كانت الرواية السياسية تقدـ األحداث كما ىي في الواقع بطريقة
مباشرة أو عبر المرآة الجدلية لتصوير فظاعة ىذا الواقع وفظاظتو المأساوية باستعماؿ أسموب سردي تقريري
يقترب مف أسموب األطروحة الشعارية أو أسموب الروايات اإليديولوجية الحرفية ذات البرامج السياسية لقراءة

الواقع الراىف المتردي عمى جميع المستويات ،فإف التخييؿ السياسي يتعامؿ مع المادة السياسية مف خالؿ

األقنعة الرمزية و االست عارية ،أي بطريقة غير مباشرة متكئا في ذلؾ عمى التاريخ و استنطاؽ التراث و
الموروث الشعبي و صيغو المغوية و األسموبية ،مستيدفا بذلؾ الحوارية و اإلسقاط والتماثؿ بيف الماضي و

4
سياسي يسبقو التوصيؼ القائـ عمى الواقع والخياؿ
نقد
ّّ
الحاضر ".فما قدمو القصيبي في ىذا المجاؿ ،ىو ٌ
في ٍ
آف واحد.

المسيَّرة9
العقول الحزبية ُ
ِ
ٍ
سياسي ما ،يصبح الشخص المنتمي مرآةً لذلؾ الحزب ،مف حيث طريقة
لحزب
االنتماء
بمجرد
ٍّ
الحوار ،واألفكار ،وحتى األشكاؿ ،وتعطيؿ الفكر ،وترؾ المنظومة الحزبية تسير كؿ شيء ،وما عمى المنتمي
أصال!
إال الطاعة وأف ينفذ ثـ يناقش ،وفي حاالت ال يناقش ً
يسعى ِ
الم َح َّز ِب وماضيو ،لتتـ عممية إجرائية في عقمو،
المحّْزبوف إلى بت الصمة ما بيف الشخص ُ
ُ
فحواىا ،طرد الماضي بما فيو مف آراء وأفكار ،واإلحالؿ الجديد لمرؤية الحزبية التامة ،وذلؾ بدعوى الطبقية
1
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مثال " -احذر! احذر يا فؤاد أف تترؾ جذورؾ الطبقية تتسمّؿ إلى تفكيرؾ .المثقفّوف الشرفاء يستطيعوف تجاوز
ً
1
المحتذى بو "تولستوي ،واألستاذ مشيؿ
الطبقة ،واالنتماء الطبقي .كما فعؿ تولستوي ،واألستاذ ".والمثاؿ ُ
عفمؽ" وذلؾ معناه تغير القدوة التي كاف يتخذىا اإلنساف لتصبح قادة األحزاب واْلباء الروحييف لتمؾ

األحزاب.

وسمب اإلرادة الشخصية مف مقتضيات العمؿ الحزبي ""شبمي"؟ ما ىذا االسـ؟ أال أستطيع اختيار
ُ
2
منيي وال نقاش
اسمي بنفسي؟  -ال .ىذا اسمؾ .انتيى الموضوع .عميؾ أف تتعود االنضباط" فالموضوع
ّّ
فشيئا ،يستمرئ العقؿ الحزبي ذلؾ ،وخير ٍ
مثاؿ
شيئا ً
فيو ،وحرية االختيار مسموبة ،واالنضباط واجب ،وىكذا ً
ُ
تحوؿ إلى كائف حزبي ،أقصد حركي ،فقد القدرة حتى عمى االنفعاؿ .لو قالت الحركة:
عمى ذلؾ ":ماجد ّ
"اضربوا االنفصاؿ" ،لصرخ ماجد "اضربوا االنفصاؿ" لو قالت الحركة" :ال يجوز استخداـ القوة" لخرج في

تحوؿ إلى أيديولوجية بشرية تنازلت عف حقّيا في التفكير
الشارع ييتؼ في مظاىرة "ال يجوز استخداـ القوة"ّ .
واالنتقاد واالحتجاج" 3كاف ذلؾ في حركة القومييف العرب ،وليس معنى ذلؾ أف يختمؼ عنو حزب البعث أو

حتى حركة اإلخواف في األيديولوجية المتبعة في السيطرة عمى عقوؿ األتباع ،ورغـ ذلؾ تظؿ بعض
االستفسارات في عقوؿ المتحزبيف ،تتعمؽ بما لـ يستطيعوا تجاوزه مف القضايا المصيرية والديف ىو الجزء

األىـ مف تمؾ القضايا "ثـ قاؿ يعقوب اف لديو أسئمة عف عالقة الحزب باألدياف وانو يود طرحيا في

4

خبير في الموضوع"
شخصيا ليس ًا
االجتماع القادـ .قاؿ "رامز" اف االجتماعات ال تناقش مسائؿ فمسفية ،وأنو
ً
فالديف أصبح بالنسبة لو فمسفة ليس مكانيا االجتماعات الحزبية ،ولكف يبدو أف المساحة التثقيفية التي منحيا
الحزب لقائد المجموعة "رامز" ال تسعفو لمثؿ ىذا النقاش واإلجابة عمى تساؤ ٍ
الت ربما تزعزع مف مكانة الحزب

في نفس يعقوب ،فيضطر إلى االستعانة بصاحب ٍ
حجة ولساف ،ليقنع يعقوب.

الحزب في حياة أعضائو حتى إنو يغير معاني النشوة لدييـ ،فيذا يعقوب "لـ يشعر خالؿ
يتدخ ُؿ
ُ
سنيف حياتو الماضية بنشوة غامرة عارمة كالتي تتممكو وىو يغادر مكاف االجتماع ويبدأ روتيف التحقؽ مف
ٍ
مرحمة أشد خطورة "ىذه روعة العمؿ الثوري! ىنا الفرؽ بيف
عدـ المطاردة"  5ليتطور األمر مف ذلؾ إلى
القصائد والقنابؿ ،بيف الكممات والطمقات ،بيف الشعب األعزؿ والشعب المسمح .زجاجة عادية ،وكمية صغيرة

مف البنزيف ،وتشب النار .وتشعؿ دبابة أو عربة مصفحة أو بناية" 6فقد تممؾ الحزب عمى ىؤالء عقوليـ،

صيروا التفكير البريء بالوطف الواحد ،إلى دمار وقتؿ ونار وارىاب ،ميما كانت الوسيمة ،استخدموىا
حتى ّ
ٍ
لدرجة أشد خطورة مما قبؿ "في نياية االجتماع
بدوف أي اعتبارات ،ليزيد التطرؼ الفكري لدى ىؤالء المنتميف
استفسر يعقوب مف "رامز" عف القنابؿ الحقيقية ومتى يتعمموف صنعيا 7".وتزيد النشوة لدى يعقوب مع أوؿ
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ٍ
ميمة يقوـ بيا "كانت ىذه ميمتو الحزبية األولى ،توزيع منشور يديف اإلقطاع الذي عاد إلى الريؼ رغـ
االصالح الزراعي  1"...وبدأ يرسـ سيناريوىات متعددة في ذىنو ،لِما سيترتب عمى تمؾ المنشورات مف

تصور ماذا
انتصارات لممسحوقيف ،ومف طعنات لمدولة "وجد يعقوب صعوبة بالغة في النوـ بعد عودتو.
ّ
سيحدث عندما يجيء الصباح ،وتزدحـ المناطؽ وتُكتشؼ المناشير" 2ويمضي الراوي يبيف بكؿ دقة وواقعية
الحالة التي كاف عمييا يعقوب فترة انتمائو لمحزب "كمما ازداد الخطر ازداد شعور يعقوب بالسعادة .متى
تجيء ساعة القنابؿ؟ أو عمى األقؿ ساعة "المولوتوؼ"؟" 3ويبيف الراوي في العصفورية أف مف ينتمي لمحزب

في ٍ
وكرس حياتو كمّيا لمعمؿ الحزبي"
سف متقدمة مف عمره فإنو يعيش ألجمو فقطَّ :
"تشرب مبادئ الحزب ّ
ِ
ِ
فعال مع برىاف
ص
لمدولة عمى حساب الحزب ،إف تقمد مقاليدىا ،وىذا ما حدث ً
فال ُيتوقع مف مثؿ ىذا أف ُيخم َ

4

سرور الذي تحدث عنو الراوي في العصفورية.

رؤى وخالفات9
ً
ال يستقيـ األمر ألي ٍ
حزب دوف أف يسفّو مف غيره ،ويرى في نفسو األفضمية والبديؿ األكثر مناسبةً
ُ
عمى الساحة ،وال يمكف أف يكوف لو مكاف ،دوف أف يكوف مختمفًا عف اْلخريف ،واال فما مبرر وجوده؟! وىذا
مف جممة ما تعرض لو القصيبي في رواياتو ضمف نقده لتمؾ األحزاب -" .لقد انضممت خالؿ عطمة
الصيؼ إلى حركة القومييف العرب – .ما ىذه المفاجأة؟  -وجدت عندىـ ما افتقدتو لدى البعث؟  -عند

القومييف العرب؟! – نعـ – .ىؿ نسيت كـ ُكّنا ،في فترتنا البعثية ،نسخر مف ىتافاتيـ" :دـ! حديد! نار!" كنا
نسمييـ جماعة "الشيش كباب" .ىؿ نسيت؟  -البعثيوف ال يطيقوف منافسة مف أحد 5".ماجد يمثؿ حركتو التي
ّ
ينتمي إلييا ،وقد أصبح أحد قادتيا القطرييف فيما بعد ،يترؾ البعث الذي كاف ينتمي إليو ،ويذىب لمحركة
ٍ
بشكؿ تاـ ،وتصبح لساف حالو ،ثـ ينتقد الحركة التي كاف ينتمي
التي كاف يسخر منيا ،فيغير وجيتو الفكرية
إلييا ،وىذا عبد الرؤوؼ اإلخواني يناكؼ فؤاد 6ىذا يدافع عف اإلخواف ،ويتقمد اإلسالـ ،وينتقد عبد الناصر،
وذلؾ يدافع عف عبد الناصر ويرفع مف شأنو .قاسـ يستمر عمى مبدئو ومنيجو الذي ارتضاه حيث رفضو

رد ماجد
لجميع األحزاب ،بؿ ويعتبرىا متآمرة " -أال ّ
تمالف الثرثرة عف السياسة واألحزاب؟! أال تشبعاف؟! ّ
البنيات أـ السيارات؟  -أليس ىذا أحسف مف التآمر؟  -تآمر؟! مف الذي
بغيظ - :ماذا تريدنا أف نبحث؟ ّ
يتآمر؟  -أنتما! فؤاد يتآمر عمى حكومة البحريف .وأنت تتآمر عمى حكومة السعودية 7".إال أنو مع ذلؾ ال
قوميا تجاه أمتو ،ويالحؽ مم ّذاتو وتجارتو الرابحة ،ويترؾ السياسة لمحكاـ الذيف كانوا فحسب ،فيـ
ىما ً
يممؾ ً
ِ
بالنسبة لو أعمـ بشؤوف البالد مف غيرىـ ،ويكؼ عف نفسو عناء التفكير في السياسة مف األساس .أما فؤاد

احد في النياية واف اختمفت الشكميات
فقد جرب وأيقف أنو ال خالؼ بيف تمؾ األحزاب والحركات ،وكميـ و ٌ
1
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احمر وجو ماجد ،ولـ يجب .وضحؾ فؤاد - :عادت
تسموف األعضاء رفاؽ؟
ّ
"أخبرني زميؿ مف الحركة؟ أال ّ
1
حية في ذىني .أنا ال أصمح لالنضباط الحزبي– .
حميمة إلى عادتيا القديمة" ".ال تزاؿ تجربتي مع البعث ّ

قمت لؾ اننا ال نعتبر أنفسنا حزًبا .نحف حركة – .ىذا فرؽ شكمي في التسمية 2".اعتبر نفسو ناصريِّا لكنو في
النياية تخمَّى عف كؿ ذلؾ ،بعدما انيارت الوحدة العربية .وغيره يرى في عبد الناصر برجوازي "يا أستاذ
صبحي! ال تبدأ الحديث عف جماؿ عبد الناصر! أنت تعرؼ شعوري نحوه -.وأنت تعرؼ شعوري نحوه.

كبيرا 3".فيذا األستاذ صبحي المعيد ينتقد عبد الناصر
ُم ّ
جرد برجوازي صغير يحاوؿ أف يصبح برجوازًيا ً
ويعتبره ديكتاتورًيا متسمطًا 4ويعطي اإلمامة واأللوىية لماركس وفرويد ،ويقدـ االشتراكية الشيوعية عمى أي

ٍ
ديف آخر ،ويعتبر أف النظرية الماركسية ستزيؿ الرأسمالييف وتحؿ محميـ الشعب ،وعندما يواجيو يعقوب
باالتحاد السوفييتي والحكـ الحزبي المسيطر ىناؾ ،يتعمؿ بأف تمؾ مرحمة مؤقتة ،وأنيا مجرد خطوة نحو

الطريؽ إلى الشيوعية الحقيقية! 5وىذا بالضبط رد برىاف سرور عمى البروفسور في العصفورية ،عندما وجد
شكميات مؤقتةٌ حتى تنتيي
األخير أف حزب االنطالقة يسيطر عمى كؿ مقاليد الحكـ في الدولة ،فتعمؿ أنيا
ٌ
ُ
6
الترتيبات الدستورية .وعندما يواجو يعقوب األستاذ صبحي ،بمجازر ستاليف ،يعتبرىا تجاوزات فردية! تمؾ
تناقضات كبيرة ،يظيرىا الراوي مف خالؿ الحوار؛ ليبيف العقمية الحزبية عمى أصوليا ،ويفضح رؤيتيا

المنغمقة عمى نفسيا ،والتي تدعي التقدمية واالنفتاح .أما العامؿ المشترؾ بيف االشتراكية والوجودية بالنسبة

لمراوي في شقة الحرية ،فيو أنيما غير واضحات ،وغير مفيومات "أعطاه األستاذ كتاب ميشيؿ عفمؽ "في
شيئا  - ...ولكف ما ىي االشتراكية؟ قرأت
سبيؿ البعث" غير أف فؤاد لـ يتمكف مف إكمالو .ولـ يكد يفيـ منو ً
7
"ولكني ال أفيـ ما ىي االشتراكية .كيؼ أؤمف
اضحا لالشتراكية"
ّ
بعض كتابات األستاذ ولـ أجد فييا تعريفًا و ً
بشيء ال أفيمو"" 8يسألو عبد الرؤوؼ - :ىؿ تستطيع أف تشرح لي الوجودية باختصار؟ لقد قرأت كؿ ما كتبو

9
جيدا بيف كال الفكرتيف ،ويدرؾ األساس
أنيس منصور عنيا ولـ أفيـ ً
شيئا" في الواقع أف الراوي يعي الفرؽ ً
دائما ىناؾ حمقات مفرغة في كمييما ،يحاوؿ المنظروف
الذي تقوـ عميو ً
كال مف الماركسية والوجودية ،لكف ً

مبكرا ،ويكفي اإلشارة إلى واحدة مف أىـ الحمقات التي
تأخيرىا عف أذىاف المنظر عمييـ ،حتى ال ينفروا منيا ً
تُعري التجمعات السياسية ،وىي االنسالخ مف الديف ،وتمؾ كانت المشكمة األساسية بالنسبة لفؤاد وزمالئو،

عالقة األحزاب بالديف.

فساد األحزاب واليوةُ بين النظرية والتطبيق9
ُ

1

شقةالحرٌة،ص.220
2
شقةالحرٌة،ص.270
3
شقةالحرٌة،ص.97
4
شقةالحرٌة،ص.97
5
انظرشقةالحرٌة،ص .96
6
العصفورٌة،ص .238
7
شقةالحرٌة،ص .78
8
شقةالحرٌة،ص.78
9
شقةالحرٌة،ص.163
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لكؿ ٍ
حزب مبادؤه ونظرياتو ،التي انطمؽ لتطبيقيا في المجتمعات التي ينشأ فييا ،وتكوف في مجمميا
لمنيوض باألمة العربية ،ووحدتيا ،وتحرير فمسطيف ،وعدالة التوزيع ،والشراكة السياسية ،والتخمص مف الظمـ
واإلقطاع ،والرأسمالية ،والفساد ،ونيب الخيرات ،والقير السياسي ،والتخمؼ والرجعية ،وما إلى ذلؾ مف
الشعارات الرائدة الرائعة ،ولمقصيبي رأيو المختمؼ في حقيقة تمؾ الشعارات المرفوعة ،ومدى تطبيقيا عمى

تمر بمأزؽ
أرض الواقع ،وبثّيا بيف الجماىير ،وذلؾ و ٌ
اضح ٌ
وبيف مف خالؿ رواياتو" :وكانت عالقتو بالحزب ّ
يسبب لو الكثير مف
بعد مأزؽ .ال يزاؿ فؤاد يؤمف بمبادئ الحزب النظريةّ ،إال أف واقع الممارسة الحزبية ّ

1
وقؼ عمييا ،تتصرؼ فيو كما
مثال،
القمؽ ".وذلؾ القمؽ مف نوا ٍح عدة ،فقيادة األحزاب ً
تشعر وكأف الحزب ٌ
ُ
إرث أُسري ،ال يمكف التخمي عنو ٍ
بحاؿ مف األحواؿ ،واتباع كافة الطرؽ لممحافظة عميو "حضرة
تشاء وكأنو ٌ َ
عفوا؟! – سوؼ يرشح
الرئيس! بمغني أنو سوؼ تكوف ىناؾ الئحة انتخابية أخرى ىذه السنة .قمت بذىوؿً - :

عضو نفسو لرئاسة الحزب ومعو الئحة منفصمة عف الئحتنا – .مف ىو؟  -رزؽ البندورة .رزؽ البندورة؟!

غرتو الشيادة الجامعية؟  2"...ثارت ثائرة رئيس الحزب عندما
ىذه نياية العالـ! الفالح القذر ابف القذر! ىؿ ّ
منافس لو ،ثـ تبدأ عممية التخطيط والتدبير لالنتياء مف ىذا الطارئ غير المعيود،
وو ِج َد
ٌ
اقتربت االنتخاباتُ ،

ولو يا معالي الوزير! ح ّذرتو عشرات المرات – .ولـ
" -أال تعتقد أننا يجب أف نح ّذره مف ّ
مغبة أعمالو؟ ّ -
يتراجع ابف الحراـ؟  -لـ يتراجع – .وماذا نفعؿ اْلف – .اترؾ الموضوع لي – .ماذا تنوي أف تفعؿ؟  -عند

حسنا؟  -وىي،
حسنا؟  -ويصمحيا عند إفراـ أبو الزوؽ ،عضو الجيازً – .
رزؽ سيارة بيجو نصؼ عمرً – .
عمي
اْلف ،عند إفراـ إلجراء تصميحات شاممة – .سعيد! برافو! برافو! قؿ إلفراـ أف رزؽ البندورة محسوب ّ

 3"...حو ٌار أشبو ما يكوف بحوار قطّاع الطرؽ ،والعصابات والمافيا ،يدور بيف رئيس حزب ومساعده،
ٍ
منافس نوى أف يترشح لرئاسة الحزب في الدورة االنتخابية اْلتية ،فكاف جزاؤه الموت بكؿ
لمتخمص مف
بساطة.

"وربما يبرز في الوسط الحزبي السيما في الكادر المتقدـ َم ْف يرفض رمزية شخص ما ،وعندىا تبدأ
حممة تصفيات في الوسط المتقدـ لمحزب بدعوى الخيانة لممبادئ والمؤامرة" 4ولـ يتوقؼ األمر لدى ىذا الزعيـ

الحزبي عمى قتؿ منافسو عمى رئاسة الحزب وحسب ،بؿ قتؿ مف قبمو أخاه" -لـ تكف الزعامة تيمني .حقيقة

يييئ أخي األكبر لمزعامة ،ولـ يزعجني ذلؾ – ...ومات المرحوـ أخوؾ – .قتؿ
األمر أف المرحوـ أبي كاف ّ
غما عنؾ ،ولي العيد – .ىذا ما حدث 5".وتعدى األمر
في – ..أعرؼ الظروؼ .مأساة! وأصبحت أنت ،ر ً
طائفيا وعشائرًيا بامتياز! "أعمف أميف الصندوؽ ،بولص مصاري ،أف الخزانة مميئة
التصفية ليصبح الحزب
ً
بتبرعات أنصار الحزب .قرر المكتب السياسي زيادة  %25عمى المخصصات التي تدفع لعوائؿ الطائفة،

1

شقةالحرٌة،ص .132
2
سبعة،ص.310
3
سبعة،ص.311
4
خلٌلالربٌعً،االزدواجٌةفًسلوكاألحزابالسٌاسٌة،مإسسةمداركلدراسةآلٌاتالرقًالفكري،
http://www.madarik.net/mag2/2.htm
5
سبعة،ص .319
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أعني عوائؿ الحزب المحتاجة"" 1نصؼ دخمي ورّبما أكثر ،يذىب إلى العشيرة  ...وما قيمة اإلنساف بال
وصمت إليو لوال العشيرة؟ ىؿ كاف بوسعي أف أبقى في موقعي
عشيرة؟ ىؿ كاف بوسعي أف أصؿ إلى ما
ّ

الحالي لوال العشيرة؟" 2والدخؿ المقصود ىنا ،ىو دخؿ الحزب كما تبيف أعاله "وتنتيي األحزاب السياسية في

ممارستيا ىذه إلى الدكتاتورية ،التي تكوف عامالً مف عوامؿ ىدـ الحزب واختزالو بالقائد أو القيادة وأحياناً
تتحوؿ ىذه القيادة إلى قيادة عشائرية أو طائفية وأحياناً عائمية تبعاً لقوة شخصية الزعيـ"

3

وتبعا لممتغيرات التي تفرضيا تمؾ المصالح ،تصبح المبادئ
تتغير مبادئ األحزاب بتغير المصالحً ،
ٍ
سطور في مصاحؼ تمؾ األحزاب ودساتيرىا المعطمة ،فعبد الناصر االشتراكي الذي يحاوؿ توحيد
مجرد

سببا يدعـ عبد الناصر لتحقيؽ
األمة العربية كاف حزب البعث مف خمفو ييدؼ لذات اليدؼ ،بؿ ويعتبر نفسو ً
المتحدة ح ّؿ حزب البعث
تمؾ الوحدة ،يخالؼ رغبتو في السر ويطبقيا في العمف! "مع قياـ الجميورية العربية
ّ

في سوريا نفسو نزوًال عند رغبة جماؿ عبد الناصر الذي اشترط ح ّؿ األحزاب .توقع فؤاد أف تنتيي المقاءات
الحزبية بصفة تمقائية .إال أف ىذه المقاءات لـ تتأثر عمى أي نحو بقرار ح ّؿ الحزب .سأؿ سعاد - :لقد ح ّؿ

تماما .ال تنس أف الحزب ىو
الحزب نفسو فمماذا نواصؿ اجتماعاتنا ىنا؟  – ...الوضع في سوريا يختمؼ ً
الذي سمّمو مقاليد سوريا .نحف الذيف عمّمنا الجماىير الوحدة .نحف الذيف طالبنا بالوحدة الفورية .سوؼ يكوف
ىو رئيس الدولة أما القيادة الفكرية والسياسية فسوؼ تكوف لنا".

4

حتى حركة القومييف العرب كانت تعتمد ذات السياسة التي يتبعيا البعث" ،كما تبيَّف لفؤاد أف الحركة

عاجال ،بأولويات جماؿ عبد الناصر.
آجال أو
ً
رغـ اندفاعيا الناصري الواضح ليا أولوياتيا التي ستصطدـً ،

قدـ
المد الناصري فبيا ونعمت .وا ّال فستُ ّ
السمطة! فتّش عف السمطة! إذا وصمت الحركة إلى السمطة مع ّ
5
مختفيا في المداوالت".
اعتبارات السمطة عمى الوالء الناصري .لـ يقؿ أحد ىذا الكالـ صراحة ولكنو كاف
ً
وحتى جماؿ عبد الناصر ذاتو وما ينادي بو مف شعارات ،لـ تجد مكانيا في واقع الممارسة السمطوية لو،

كما وكيفًا عمى االتحاد االشتراكي
معروؼ عنو
وسبب إيراد ذلؾ ىنا؛ أف عبد الناصر كما ىو
ٌ
ٌ
محسوب ً
تغير الظمـ
العربي ،فالرجؿ يسار ّّ
البراقة لـ ّ
ي بامتياز" .عممتو إقامتو في مصر أف الشعارات الناصرية ّ

تغير منذ أياـ الممكية؟ باستثناء مصادرة بعض األراضي
االجتماعي الرىيب الذي رآه بعينيو .ما الذي ّ
يتغير شيء .نشأت طبقة
الزراعية ألسباب سياسية بحتة استيدفت تقميـ أظافر الطبقة اإلقطاعية القديمة ،لـ ّ
6
جدا أف تكوف أشرس فما الذي
جديدة حاكمة مف الضباط ،أسوأ مف الطبقة القديمة وأشرس"...
طبيعي ً
ٌ
ٍ
بشعبية َّ
قؿ نظيرىا في األوساط العربية في
ينتظره الشعب مف حكـ الضباط والعسكر؟! لقد تمتع عبد الناصر

العصر الحديث وحتى عصرنا ىذا" .بطبيعة الحاؿ ،تتمحور األحزاب السياسية في العديد مف األنظمة

تطبؽ
الديمقراطية –ظاىرًيا -حوؿ القادة أصحاب الكاريزما ،أو مجموعة صغيرة مف النخبة الحاكمة ،وىي ّ
1

سبعة،ص.310
2
سبعة،ص.312
3
االزدواجٌةفًسلوكاألحزاب،س.ذ.
4
سبعة،ص.90
5
سبعة،ص.435
6
سبعة،ص.195
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ٍ
متطورة بما فييا الكفاية" 1واستمرار تمؾ السياسات مقتضاىا التخمي عما ىو
سياسات غير
في أغمب األحياف
ّ
ظاىر ،مف الشعارات ،وحموؿ الديكتاتورية محؿ الديمقراطية "وبغض النظر عف التبايف في المفردات ذات
الداللة عمى المشاركة وعدـ التفرد في العمؿ الحزبي كالشورى والديمقراطية والالمركزية وغيرىا فإف الممارسة

العممية تنتيي إلى الدكتاتورية مف خالؿ شخصنة القرار في أغمب األحزاب 2".لقد تحوؿ عبد الناصر بفعؿ

خطاباتو وتنظير اإلعالـ لو إلى ٍ
رمز لمشعوب العربية قاطبةً "تدور أغمب األحزاب ذات الطبيعة الدكتاتورية
في القيادة حوؿ مفيوـ (الرمز) الذي يشكؿ عمودا ميما مف أعمدة الدكتاتورية حتى واف انتخب بالطريقة

الديمقراطية 3".وىذا حاص ٌؿ لدى األحزاب السياسية بشكؿ عاـ ولـ يتوقؼ عمى األحزاب التي ارتقت لسدة
الحكـ بأي طريقة كانت" .والقيادة الجماعية التي تتباىى بيا الحركة قد توجد في أذىاف أتباعيا ولكنيا ال

توجد في الواقع .في نياية المطاؼ ،يتّخذ "الحكيـ" الدكتور جورج حبش ،كؿ الق اررات الرئيسية .الروح
الديموقراطية التي تتغنى بيا الحركة ال توجد" 4وحتى العممية الديمقراطية بالنسبة لمراوي فإنيا تختمؼ عما ىو
ٍ
ٍ
حزب بعينو "خرج فؤاد مف التجربتيف بشعور متناقض نحو
بشكؿ عاـ ودوف أف تتوقؼ عمى
شائع عنيا
االنتخابات ونحو الديموقراطية بشكؿ عاـ 5".لماذا ىذا الشعور المختمؼ بالنسبة لفؤاد؟ بكؿ بساطة ألف

المشارؾ في العممية الديمقراطية -االنتخابات عمى سبيؿ المثاؿ -ىو ديكتاتوري في أصؿ تكوينو ،وكي يفوز

"تحولت شقة ّبراؾ النافي إلى غرفة عمميات ،توضع فييا
سيتبع األسموب الذي يراه
ً
مناسبا لمفوز ميما كافّ .
االستراتيجية وترسـ التكتيكات .كانت الحممة مميئة باألساليب الميكافيمية ،الوعود والوعيد واإلشاعات ،وحتّى
المغرضة 6".فبالنسبة لو يتساءؿ عف األسباب التي أدت بأقميات مؤطرة إلى فرض مرشحييا عمى
األكاذيب ُ

تـ كؿ ىذا عف طريؽ ديموقراطي،
الغالبية –المتعممة -غير المؤطرة وغير الميتمة بالسياسة
ً
أصال! "و ّ
السري .ىؿ الديموقراطية ،إذف ،مجرد تغميؼ ذكي لسيطرة األقمية الحزبية؟ واذا كاف
باالنتخابات ،وباالقتراع ّ
باإلمكاف تضميؿ الصفوة العربية مف الطالب المثقفيف بإطالؽ اإلشاعات الكاذبة عف ىذا المرشح أو ذاؾ،

األمية؟"
ألف يكوف مف األسيؿ خداع الجماىير العربية ّ

7

إ ًذا ،يمكف أف تكوف بعض مالمح قمؽ فؤاد ،مف الممارسات الحزبية قد تبدت في شقة الحرية ،والتي

ال يمكف حصر جميعيا لضيؽ الحيز ،وال يعني ذلؾ المرور عف تجربة بروفسور العصفورية العممية في ذات

المجاؿ ،فقد التقى في معتقؿ صالح الديف المنصور بالمناضؿ الحزبي الشاب برىاف سرور ،والذي تـ
اعتقالو بتيمة التحريض عمى قمب نظاـ الحكـ ،وقد كاف ينتمي لحزب االنطالقة كما يخبرنا الراوي ،وأنو

وكرس حياتو لمعمؿ الحزبي ،أُعجب بو البروفسور؛ لصفاء تفكيره ووضوح رؤيتو،
انضـ لمحزب منذ صغرهّ ،

1

نورمكٌلً،وسٌفاكور أشٌاغابور،األحزابالسٌاسٌةوالدٌمقراطٌةمنالناحٌتٌنالنظرٌةوالعملٌة،المعهدالدٌمقراطًالوطنً،ص.7
2
االزدواجٌةفًسلوكاألحزابالسٌاسٌة.
3
المرجعالسابق،نفسه.
4
شقةالحرٌة،ص.435
5
شقةالحرٌة،ص.398
6
شقةالحرٌة،ص.398-397
7
شقةالحرٌة،ص.398
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وقوة منطقو ،وطالقة لسانو ،ال سيما وأنو كاف يسخر مف الحكـ العسكري ،ويرى أف خالص األمة العربية ال
يتـ إال عف طريؽ حزبو ،فيو يممؾ النظرية المتكاممة ،ويعرؼ الطريؽ إلى فمسطيف.

بتمؾ الصفات والمعمومات شعر البروفسور أف الشاب برىاف ،ىو أمؿ األمة العربية الضائع ،ففاوض

ٍ
نقاش استمر شيريف في ريو دي
صالح الديف المنصور عميو ،فأطمقو األخير مقابؿ  50مميوف دوالر ،وبعد
جينيرو ،قرر البروفسور أف حزب االنطالقة ىو السبيؿ إلى الوحدة العربية ،والقضاء عمى إسرائيؿ ،اتفؽ

البروفسور مع برىاف "أف يكوف حزب االنطالقة ىو الطميعة .الطميعة فقط ،ثـ نفسح المجاؿ لديمقراطية
كاممة .أقسـ لي عمى المصحؼ أنو ال يطمع في الحكـ .ال لنفسو .وال لحزبو .أقسـ لي أنو سوؼ تكوف ىناؾ

انتخابات نزيية 1".كانت تمؾ الوعود التي يمقييا برىاف سرور عمى مسامع البروفسور ،ويعده ّْ
ويمنيو بيا ،ىي
ذات الوعود التي كاف يطمقيا أبطاؿ القومية العربية ،والقادة الثوار ،والذيف تحولوا فيما بعد إلى ديكتاتورييف

ميكافيمييف ،حنثوا بالقسـ المعظّـ بمجرد أف ذاقوا شيوة السمطة والجاه ،وذاتيا الوعود التي يطمقيا األبطاؿ
الديمقراطيوف في انتخاباتيـ النزيية ،لتتحوؿ فيما بعد إلى شعار ٍ
ات عمى ور ٍ
ؽ باىت الموف عمى جدراف

الشوارع ،بعد انتياء الحممة االنتخابية .دفع البروفسور  500مميوف دوالر لبرىاف ليبدأ في التخطيط وتنفيذ
الثورة ،ليتعجب الحكيـ " -نص مميار دوالر؟! – أي نعـ! الثورات باىظة التكاليؼ ،يا نطاسي .ىناؾ رواتب

الكوادر .وثمف األسمحة .والمخصصات التي تدفع لمعماؿ المضربيف .والمصاريؼ اإلعالمية .ونفقات مف كؿ
نوع ال تخطر ببالؾ 2".وبكؿ تأكيد القصديةُ متحققةٌ في كؿ ٍ
كممة مف روايات القصيبي ،فالتعجب مف الحكيـ،

يحدث مف ثورات في أرجاء ىذا العالـ ،وال سيما الوطف العربي
عفوا؛ وانما ليبيف الراوي أف غالبية ما
ُ
لـ يرد ً
الممزؽ ،ليس الغرض منيا في المقاـ األوؿ الوطف ،وأف الثورات التي تُنجز في ٍ
وقت قصير ،ممولةٌ مف جية
ٍ
قرف ما ،تُريح الييمنة االستعمارية الجديدة في الوصوؿ إلى ٍّ
أوسط جديد ،أو لصفقة ٍ
حؿ
ما ،إما لغرض شرؽ

ب وجيات النظر ،ويطيؿ أمد إسرائيؿ ،والمد األجنبي في األرض العربية ،بخالؼ ما ييدؼ إليو
قر ُ
ُي ّ
ٍ
نتيجة فحواىا ،أنو ال يوجد
البروفسور ،مف تمويؿ لتمؾ الثورات ،وىذا األمر يفضي وعمى مراد الراوي إلى

انتياء ،وما األوطاف إال مطيةً لتمؾ األحزاب.
حزب يعمؿ إال لمصمحتو
ٌ
ابتداء و ً
ً
وبطبيعة الحاؿ فإف جماىير ،كجماىير األمة العربية ،تعاني مف الظمـ والقير واالستبداد السياسي
وغير ذلؾ مف األلواف السوداوية التي تعيشيا الشعوب العربية ،سيستجيبوف طوعا وبدوف ٍ
تردد لمثائر
ً
يحرؾ المايسترو
المخمّص ،كالغريؽ يتعمؽ بالقشة! "وكاف حزب االنطالقة نش ً
يحرؾ الجماىير كما ّ
طاّ .

الفرقة" 3جرت األمور في البداية كما ىو مخططٌ لو "رفض برىاف رئاسة الدولة .ورفض أف يكوف ىناؾ
َّ
التأسيسية الدستورية
وتمت انتخابات حرة أنتجت الجمعية
ّ
مجمس قيادة .وأصر عمى أال يتولّى أي منصبّ .
 4"...وبعد أقؿ مف سنتيف عاد البروفسور إلى عربستاف  49حيث الدولة العربستانية التي نجحت فييا ثورة
برىاف سرور ،عاد عمى إثر "برقية منحوسة .ال بارؾ اهلل فييا ،وال في مف أرسميا .مف فريد ،وىو اسـ حركي.
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فور إلى عربستاف  .49البرقية لـ تجئ مف فريد
وفريد زميؿ مف زمالء برىاف سرور .يطمب مني الحضور ًا
مباشرة ،ألنو كاف في السجف ُ 1"...يفترض أف األمور تسير كما كانت عمييا قبؿ أقؿ مف سنتيف ،قبؿ رحيؿ

البروفسور عف عربستاف  ،49إال أف األمر كاف خالؼ ذلؾ "-رجعت ،يا عمي ،رجعت .وليتني لـ أرجع.

تغير 2".ويبدأ الراوي
ولكف إذا وقعت يا فصيح ال تصيح .غبت أق ّؿ مف سنتيف ،ووجدت أف كؿ شيء قد ّ
ت الجمعية التأسيسية
"حمّ ْ
يسرد ما أفسده برىاف في البالد ،حيث صار يسمي نفسو "السيد األميف العاـ" ُ

الدستوريةُ .ش ّكؿ مجمس قيادة كؿ أعضائو مف حزب االنطالقة .أصبح برىاف سرور رئيس الدولة ووزير

وتحوؿ الحزب إلى نسخة مف الحزب الشيوعي في االتحاد السوفييتي
الدفاع ووزير الداخمية ووزير الخارجية.
ّ
وتحكماُ .حظر العمؿ السياسي خارج حزب االنطالقة .واكتظت
نيما وشراسة
ً
أياـ عنفوانو .نسخة أكثر ً
السجوف .انبثقت الجداريات مف كؿ جدار ،ونمت التماثيؿ في كؿ ميداف .أعدـ اْلالؼ .ساد الرعب" 3ولـ
يجئ الروائي بيذه األشياء مف ذىنو فالواقع العربي ،خير إلياـ يستميـ منو الراوي تمؾ المصائب.

في لقاء البروفسور مع برىاف سرور ،اتخذ برىاف موقع الحمؿ الوديع وبدأ يبرر ويفند تساؤالت

العجب لمحكيـ ،مما دفعو إلى
البروفسور حوؿ ما يحدث في عربستاف  ،49حتى أف ما جاء بو قد سبب َ
طوؿ بالؾ.
طوؿ بالؾ ،يا حكيـّ ،
سؤاؿ البروفسور -" :وصدقت ىا الحكي يا بروفسور؟ تجميط في تجميط! – ّ

"أنت فاكرني ىندي؟"" 4بذلؾ تتضح المالمح أكثر وأكثر لما تريده األحزاب ،ومف النتائج التي يصؿ إلييا
َّ
ويبتز كؿ يوـ في معتقؿ برىاف؛ لكي يوقع عمى وثائؽ تفيد أنو
الوطف مف تمؾ األحزابُ ،يعذب البروفسورُ ،
يخطط لقمب نظاـ الحكـ ،تُيمةٌ جاىزةٌ ،ومممةٌ في ذات الوقت ،مف كثرة ما استخدمتيا و تستخدميا األنظمة
العربية في حؽ معارضييا ،وفي النياية يصدر الحكـ القضائي البرىاني إلعداـ البروفسور ،ليتعرؼ خالؿ
مدة ما قبؿ اإلعداـ ،عمى منظّ ٍر ٍ
جديد يتبع التيار اإلسالمي ،وليأتي الحديث حوؿ ذلؾ في الجزء الثاني مف
ُ
ٍ
مذىب قد يظنو المتمقي ىو السبيؿ إلى الخالص ،ىؿ
يذىب كؿ
ىذا المبحث ،والشاىد في األمر أف الراوي
ُ
ىو االنقالب العسكري مف العسكر ليحكموا البالد ويخمّصوا العباد كما عند صالح الديف المنصور؟ أـ ىو
الحزب التقدمي الثوري كما عند برىاف سرور؟ أـ ىو اإلسالـ السياسي كما عند ضياء الديف الميتدي؟ في

ّْ
الجف ،لتنقذ البروفسور مف اإلعداـ المحقؽ ،ولتبدأ
نياية األمر وعندما حانت لحظة اإلعداـ تتدخؿ سطوة

رحمتو المعرية األدبية الفمسفية.
انييار األسطورة الحزبية9

كؿ ما سبؽ وغيره مف الحقائؽ المتراكمة ،أدى إلى تكشؼ الحقيقة الحزبية ،وانييار أسطورتيا ،حيث

االنقساـ واالنفصاؿ عف تمؾ األحزاب ،بسبب غياب الديمقراطية ،وعدـ قبوؿ اْلخر ،واالزدواجية الظاىرة ما
بيف النظرية والتطبيؽ" .والحزب الذي يتصؼ باالزدواجية في عالقة الممارسة بالنظرية سيؤدي فيما بعد إلى
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اكتشاؼ الجماىير ليذه الظاىرة ،مما يفقدىا ثقتيا بو بحيث تحاوؿ إيجاد البديؿ في أح ازب أخرى" 1وىذا ما
عبر عنو الراوي عمى لساف ماجد في شقة الحرية ،الذي انتقؿ بعد ذلؾ لحركة القومييف العرب" .إذا كاف

البعث ال يصمح فال ُب ّد أف ىناؾ طريقًا آخر لمعمؿ العربي .ال ُب ّد أف يكوف ىناؾ تنظيـ أقرب إلى الواقع
األمة العربية عمى نحو أفضؿ" 2ولـ يدفعو إلى ذلؾ التفكير إال ما عايشو مف مشاكؿ
العربي ،تنظيـ يعرؼ ّ
أقميات .أنشأه مسيحي  – ...ىؿ
لدى حزب البعث ،فقد توصؿ ورفيقو فؤاد إلى أف " -البعث يا ماجد حزب ّ
بساـ
الحظت اصرار فيكتوريا في كؿ اجتماع عمى عممانية الحزب؟ عمى فصؿ الديف عف الدولة؟ وموافقة ّ

ومحمد؟" 3ظؿ ىذا التفكير مالزماً لفؤاد ولـ يستسمـ لو ،ففي نقاشو مع أبيو قبؿ السفر إلى الواليات المتحدة
القومية العربية .كؿ أىؿ
أفصح عف ذلؾ" :لـ تنذرني أني سأواجو ،ذات يوـ ،مشكمة التوفيؽ بيف اإلسالـ و ّ
أقميات غير إسالمية ىي
البحريف عرب ،وكؿ أىؿ البحريف مسمموف – .فأيف اإلشكاؿ؟ اإلشكاؿ يا سيدي أف ّ

التي وضعت النظرية القومية التي تنتشر في العالـ العربي اليوـ 4".في ٍ
إطار آخر كاف ماجد قد انتمى لحركة

يتحدث ،مف دوف أف يشعر ،بصيغة الجمع" :في
القومييف العرب و"بدأ ،بالفعؿ،
عيماّ .
ّ
يتصرؼ كما لو كاف ز ً
دولتنا" ،في "برنامجنا" ،في "تنظيمنا"" 5لكف ذلؾ األمر لـ يستسغو فؤاد الذي لـ يقع في براثف الحركة بشكؿ
كامؿ بعد ،والشاىد في األمر طالما أف اإلنساف خارج إطار أيديولوجي ديماغوجي ،فإنو ال يزاؿ يحتفظ بفكره

الخاص ،وتساؤالتو ال تزاؿ قائمة ،وال يستطيع أحد أف يكبحيا ،ويقتميا بالفرض.

"يتمنى فؤاد ،اْلف لو لـ
وقد زاد مف ذلؾ الشعور لدى فؤاد ،ذىابو لمؤتمر حركة القومييف العرب:
ّ
خصبا واثارة ّ ...إال أنو ،رغـ ىذا كمّو،
يذىب إلى المؤتمر .صحيح أف التجربة كانت مف أكثر تجارب حياتو
ً
خرج مف مداوالت المؤتمر التي استغرقت ثالثة أياـ وفي فمو ،وفي قمبو ،شيء مف الم اررة ،اتضح لو أف

يتمنى" 6فبالنسبة لمراوي تتعدد الوجوه واألسماء ،لكف
الفروؽ بيف البعث والحركة أضأؿ بكثير مما كاف ّ
احد في النياية.
الجوىر و ٌ
ٍ
بشكؿ عاـ ،لقاءاتو بقادة تمؾ األحزاب" .جاء لقاؤه
ومما زاد اليوة أكثر وأكثر بيف فؤاد واألحزاب
يوما بعد يوـ ،عف ىذا المقاء وتتطمع إليو بميفة
باألستاذ ميشيؿ عفمؽ صدمة كبرى .ظمّت سعاد ّ
تحدثوً ،
7
كالم جنوف .وجاء اليوـ المشيود .وذىب مع سعاد إلى الفندؽ الفخـ القابع عمى النيؿ ،حيث يقيـ األستاذ"
االشتراكية والبعثية والشيوعية والعماؿ والفقراء والطمبة والمطحونوف والمرأة ،كؿ تمؾ الشعارات ،حطميا ذلؾ

المقاء في نفس فؤاد ،فكيؼ لمف يرفعيا أف يقيـ في ذلؾ الفندؽ الفخـ؟! وىا ىو يعقد مقارنة بيف عميد الرواية
العربية نجيب محفوظ الذي يكتفي بالجموس في مقيى شعبي كو ٍ
احد مف الشمة وبيف األستاذ ميشيؿ" .في
المقيى الشعبي البسيط ،جمس نجيب محفوظ تحيط بو مجموعة مف األدباء ،المخضرميف والناشئيف .ما أعظـ
1
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نبي يحؼ بو حوارّيوه.
الفرؽ بيف مجمس ميشيؿ عفمؽ ومجمس نجيب محفوظ .ميشيؿ عفمؽ
ّ
يتصرؼ وكأنو ّ
فمجرد واحد مف الشمّة ،مجرد حرفوش مف الحرافيش .ال توجد ىنا نظرات تقديس ،وال
أما نجيب محفوظ
ّ

كممات حكمة ساقطة مف عؿ .بؿ مجموعة أصدقاء يتبادلوف النكت والتعميقات ويدخنوف األرجيمة 1".والذي زاد

الطيف بِمّة ازدراء األستاذ لموىبة فؤاد " -تركت القصص ألنيا مضيعة لموقت .عبث رومانسي .وصمت.
ٍ
تصورىا فقد أدركت في
لدرجة ال يمكف
وىزت سعاد رأسيا موافقة 2".أما سعاد والتي كانت متيمة بالبعث
ّ
ّ
ضيع الوحدة مع سورّيا" .تصمت سعاد ثـ تزفر- :
النياية أف الخالؼ عمى السمطة بيف البعث وعبد الناصر ّ
دب الخالؼ بيف جماؿ عبد الناصر والرفاؽ ،واستقاؿ الرفاؽ،
كنت عمى حؽ يا فؤاد .آه ،كـ َ
كنت عمى حؽ! ّ
وسقطت سوريا في قبضة اإلقطاع 3".أما الوحدة فقد ماتت ولـ يعمؿ عبد الناصر وال األحزاب والحركات

تدخال بسيطًا
الدـ العربي ،وحقيقة األمر أف
ً
الدـ العربي َ
القومية عمى إنقاذىا ،بدعوى أنو ال يجب أف يسفؾ ُ
كاف ليحمي الوحدة ،لكف الخالؼ السياسي أقوى مف الوحدة العربية " -جماؿ عبد الناصر قتؿ الوحدة؟! –
نعـ .عندما سمح لحفنة مف الضباط بوأد أعظـ إنجاز في تاريخ العرب الحديث  ...مف قاؿ اف الوحدة ماتت؟

سوؼ يسقط االنفصاؿ خالؿ أسابيع .حركتنا سوؼ تقاوـ بضراوة – .حركتنا ،أقصد حركتكـ ،ال تممؾ
الدبابات وال الطائرات .حركتكـ ال تممؾ سوى الشعارات والمنشورات .ال َّ
يفؿ الحديد ّإال الحديد 4".فال عبد
ّ

قائما حتى يومنا ىذا ،أما الحرب األىمية التي كاف يخشاىا
الناصر تدخؿ وال الحركة قاومت ،وظؿ االنفصاؿ ً
دعاة القومية العربية " -ال أدري ماذا َّ
حؿ بعقمؾ يا فؤاد .ىؿ تريد إشعاؿ أحقاد بيف الشعب العربي في مصر
والشعب العربي في سوريا؟ ىؿ تريد حرًبا أىميَّة؟" 5فقد كانت في أماكف أخرى وألسباب غير الوحدة العربية،
متحم ًسا لمثورة ولمتدخؿ المصري الذي تبعيا .عندما رأيت بعيني،
"عند قياـ ثورة اليمف في سنة 1962ـ "كنت
ّ
وما ر ٍ
اء كمف سمعا ،ىذه القوة الضاربة اليائمة متمركزة في اليمف ،بعيدة كؿ البعد عف ميداف المعركة الحقيقية

الم ّبررات ،أف يخوض أكثر مف
في فمسطيف ،أدركت أف ىناؾ ً
خمال ما .ال يمكف ،كائنةً ما كانت األسباب و ُ
ثمث الجيش المصري غمار حرب أىمية عربية" 6فأكثر مف ثمث الجيش المصري عمى جبية عربية وفي حرب
أىمية عربية ،وفي المقابؿ وال طائرة تتوجو إلى دمشؽ لحماية الوحدة العربية!

بناء عمى ما مر بو مف تجارب في
إ ًذا انيارت األسطورة الناصرية والقومية والبعثية في نظر الراوي ً
شقة الحرية وساكنييا ،بؿ والمنظومة الشيوعية بشكؿ عاـ "وقعت كممة الرفيؽ كالمطرقة عمى رأس فؤاد .كاف

يتصور أف استخداميا وقؼ عمى الشيوعييف" 7انيارت في نظره األنظمة الشيوعية ،باستبداديتيا الحزبية
ّ
الديكتاتورية "الجديد في النظرية الماركسية انيا عندما تزيؿ الطبقة الرأس مالية المسيطرة ال تح ّؿ محمّيا طبقة
أخرى ،بؿ تح ّؿ محمّيا الشعب الذي يممؾ وحده كؿ الثروة – .ىذا كالـ جميؿ ولكنو كالـ نظري – .نظري؟!
1

شقةالحرٌة،ص.199
2
شقةالحرٌة،ص.133
3
شقةالحرٌة،ص.308
4
شقةالحرٌة،ص.458
5
شقةالحرٌة،ص.458
6
حٌاةفًاإلدارة،ص.47-46
7
شقةالحرٌة،ص.89
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ىذا كالـ واقعي .ونحف اْلف نراه بأعيننا ُيطبؽ في االتحاد السوفياتي والصيف وأوروبا الشرقية – .ولكف يا
1
أستاذ في كؿ ىذه األماكف الذي يحكـ ىو الحزب وليس الشعب".

بيذا ينتيي الجزء المتعمؽ باألحزاب السياسية ،حيث ال حزب يعمؿ ألجؿ الوطف بإخالص ،واذا ما وصمت
تمؾ األحزاب الحكـ ذابت شعاراتيا األولى بيف طيات الجاه والفساد ،كما رفضت التنازؿ عف الحكـ ،فضاعت

الديمقراطية وضاع الوطف.

كؿ و ٍ
ينتقؿ الروائي بيف ذوات شباب شقة الحرية ،ويعيش موقؼ َّ
احد منيـ كما لو كاف موقفو ،تتعدد
ٍ
ضعؼ في التعبير عف ىذا الموقؼ أو
األصوات بتناقضاتيا وخالفاتيا ورؤاىا ،وال يشعر المتمقي بفجوٍة أو

ذاؾ ،حتى لو لـ يكف موقؼ الراوي ،فيو أعطى المبررات لكؿ فري ٍ
ؽ ،ليمكف تصنيؼ رواية شقة الحرية عمى
أنيا رواية بوليفونية فيي "تعتمد عمى تعدد المواقؼ الفكرية ،واختالؼ الرؤى اإليدولوجية ،وترتكز كذلؾ عمى
2

كثرة الشخصيات"

وفي النياية يصؿ المتمقي إلى الوجية التي يريدىا ،لكف الراوي يؤمف بأف األحزاب السياسية ليست ىي

الخالص ،ال في شيوعيتيا وال قوميتيا ،فالنظاـ ذو القطب الواحد ال يمكف أف يصنع وحدة عربية ،وال حتى

دولة ديمقراطية.

ثانيا 9نقد الجماعات الدينية9
ً

ِ
المبحث في التيارات اإلسالمية السياسية ،وتجمياتيا في روايات القصيبي
يبحث ىذا الجزء مف
ُ
موضوع الدراسة ،وذلؾ مف الناحية النقدية.
تصؿ بعض الجماعات الدينية السياسية لمحكـ ،وفي بعض األحياف بطر ٍ
يقة ديمقراطية بحتة ،وذلؾ

مف خالؿ الصندوؽ ،وبعد بر ٍ
ىة ليست بالكبيرة يبدأ الناس باالمتعاض والندـ؛ بسبب ما اقترفتو أيدييـ داخؿ
الغرؼ المحاطة بالستائر ،فالشاىد فييا عمى اختياراتيـ ،ضمائرىـ في أغمب األحياف ،وذلؾ قبؿ تطور طرؽ
بيع األصوات االنتخابية ،فمماذا يختار الناس اإلسالمييف؟ لعؿ اإلجابة األمثؿ ليذا السؤاؿ في رواية

العصفورية ،عمى لساف "موشيو بف عادياء" الجنراؿ الييودي الصييوني ،الذي تابع البروفسور في مختمؼ

محطاتو أثناء سعيو لمقضاء عمى إسرائيؿ ،وتحقيؽ الوحدة العربية ،ومف ٍ
باب أولى أف يكوف الجنراؿ صادقًا،
بشكؿ ٍ
ٍ
مجيبا عمى
جيد ما آلت إليو البالد العربية ،إذ يقوؿ
عدو لبيب ،يأخذ بأسباب بقاء دولتو ،ويراقب
ً
فيو ٌ

السؤاؿ أعاله" :اعمـ يا بروفسور ،أف الجماىير تشعر بالكثير مف الم اررة .وبالكثير مف الغضب .تشعر أف
وتمص دماءىا .تشعر بحنيف إلى تغيير شامؿ .إلى حركة تقتمع األشياء مف
األنظمة الفاسدة تخنقيا
ّ

1

شقةالحرٌة،ص.96
2
جمٌلحمداوي،الرواٌةالبولٌفونٌةأوالرواٌةالمتعددةاألصوات،موقعاأللوكة،2012-3-8،
 /http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038
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دقيؽ لحاؿ األعراب ،ويصدؽ عميو قوؿ الرسوؿ -صمى اهلل عميو
جذورىا 1".فال فُض فوه الجنراؿ ،فوصفو
ٌ
وسمـ" :-صدقؾ ،وىو كذوب" 2فابف عادياء الشيطاف في ثياب البشر.

كما ينبغي اإلشارة إلى أف القصيبي قد أثار العديد مف القضايا الدينية ،والتي ارتبطت بطري ٍ
ؽ أو

معا في
بأخرى بالحديث عف التيارات اإلسالمية ،فالجماعات اإلسالمية ىي" :تمؾ الجماعات التي تشترؾ ً
اعتبار أحد جوانب اإلسالـ أو تفسيراتو ىي اإلطار المرجعي ليا سواء فيما يخص وجودىا أو أىدافيا ،والتي

تنشط بطرؽ مختمفة مف أجؿ تطبيؽ الصورة التي تراىا لإلسالـ في المجتمعات والدوؿ والمجاالت التي توجد
بيا" 3فيي أساسا قائمة عمى ٍ
فيـ م ٍ
عيف لمديف ،لذلؾ جاء القصيبي بقضايا دينية مختمفة خالؿ السرد الحكائي
ً
في رواياتو ،كقضية الحاكمية ،واإلمامة ،والتكفير ،والدعوة ،والجياد ،وتطبيؽ الشريعة إلى غير ذلؾ مف
القضايا الفقيية والدينية ،والتي ارتبطت بالفرؽ اإلسالمية ،مف خوارج ،وصوفية ،ومعتزلة ،وشيعة ،وسنة،

حوؿ :فيمف تكوف الوالية؟ فالشيعة
وعالقة تمؾ الفرؽ بالسياسة ،فبالنسبة لمراوي أف أغمب تمؾ الخالفات تدور َ
مثال "ال يروف الخالفة إال لإلماـ الفاطمي المعصوـ الُمعيف بأمر إليي .وليذا اإلماـ وحده الحؽ في السمع
ً

غائبا 4".فيـ ال يرضوف خميفةً غيره ،وىذا ما كاف محور النقاش مع ضياء الميتدي
ًا
والطاعة،
حاضر كاف أـ ً
في العصفورية ،فحتى لو قامت الخالفة التي تنادي بيا الجماعات اإلسالمية ،ىؿ سيكوف ىناؾ خميفةٌ في

مر عمى المسمميف ذلؾ في تاريخ الصراع السمطوي الطويؿ ،الذي راح
الحجاز
وآخر في األىواز؟ وقد َّ
ٌ
ضحيتو اْلالؼ مف المسمميف األبرياء ،ففي وقت و ٍ
احد كانت ىناؾ خالفة الزبيرييف في الحجاز والعراؽ،

وخالفات متفرقةٌ لمشيعة الشيبانييف مف جية ،واأل ازرقة مف جية أخرى ،ولممختار
واألُموييف في الشاـ ومصر،
ٌ
الثقفي مف ٍ
جية ثالثة .وقد كانت الحروب طاحنة بيف جماعات المؤمنيف عمى الرياسة ،ولـ يتوقؼ ذلؾ عمى
العصور التالية لمخالفة الراشدة ،بؿ كانت والنبي بيف ظيراني الصحابة "حتَّى في صدر اإلسالـ كاف ىناؾ

َّ
النبوة" .قاؿ فضيمتو مستغرًبا" :كيؼ؟" قمت" :كاف المياجروف حزًبا .وكاف
أكثر مف حزب ،حتى في عيد ّ
دائما ،حكمة الرسوؿ عميو
األنصار حزًبا"  ...فيما بينيـ كانت ىناؾ مناوشات تعرفيا كما أعرفيا ،تداركتياً ،

سياسيا في مواجية حزب
الصالة والسالـ 5".وعند وفاة النبي -صمى اهلل عميو وسمـ" -برز األنصار حزًبا
ً
قدموا مرشحيـ لرئاسة الدولة" 6ثـ يتطرؽ الراوي بعد ذلؾ لفتنة مقتؿ عثماف،
المياجريف.
وكأي حزب سياسي ّ
ّ
كرـ
وفعؿ السيدة عائشة وخروجيا عمى عمي ّ -

عمي ،وجيش
اهلل وجيو -بجماعة مف الصحابة ،وشيعة ٍّ
المراؽ في الصحراء ،كؿ ذلؾ بالنسبة لمراوي كاف سببو
ُ

المسمـ
معاوية ،وصفّيف والجمؿ ، 7والدـ العربي
ُ
اب سياسية ،وىي كذلؾ.
الخالؼ السياسي ،وكؿ تمؾ التجمعات بالنسبة لو ىي أحز ٌ

1

العصفورٌة،ص .280
2
صحٌحالبخاري(،)5010ومسلم(.)1497
3
 مركزالدراساتالسٌاسٌةواالستراتٌجٌة،دلٌلالحركاتاإلسالمٌةفًالعالم،العدداألول،ص.17
4
العصفورٌة،ص.276
5
العصفورٌة،ص.275
6
العصفورٌة،ص.275
7
انظرالعصفورٌة،ص.275
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فموال الصراع السمطوي عند غالبية تمؾ الفرؽ لما حدث الذي حدث ،وحتى بعد ذلؾ ،بعد قتؿ الخمفاء
والصحابة تعود الخالفات؛ فيقتموا ابف بنت رسوؿ اهلل عميو السالـ ،في صحراء نينوى ،ألجؿ الخالفة

ممطخ بالصراعات السياسية التي اتخذت الطابع الديني؛ بسبب الشعا ارت التي يرفعا أصحابيا
يخ
ٌ
والرياسة! تار ٌ
1
"كؿ حزب يطرح شعارات" .كؿ حزب بما لدييـ فرحوف""
وقد تعرض الراوي لكؿ ما سبؽ ،ليكوف ذلؾ بمثابة المدخؿ لفيـ العصر الذي يعيشو ،فحرب الخميج

األولى دامت ثماني سنوات تقر ًيبا ،وراح ضحيتيا مئات اْلالؼ ودمرت الكثير مما يضيؽ ذكره ىنا ،كانت
تُرفع فييا شعارات الشيعة والسنة بالدرجة األساس ،وقد لعب النظاـ العراقي في رأي العديد مف السياسييف
عمى تمؾ القضية ألجؿ كسب التعاطؼ العربي لحربو ،وكذلؾ النظاـ اإليراني مف جيتو لعب ذات الدور بيف

يء مف كؿ النعرات الطائفية منذ فجر تاريخو "كما أف اإلسالـ لـ يكف ىو
أحالفو ،وفي الحقيقة أف اإلسالـ بر ٌ
الذي فرؽ الناس إلى دروز وعموييف وخوارج ومعتزلة ..بؿ لـ ينقسـ اإلسالـ عمى نفسو ،وانما المسمموف ىـ
الذيف فرقتيـ األىواء واألغراض وطوحت بيـ األطماع السياسية في شتى الطرؽ والسبؿ ومزقتيـ شر ممزؽ

وجعمتيـ أحاديث 2".والى يومنا ىذا ال تزاؿ النعرات الطائفية تعصؼ بالعرب والمسمميف ،فإيراف تحاوؿ فرض

سيطرتيا وكسب أكبر مناطؽ نفوذ ،بتدخميا في القضية الفمسطينية ودعميا لمحركات "اإلسالمية" في
فمسطيف ،ودعميا المتواصؿ لحزب اهلل في الجنوب المبناني ،ولحرب الحوثييف في اليمف ،ولمنظاـ البعثي في

فحدث وال حرج ،وىكذا المممكة السعودية تقوـ بنقيض
سوريا ،ولمثورات المتكررة في البحريف ،أما عف العراؽ ّ
الدور اإليراني في جميع األقاليـ السابؽ ذكرىا ،مما يشتت األمة ويضعفيا ضعفًا عمى ضعفيا.
التجربة السياسية لمجماعات اإلسالمية9
ٍ
ٍ
القومي
تفصيمية في روايتو العصفورية ،لنماذج حكمت لدى العرب ،األوؿ
أمثمة
ضرب الراوي ثالثةَ
ّ
التقدمي "برىاف سرور" ،وقد
الطالئعي
بي
ّ
ّ
الضابط المنقمب الثائر الحر "صالح الديف المنصور" والثاني الحز ّ
ٍ
"السمطة تحدث
انقمبت األمور عند كمييما إلى النقيض
بشكؿ تاـ ،ويبدو أف السبب في ذلؾ ىو السمطةّ .

أشياء غ ريبة ،يا حكيـ ،في الناس وفي المبادئ .تبدو النظرية رائعة في كتاب وتتحوؿ إلى مشانؽ وسجوف
في التطبيؽ" 3فيؿ يسقط النموذج اإلسالمي كما سقط األوالف؟ ىؿ تتحوؿ النظرية ،إلى تطبيؽ يعاكس

النظرية المكتوبة؟

في سجف برىاف سرور تعرؼ البروفسور إلى فضيمة ضياء الميتدي ،السجيف الفقيو ،الذي يقضي

األوقات مع المحكوميف باإلعداـ قبؿ تنفيذ الحكـ ،وقد ُحكـ عميو باإلعداـ مف برىاف ،دوف تحديد موعد
التنفيذ ،عمى العكس مف البروفسور الذي صادؽ برىاف عمى حكـ اإلعداـ فيو .دار نقاش روحاني إيماني بيف
كؿ مف الشيخ ضياء والبروفسور ،ليتبيف األخير أف الشيخ ضياء "يحمؿ الدكتوراه في الفقو اإلسالمي مف

أسس حزب النور في عربستاف .50
جامعة ىامبورج .وأنو عاش في أوروبا وأمريكا ً
ردحا مف الزمف .وأنو ّ
1

العصفورٌة،ص.275
2
مصطفىمحمود،أكذوبةالٌساراإلسالمً،دارالمعارف،د.م،ط،2د.ت،ص.54
3
العصفورٌة،ص.152
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فأي ٍ
حزب إسالمي
وانتشرت فروع الحزب في كؿ مكاف  1"...ويبدو أف الراوي قد تعمد ذكر ىذه المعموماتُّ ،

مغترب في بالد الكفر واليواف؟! وكيؼ لمؤسس ذلؾ الحزب أف يأخذ العمـ الشرعي مف
ىذا الذي يؤسسو
ٌ
ىامبورج؟! أليس ىي تمؾ النظرة اإلسالمية –المتحزبة -ألمريكا وأوروبا؟! وأال يذ ّكر ذلؾ بطميعة األحزاب
اإلسالمية في العصر الحديث ،حيث جاء دعميا مف الغرب؟ "وبحموؿ أواخر الخمسينيات ،كانت المخابرات

أيضا في تمويؿ اإلخواف؛ ويزعـ أف الوكالة رعت باالشتراؾ مع شركة أرامكو األمريكية
المركزية قد بدأت ىي ً
لمنفط والسمطات السعودية ،إنشاء خاليا دينية صغيرة في السعودية تعارض القومية العربية 2".عمى أية حاؿ،
دار في اليوـ التالي حو ٌار آخر بيف الرجميف ،بدأ فيو الشيخ ضياء يمقي الحباؿ أماـ البروفسور "ال ينتيي
عجبي مف رجؿ رزقو اهلل حظِّا مف الفقو يتعاوف مع أعداء اهلل" 3وبدأ يعاتب البروفسور لماذا يموؿ زنديقًا

طائعا! في النياية َّ
ودع الشيخ البروفسور عمى أمؿ أف يمقاه إف نجا مف
عبدا هلل
وممحدا؟! وكأنو يقوؿ :وتترؾ ً
ً
ً
اإلعداـ ،وبالفعؿ الروائي ،نجا البروفسور مف اإلعداـ ،عف طريؽ زوجتو دفاية إلى عالـ الجف ،ومضى
البروفسور في رحمتو في ذلؾ العالـ العجائبي ،ثـ عودتو إلى عالـ اإلنس ،وبعد ممؿ البروفسور مف رحالتو

في العوالـ الغيبية واألرضية المختمفة ،والتجارب المتعددة في شتى المجاالت مف التجارة إلى الصحافة فمجمع
المغة ،فالتأليؼ ،فاألوب ار ...إلخ شعر ٍ
بممؿ شديد ،اضطره إلى أف يذىب إلى مصحة جنيؼ ،وفي الحقيقة أنيا
ليست كذلؾ فػ"ال يوجد ليذا المكاف اسـ" 4فيي تقوـ بكافة الخدمات الصحية والعالجية التي تخطر بباؿ

البشر ال سيما التجميمية منيا ،كما أنيا باىظة التكاليؼ والقميؿ مف يتحمموف تكاليفيا ،قريبةٌ مف جنيؼ في
ٍ
مكاف سياحي جبمي ،وقد وجد فييا صالح الديف المنصور ،ووجد والدة برىاف سرور كما وجد الجنراؿ

عمي ،ويعانقني ،ويردد
الييودي موشيو ،والمفاجأة األكبر" :وجدت عمى شاطئ بحيرة جنيؼ
ً
شخصا ييجـ ّ
"وقد يجمع اهلل الشتيتيف بعدما * يظناف ك ّؿ الظف ّأال تالقيا" .تأممت ،فإذا بي أماـ ضياء الميتدي"" 5أما

المفاجأة األخرى فإجابتو عمى سؤاؿ البروفسور" :ماذا تفعؿ في سويسراء؟ " .قاؿ" :أشرؼ عمى الجياد.

جدا .وعندما تقوـ دولتنا اإلسالمية في عربستاف  50سيتبعيا العالـ اإلسالمي كمو.
وأب ّشرؾ أف النصر قريب ً
مف أقصاه إلى أقصاه" 6انتقؿ البروفسور والشيخ إلى الفندؽ وبدأ النقاش ،حيث يسعى الشيخ ضياء إلى إقناع
البروفسور ،لكي يموؿ ثورتو اإلسالمية ،ويؤكد أنو سيمتزـ بوعوده ولف يكوف كسابقيو "لف أخدعؾ .ولف ألتزـ

7
عده الشيخ أىـ كتاب
سيد قطب ،والذي ّ
بوعود وأتخمّى عنيا" و ّ
قدـ برنامجو لمبروفسور ،الذي كاف كتاب ّ
8
سيد قطب
"خالؿ القروف الخمسة األخيرة!" ومع إدراؾ البروفسور ألىمية الكتاب ّإال أنو يرى "إف استشياد ّ
أضفى عمى أفكاره مف البريؽ ما لـ تكف لتحصؿ عميو لو انو مات ميتة طبيعية" 9وِل َـ ال يكوف رأي
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صحيحا! فمعالـ في الطريؽ عمى سبيؿ المثاؿ ،لـ ُيطبع منو سوى نسخ محدودة ،نشرتيا مكتبة
البروفسور
ً
وىبة ،ولكف بعد أف ح ِكـ باإلعداـ عمى سيد قطب وأ ِ
ُعد َـ ،أصبح الكتاب يطبع يوزع في العالـ كمو بآالؼ
ُ َ
النسخ ،مع أف أصمو مأخوٌذ مف ظالؿ القرآف!
ال حظ الراوي التقديس الكبير مف الشيخ ضياء لشخص سيد قطب ،في المقابؿ لـ يكف النقيض عند

البروفسور ،فقد كاف يحترمو واذا ذكره يشفع ذلؾ بدعائو" :رحمو اهلل" ولـ يقؼ ذلؾ األمر عمى روايات
القصيبي ،بؿ في كتبو األخرى ،فيا ىو يصؼ كتابو في ظالؿ القرآف بالعظيـ "مف آراء "سيد قطب" –يرحمو

اهلل -في كتابو العظيـ" :في ظالؿ القرآف"" 1فالمشكمة إ ًذا ،تكمف فيمف ُيضفوف ىالةً مف القداسة لكتب البشر،
تشبو القداسة التي أعطاىا اهلل لمقرآف ،ال سيما ما يتـ الحديث حولو ىنا ،حوؿ كتب أرباب الدعوة اإلسالمية
ومعموـ أف
لسيد قطب ،فيذا الكتاب يمثؿ األساس الفكري لمجماعات اإلسالمية،
ككتاب "معالـ في الطريؽ" ّ
ٌ
"مقدسا" تسعى
دينيا
نصا ً
ً
ىذا األساس "ذو مكانة خاصة بالنسبة لمحركات اإلسالمية حيث يمثؿ لمبعض منيا ً
لتطبيقو دوف اجتياد أو تعديؿ" 2ويحاوؿ البروفسور توضيح الفكرة لمشيخ ضياء حوؿ حقيقة وماىية الكتاب

تضـ اجتيادات .بعضيا مصيب وبعضيا
"عفوا يا أخي ضياء! ىذا الكتاب ىو مجموعة مقاالت .والمقاالت
ّ
ً
3
محددة يمكف  "...فرد
مخطئ .وىي ،في النياية ،تعميمات .الكتاب ال يضـ أي برامج
مفصمة أو خطوات ّ
ّ
ٍ
بمقتبس مف كتاب اإلماـ الشييد ،لكف البروفسور عاد وكاف أكثر عمميةً وواقعيةً في طرحو مف
عميو الشيخ
موجودا ىو وصوؿ حزب النور إلى الحكـ عف قريب .تعميمات الشييد
مستقبال
الشيخ ضياء "أما أنا فأواجو
ً
ً
نامجا لمحكـ" 4فيتعمؿ الشيخ ضياء بأف أنظمة الحكـ
تصمح شعارات لموصوؿ إلى الحكـ .ولكنيا ال تصمح بر ً
الحالية ال تحكـ ببرامج مثالية "سبحاف اهلل يا أخي! وىؿ األنظمة الجاىمية التي تحكـ في كؿ مكاف تحكـ

ببرامج ممتازة مثالية متكاممة؟" 5فيكوف الرد المنطقي مف البروفسور " ...ما الفائدة مف حزب جديد وشعارات

منفعال:
جديدة بدوف برنامج جديد؟" 6حتى ينطؽ الشيخ ضياء بخالصة األمر التي يعتقدىا "قاؿ فضيمتو
ً

"عفوا! ماذا تقصد؟" .قاؿ "أعمنيا اإلماـ
عاديا .لسنا كاْلخريف .نحف حزب اهلل!" قمت:
"ولكننا لسنا حزًبا
ً
ً
يتعدد .وأحزًابا أخرى كميا لمشيطاف والطاغوت" 7وتمؾ
احدا هلل ال ّ
الشييد مدوية حيف قاؿ" :إف ىناؾ حزًبا و ً
ىي المشكمة الحقيقة التي يعاني منيا المسمموف في تمؾ الجماعات واألحزاب ،أف "كال منيـ يتحدث وكأنو
الراعي الرسمي لإلسالـ ،أو أنو المكمؼ بتوكيؿ مف اهلل مباشرة (والمسمموف ال يعمموف لغفمتيـ) ،أو أنو

الناطؽ باسـ جميع المسمميف بعد تفويض منيـ مسجؿ بالشير العقاري ومختوـ بختـ النسر ،أو باختصار

بأنو اإلسالـ نفسو ،وأف غيره ليس كذلؾ بالمرة".

8
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وقد تطرؽ الروائي لذات القضية في روايتو شقة الحرية "موقؼ اإلسالـ يجسده أولئؾ المشايخ الذيف

قادوا النضاؿ ضد الفرنسييف في الماضي ،ويمثمو في الوقت الحاضر اإلخواف" 1فمف بيف كؿ المسمميف في

الدنيا ومف بيف ّْ
كؿ الجماعات والطوائؼ يرى عبد الرؤوؼ أف موقؼ اإلسالـ يمثمو اإلخواف! وىذه المشكمة
تنسحب عمى جميع الجماعات اإلسالميةُ ،رغـ بعض التصريحات الظاىرة ،إال أنو تمؾ ىي الحقيقة
المستبطنة خمؼ وجودىـ ،واال فما المبرر مف وجودىـ كأحزاب مختمفة إف كانوا يؤمنوف بذات المبادئ ،فيـ
يتبعوف لطوائؼ وسياسات وأىداؼ مختمفة "وفي بعض البالد ،مثؿ السوداف ولبناف ،كانت التجمعات الحزبية

مجرد إطار سطحي يعكس انقسامات دينية وطائفية عميقة".

2

وىذه القضية اليامة التي تتعمؽ بالطائفية قد أثارىا الروائي في غير رو ٍ
اية مف رواياتو ،ففي

العصفورية يتساءؿ البروفسور عف الشيعة "وماذا ستفعؿ بيؤالء المجتيديف المخطئيف؟ تقبميـ في حزب اهلل؟

أـ تنفييـ إلى الحزب اْلخر؟" 3وذات التساؤؿ جاء في شقة الحرية عمى لساف عبد الكريـ الشيعي مع عبد

أود االنضماـ الى االخواف – .ىناؾ شيء آخر .ال تغضب يا كريـ .ال أعتقد أف
الرؤوؼ -" :رغـ كؿ ىذا ّ
في اإلخواف شيعة – .سنة! شيعة! حتى أنت يا بروتوس؟! – كؿ ما أريده ىو اإليضاح .صحيح أنو صدر
بياف مف شيخ األزىر يعترؼ فيو بالمذىب الجعفري .ولكف رأي شيخ األزىر شيء ورأي االخواف شيء

آخر 4".فينا اإلخواف المسمموف يرفضوف الطوائؼ األخرى عمى لساف عبد الرؤوؼ في شقة الحرية ،ويعتبرىـ
ٍ
بشكؿ عاـ يعتبروف تصورىـ لإلسالـ
الشيخ ضياء "اجتيدوا وأخطأوا" 5والغريب أف أصحاب تمؾ الجماعات
ىو الصحيح ،وغيرىـ خطأ! ويصؿ األمر عند بعضيـ أف يكفّروا اْلخريف "ال بد أف نتساءؿ لماذا يكفروف
أصحاب الطرؽ األخرى في فيـ اإلسالـ؟ أـ ىـ يروف كؿ المسمميف قد كفروا وارتدوا وأصبحوا بحاجة إلى

الدعوة اإلسالمية مف جديد؟" 6وال تقؼ تمؾ االتيامات عند الجماعات والطوائؼ بؿ تطاؿ األزىر الشريؼ،

عمى اعتبار أنو مؤسسة دينية ميادنة لمحاكـ "سوؼ أريحؾ مف العناء .شيخ األزىر والمفتي والبقية موظفوف

7
تابعا ليـ.
عند رئيس الجميورية ".فيـ يرفضوف أي تجمع إسالمي ً
كائنا ما كاف إف لـ يكف ً
ٍ
سيد قطب
حساسة مما جاء بو ّ
ويستمر النقاش بيف البروفسور والشيخ ضياء حتى يصؿ إلى نقطة ّ
في كتابو" :معالـ في الطريؽ" وىي قضية توحيد الحاكمية" .أال ترى أف تكفير المسمميف المؤمنيف لمجرد عدـ

أحدا .الذي ال يؤمف
اتفاقيـ مع سيد قطب في مسألة الحاكمية ال يخمو مف تطرؼ؟" قاؿ" :نحف ال نكفّر ً
تمقائيا" 8بؿ وجعؿ مف المجتمعات الحالية مجتمعات جاىمية "ما جدوى اإليماف
كافر باهلل
بحاكمية اهلل يصبح ًا
ً
بإلو ال تقبؿ حكمو؟ مف ىذا المنطمؽ رأى اإلماـ الشييد أف المجتمعات المعاصرة مجتمعات جاىمية".
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9

والجاى مية بطبيعة الحاؿ ىي الكفر ،وفي الحقيقة "أف الوالء ىنا وىناؾ أصبح والء سياسيا ولـ يعد والء دينيا
 ...واليدؼ مف يحكـ ..ومف يتسمط ..ومف يقفز إلى الكرسي..؟؟!! وكؿ طائفة تحمؿ سيؼ اْلية الكريمة:

{ومف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل فأولئؾ ىـ الكافروف}-44المائدة {ومف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل فأولئؾ ىـ
الظالموف}-45المائدة {ومف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل فأولئؾ ىـ الفاسقوف}المائدة 47-وكؿ طائفة تتصور انيا
وحدىا التي تحكـ بما أنزؿ اهلل ..وأف معيا التفويض بالخالفة والحكـ واقامة شرع اهلل في األرض" 1ولـ تقؼ
تمؾ النظرة التكفيرية المتطرفة عمى رواية العصفورية ،بؿ ورد ذكرىا في شقة الحرية "فيذا رؤوؼ ال يعتبر

بمدا مسممة! لمسألة مشابية لمسألة التحكيـ ،وىي مسألة تطبيؽ الشريعة " -مف قاؿ إف مصر بمد
مصر ً
عفوا؟  -مف قاؿ إف ىذه بمد مسممة؟  -ماذا تقصد؟  -أيف اإلسالـ في ىذه الدولة؟  -يا رؤوؼ!
مسممة؟ ً -
أعرؼ تعاطفؾ مع الجماعة .وأعرؼ مأساة أخيؾ .ولكف ال تكف أبميًا" 2ومثمو الشيخ والعالـ الكبير أبو زىرة
في ذات الرواية ينفي اإلسالـ عف البمداف العربية اإلسالمية ،ولكنو ال يعيف باالسـ بسبب الرقابة والمخابرات.
"أي بمد ال تقيـ حدود اهلل وال تأخذ كؿ أنظمتيا مف شريعة اهلل ،وال تستمد كؿ مقومات وجودىا مف كتاب اهلل

وسنة رسولو ،ىي بمد غير إسالمية" 3وليس الموطف ىنا ىو موطف تخريج لتمؾ القضايا الشائكة ،ولكف الخمؿ

أبدا ،فػ"اإلسالـ ديف شامؿ يمكف أف تجد فيو عندما تريد وتقصد ،ما تريده ،وما تقصده،
ليس في اإلسالـ ً
ستجد فيو السياسة واالقتصاد والفف وعموـ اإلنساف مف النفس إلى المجتمع إلى التاريخ ،ألنو كاف دينا متفاعال
مع واقع زمنو" 4وال يريد منو أولئؾ "اإلسالميوف" سوى الوصوؿ إلى الحكـ.

ويستمر النقاش بيف البروفسور والشيخ ضياء ،حتى يقرر البروفسور في النياية أف "حزب النور
5

يستحؽ الفرصة التي ناليا غيره .ومف يدري؟ قد يكوف رأيؾ ىو الصواب ورأيي أنا الخطأ""
ّ
ٍ
كممة بيف البروفسور والشيخ ضياء ،ويؤكد لو أف ضياء
كاف موشيو بف عادياء يتنصت عمى كؿ

6

جاسوسا ،وأكد لو أنو "سوؼ يحكـ عربستاف  50في القريب .خالؿ سنة .أو سنتيف عمى األكثر"
ليس
ً
مطمئنا بأنو لف يكوف القضاء عمى إسرائيؿ مف
السبب أف "المد األصولي ،ىناؾ كاسح كالسيؿ 7".ولكنو كاف
ً
و ُ
خالؿ دولة ضياء الميتدي ،ألنو ببساطة "بعد وصولو إلى الحكـ بفترة قصيرة ستنشب حرب بيف عربستاف

 49وعربستاف  .50وستدمر القوة العسكرية لمبمديف " 8وحرب الخميج األولى ليست عنا ببعيدة ،حاوؿ
البروفسور االستفياـ أكثر مف موشيو ،وكيؼ يمكف أف تندلع تمؾ الحرب ،وكيؼ إلسرائيؿ أال تخاؼ مف المد

األصولي الساحؽ في عربستاف  ،50والذي يقوده حزب النور ،حزب ضياء الميتدي ،كاف رد الجنراؿ بكؿ

بساطة "ال نخاؼ أي حركة تنتيي بتسمّط فرد .التعامؿ مع فرد أمر سيؿ .بمجرد أف تعرؼ نقاط ضعفو تصؿ
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إلى مقتمو" 1حاوؿ البروفسور أف يحذر ضياء الميتدي وأف ينصحو "تجنب االحتكاؾ ببرىاف سرور .تجنب
بدت مالمح ضياء الميتدي وقاؿ بغيظ لـ يفمح في كتمانو" :ما ىذه
ذلؾ بأي ثمف" لكف ما حدث ىو أف "ار ّ
النصيحة ،يا بروفسور؟! ىؿ نسيت أنو حاوؿ إعدامؾ وحاوؿ إعدامي؟" قمت" :لـ أنس .ولف أنسى حتى
أموت .ولكف القضية تتجاوز الثأر الشخصي" 2لـ يكؼ البروفسور عف محاوالت اإلقناعَّ ،
وذكر ضياء

باألبرياء ،والضحايا الذيف سيموتوف دوف ذنب ،وأف قوة برىاف تفوقو ،وأف عميو اإلعداد والتريث ،لكف الشيخ
ٍ
ضياء ،قرر أف يستضيء بشعار ٍ
ومقتبسات مف كتاب "معالـ في الطريؽ" فيبدو أف الثأر الشخصي قد
ات
أعمى بصيرة ضياء ،وبدأ يجند كؿ شيء لغرضو.

نجحت ثورة ضياء الميتدي ،وثارت المالييف وىتفت باسمو ،وعندما عاد البروفسور لزيارتو ،وجده

3
يسمى بػ"سماحة المرشد
عمى حالو "ال حرس وال مواكب .الوقار والييبة والمالمح ا ّ
لمشعة بالضياء" وأصبح ّ
األعمى لمثورة اإلسالمية"" ،نشبت الحرب بيف عربستاف  49وعربستاف 4"50ولـ يفمح البروفسور في إخمادىا،

سيد قطب "أال تنوي أف تعطي "معالـ في الطريؽ" إجازة؟ إجازة مؤقتة؟" 5فشمت
وظؿ الشيخ عمى حالو وكتاب ّ
مساعي الصمح وظمت الحرب.
وتقديس لمبشر ،وأخذ ما جاءوا
تمؾ كانت تجربة الراوي مع اإلسالمييف والسياسة ،انفصا ٌؿ عف الواقع،
ٌ
6
غالبا ىي بيف
بو كمسممات ،وفي النياية {يخربوف بيوتيـ بأيدييـ وأيدي المؤمنيف} فالحرب التي يخوضونيا ً
المسمميف ،وليس ضد العدو الحقيقي ،الذي أنيؾ األمة وأضعفيا ،وال يعني ذلؾ ٍ
بحاؿ مف األحواؿ أف الخطأ
في اإلسالـ ،بؿ فيمف ينادي باإلسالـ ،فاإلسالـ المطموب ،ىو الذي جاء بو الرسوؿ مف عند اهلل ،عمى مراد

اهلل ورسولو ،وليس األحزاب المتأسممة ،بؿ اإلسالـ المنيجي القويـ "اإلسالـ الذي يريد اف يشؽ شارعا ثقافيا

آخر .ويرسي قيما أخرى في العامؿ ونماذج أخرى مف الفف والفكر ..االسالـ الذي ينيض بالعمـ واالختراع
والتكنولوجيا ولكف لغايات أخرى غير التسمط والغزو والعدواف والسيطرة  7"...ذلؾ اإلسالـ الذي يجب أف

يكوف ال اإلسالـ الحزبي ،الذي ينفي تمؾ الصفة عف اْلخريف ،وذلؾ ضمف فمسفات الراوي ، 8فاإلخواف

المسمموف يسموف أنفسيـ بيذا االسـ ،ولكف ال يعنى ذلؾ أف الباقيف كفار.

في النياية يرأؼ الجنراؿ الييودي "موشيو بف عادياء" بحاؿ البروفسور فيدلو عمى الحؿ ،وعمى ما

السر
تخاؼ منو إسرائيؿ
"حسنا! ً
ً
حسنا! ولكف قبؿ أف أذىب دعني أترؾ معؾ السر األكبر .سر األسرار! ّ
األعظـ! نحف ال نخاؼ إال الديمقراطية .عندما يزوؿ حكـ الفرد وتبدأ تجربة ديمقراطية حقيقية في أي مكاف
مف عربستاف فسوؼ تكوف ىذه بداية النياية لنا .ولكف أيف أنتـ مف الديمقراطية؟ أيف أنتـ مف الديمقراطية؟
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شالوـ أييا الولد الحبيب!"" 1أيف أنتـ مف الديمقراطية" تمؾ الخالصة التي أراد الراوي أف يوصميا لممتمقي ،بعد
مر بيا ،والمحاوالت المضنية ،لتحرير فمسطيف ،والقضاء عمى إسرائيؿ ،وتوحيد األمة
التجارب المريرة التي ّ
العربية ،لكف ىناؾ الكثير مف المعوقات التي تحوؿ بيف العرب وبيف ذلؾ ،في مقدمة تمؾ المعوقات ،األح ازب
السياسية والجماعات الدينية.

1
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المبحث الثاني 9نقد الحكومات واألنظمة العربية9
كاف ال بد أف يتحدث المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ حوؿ الحكومات واألنظمة العربية ،ألف غالبية
تمؾ األنظمة بحكوماتيا المختمفة ،قد تشكمت لبناتيا األساسية مف األحزاب المسيطرة والمييمنة في الدوؿ

العربية ،والتي وصمت إلى الحكـ عبر الطرؽ المختمفة ،المتمثمة في الثورات واالنقالبات في غالبيتيا.

يتعرض المبحث إلى عدة نقاط تجمت في روايات غازي القصيبي ،فيما يتعمؽ باألنظمة العربية

وحكوماتيا ،والتي عايشيا الوزير الدبموماسي ،خالؿ مراحؿ عمره ،وخالؿ عممو السياسي ،فالسياسة الحكومية

ٍ
وماض ،ولكف أحداثو تتكرر ،وتعيد
مستمر
عما نمر بو ،فالتاريخ
في األزماف التي تناوليا ،ال تختمؼ ًا
ٌ
كثير ّ
نفسيا ،في األزماف المختمفة ،ومف خالؿ الوجوه المتعددة.
أوًال 9الفساد الحكومي9

ىاجسا
الممحة عف ذىف الروائي في رواياتو المختمفة ،بؿ تشعر أنيا كانت
لـ تغب ىذه القضية
ّ
ً
يالحقو مف ٍ
أدبي إلى آخر ،فال تكاد تخمو رواية مف رواياتو مف تمؾ القضية.
عمؿ ٍ

إف الفساد "ظاىرة اقتصادية واجتماعية وسياسية توجد في كؿ دوؿ العالـ ،واف كاف األمر متف ّشيا في
ويتمخص ذلؾ
البمداف التي يدعونيا العالـ الثالث حيث يتـ الوصوؿ إلى الحكـ عادة بطرؽ غير مشروعة.
ّ

الخاصة 1".وىذا ما أشار إليو الراوي في
الفساد في قياـ السياسييف باستغالؿ مراكزىـ مف أجؿ المصمحة
ّ

العصفورية بكؿ دقة ،فريموف أبو شوكة ىو وزير السياحة والتعاوف الدولي في رواية سبعة ،وكذلؾ ىو رئيس

ير كما ىو واضح ،الميـ أف ريموف كاف
أىمتو ألف يكوف وز ًا
حزب المساواة المطمقة ،ورئاستو لمحزب ىي التي ّ
يمثؿ الوزير العربي الفاسد في رواية سبعة ،وقد وظؼ الكاتب شخصيتو توظيفًا دقيقًا ليبيف الفساد المستشري
تقميديا لكثرة ما ُرّدد ومع ذلؾ اسمح لي ،معالي
في أوساط الدولة العربية" .أريد أف أبدأ بالسؤاؿ الذي أصبح
ً
سمي نفسو
الوزير ،أف أقوؿ إني لـ أسمع ،حتى اْلفً ،
ردا ً
مقنعا .كيؼ يمكف لرجؿ إقطاعي أف يرأس حزًبا ُي ّ
"حزب المساواة المطمقة"؟ -إقطاعي؟! أيف اإلقطاع؟! ىؿ تعرفيف أف مجموع األراضي الزراعية التي أممكيا

إقطاعا! فما
إقطاعا؟" 2فػ 2000دونـ بالنسبة لموزير اليساري ال تُعد
سمى ىذا
ً
ً
ال يتجاوز  2000دونـ .ىؿ ُي ّ
معاصرا ،بؿ يتعداه إلى استغالؿ نفوذه
إقطاعيا
ىو اإلقطاع بالنسبة لو؟! وال يتوقؼ األمر عمى كونو
ً
ً

أيضا ،وىذا ركف ركيف مما يسمى بالفساد السياسي،
وعالقاتو ألجؿ زيادة أمالكو ومنافعو وزيادة مساحة نفوذه ً
الخاص ومف
فػ"الفساد السياسي ىو إساءة استخداـ السمطة مف قبؿ القادة السياسييف مف أجؿ تحقيؽ الربح
ّ

قوتيـ وثروتيـ .وال يحتاج الفساد السياسي إلى دفع األمواؿ مباشرة ،بؿ قد يتخذ شكؿ "تجارة النفوذ"
أجؿ زيادة ّ
3
تسمـ الحياة السياسية والديمقراطية".
لمنح
ّ
األفضميات التي ّ

1
سمٌرالت ّنٌر،الفقروالفسادفًالعالمالعربً،دارالساقً،بٌروت،ط،2009،1ص.17-16
2
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أما ما يتعمؽ بتحقيؽ النفوذ في حديث الراوي عف الوزير ريموف في سبعة" ،كاف الزائر األوؿ ابف عـ
ترخيصا لفندؽ جديد ،وحصؿ عمى الترخيص .ال يستطيع أحد أف يتّيـ دولة الرئيس
دولة الرئيس .جاء يطمب
ً
بالبطء!" 1فال بد أف يجد الوزير ريموف حظوة لدى دولة الرئيس ألنو ييسر أمور أقاربو ،دوف أف يحتاج األمر
آجال بيذا التيسير .ومثاؿ آخر عمى ذلؾ "بعد
الرجوع إلى الرئيس ،وسيعرؼ دولتو بيذا األمر
عاجال أـ ً
ً
خروج الوفد الكحمعيوني ازرني المستر ستيوارد ،المدير اإلقميمي لشركة طيراف "يونيفرس" .طمب السماح

جدا مع الطمب إال أف الموضوع يخص
لشركتو بمضاعفة عدد رحالتيا إلى العاصمة .أخبرتو أني متعاطؼ ً
وعدت ببذؿ جيدي إلقناع معالي وزير النقؿ الموافقة .ال يعمـ إال اهلل الثمف الذي سيطمبو معاليو.
و ازرة النقؿ.
ُ
2

يحددىـ".
أرجح أنو سيطمب تخصيص أسيـ كثيرة في عدة فنادؽ لألشخاص الذيف ّ
واف كنت ّ
فالوزراء كميـ متشابيوف ،وما يعطونو مف تراخيص في الوطف ،كأنيـ يعطونو مف أمالؾ الوالد!
شيئا مف ذلؾ ،لكف الحقيقة
فيأخذوف حصصيـ عميو ،ووزير سبعة ريموف يبدو في العمف ،أنو ال يستفيد ً
تقتضي أنو سيستفيد المزيد مف القوة والنفوذ لدى أصحاب الفخامة والمعالي في الدولة.
"أود أف أسأؿ معالي وزير السياحة
وأما مثاؿ الفساد الذي يمارسو وزير السياحة ريموف ،ويزيد ثروتوّ ،
والتعاوف الدولي عف السبب الذي يجعؿ و ازرتو محتفظة بػ %15مف أسيـ "الكازينو الدولي" رغـ وعود معاليو

المتكررة بطرح ىذه األسيـ لمجميور ".فيذا السؤاؿ ُيطرح عمى الوزير مف أحد أعضاء البرلماف ،فيجيب
ّ
الوزير إجابتيف :األولى ذىنية ،والثانية عمنية .أما الذىنية "السبب الحقيقي ىو أف التخمي عف ىذه األسيـ
حاليا ،في الكازينو :العشاء المجاني والمعب
يعني،
تمقائيا ،التخمّي عف كؿ االمتيازات التي أتمتع بياً ،
ً
ألي موضوع" 3وأما السبب
المجاني لي ولضيوفي .إال أف البرلمانات لـ توجد لبحث األسباب الحقيقية ّ
البروباجندائي الذي دبجو الوزير لمبرلماف "-أشكر سعادة النائب المحترـ عمى سؤالو الوجيو .وأؤكد لو أف

بمجرد االنتياء مف بعض اإلشكاالت
الو ازرة بصدد إعداد الترتيبات النيائية لطرح ىذه األسيـ لمجميور ...
ّ
ِ
ألعضاء البرلماف ،والحقيقة تكمف فيما يستفيده الوزير مف خالؿ
الكذب
القانونية "...وىكذا يدبمج ويدبج الوز ُير
َ

خاصة! وحتى النزوات النسائية الميمية لموزير
االحتفاظ بأسيـ الكازينو عمى قيود الو ازرة ،والتي يعتبرىا ُممكية
ّ
الخاص ،فسيراتو الميمية تتـ في شقة
ير لمسياحة في الدولة ،وليس عمى حسابو
تتـ عمى حساب كونو وز ًا
ّ

قدما .وضيفتو
الحزب المطمة عمى البحر ،والخاصة منيا تتـ في قاربو أو يختو الصغير الذي يبمغ طولو ً 60
خاصا ِّ
جدا مع
اجتماعا
في ذلؾ اليخت كانت المذيعة العربستانية المثيرة جمنار ،وكعادة الوزير "عقدت
ً
ً
يمر .طمبت مف طوني أف
سكرتيري الخاص ً
جدا ،طوني ،لمتأكد مف أف المساء سوؼ يمر كما أريد لو أف ّ
مكوًنا مف كافيار ومأكوالت بحرية .وطمبت منو أف
يحضر العشاء مف "ونترالند" ،وأف يتأكد كونو خفيفًا لذي ًذاّ ،
طمب منو تقديـ
يحضر مف نفس الفندؽ  6زجاجات شمبانيا ماركة "روتشيمد" (مف دواعي سرور أي فندؽ أف ُي َ
4
البيف ىو توصيؼ
ىذه التسييالت البسيطة بيف الحيف والحيف)" والتوصيؼ الدقيؽ ليذا الفساد الظاىر ّ

1
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الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ،إذ جاءه عاممو فقاؿ" :ىذا مالكـ وىذا ىدية فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو

وسمـ فيال جمست في بيت أبيؾ وأمؾ حتى تأتيؾ ىديتؾ إف كنت صادقا" 1فالقصد مف ىذا أف الوزير أو
ٍ
أحيانا،
بشكؿ عاـ ،يأخذوف الرشوة عمى شكؿ ىدية ويفتخروف بيا ألنفسيـ ،بؿ ويجاىروف بيا
المسئوليف
ً

أبدا إال لمنصبيـ الذي ىـ فيو ،ىذا غير السفاح الخمقي الذي يمارسو أصحاب المعالي ،كما
وىي لـ تع َ
ط ليـ ً
ورد في روايات القصيبي ،وغيره مف أنواع الفساد الذي يمارسونو بحكـ سمطانيـ.

أما روايتو شقة الحرية فمـ تخ ُؿ مف اْلراء النقدية التي يوجييا الراوي مباشرةً إلى الحكـ الحزبي
ٍ
شيء في حكاية عبد الكريـ وفريدة ،فبعد الحب والوعود بالزواج وما إلى ذلؾ
الناصري ،ويمخص الراوي كؿ
ٍ
مف ٍ
بساطة عمى لساف نشأت" ،باختصار ،أثناء
أمور بيف الحبيبيف ،تتركو فريدة ،وتتزوج غيره! والسبب بكؿ
الصيؼ جاء لفريدة خطيب ،ضابط في الجيش ،برتبة يوزباشي التي أصبحت نقيب ببركة االقميـ الشمالي،

الضباط ىـ المموؾ
ووافقت ،ووافؽ أىميا ،وتزوجا– .بيذه السرعة؟ -يبدو أنيـ اعتبروه لقطة .ألـ أقؿ لؾ اف
ّ
2
الجدد في مصر؟
ويدعـ ىذا الرأي ما جاء في العصفورية خالؿ حوار البروفسور مع صالح الديف المنصور" ،يقوؿ

الناس إف الضباط أصبحوا الطبقة المستغمّة الجديدة .ويقوؿ الناس إف األمواؿ المصادرة وضعت تحت
تصرؼ ىذه الطبقة الجديدة" 3فالثورة المصرية آنذاؾ قد انبثقت مف فكرة القومية العربية ،وبيذه الفكرة حكـ

عبد الناصر ،ويبدو أف ذلؾ قد توقؼ عمى الشعارات فحسب دوف أف ينفذ إلى الواقع العممي ،وذلؾ حاص ٌؿ

بشكؿ عاـ في مختمؼ التوجيات ،ونتيجة الفساد المستشري في ذلؾ الوقت بيف الضباط الناصرييف ضعفت
ِ
بالكمية فييـ ،بعد اليزيمة النكراء التي
ىيبة الدولة المصرية ،وفقدت مكانتيا في نفوس المثقفيف ،وانيار األمؿ

التسبب بإضعاؼ الدولة وىيبتيا .وعند ذلؾ تتياوى
"إف النتيجة األولى لمفساد ىي
ّ
حاقت بيـ عاـ ّ ،1967
وينتشر جو الفساد 4".حتى أنو وصؿ لشخص الرئيس جماؿ عبد الناصر في رأي قاسـ–" ،
الرقابة والمتابعة،
ّ
لماذا يركب سيارة "كدلؾ" إذا كاف مف الزعماء الشعبييف؟" 5فقد كاف قاسـ ينتقد جماؿ عبد الناصر حتى أنو
كاف يعد ربطات العنؽ والبدؿ التي يممكيا جماؿ عبد الناصر ،ولـ يكف ذلؾ االعتقاد موقوفًا عمى قاسـ
مثال حوؿ تكمفة صيانة
فحسب ،بؿ كاف والد نشأت ينظر ذات النظرة لشخص جماؿ عبد الناصر ،ويضرب ً
يخت مصر التاريخي "المحروسة" ويعقد مقارنةً بيف حكـ الممؾ فاروؽ وعبد الناصر فيما يتعمؽ باليخت

"قامت ضجة في البرلماف عندما كمّؼ اصالح يختو "المحروسة" نصؼ مميوف جنيو" .المحروسة" أصبحت
اْلف اليخت الجميوري "الحرية" ولو سأؿ سائؿ عف تكاليؼ صيانتيا الختفى إلى األبد" 6وقد بناه الخديوي

إسماعيؿ مف أمواؿ المصرييف الجائعيف ،وأصمحو الممؾ فاروؽ مف أمواؿ المصرييف الجائعيف ،وكذلؾ

الرئيس عبد الناصر ،وكؿ مف جاء بعده مف رؤساء استقؿ اليخت ،فمممحروسة قصةٌ مع كؿ مف تعاقب عمى

1
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2
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وشاىد عمى طريقة حكـ كؿ منيـ ،وىذا األمر ينسحب عمى قادة الدوؿ العربية بال استثناء،
حكـ مصر،
ٌ
ٍ
بأمور تكمفيـ األمواؿ الطائمة لمجرد تحريكيا مف مكانيا!
فبينما شعوبيـ ترزح في الفقر والجوع ،يتباىوف
بعد يخت المحروسة تأتي رواية العصفورية ،لتكشؼ ما فييا مف تجميات الفساد في النظاـ العربي

وحكوماتو ،فيمضي البروفسور في وصؼ األماكف التي زارىا ،والتي ُبنيت ألجؿ رؤساء الدوؿ ،متمثميف في
صال ح الديف المنصور "موضوعنا أنني صعقت عندما دخمت .نوافير متأللئة األلواف .أشجار في كؿ مكاف.

مصممة عمى ىيئة خياـ.
تصور بالبؿ في الصحراء .وفي الميؿ! – يمكف تسجيؿ؟  -يمكف .وقصور
ّ
بالبؿّ .
كنت أفرؾ عيني ألتأكد أنني لـ أكف أحمـ .كانت مدينة صغيرة مف السحر .عندما وصمنا إلى القصر الرابع
وجدت صالح الديف المنصور في انتظاري  ...كانت القاعة التي استقبمني فييا أكبر مف قاعة الشعب

العظمى التي سبؽ أف حدثتؾ عنيا".

1

عي إليو في ذلؾ المكاف "بغتة ،ارتفعت الخيمة واختفت
ويكمؿ البروفسور في وصؼ العشاء الذي ُد َ
في سقؼ القاعة .مشينا و ارء المرافؽ إلى ساحة خارجية وجدنا فييا خيمة حقيقية .دخمناىا فوجدنا سفرة عمى
األرض تحتوي عمى عشرة طمياف وتوابعيا .أخبرتؾ أف الطمي ىو الخروؼ" 2أما عف المشروبات التي كانت
ضمف تمؾ السفرة "قاليا المنصور وىو يمد يده إلى كوب غامؽ الموف تنبعث منو رائحة شبيية برائحة السائؿ

الذي تخصصت سكوتمنداء في صنعو وتصديره 3" .ولـ يتوقؼ األمر عمى القصور الصحراوية "خرجت

ووجدت سيارات "الرولزرويس" إياىا مصطفة في االنتظار .امتطينا السيارة إلى استراحة فخامة الرئيس

صممة عمى شكؿ سفف
البحرية .ال داعي
ّ
لمتوسع في وصفيا .يكفي أف أقوؿ إنيا قصور عمى البحر ُم َ
تمس ًكا بالتراث واألصالة" وبكؿ سخرية يقوؿ "يممكيا الشعب ،ال فخامة الرئيس ،وال أوالد فخامتو.
شراعية ُّ
ويقيـ فخامتو فييا مؤقتًا باعتباره 4"...حتى أف الحكيـ قد م ّؿ مف وصؼ استراحات فخامة الرئيس "طمبت
عفوا؟  -استراحة في منطقة المرعي.
مقابمة صالح الديف المنصور واستقبمني فخامتو في استراحتو الرعوية– ً
حسنا!" 5فما القصور والمباني
حسنا! ً
ال داعي لمتوسع في وصفيا .مجرد قصور عمى ىيئة – ..بروفسور! – ً
العتيدة إال مشيد مف مشاىد الفساد التي تغرؽ بيا األنظمة العربية الحكومية وقيادتيا ،ولـ يتوقؼ الفساد عمى

تمؾ األمور بؿ امتد إلى األمور المعنوية ،فأصبح أصحاب الفخامة بعد تولييـ البالد ،يتصرفوف وكأنيا

ٍ
مكاف في الدولة
عي ليـ ،فيسموف الشوارع بأسمائيـ ،ويتممكوف ما فييا مف المشاريع ،ويممئوف كؿ
مير ٌ
اث شر ٌ
بصورىـ وتماثيميـ "كانت المفاجأة الثانية اسـ الشارع الذي أخذنا عمى منتصؼ المدينة .كاف اسـ ىذا الشارع

تحوؿ إلى شارع
منذ سنيف طويمة ،ألسباب ال تخفى عمى فطنة أحد ،شارع المطار .وجدت أف اسمو قد ّ
المنصور .المفاجأة الثالثة كانت الفندؽ .ال ،لـ تكف المفاجأة اسـ الفندؽ .توقّعت أف يكوف اسمو المنصور.
6
كانت المفاجأة ممكية الفندؽ"
1

العصفورٌة،ص.202
2
العصفورٌة،ص.205
3
العصفورٌة،ص،206والمقصودبالسائل:الخمرةالثمٌنة.
4
العصفورٌة،ص .210
5
العصفورٌة،ص.214
6
العصفورٌة،ص.202
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أما برىاف سرور فقد اختمؼ عف صاحبو المنصور بجنوف العظمة الذي سيطر عميو "كانت المفاجأة
شخصيا،
يمد ذراعيو وكأنو،
التمثاؿ اليائؿ المنتصب في كؿ قاعة مف قاعات المطار .برىاف سرورّ ،
ً
يحتضف كؿ القادميف إلى عربستاف  .49التمثاؿ بحجـ تمثاؿ رمسيس  ...المفاجأة الثانية كانت في الشوارع.
الجداريات ،ألوؿ مرة ،في شوارع عربستاف  ... 49صورة بحجـ العمارة .عمى كؿ عمارة .ال حوؿ وال قوة إال

باهلل!" 1ولـ تتوقؼ حوقمة الراوي عمى ىذا األمر فحسب ،فنفقات أصحاب الفخامة عمى عالقاتيـ الغرامية

وقواميـ الجسدي ،تستنزؼ المالييف مف أمواؿ العرب والمسمميف ،فصالح الديف المنصور يخاصـ كؿ ٍ
يوـ
جميمة ،ويعود ليرضييا بيداياه وأشعار المتنبي ،ويصمح قوامو في مصحة جينيؼ ،وأـ برىاف تعمؿ رجيـ في
ذات المصحة ،وقد ورد الحديث عف ذلؾ فيما سبؽ ،كؿ ذلؾ يحدث في غيابات القصور الجميورية ،وفي

فقرا .ويقوؿ الناس إف الديمقراطية مجرد
المقابؿ "يقوؿ الناس إف الخطة الخمسية زادت
الغني غنى والفقير ً
ّ
ٍ
عاقؿ أف يكذب
تمثيمية ،وأف الضباط يممؤوف المجمس األوؿ وأقاربيـ يممؤوف المجمس الثاني" 2وال يجدر بأي
ئيسا.
ً
شعبا ويصدؽ ر ً
جديدا .قررت أف أعدـ المرتشيف
يخيا
لـ يتجاوز الراوي قضية الرشوة في العصفورية" :اتخذ قرًا
ً
ار تار ً
احدا .ألؼ مر ٍ
تش في اليوـ وتنتيي الحفمة في  500يوـ .أطمقت عمى المنطقة" .ساحة
احدا و ً
بنفسي ،بيدي ،و ً
أـ اإلعدامات" 3".ل يتضح كثرة أولئؾ في النظاـ الحكومي الميترئ بسبب الفساد المستشري في أجيزة الدوؿ

مف أعمى اليرـ وحتى أدنى مستوياتو ،ال سيما ذلؾ الذي يحدث بيف القطاع العاـ والخاص بسبب تمكف

الخاص مف خالؿ
"يعـ الفساد دوائر الدولة وشركات القطاع
ّ
رجاالت الدولة العسكر مف مقاليد كؿ شيء ّ
مقدميا الرشوة التي تدفع
تتعدد أنواعيا ،وفي ّ
أىـ آلية لو ىي الرشوة التي ّ
خطوط االتّصاؿ في ما بينيما ،و ّ
حكومية" 4فالرشوة عمى اختالؼ حجميا صغيرة أـ كبيرة ىي السبيؿ األمثؿ
مف أجؿ الحصوؿ عمى منفعة
ّ
لكي تسير أمورؾ دوف معيقات في أغمب البالد العربية ،فيذا فؤاد شقة الحرية "عمى ما يبدو ،ارتكب جريمة

الرشوة" 5عندما أعطى الشياؿ زيادةً عمى أجرتو ثالثة جنييات ألجؿ البقشيش ،ولـ تكف أموره لتسير ،لوال ذلؾ
البقشيش في البالد العربية.
سبب الفساد9
فبيف العديد مف
حاوؿ الراوي وضع يده عمى المشكمة التي يكمف خمفيا كؿ الفساد سابؽ الذكر وغيرهّ ،
بروز واثارة
األسباب العممية اإلدارية ،السياسية ،التنظيمية ،والخمفية الحزبية لمنظاـ القائـ ،لكف السبب األكثر ًا

منيو نفوس أولئؾ العظاـ ليـ ،فػ"لممجد
لمعجب مف بيف تمؾ األسباب ،ىو جنوف العظمة وادماف المجد ،وما تُ ّ
لذة روحية تقارب لذة العبادة عند المتفانيف في اهلل ،وتعادؿ لذة العمـ عند الحكماء ،وتربو عمى لذة امتالؾ
األرض مع ثمارىا عند األمراء ،وتزيد عمى لذة مفاجأة اإلثراء عند الفقراء ،ولذا يزاحـ المجد في النفوس منزلة

1

العصفورٌة،ص.235
2
العصفورٌة،ص.203
3
العصفورٌة،ص.225
4
الفقروالفسادفًالعالمالعربً،ص.19
5
شقةالحرٌة،ص .27
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الحياة 1".فال جرـ أف يستميت الحكاـ في المحافظة عمى أنظمتيـ ومناصبيـ في سبيؿ ذلؾ المجد ،وأكثر ما
يتجمى ذلؾ في دنسكو عندما بدأت سونيا كبيرة المستشاريف لممدير التنفيذي ،بتذكيره بأياـ مجده كي تغريو

بأف يحارب ألجؿ البقاء في منصبو" :ارتفع صوت سونيا عف طبقتو الرقيقة المألوفة ،وقالت - :روبيرتو!

احدا بدوف ىذه اإلدارة .سوؼ تموت مف
صدقني أنؾ لف تستطيع أف تعيش
روبيرتو! ىؿ جننت؟ ّ
أسبوعا و ً
ً
الكآبة .لقد أدمنت المجد ،يا ربيرتو .ال ُب ّد أف تعترؼ بذلؾ .أدمنت الطائرات الخاصة .والبساط األحمر في
كؿ مطار .ورؤساء الدوؿ .والوزراء .والحاشية التي تحيط بؾ .وآالؼ الرسائؿ التي تصمؾ كؿ يوـ تمتمس

عمال في اإلدارة .ال تقؿ لي أنؾ سوؼ ترجع إلى جامعتؾ الكئيبة 2".وذلؾ المرشح لرئاسة دنسكو ،الذي كاف
ً

"يتحدث بطريقة طبيعية ،إال أنو غير طبيعي – .غير طبيعي؟! مجنوف؟! –
يشغؿ منصب رئيس جميورية
ّ
جنوف العظمة .يعتقد أنو أعظـ إنساف في ىذا القرف 3".ويرفض األمور الروتينية المتعمقة بالدعاية االنتخابية

لمتعريؼ بو " – أنترنت؟! كتيبات؟! لمتعريؼ بي؟! ىؿ نسيت مف أنا؟ ال يوجد رئيس دولة في العالـ ال
يعرفني ،وال ييمني أف يعرفني الرعاع أو ال يعرفوني".

4

وانتقالة سريعة لشقة الحرية تدعـ ذات السبب مف وجية نظر الراوي ،فؤاد الذي أحب عبد الناصر

ونسي النضاؿ .جاءتو الوحدة مع سوريا
"تعود عمى الرئاسة،
ّ
حبا ّ
جما ،ىا ىو يغير نظرتو فيو والسبب أنو ّ
َ
وظف أف الوحدة ستتحقؽ في كؿ مكاف باألسموب عينو 5".وىذا صالح الديف المنصور
عمى طبؽ مف ذىب ّ

في العصفورية ،يرفض أف ينطؽ اسمو دوف أف يسبؽ بمقب الفخامة والرياسة "جرًيا عمى عادتي القديمة قمت
مجرًدا مف األلقاب بدأت مالمح وجو تتقمّص بعنؼ .استدركت
لو" :يا صالح" .بمجرد أف سمع الرئيس اسمو ّ
فور وقمت" :يا فخامة الرئيس" .استرخت أساريره".6
ًا
أما التعميؿ الحقيقي لمفساد وعالقتو بذلؾ الجنوف –جنوف العظمة -الذي الزـ قادة الدوؿ العربية فقد

صرح بو الجنراؿ اإلسرائيمي موشيو بف عادياء ،فبما أف النظاـ القائـ لدى ىؤالء القادة ىو الديكتاتوري
ّ
طويال ثـ قاؿ" :ال نخاؼ أي حركة تنتيي
إلي الجنراؿ
ً
التسمطي ،فالنتيجة في قوؿ الجنراؿ بعد أف "نظر ّ
بتسمّط فرد .التعامؿ مع فرد أمر سيؿ .بمجرد أف تعرؼ نقاط ضعفو تصؿ إلى مقتمو .في كؿ إنساف نقاط

ضعؼ .حصاف طروادة! وكعب أخيؿ! 7خذ صديقؾ العزيز صالح الديف المنصور .اكتشفنا ،في وقت مب ّكر،

أف نقطة ضعفو ىي حب الماؿ .ز ّينا لو المسألة عف طريؽ مستشاريف زرعناىـ ىنا وىناؾ .وفرص قدمناىا
ىنا وىناؾ .وشغمو حب الماؿ عف كرىنا .لـ يعد عدوا لنا .خذ صديقؾ العزيز برىاف سرور .بمجرد أف

تصدؽ ّأننا ،عف طريؽ عمالئنا ،أوؿ
صدؽ أو ال
ّ
اكتشفنا جنوف العظمة الكامف في أعماقو تنفسنا الصعداءّ .
جي ًدا .انشغؿ الرجؿ بحب نفسو عف كرىنا .لـ يعد مصدر
مف بدأ التماثيؿ والجداريات .والباقي تعرفو ّ

1

عبدالرحمنالكواكبً،طبائعاالستبدادومصارعاالستعباد،تحقٌق:محمدعمارة،دارالشروق،القاهرة،ط،2009،2ص.51
2
دنسكو،ص.17
3
دنسكو،ص 75
4
دنسكو،ص.86
5
شقةالحرٌة،ص.386
6
العصفورٌة،ص.203
7
ً
رموزفًاألساطٌراإلغرٌقٌةالتًاتخذهاالعدٌدمنالكتابالمعاصرٌنسبٌاللتفسٌرالواقع .
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خطر" 1".لقد جرى الحؽ عمى لساف الجنراؿ الييودي ،والعجيب يكمف في إخبار الجنراؿ بيذه األسرار
الخطيرة وغيرىا لمبروفسور ،ولما سألو البروفسور عف السبب أجاب" :أوًال ،ألنؾ لف تستفيد منيا .لف يصدقؾ

وثانيا ،ألني أستمطفؾ .فيؾ شيء طفولي ساحر مف البراءة والطيبة"" 2يبدو أف أغمب الشعوب العربية
أحدً .
فييا ىذه الطيبة الطفولية البريئة الساحرة ،وا ّال لما تمكف مف رقابيا الحكاـ لعشرات السنيف.
إ ًذا ُيرجع الراوي في النياية ،كؿ أسباب الفساد إلى الديكتاتورية والحكـ الذي ينتيي بتسمط الفرد ،وفي
اضح لمديمقراطية ،وىذا يقود إلى الحديث عف الديمقراطية والديكتاتورية في الدوؿ العربية.
ىذا
تنظير و ٌ
ٌ

ثانيا 9الحكم الديكتاتوري ،والديمقراطية العربية9
ً
ٍ
حركة أو أي ٍ
تجمع ينتيي بتسمط فرد ،ىذا ىو المفيوـ األبسط لمديكتاتورية كما ىو
نظاـ أو أي
أي
ٍ

مستنتج مف وجية نظر الراوي فيما سبؽ ،والتعامؿ مع ٍ
ٍ
بكثير مف التعامؿ مع تجمع ديمقراطي
فرد أسيؿ
ٌ
حقيقي ،فيو نقاش وأخذ ورد ودراسة ،فما عميؾ إال معرفة نقاط ضعؼ الديكتاتور وينتيي األمر ،واف كانت
الديمقراطية ليست أنسب الحموؿ لمحكـ ،إال أنيا أفضؿ الموجود مف بيف األنظمة التي تعرض ليا الروائي في

رواياتو ،فعمى األقؿ ال يوجد فييا استبداد وسمطة لمفرد الواحد فػ"أشد مراتب االستبداد التي ُيتعوذ بيا مف
متوفر
الشيطاف ىي حكومة الفرد المطمؽ ،الوارث لمعرش ،القائد لمجيش ،الحائز عمى سمطة دينية 3".وذلؾ
ٌ

في قادة الدوؿ العربية ،وما أسيؿ أف يحوز الحاكـ عمى السمطة الدينية ،واف لـ يكف متدينا! "سوؼ أريحؾ
مف العناء .شيخ األزىر والمفتي والبقية موظفوف عند رئيس الجميورية" 4وفي كؿ ٍ
بمد عربي جامعةٌ إسالمية
ودار إفتاء ،والجيش بكؿ األحواؿ تابع لمرئيس ،ومقاليد كؿ شيء بيده ،وىذا رأي يبرر اختيار الراوي

جيدا لمحكـ ،ولكف
لمديمقراطية عمى غيرىا مف األنظمة "الديمقراطية ،كما قاؿ ونستوف تشرشؿ ،ليست
نظاما ً
ً
األنظمة األخرى أسوأ بكثير .وىذا تمخيص جيد لمقضية .في الديمقراطية ،عمى كثرة عيوبيا ،ال يمكف لفرد

غدا ،ويعدـ
يوما ،ويعدـ المطالبيف بالصمح ،يصالح ً
واحد أف يزج باألمة في متاىات حسب مزاجو .يحارب ً
5
يوما"
يوما ،ويخصخص ً
المطالبيف بالحرب .يحارب إذا إجا عمى بالو .ويصالح إذا إجا عمى بالو .يؤمـ ً
لدوؿ عر ٍ
ات واضحةٌ ٍ
بية بعينيا ،ورؤساء بعينيـ ،فمف أيف سيأتي الراوي بتمؾ النتائج
ولعمو فيما سبؽ ،إشار ٌ

إال مف خالؿ معايشتو لعالـ الواقع الذي يسكنو ،فيناؾ َم ْف "أرسؿ  70.000جندي إلى اليمف ألنو غضب
مف أرجوزة ركيكة نظميا اإلماـ أحمد في ىجاء االشتراكية" :وال يجوز أخذ ماؿ الغير * إال بأف يرضى بدوف

ضيِر" 6ويقصد بذلؾ إرساؿ عبد الناصر لمقوات المصرية لممشاركة في الحرب األىمية في اليمف ،وىذا
ْ
تسطيح لمحقيقة ،فما فعؿ ذلؾ عبد الناصرّ ،إال ليساعد الثورة في إسقاط الحكـ الممكي في اليمف ،فتنضـ
ٌ

اليمف لمجميورية الكبرى ،التي يحمـ أف يكوف زعيميا .ومف جممة األمور الديكتاتورية التي تجمت في روايات
1

دنسكو،ص.281
2
دنسكو،ص.281
3
طبائعاالستبدادومصارعاالستعباد،ص.24
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القصيبي النفي واإلبعاد والسجف ،والمراقبة ،والحظر الحزبي ،والغاء الدساتير ،واإلعدامات ،والتآمر ،والحجر
عمى الصحافة .وكؿ ذلؾ حدث بالفعؿ الحقيقي وليس فقط بالفعؿ الروائي فحسب ،وقد سأؿ البروفسور

إلي باىتماـ
رؤساء الدوؿ في العصفورية عف سبب القياـ بتمؾ األفعاؿ "ماذا عف األشياء األخرى؟" .نظر ّ
"أي أشياء؟" .قمت" :حظر األحزاب .السجناء السياسيوف .اإلعدامات" .ابتسـ برىاف ابتسامة
بالغ ،وقاؿّ :
ساحرة مضيئة كالنيار ،وقاؿ" :لـ يكف ىناؾ حظر .أعطيت األحزاب فرصة لتطيير كوادرىا مف العمالء ...
قمت" :والسجناء السياسيوف؟" .قاؿ" :ال يكادوف يذكروفِ .قمّة قميمة مف عمالء إسرائيؿ  ...وثمة مف أيتاـ العيد
البائد" .قمت" :واإلعدامات؟" قاؿ" :لـ يعدـ سوى جواسيس إسرائيؿ الذيف اعترفوا بإرادتيـ الحرة"" 1وذات

2
دوما ،التجسس
اإلجابات أجابيا صالح الديف المنصور عمى البروفسور بذات الطرؽ الممتوية فالتيـ جاىزة ً
لصالح العدو ،والتخطيط لقمب نظاـ الحكـ ،ديدف كؿ نظاـ ديكتاتوري قائـ ،ولـ تقتصر تمؾ العالمات

الديكتاتورية عمى العصفورية ،فقد كانت الشغؿ الشاغؿ لسكاف شقة الحرية ،فقاسـ يرى أف عبد الكريـ قاسـ

العماؿ الذيف شنقيـ؟ ماذا عف اإلخواف
"م ّجرد قاتؿ محترؼ" ومثمو عبد الناصر ويتساءؿ "ماذا عف ّ
ُ
عمالية
جرد برجوازي صغير .والبرجوازية ال تستطيع التعايش مع حركة
ّ
"م ّ
المسمميف؟" ويعمؿ يعقوب ذلؾ بأنو ُ

مد رجعي شعبي وليذا أعدـ اإلخواف المسمميف" 3فالمبررات
العماؿ الذي أضربوا .وال مع ّ
ّ
قوية -وليذا أعدـ ُ
ُمختمقة مف النظاـ نفسو ،وممف يؤمف بو كفؤاد وماجد ،وممف يقؼ ضده كقاسـ ونشػأت وعبد الرؤوؼ ،ومنيـ

مف يحاوؿ التأويؿ الشخصي كيعقوب ،ومنيـ مف يحاوؿ إدخاؿ الطائفية الدينية كعبد الكريـ ،لكف ميما

سجف ،وال أحد يستطيع تغيير حقيقة تمؾ األشياء أو
السجف
تعددت التأويالت فالقتؿ قت ٌؿ في النياية ،و
ٌ
ُ
تجميميا.
إف الخوؼ المسيطر عمى ألسنة وأقالـ المثقفيف في البالد العربية ،ىو مف أبرز عالمات الديكتاتورية

التي تخرس األلسنة ،وتسير باألقالـ نحو خطوط أخرى ،وىذا ما عبر عنو فؤاد في شقة الحرية "أنت يا

اطنا عر ًبيا مف اإلقميـ الجنوبي ،تعرؼ وال شؾ األوضاع في مصر ،وتعرفيا
سيدي الممتحف ،باعتبارؾ مو ً
ّ
4
أقدر أف ىناؾ خطورة في التعرض إلييا في كتابؾ" ثـ يبدأ بسرد ماذا يحدث في مصر
أكثر مني ،ولكني ّ
5
جيدا أنو لو
"يممؾ ضباط الثورة كؿ شيء .وأقصد كؿ شيء حرفيا :الحكومة ،والمجمس  "...ويعمـ فؤاد ً
ىاص آخر يدلؿ عمى أف المخابرات العربية
صرح بتمؾ األفكار في العمف؛ لذىب وراء الشمس كما ُيقاؿ ،وار ٌ

مازحا ثـ ِّ
جادا لفؤاد ،عندما جاء
تجري مف المواطف العربي مجرى الدـ في الوريد ،ما قالو الشيخ أبو زىرة
ً
يسألو عف قضايا تتعمؽ بالقومية العربية " -حتوديني في داىية؟ أنت أيو؟! مخابرات؟ ىـ وصموا لمبحريف؟!

 ...يبتسـ الشيخ - :ال داعي لمحديث عف أفراد .ىيو؟! فيمت قصدي؟! ال ضرورة لألسماء  – ...ألـ نتفؽ

6
وحيدا في بيتو ،ومع ذلؾ يشفؽ مف ذكر األسماء ،ألنو
أنو ال ضرورة لألسماء؟" فالشيخ أبو زىرة يناقش فؤاد ً
1
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جيدا ماذا يترتب عمى ذلؾ لدى النظاـ الحاكـ .وال يختمؼ عف ذلؾ العمؿ الثوري ،فػ"كؿ حمقة مف حمقات
يعمـ ً
العمؿ الثوري محفوفة بالصعوبات والمخاطر" 1ومف يضبط بمثميا ُيسجف –سيأتي الحديث عف السجف -واف
خير يتـ إبعاده وطرده مف البالد ،وىذا ما حدث مع يعقوب بعد اعتقالو ،فقد تعاطفوا معو ألنو تطوع
أُريد بو ًا
لمقتاؿ مع الشعب المصري أثناء العدواف الثالثي ،لذلؾ تقرر إعفاءه مف العقوبة ،مقابؿ أف يغادر مصر

خالؿ ثالثة أياـ ،مع العمـ أنو لـ يبؽ لو سوى شيور ويحصؿ عمى الميسانس ،ولكف القرار النيائي ال رجعة

فيو ،وليست ىنا المشكمة فحسب ،أيف سيذىب يعقوب؟ تمؾ ىي المشكمة األكبر ،فقد تـ منعو مف دخوؿ
وطنو البحريف بعد طرده مف مصر ،وفي مطار القاىرة "بدأ األستاذ شريؼ في مناقشة االحتماالت - :سوريا؟

مرسال
جاسوسا
مستحيؿ! المنع يسري ىناؾ .السعودية؟ مستحيؿ! الكويت؟ غير مضمونة .العراؽ؟ سيظنونو
ً
ً
مف مصر 2".وىكذا تتساوى حكومات االستبداد العربية في تسبب الشقاء لمواطنييا" .ويراد باالستبداد ،عند

إطالقو :استبداد الحكومات خاصة؛ ألنيا أعظـ مظاىر أض ارره التي جعمت اإلنساف أشقى ذوى الحياة 3".فال
شر مف استبداد حكومتو بو ،وىذا واقعٌ ال يزاؿ يعاينو المواطف العربي حتى
استبداد قد يناؿ مف اإلنساف ّّ
اليوـ.
اطي ناجح يرأسو رج ٌؿ عسكري ،وىذا مما ذكره الراوي في العصفورية عمى لساف
ال يوجد ٌ
نظاـ ديمقر ٌ
برىاف سرور ،وكانت آراء برىاف في العسكر مف دواعي إعجاب البروفسور بو" .كاف يسخر مف العسكر

والحكـ العسكري .كاف يقوؿ" :ماذا تتوقّع مف إنساف يقضي النصؼ األوؿ مف عمره في تمقّي األوامر،
والنصؼ الثاني في إعطائيا؟" .وكاف يقوؿ" :العقؿ العسكري ال يفيـ السياسة .السياسة أنصاؼ حموؿ .والعقؿ

العسكري يرفض أنصاؼ الحموؿ .النصر أو اليزيمة .الطاعة أو السجف" .وكاف يقوؿ" :كيؼ تتوقّع مف
مسالما؟" 4".وىذا واقعٌ في الحقيقة فصالح الديف المنصور قد أطمؽ النار
دجج بالسالح أف يكوف
إنساف ُم ّ
ً
عمى البروفسور أثناء الطعاـ ألنو أغضبو ،فما بالؾ بالعالقات بيف الدوؿ؟! في الواقع أف إعجاب البروفسور
ٍ
درجة كبيرة ،ولكنو مع ذلؾ وقع في ٍ
حرب مع
ببرىاف بسبب ىذه اْلراء ،ىو إعجاب في محمو ،ومقنعٌ إلى
نظاـ ضياء الديف الميتدي! فما األسباب التي تدعوىـ إلى تغيير برامجيـ والنكث بوعودىـ مع البروفسور ،ال
العسكري القومي ،وال االشتراكي اليساري ،وال حتى اإلسالمي استطاع أف يوفي بعيده مع البروفسور ،والسبب
في شقة الحرية عمى لساف فؤاد أف أولئؾ ينساقوف لطبائعيـ البشرية وليس لمفكرة التي خرجوا مف أجميا" .مف

طبيعة البشر أف مرور الزمف يفقد الثوري ثوريتو .األمر ينطبؽ عمى المسمميف وغير المسمميف .إف كاف ال بد

مف القسوة في الحكـ فيجب أف نوجو قسوتنا إلى الطبيعة البشرية ال إلى اإلسالـ" 5األمر الذي ألجأ البروفسور
أخير إلى الديمقراطية" .بعدىا ،يا دكتور ،انغمست في تفكير عميؽ محوره الديمقراطية .ظمّت كممات الجنراؿ
ًا
تطف في أذني وفي روحي "أيف أنتـ مف الديمقراطية؟"  ...سبحاف اهلل! ىؿ البشر في الديمقراطيات مف
المئيـ ّ
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طينة غير طينتنا؟ خصوصية التجربة الديمقراطية األوروبية مفيومة .وخصوصية التجربة الديمقراطية

األمريكية معروفة .ولكف ما المانع مف وجود تجربة ديمقراطية عربستانية ليا خصوصيتيا؟ ما المانع؟" 1لذلؾ
لجأ البروفسور كعادتو إلى مراكز األبحاث والتفكير ،كي يبني خطتو عمى خطوات عممية ،لمبحث عف الدولة

العربستانية التي يمكف أف تخضع لمتجربة الديمقراطية ،فكانت عربستاف  60ىي الدولة التي يمكف أف تتـ

فييا التجربة الديمقراطية ،وبالفعؿ الروائي "شيدت عربستاف  60مولد ْأوؿ ديمقراطية حقيقية في عربستاف.
ليس بوسع أحد أف يعتقمؾ إال بأمر القضاء .ال توجد محاكـ أمف دولة وال محاكمات عسكرية  2"...إ ًذا
تحققت الدولة الديمقراطية في عربستاف  60مع كؿ مقتضياتيا التي جعمتيا بالنسبة لمراوي "الضوء في نياية
النفؽ .شعمة األمؿ في الميمة السوداء .بذرة الديمقراطية .ما دامت عربستاف  60باقية فاألمؿ باؽ" 3ورغـ ذلؾ

إال أف ىذه الديمقراطية الصافية البحتة ،ليست ىي الديمقراطية التي يريدىا الغرب وساعدىـ الشرير في

الشرؽ لألعراب ،فدبَّر الجنراؿ الصييوني موشيو بف نمرود بف عادياء النقالب كانت تكمفتو فقط  5مميوف
دوالر ،في مقابؿ النصؼ مميار دوالر التي دفعيا البروفسور ألجؿ قياـ الديمقراطية في عربستاف  ،60وذلؾ

التواقة لإلشباع ،يمكف
"ألف الديموقراطية ليست األنشودةَ الرعوية لحكـ الشعب لنفسو ،ألنيا فوضى العواطؼ ّ
بؿ ويجب منحيا مف الخارج بقوة سالح قوٍة عظمى ،مع فيـ أف القوة العظمى ليست مجرد ٍ
دولة تمتمؾ قوةً
ّ
ُ
ّ
ٍ
اطية 4".بمعنى أف الواليات المتحدة
عسكرية مفرطة بؿ تمتمؾ،
بشكؿ َّ
أعـ ،قوة السيطرة عمى الفوضى الديموقر ّ

مثال ىي التي تمنح الديمقراطية وعمى طريقتيا ،ومثاؿ ذلؾ أف أمريكا منحت الحرية لمعراؽ ،وأعقب تمؾ
ً
نيب وتخر ٍ
الحرية أعماؿ ٍ
يب مف الشعب العراقي ،ألنو مف ضمف الحرية ،توجد حرية الشر ،لذلؾ وجب أف
تبقى ىذه الدولة العظمى ىي المسيطرة لتحدد أنواع الحرية المسموح بيا ،بكؿ بساطة ..ألننا العرب غير

تبعا
مؤىميف لذلؾ ،تمؾ ىي النظرة الغربية لمديمقراطية التي يجب أف نكوف عمييا معشر األعراب ،كي نظؿ ً

ليـ ،حتى نكبر ونستطيع االعتماد عمى أنفسنا.
ثالثًا 9السجن9

ال يمكف لفصوؿ االستبداد والقمع العربي أف تكتمؿ دوف الحديث عف تجربة السجف ،ومف ذلؾ الباب
تطرؽ الروائي إلى إشارات مختمفة ،في مناطؽ متعددة مف رواياتو حوؿ موضوع السجف.

وقد آمف القصيبي كغيره مف الروائييف العرب" ،أف الرواية ىي النوع األدبي –األصمح -واألقدر عمى

استيعاب موضوع "السجف" ألنيا األقدر عمى إنطاؽ المسكوت عنو في الخطاب الثقافي واالجتماعي العاـ"

5

لذلؾ تحدث عف ىذه القضية المالزمة لمديكتاتورية واالستبداد الحكومي العربي ،في مختمؼ رواياتو ،دوف
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ٍ
إسياب ٍ
كبير في وصؼ ذلؾ الموضوع ،والوقوؼ عمى كافة تفاصيمو؛ "لعممو أف عبد الرحمف منيؼ قد قاـ
بذلؾ في "شرؽ المتوسط"".1

كما أف "الغالب عمى المثقؼ أف يقدـ نفسو في صورة الضحية ،ضحية قير ال يتبيف حجمو إال

عندما يخوض تجربة االنتماء ،ويعيش أىواؿ السجف واالعتقاؿ" 2لذلؾ جعؿ الراوي المتمثؿ بالبروفسور ،نفسو

معتقال أكثر مف م ٍرة في سجوف األنظمة العربية ،مرةً في سجف المنصور ،وأخرى في سجف برىاف ،ليصؿ
ً
ٍ
ٍ
متقدمة مف اإلدراؾ الواقعي لما حدث معو ،أثناء تجربتو مع النظاـ العربي ،وقد جعؿ
مرحمة
بالمتمقي إلى
إطالؽ سراحو مف ذلؾ السجف عمى طريقتيف :األولى :عندما كاف في سجف المنتزه لدى المنصور ،فقد تـ

اقعي يمكف أف يكوف في العالـ الذي نعيش ،مف
إطالؽ سراحو عف طريؽ المساومة المالية ،وىو فع ٌؿ و ٌ
مساومة اإلنساف عمى حريتو في مقابؿ ما يممؾ ،والثانية :عندما كاف في سجف المدرسة لدى برىاف ،فمـ

يطمؽ سراحو مف سجنو إال الفعؿ الروائي العجائبي ،الذي تنعدـ فرص حصولو في عالـ الواقع ،ولكنيا ممكنةٌ
الجف ،قبؿ تنفيذ حكـ اإلعداـ عميو بثو ٍ
اف ،وما
في عالـ الرواية ،فقد نجا مف خالؿ الجدار بمساعدة عالـ
ّ
حصوؿ ىذا إال ليبيف الراوي مقدار التسمط والقير الذي تمارسو األنظمة العربية ،ال سيما في موضع السجف
واإلعدامات ،فمف مف البشر تتوفر لو فرصة البروفسور لينجو بنفسو مف اإلعداـ ،وييرب بذات الطريقة مف

المعتقؿ؟!
األسباب الداعية لمحديث عن السجن في روايات القصيبي9

لمحديث عف تمؾ األسباب ،ال بد أف تُحدد الشخصيات الروائية البارزة التي تـ اعتقاليا في روايات
القصيبي ،فأوؿ وأبرز تمؾ الشخصيات ىي شخصية البروفسور في العصفورية ،وقد تـ اعتقالو بسبب انتقاده

أوًال :لفساد صالح الديف المنصور بعد فشمو في محاولة تقويصو أثناء الغذاء الوزاري "التفت المنصور عمى
وزير الداخمية وقاؿ" :خذه إلى المنتزه .و ِ
مخصصا لممعتقميف
أبق ِو ىناؾ حتى تسمع مني  ...كاف المنتزه
ً
3
وثانيا :لذات السبب في
السياسييف الذيف يكادوف يوجدوف .ووجدت في المخيـ قرابة  1500معتقؿ منيـ"
ً

سجف برىاف سرور "وقفنا ،في النياية ،عند مبنى أبيض ذ ّكرني تصميمو بالمدارس الثانوية .عرفت ،فيما بعد،

طور إلى سجف 4".وثاني تمؾ الشخصيات التي تـ اعتقاليا في روايات
أنو كاف ،بالفعؿ مدرسة ثانوية قبؿ أف ُي ّ
مناضال حز ًبيا شابِّا مف عربستاف  .49قبض عميو في
تعرفت عميو كاف
ً
القصيبي ،ىو برىاف سرور" ،عندما ّ
عربستاف  48بتيمة التحريض عمى قمب نظاـ الحكـ" 5وأما الشخصية الثالثة فيي ضياء الميتدي الذي كاف

معتقؿ لدى برىاف ،ولنفس السبب الذي اُعتقؿ ألجمو برىاف ،لدى المنصور مف قبؿ! وأما عف الشخصيات
ٍ
منشور ألحد رفاقو "في تمؾ المحظة أحاط
األخرى ففي رواية شقة الحرية اُعتقؿ يعقوب أثناء تسميمو مسودة
1

الرواٌةالموسوعٌة،ص.20
2
البطلالسجٌنالسٌاسًفًالرواٌةالعربٌةالمعاصرة،ص.6
3
العصفورٌة،ص.207
4
العصفورٌة،ص.243
5
العصفورٌة،ص.209
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بيـ أربعة أشخاص وقاؿ أحدىـ - :تفضموا معانا .وجد يعقوب نفسو والرفيؽ في بوكس أسود أسرع إلى مكاف

مجيوؿ" 1".أخذوني في البوكس إلى فيال عادية في العباسية .فيال سكنية صغيرة ال توجد عمى بابيا يافطة،
وال يقؼ أماميا جندي"

2

كما أف ىناؾ بعض الشخصيات الثانوية التي اُعتقمت في روايات القصيبي ،ولكف الغرض مف ذكرىا

ىنا ،ىو اإلجابة عمى السؤاؿ أعاله ،ومف تمؾ الشخصيات ،بعض عماؿ المصانع في مصر" .في األسبوع

الماضي ،تـ سجف ثالثة ُعماؿ ال لشيء ّإال ألنيـ تذمروا مف كثرة الدخاف المموث الذي يسبب المرض في
الصدور .ومد ير المصنع ،العقيد أكرـ شبراوي ،رجؿ مخابرات فاشيستي متخصص في التعذيب .وميمتو
القضاء عمى أي بادرة يقوـ بيا العماؿ لتحسيف أوضاعيـ 3".وكذلؾ أخو عبد الرؤوؼ" ،قضى أخي في

كتيبات حسف البنا .ثالث سنوات مع األشغاؿ الشاقّة.
السجف ثالث سنوات
لمجرد انيـ وجدوا معو بعض ّ
ّ
آالؼ غابوا في أعماؽ السجوف ألف السمطات ش ّكت في تعاطفيـ مع الجماعة 4".وىناؾ أسباب أخرى غير
التعاطؼ ذكرىا عبد الرؤوؼ" ،ما ذكرتو عف ارخاء المحية ليس نكتة .كثيروف اعتقموا ال لشيء إّال ألنيـ
مخبر سمع
ًا
أطمقوا لحاىـ أال تالحظ انو لـ يبؽ ممتحوف في مصر؟ بؿ اف ىناؾ مف اعتقؿ في األتوبيس ألف

مف يناديو بكممة "أخ"!" 5وعمى كؿ حاؿ فأغمب المواطنيف العرب قد حضروا فيمـ "إحنا بتوع األتوبيس" والذي
يتحدث عف التعذيب في سجوف عبد الناصر ،وىو مأخوذ عف قصة حقيقية في كتاب "حوار خمؼ األسوار"

6
سببا في تغييب
لمكاتب الصحفي جالؿ الديف الحمامصي .كؿ تمؾ األسباب التي قد ال تذكر وغيرىا كانت ً
العشرات في السجوف ،ألنو لدى ضباط المخابرات الكثير مف القضايا التي بحاجة لمف يحمميا .وأما األسباب

التي تُذكر ،فيي تمفيؽ في غالبيتيا مف النظاـ؛ لمقضاء عمى أي بادرة لتحرؾ الجماىير ،وقد تعمد الباحث
أثناء االستشياد اإلشارة إلى األماكف التي ُيحتجز فييا المعتقموف ،فقد تحوؿ المنتزه إلى معتقؿ ،وتحولت
المدرسة إلى معتقؿ ،وتحولت الفيال السكنية إلى معتقؿ!

فالنظاـ الديكتاتوري ال يبالي بتحويؿ أي شيء ُخمؽ لمحياة والحرية ألجؿ سمبيا وتغييبيا .كما لـ تغب ظاىرة
االختفاء القسري عف ذىف الراوي ،فبعدما بحثوا عف يعقوب ،لـ يستطيعوا تحديد المكاف الذي ىو فيو ،وال
الجية التي اختطفتو واعتقمتو " -قاؿ لنا األستاذ شريؼ انؾ في سجف المخابرات – .قاؿ لنا الباشا انؾ في

السجف الحربي 7".وىذه الظاىرة مرتبطة باألماكف التي يتـ فييا االعتقاؿ ،فالبدييي أف يكوف مكاف المعتقؿ
أصال سياسييف!
معموـ ،وكذلؾ تصميـ بنائو ليراعي أحواؿ المعتقميف ،والذيف ال ُيفترض بيـ أف يكونوا
ً
إصالح وتأىيؿ ،أثناء تأديتو فترة
إنساف يخضع لعممية
فالسجيف مف خالؿ الفيـ البدييي لحالتو ،إنما ىو
ٍ
ٌ
1

شقةالحرٌة،ص.362
2
شقةالحرٌة،ص.379
3
شقةالحرٌة،ص .362
4
شقةالحرٌة،ص.404
5
شقةالحرٌة،ص.403
6
انظر،وٌكٌبٌدٌاالموسوعةالحرة،
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B9_%D8%A7%
.)D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
7
شقةالحرٌة،ص .378
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عقوبة والتي تصدر وتُحدد مف خالؿ جية قضائية لقيامو ٍ
بفعؿ مخالؼ لمقانوف ،أما ما يحدث لدى الحكومات
تماما ،ال سيما فيما يتعمؽ باالختفاء القسري ،وعدـ معرفة الجية التي اُقتيد إلييا
العربية فمناقض لذلؾ ً
المعتقؿ ،ومف ىي الجية الحكومية التي قامت باالعتقاؿ ،وتقوـ الحكومات بذلؾ مف أجؿ "ردع أية ممارسة
احتجاجية شرعية أو غير شرعية ،فيي دعوة عامة ومفتوحة لالندماج في التراتبيات القائمة واالنخراط في

نسؽ مغمؽ محكوـ"

1

شكال مف أشكاؿ التعذيب
وال شؾ أف الروايات العربية التي تخصصت بموضوع السجف فقط لـ تترؾ ً

إال وصورتو ،ولكف ىذا ال يمنع مف المرور السريع لتمؾ األشكاؿ المقتضبة في روايات القصيبي ،فقد انقسـ

يعا ،وأشكالو معروفةٌ  ،أما عف
مر عميو سر ً
التعذيب عنده إلى قسميف :جسدي ،ونفسي ،أما الجسدي فقد ّ
ابتكاراتو فال تخطر عمى باؿ بشر ،وأما النفسي ،فقد تمونت وتعددت صوره ،منيا التيديد مثؿ ما حدث ،في

طيب!
قصة عبد الرؤوؼ والتي كتبيا
ً
مجسدا قضية أخيو في المعتقؿ " -يا أفندـ واهلل ما عممتش حاجةّ – .
محروس! روح جيب الكيربائي 2".فيذا تيديد وتعذيب نفسي خطير ،وأمامؾ خياراف ،أف تعترؼ بما لـ تفعؿ،

أو أف تتحمؿ لسعات الكيرباء القاتمة .ىذا غير الػ"كالب وكيرباء ومساجيف ُيمنعوف مف الصالة" 3وآخروف
يمنعوف مف البوؿ ،أدنى حاجات اإلنساف! "وفي المعتقؿ ،يعتبر السماح لؾ بالذىب إلى الحماـ كمما شئت

محترما مف الحرّية 4".أما ما حدث مع يعقوب فيو مف أشرس أنواع التعذيب 5ويؤولو رؤوؼ بأنو "أعنؼ
قدر
ًا
ً
التحدي ،ولكف ىذا الضغط النفسي ال يثير
بكثير مف التعذيب الجسماني .التعذيب قد يثير الرغبة في العناد و ّ

6

يتعرض لو سينيار"
سوى المخاوؼ البدائية الغريزية .ىذا ىو أقسى أنواع التعذيب .أؤكد لؾ أف أي إنساف ّ
مستعدا ألف
السجاف أنى كانت "كنت
أما ما يترتب عمى ذلؾ التعذيب ،فيو االعتراؼ واالنصياع لرغبات
ً
ّ
أعترؼ بأي شيء .قتؿ جماؿ عبد الناصر ،حرؽ مستشفى ،نسؼ جسر ،أي شيء 7".وما يسببو لإلنساف مف

ٍ
أمور نفسية بعد ذلؾ ،اصطمح بروفسور العصفورية عمى تسميتيا بػ"عقدة السجف" األمر الذي استدعاه إلى

أود التخمّص مف عقدة السجف– .عقدة
الذىاب إلى مصحة نفسية في ريو لمتخمص مف أثار السجف "كنت ّ
السجف؟ شو قصدؾ؟  -اعمـ  ،يا طبيب ،أنو ما مف إنساف يدخؿ السجف ويخرج منو كما دخؿ .مف

آثار تدميرية ىائمة في نفسية
المستحيؿ أف يخرج صاغ سميـ /كما يقوؿ أصدقائي المصريوف .السجف يحدث ًا
تبؽ معو طيمة
السجيفً .ا
أي سجيف ّ
تغيره .ولـ َ
يدعي أف تجربة السجف لـ ّ
آثار غير منظورة .يكذب عميؾ ّ

حياتو "...

8

إ ًذا يصبح اإلنساف نيب المشاعر المدمرة التي تعتريو خالؿ السجف ،وال تقؼ عمى فترة دخولو

السجف ،بؿ تالزمو طواؿ حياتو ،كؿ تمؾ العذابات التي يمارسيا النظاـ العربي ،بحؽ مواطنيو ،وقد تجمى
1

محمدكودي،المخزنوإشكالٌاتاالختفاءالقسري،موقعالصحراوياإللكترونً11،ماٌو.http://www.saharawi.net/?p=21283،2017،
2
شقةالحرٌة،ص.136
3
شقةالحرٌة،ص.137
4
العصفورٌة،ص.209
5
انظرشقةالحرٌة،ص .379
6
شقةالحرٌة،ص.381
7
شقةالحرٌة،ص.381
8
العصفورٌة،ص.218
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بعضيا في روايات القصيبي ،يقوـ بيا النظاـ العربي المستبد تحت ٍ
حجة كبيرة وىي ضرورات األمف ،وىذا ما
عبر عنو بروفسور العصفورية أثناء تقمصو شخصية الديكتاتور" .أمر الديكتاتور بتعذيب المساجيف .قطع اهلل

يحسيا الديكتاتور وىو يأمر بالتعذيب؟! ىؿ يوجد
ألسنتكـ أييا الناس! ىؿ يعرؼ الناس المعاناة النفسية التي ّ
1
مرت
إنساف يحب تعذيب نظائره في الخمؽ؟! ولكف ضروريات األمف فوؽ كؿ شيء" كانت تمؾ نظرةٌ عامة ّ
بالتجميات النقدية لمحكومة العربية فيما يتعمؽ بالسجف في روايات القصيبي ،تناولت األسباب التي ُيعتقؿ
ألجميا السياسي في البالد العربية ،والنتائج التي تترتب عمى ذلؾ االعتقاؿ ،وبعض أنواع التعذيب الذي

يالقيو اإلنساف في المعتقؿ.

ابعا 9التضميل "الحقيق ُة الضائعة"
رً

ٍ
حقيقي لفؤاد مع العالـ
احتكاؾ
جدا ،وذلؾ مع أوؿ
ٍ
كاف توصيؼ الراوي لمحالة العربية السائدة دقيقًا ً
العربي ،فمنذ أف بدأت التساؤالت الميمة تغزو ذىف فؤاد ،فيما يتعمؽ برحمتو إلى عمؽ األمة العربية ،جاء

دور القائد ،ليشتت االنتباه ،وليشغؿ ذلؾ الدماغ العربي الصغير ،في ٍ
أمور أقؿ أىمية مما ىو فيو" .كانت
لعؿ ىذا ىو
أي منيا .واْلف يشغمو قائد الطائرة بسؤاؿ جديدّ .
األسئمة في ذىنو ال تنتيي .وال يعرؼ جواب ّ
ىدؼ المسابقة :إبعاد األسئمة الكثيرة المزعجة عف أذىاف المسافريف ليرّكزوا عمى سؤاؿ واحد غير مزعج ،واف
بدا غر ًيبا بعض الشيء" :كـ تحمؿ ىذه الطائرة مف وقود؟" 2".فما ىي الفائدة المرجوة لركاب الطائرة مف
معرفتيـ الكمية التي تحمميا الطائرة مف الوقود؟! وحتى الجائزة التي لـ يحصؿ عمييا فؤاد ،كانت مجموعة مف
حقائب السفر ،ولديو ما تكفيو منيا ،ولكف المقصود ىو االنسحاب بالتفكير واألسئمة ،إلى منطقة غير المنطقة
التي تسيطر عمى تفكير الركاب ،والمثؿ األكبر في ذلؾ ىو النظاـ العربي الحكومي ،والذي ينتيج شتى

وسائؿ التشتيت والتضميؿ ،إلشغاؿ الناس عف ىموميـ الحقيقية وقضاياىـ المصيرية ،ولفت أنظارىـ إلى غير
ذلؾ مف األمور التي يحددىا الحاكـ ،واألداة األكثر نجاعةً في ذلؾ ،تكمف في الخطاب اإلعالمي والسياسي
الباىت لمنظاـ العربي ،والذي ينتيج التدليس والتضخيـ والبروباجندا 3إلخضاع الناس ،وايياميـ بأنيـ ال شيء

مف دوف ذلؾ النظاـ"ُ :يعامؿ المواطنوف كأنيـ أطفاؿ عاجزوف عف مواجية الصعوبات .فبدال مف أف ُي َع ُّدوا
لحمؿ مسئولياتيـُ ،يبعدوف عنيا 4".ىذا ما تتناولو ىذه النقطة ،تجميات التضميؿ الممنيج ،الذي تنتيجو
األنظمة الحكومية ،وتمارسو عمى شعوبيا.

التضميؿ أو "الحقيقة الضائعة" وىو مصطمح دقيؽ المرامي ،وظَّفَو الراوي في شقة الحرية" .عبر
حدثو نشأت عف
حوار بعد حوار مع نشأت ،أخذت الصورة الفعمية لما يدور في مصر تتضح أماـ قاسـّ .

1

العصفورٌة،ص.227
2
شقةالحرٌة،ص.17

 3نشرالمعلوماتبطرٌقةموجهةأحادٌةالمنظوروتوجٌهمجموعةمركزةمنالرسائلبهدفالتؤثٌرعلىآراءأوسلوكأكبرعددمناألشخاص .

4

مورٌسدوفرجٌه،مدخلإلىعلمالسٌاسة،ترجمة:جمالاألتاسً،وسامًالدروبً،داردمشقللطباعةوالنشروالتوزٌع،دمشق،د.ط،د.ت،
ص.180
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عجب قاسـ؛ بسبب عدـ تصديؽ أصدقائو لو ،واختمارىـ
الحقيقة الضائعة في ضجيج الدعاية 1".وقد زاد
ُ
الكبير بدعاية الدولة الناصرية واعالميا" .ال ينتيي عجب قاسـ مف ىؤالء األصدقاء .ىؤالء البشر األذكياء

المثقفيف الذيف استطاع ممثّؿ مثؿ أحمد سعيد 2غسؿ أدمغتيـ وجعميـ يصدقوف كؿ شيء 3".قُصفت الطائرات
ودمرت في مدرجاتيا ،وتياوت القوات العربية كميا ،في شتى الجبيات أماـ الجيش اإلسرائيمي ،فيما
المصرية ُ
كاف يصدح صوت العرب بإذاعة بيانات النصر المجمجمة ،بحنجرة أحمد سعيد! وأماـ كؿ تمؾ الحقائؽ ،بدأ

الجميد األسطوري باالنحالؿ عف شخصية عبد الناصر ،وأخذ "إحساس غامض يتسمّؿ ،عمى استحياء ،إلى
نفس فؤاد ،إحساس بأف ما يبدو لمعيف مف جماؿ عبد الناصر ىو الحقيقة ولكف ليس الحقيقة ُكمّيا" 4إلى أف

تغير الظمـ االجتماعي الرىيب الذي رآه بعينو .ما
البراقة لـ ّ
"عممتو إقامتو في مصر أف الشعارات الناصرية ّ
األماني التي كاف ينادي بيا النظاـ الناصري "ما
تغير منذ أياـ الممكية؟" 5وأخذ يتساءؿ وتنيار أمامو
ُّ
الذي ّ
القومية العربية إذا تحولت إلى قناع تمارس الرأسمالية تحتو كؿ استبدادىا وفجورىا؟" 6كؿ تمؾ الحقائؽ
جدوى
ّ
فشيئا أماـ فؤاد ،وعبر عشرات الصفحات مف األحداث الروائية وليدة الواقع ،ال سيما في تقنع
شيئا ً
قد تجمت ً

اطييف والمتفقّييف الذيف أرادوا التحالؼ مع
فف
ّْ
المشرعيف األرستوقر ّ
الرأسمالية خمؼ قناع االشتراكية "فقد ُو ِجد ُ
اقعا ال يمكف االلتفاؼ عميو 7".فمف ينادي بالديمقراطية إلى جانب القومية ،أجدر
الديموقراطية باعتبارىا و ً
بالتصديؽ ممف ينادي بالقومية وحدىا.

بعض سكاف شقة الحرية كانوا يعمموف تمؾ الحقيقة ،كنشأت وقاسـ ،فانحدارىـ مف عائالت غنية

ومالكة ،قد حجب عنيـ الشعارات الناصرية ،وما تنادي بو مف قومية عربية ،وقضايا جذرية ،فاىتماميـ األوؿ
ٍ
بشكؿ مستقيـ وستبقى بعده ،فيـ يجيدوف التأقمـ
واألخير في تجارتيـ ،وقد كانت قبؿ عبد الناصر ،تسير
الظاىر مع النظاـ القائـ ،ولكف حقيقة األمر أنيـ ضد الثورات عمى الحكاـ ،ألنيـ بكؿ بساطة يعتبروف أف

الحاكـ األصمي ىو أدرى بأمور السياسة منيـ ،وال داعي لمقتؿ واالنقالب والثورة ،فيـ يمارسوف دورىـ
فقير لذات األسباب،
الغني ّّ
غني ألنو ُخمِ َ
الفقير ٌ
ؽ كذلؾ ،والغنى أصمح لو ،و ُ
وتجارتيـ والحاكـ يمارس حكمو ،و ُ
في المقابؿ ىناؾ مف يرى الحقيقة ويحاوؿ إيصاليا لغيره ،ولكف لخدمة الغرض الحزبي ،والدفاع عنو في

المقاـ األوؿ" .عبد الرؤوؼ يحاوؿ ،باستماتو ،اف يشرح لفؤاد انو ال يرى الواقع عمى حقيقتو بؿ كما يتمناه

8
ويتوىمو .يحاوؿ اف يبيف لو انو ال توجد في مصر عدالة بؿ حكـ ديكتاتوري بوليسي غاشـ" وذلؾ نصرةً
ٍ
غرض غيره ،وفي النياية يتبادؿ كالىما االتياـ الذي تكمف فيو المشكمة "أنت
لمحركة اإلخوانية أكثر مف أي

مخدر بدعاية حسف البنا".
خدر بدعاية جماؿ عبد الناصر – .وأنت ّ
ُم ّ
1

9

شقةالحرٌة،ص.51
2
مذٌعمصريمشهورفًصوتالعربفًالخمسٌنٌاتوالستٌنٌاتمنالقرنالعشرٌن،أعلنانتصارمصرفًحربالـ،67فا ُت ِه َمبالكذب
والتضلٌل،وعلىقوله:أنخطاباتالنصركانتتؤتٌهمنوزراءفًالدولة،توفًفًالرابعمنٌونٌوللعام،2018وٌكٌبٌدٌا .
3
شقةالحرٌة،ص.52
4
شقةالحرٌة،ص.69-68
5
شقةالحرٌة،ص.195
6
شقةالحرٌة،ص.195
7
كراهٌةالدٌموقراطٌة،ص.10
8
شقةالحرٌة،ص.270
9
شقةالحرٌة،ص.216
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أما تجميات ذلؾ التضميؿ في "سبعة" فقد كانت متعددة الجوانب ،وبطميا ىو السياسي الوزير ريموف
أبو شوكة ،وقد تعددت مياديف ذلؾ التضميؿ ،فتارة عمى اإلعالـ في مقابمة تمفزيونية مع الصحفية جمنار،

التي يتابعيا اْلالؼ مف العربستانييف ،وتارةً أخرى في مجمس النواب ،وغيرىا داخؿ المجمس الوزاري ،أما ما
كاف أثناء المقابمة التمفزيونية فكثير ،ال سيما إجابتو عمى سؤاؿ جمنار ،الذي يحمؿ نبرة االستفياـ االستنكاري،
أستخؼ بعقوؿ الناس وال
مميونير وبيف رئاستؾ لحزب يدعو إلى االشتراكية  - ...أنا ال
ًا
"كيؼ توفؽ كونؾ
ّ
أمارس النفاؽ السياسي .اشتراكية "حزب المساواة المطمقة" ال تتناقض مع اقتصاد السوؽ والمبادرة الفردية.
اشتراكيتنا تقوـ عمى ممكية الدولة لمثروات الطبيعية  1"...فإجاباتو االلتفافية والذكية عمى أسئمة جمنار ،مميئة
بالتدليس والتحايؿ عمى عقوؿ الناس؛ لممداراة عمى فساده وث ارئو الفاحش ،الذي يتناقض مع أصوؿ
االشتراكية! وتكتمؿ فصوؿ التدليس ،مف خالؿ تحكمو بخطوط الياتؼ ،وبنوعية المكالمات التي سيتمقاىا

البرنامج ،لتوجيو أسئمة الجميور لوزير السياحة ،والتي عادةً ما تكوف محرجة لضيوؼ البرنامج ،إال أف أسئمة
شكر يا دولة الرئيس! البركة في
عظيماً – .ا
ريموف جاءت عمى ىواه" .يا أخ ريموف! كاف لقاؤؾ البارحة
ً
االستراتيجية الناجحة التي وضعتموىا دولتكـ .ابتسـ دولتو ،وقاؿ - :واألجمؿ مف كؿ شيء األسئمة .األسئمة

العفوية! قاؿ وزير الياتؼ فجأة - :دولة الرئيس! كنت أنوي أف أثير ىذا الموضوع .حدث شيء غريب في
مبتسما ...أدرؾ وزير الياتؼ أف دولة الرئيس يريد لمموضوع أف
السنتراؿ ...قاطعو رئيس الوزراء
ً
يموت2".واذا أراد الرئيس لمموضوع أف يموت ،فيجب أف يموت ،وبذلؾ تمر الجريمة التي قامت بيا الحكومة،
ويتـ تفويت فرصة لممسائمة العمنية لموزير أماـ الجميور ،بتخطيط حكومي متكامؿ بيف عدة جيات؛ إلظيار
ٍ
بشكؿ الئؽ.
صورة الوزير

ٍ
موسع أثناء إجابتو عمى تساؤالت النواب ،3وقد ورد
بشكؿ
وأما التضميؿ في مجمس النواب فقد مارسو
ٍ

أخير فإف التضميؿ والتدليس ،قد وصؿ لمممارسة السياسية الفعمية ،ولمفيوـ
بعض ذلؾ في النقاط أعاله ،و ًا
وسفير  ...سفراء!
ًا
سفير مف "حزب االنبعاث الديني".
عينا ًا
الشراكة السياسية" .أمضينا في جمسة التعييناتّ .
أنا أفضؿ أف يعمؿ أعضاء "حزب المساواة المطمقة" في الداخؿ ،حيث تتخذ كؿ الق اررات اليامة .سوؼ

يجيء دور الحزب مع التعيينات القادمة 4".فالظاىر أف ىناؾ مشاركة سياسية ،وفي الحقيقة أنيا مشاركة
حزب و ٍ
ىشة ،فمراكز القرار واالىتماـ في النياية في ِيد ٍ
احد مسيطر ،واف كاف الباحث يعترض عمى المبدأ
القائـ عمى تشكيؿ الحكومة مف األحزاب ،فإف ذلؾ يشبو تداعي األكمة عمى قصعتيا ،فما األحزاب إال جزٌء
مف شؽ عصا الوطف؛ بتناحرىا واختالفيا وتبعيتيا المتداداتيا الخارجية واأليدلوجية المختمفة ،التي انبثقت
يد في تحديد مصائر الشعوب ،وتوازف القوى الدولية ،وفي سيولة
عنيا وتشكمت بدعميا ،ألجؿ أف يكوف ليا ٌ
ِ
ٍ
حزب ما ،واقصاء آخر ،ألي األسباب كانت ،فتُشحف
بقيادة
جدا االجتماع
التعامؿ والتأثير ،فمف السيؿ ً

ٍ
مائدة واحدة ،إف أخذ
جدا أف تُجمع تمؾ األحزاب حوؿ
األجواء وينشب الخالؼ ،وتتعطؿ الدولة .ومف السيؿ ً

1
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2
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4
سبعة،ص.298
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ك ٌؿ منيـ حصتو مف الوطف ،وما قضية فمسطيف ببعيدة! فالمفترض إ ًذا أف تشكؿ حكومة كفاءات وطنية

مؤدلج أو ٌؿ عمى آخر ،ميما بمغت ذروة إبداعو ،فإف انتماءه األساسي لمحزب
وليست حزبية ،فالعقؿ الحزبي
ٌ
وسالـ عمى الدولة والديمقراطية ،وىذا األمر
وليس لموطف ،ومصمحة الحزب مقدمة ،وأبناء الحزب مقدموف،
ٌ
ينسحب عمى غالبية الدوؿ العربية.

ولـ يكف نصيب "دنسكو" أقؿ مف غيرىا مف الروايات في التضميؿ ،فالدعايات االنتخابية التي

تمارسيا القارات لمرشحييا إلدارة المنظمة ،والسياسية التي يتبعيا المدير التنفيذي لممنظمة ،ىي قمة التضميؿ
موقوؼ عمى ما تمارسو األنظمة
والكذب الذي تمارسو الجيات الرسمية ،ولكف مجاؿ البحث في ىذا المبحث
ٌ
العربية وحكوماتيا ،ولعؿ العصفورية مف الروايات التي امتألت بيذا التضميؿ ،ال سيما في تجارب البروفسور
م ع القادة الثالثة الذي وصؿ بيـ إلى السمطة عف طرؽ مساعدتو وقيادتو الروحية والموجستية لتمؾ الثورات،

فيذا صالح الديف المنصور يحاوؿ أف يفند ما جاء بو البروفسور مف معمومات ،بؿ وما عاينو مف معمومات

حوؿ الفساد الذي ُيمارس في الدولة مف الحكـ المنصوري ،فتكوف إجابتو بكؿ بساطة "ىذه دعايات مغرضة،
ٍ
محاولة منو لتضميؿ البروفسور ،وتزيد تمؾ
يا بروفسور ،أكاذيب يشيعيا الصياينة وأيتاـ العيد البائد" 1في

متمسكوف بتقاليدنا ،نحف ال نزاؿ نأكؿ عمى األرض ونستعمؿ أصابعنا .نحف
المحاوالت إلى حد البمو! "نحف
ّ
2
ويدعي أف
فخوروف بأصالتنا" يقوؿ ذلؾ عمى مائدة عمييا عشر طمياف ،وما يغيب عف األذىاف وصفو! ّ

األصالة تكمف في الجموس عمى األرض واألكؿ باألصابع ،في ذات المحاوالت الحكومية ،لتغيير المفاىيـ
ٍ
لدى شعوبيا عف ٍ
استغالؿ
شر
كثير مف األمور ،وفي النياية يفتخر باألصالة العربية ،التي استغموىا َّ

وضيعوىا وأفقدوىا كرامتيا ،أما امتالكو لممعدات العسكرية والجيوش الباسمة فقد أسيب وزير الدفاع في نظاـ
ّ
3
ضي عمى إسرائيؿ،
المنصور في شرحيا لمبروفسور  ،والتي إف توفرت في الحقيقة مع نواياىـ الظاىرة لقُ َ
وعندما سألو البروفسور عف سبب التأخر عف ذلؾ ،ترؾ المنصور لوزير الداخمية العناف في إطالؽ األسباب

الخطيرة" .يا بروفسور! المشكمة ىي عربستاف  49وعربستاف  ،50كؿ يوـ نكتشؼ في بمدنا شبكة إرىابية
تموليا عربستاف  ،50وىناؾ حشود عمى حدودنا مع الدولتيف .في المحظة
تموليا عربستاف  ،49وشبكة أخرى ّ
ّ
4
مبرما"
التي نياجـ فييا إسرائيؿ سوؼ تطعننا ىاتاف الدولتاف مف الخمؼ وتقضياف عمينا
ً
قضاء ً

ىكذا تحولت العداوة مف عداوة إسرائيؿ إلى عداوة الدوؿ الشقيقة ،وىذا واقعٌ في الفعؿ الروائي
ٍ
عدوا خفيِّا
والواقعي عمى حد سواء ،فقد غرر االستعمار بيـ وغرتيـ أنفسيـ ،فعادوا بعضيـ ،واختمقوا ألنفسيـ ً

وىميِّا ،كي يضمموا بو الشعوب" .ال يدركوف أف ىذا الخط ضعيؼ؛ وكثير مف الناس ال يزالوف يخافوف "الخط

األحمر" رغـ أنو وىمي؛ وىذا ما يسمح باالعتماد عميو صرفًا لالنتباه عف ظاىرات أخرى كاالستغالؿ
االقتصادي ومحاوالت إقامة حكـ ديكتاتوري وما إلى ذلؾ .إف االعتماد عمى خطر عدو خارجي  ...ىو

تخمصا
استراتيجية تستعمميا جميع الحكومات منذ قروف ،حتى لقد تنخرط ىذه الحكومات في حرب مع العدو،
ً

1
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2
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1
المختمؽ مف النظاـ الحاكـ ،وىذا
وي ُ
مف صراعات داخمية عنيفة" ُ
قصد بذلؾ الخط الضعيؼ ،العدو الوىمي ُ
اقعا في ٍ
الممحة،
كثير مف الدوؿ العربية منذ سنيف ،فمتشتيت انتباه الشعوب ،وصرفيـ عف قضاياىـ
ّ
ما نراه و ً

والديكتاتورية الحكومية ،اختمقوا ألنفسيـ العدو الموحد "اإلرىاب" وال زالت بعض الدوؿ تحاربو إلى اْلف ،حتى

ىاجسا يالحقيـ ويالحؽ شعوبيـ .لـ يستطيع البروفسور ،أف يكتـ غيظو أماـ الكذب المنمؽ مف
إنو أصبح
ً
رجاء إني أصبت بانييار عصبي .ال ُم ّبرر
صالح المنصور ووز ارئو" .ىنا ،يا حكيـ ،غضبت .ال تقؿ لي،
ً

جميعا!
قادر عمى المجاممة .بدأت أرتجؼ وأصرخ" :لعنكـ اهلل
لممبالغة والتيويؿ .كؿ ما ىناؾ أني لـ أعد ًا
ً
عمي؟ أو عمى
و ّأولكـ ىذا القذر صالح الديف المنصور .أعني فاسد الدنيا الميزوـ! عمى مف تضحكوف؟ ّ

بمص دمو؟  2"...وأخذ بتفنيد كؿ كذبة ،حتى أوقفو إطالؽ
أنفسكـ؟ أو عمى الشعب الحمار الذي يسمح لكـ
ّ
النار مف المنصور ،واألمر باعتقالو.
وخالؿ مساومة البروفسور لمخروج مف المعتقؿ يعود

صالح المنصور لمتضميؿ والكذب" .قاؿ

أرحب بالنقد اليادؼ
"وجيت إلى الثورة وال ّي
شخصيا الكثير مف النقد .النقد اليادؼ ّ
البناء .وأنا ّ
فخامتوّ :
ً
تصدؽ اإلشاعات التي تقوؿ إني أضيؽ بالنصيحة .وال أتحمؿ الرأي اْلخر .وال أطيؽ المعارضة.
البناء .ال
ّ
أكاذيب يثيرىا االستعمار والصييونية .أنا يا بروفسور ،أُس ُّر بالنقد ّأيما سرور" 3وأدؿ ٍ
دليؿ عمى سروره إطالقو
َ
النار عمى البروفسور ،أثناء حديثو عمى مائدة العشاء! يزيد المنصور مف محاوالتو التضميمية فيمقي الموـ عمى

أعيف النزيو
أتوسـ فيو الخير
فيتحوؿ إلى رجؿ طالحّ .
غيره" .مشكمتي ىي البشرّ .
أعيف الرجؿ الصالح الذي ّ
ّ
أشخاصا يوظفوف في الدولة فيرتكبوف الفساد ،بؿ تكمف الحقيقة
فيصبح لصِّا  4"...والحقيقة أكبر مف كونيا
ً
في النظاـ القائـ في الدولة والذي تمارسو الثورة" .الحقيقة أف كؿ ثورة تؤدي ميمتيا بإقرار النظاـ الذي جاءت

لتستحدثو وليس لمجرد تسميـ السمطة العميا لفرد مف األفراد 5".وىذا ما يحدث في غالبية الثورات ال سيما في
المنطقة العربية ،تبديؿ الوجوه فقط ،وتغيير الفاسديف إلى فاسديف ذوي شعار ٍ
ات جديدة .وطالما أف الدكتاتورييف
متشابيوف ،فال داعي لمخوض بأساليبيـ التضميمية المتشابية ،بمعنى أف ذات األسموب التضميمي السابؽ قد

اتبعو برىاف سرور وضياء الميتدي مع البروفسور ،في ذات الرواية.
خامسا 9نقد الدبموماسية العربية ،والعالقات اإلقميمية9
ً

لعؿ "حياةٌ في اإلدارة" مف أدؽ الكتب التي تناولت جزًءا مف التفاصيؿ الفعمية ،لحياة الدبموماسي
العربي ،ذلؾ أف الروائي القصيبي قد شغؿ منصب السفير ،لمرتيف أوالىما في ٍ
دولة عربية ،وىي البحريف،
والثانية :في ٍ
دولة غربية ،وىي المممكة البريطانية المتحدة ،وقد برز تأثير ٍ
كؿ مف التجربتيف في األعماؿ

مرت بو.
األدبية لمكاتب ،ال سيما في روايتو العصفورية ،فيا ىو يخاطب الحكيـ مف عمؽ التجارب التي ّ

1
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2
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3
العصفورٌة،ص.211
4
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ببندقيتو .والعالـ بذىنو .والصحفي بقممو .والدبموماسي بمعدتو.
الجندي يخدـ وطنو
"اعمـ ،يا نطاسي ،أف
ّ
ّ
وتضحيات الدبموماسييف ،في ىذا المجاؿ ،ال توصؼ ،وال َّ
تقدر بثمف" 1وقد أشار إلى ذلؾ في كتابو حياةٌ في
اإلدارة" .كنت أتمقّى كؿ يوـ خمس أو ست دعوات لمناسبات مختمفة ،تصؿ في بعض األحياف إلى عشر .لو
لدخمت في دوامة مف االرتباطات تستنزؼ وقتًا يفوؽ الوقت الذي أقضيو في
كنت أستجيب لكؿ دعوة تصمني
ُ

المكتب 2".ولعؿ ىذا ما يقصده الراوي مف تضحيات الدبموماسييف عمى سبيؿ السخرية" .آه! آه! آه لو
أبصرتني وأنا أنطمؽ ،كعاصفة الصحراء ،مف حفؿ استقباؿ إلى حفؿ استقباؿ ،مف غداء إلى غداء "...

3

وفي "حقيقة األمر لـ أكف أقبؿ سوى عدد صغير مف الدعوات" 4ليبيف أنو ليس الوظيفة األساسية لمدبموماسي

ولما أطاؿ الراوي في وصؼ الطعاـ الذي عمى الدبموماسي أف يأكمو في الوالئـ
العربي تمبية الدعواتّ ،
والدعوات ،قاؿ لو الحكيـ" :يكفي يا بروفسور! جعت مف وصفؾ .لماذا ال تعتذر عف الحضور؟ أو تحضر

وال تأكؿ؟  -بال صغرة ،يا طبيب ،ىذا كالـ يدؿ عمى جيؿ دبموماسي مطبؽ .ىؿ تعرؼ كـ حرًبا قامت
بسبب اعتذار سفير عف حضور حفؿ استقباؿ؟  5500حرب  5" ...وىذا الحوار الروائي نابعٌ مف تجربة
زميال قاؿ لي
عممية ،مع األخذ بعيف االعتبار ،الضرورات التخيمية لمفف الروائي ،يقوؿ الدبموماسي" :أذكر أف ً

أي مدعو عف حفؿ اليوـ الوطني لبالده .بمثابة "موقؼ" مف دولتو يجب أف يتبع
في البحريف أنو يعتبر غياب ّ
"موقؼ" مماثؿ مف السفارة 6".وىذا ما أشار إليو الكاتب تحت ما يسمى بخطر الحساسية ،الذي قد تواجيو
الدبموماسية" .في كؿ مينة ىناؾ خطر ميني  ...خطر الدبموماسية الميني ىو الحساسية .السبب مفيوـ.

التمسؾ بكؿ مظاىر
بعض السفراء يأخذوف صفتيـ التمثيمية بشكؿ حرفي إلى درجة تدعوىـ إلى المبالغة في
ّ
التكريـ" 7فيـ يعتبروف أنفسيـ ممثمي ف عف رئيس الجميورية ،أو عف الدولة ،وىـ في الحقيقة كذلؾ ،لكف ال
يعني ذلؾ الخوض في الحرفيات والتفاصيؿ التي قد تخمؽ أزمات دبموماسية بيف الدوؿ ،التي إف تغاضى

جدا ،وقد أشار إليو
عنيا الدبموماسي ،لكونيا ً
مثال غير مقصودة ،فإف األمر سيمر دوف أي تبعات ،وىذا و ٌ
ارد ً
القصيبي في كتابو حياةٌ في اإلدارة ،خالؿ عممو كسفير ،أنو قد حدث معو أكثر مف موقؼ طارئ ،وغير
سفيرا ،وبوسعو أف يطمع عمى
مقصود ،كاف سيؤدي إلى أزمات دبموماسية! وىذا مفاده أف أي إنساف قد ُيعيف ً

سفير
البروتوكوؿ المعموؿ بو في أي دولة ،وأف يق أر عف الدبموماسية ما يشاء مف الكتب ،ولكف ىؿ سيكوف ًا
ناجحا ،فالدبموماسية "عمـ وفف وأف ال قيمة لمعمـ في الممارسة الدبموماسية ما لـ يرافقو الفف
دبموماسيا
أو
ً
ً
والمواىب واإلبداع لدى الدبموماسي" 8ال سيما وأف "المحيط الدبموماسي حيث يعمؿ ،ينظر إليو عمى أنو إنساف
كامؿ "وكأنو معصوـ مف الخطأ" ،أو يجب أف يكوف كذلؾ .الجميع ينظر بأف ىذا الديبموماسي ىو مف صفوة

احدا مف ُمرشحيف ُكثر ليذا
المجتمع الذي جاء منو ،وأنو أفضؿ كادر تـ انتقاؤه وبعناية ،وأنو كاف و ً
1

العصفورٌة،ص.284
2
حٌاةفًاإلدارة،ص.282
3
العصفورٌة،ص.284
4
حٌاةفًاإلدارة،ص.282
5
العصفورٌة،ص.285
6
حٌاةفًاإلدارة،ص.283
7
حٌاةفًاإلدارة،ص.283-282
8
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المنصب 1".ولعؿ ىذا ىو المفترض لكنو غير المعموؿ بو في بعض الدوؿ العربية .لقد أدى القصيبي عممو
عمى أكمؿ وجو ،إلى أف أصبح عميد السمؾ الدبموماسي في البمد التي ارتحؿ إلييا وكانت مف اختياره ،وىي
البحريف ،ثـ انتقؿ إلى سفا ٍرة أخرى في ٍ
بمد أكبر ،وعاد لو ازرة أخرى ال تقؿ أىميتيا عف أىمية و ازرة الصحة،
ٍ
نقطة سابقة ،االعتبار الذي يترتب عميو
وىي و ازرة العمؿ ،وتوفي في منصبو في و ازرة العمؿ .وقد مر في

تعييف السفراء في "سبعة" عند الحديث عف تضميؿ وزير السياحة ريموف.

أما العالقات اإلقميمية التي تعرض ليا الروائي في رواياتو فمتعددة ،يقتصر ىذا المبحث عمى تناوؿ

إحداىا ،وىي قضية السفر والتنقؿ بيف الدوؿ العربية ،فالياجس الكبير الذي كاف يعانيو فؤاد لحظة وصولو

إلى مطار القاىرة ،ىو التأشيرة التي تُعتبر ىاجس كؿ مواطف عربي يفكر في السفر – " .أيف التأشيرة؟  -لقد
الت و ٍ
قدمت مف البحريف ...وقاطعو الضابط - :ارجع آخر الطابور 2".وبعد محاو ٍ
أخذ ورد كاف الحؿ ػ"تأشيرة

وسجؿ في أقرب قسـ لمبوليس خالؿ ثالثة أياـ 3".فال يمكف لمو ٍ
اطف عربي أف
جددىا في
أسبوعيفّ .
المجمعّ .
ّ
يأتي دولة عربية غير دولتو ،بدوف تأشيرة ،وميما يكف ،فالحؿ فقط في التأشيرة ،وىذا ما كاف ُيتعب شاعر
أحضر لمسفر .روتيف ال
سبعة ،عندما كاف يتجيز لمسفر ألجؿ حضور لقاء الشع ارء" .قضيت معظـ الصباح
ّ
يتعرضوف لإلجراءات الروتينية  ...ال تخرج مف بمدؾ إال بتأشيرة
ينتيي .عالـ غريب ُمعقّد .حتَّى الشعراء ّ

بستانيا شقيقًا إال بتأشيرة دخوؿ .أدخميـ اهلل جينـ! أمة عربستانية
خروج .أخرج اهلل أرواحيـ! وال تزور ً
بمدا عر ً
واحدة .بألؼ تأشيرة وتأشيرة" 4م اررةٌ كبيرةٌ تعتصر الشاعر كنعاف ،وىو يستعرض حاؿ األمة العربية فيما
ُمةً واحدة .أما مفيوـ التأشيرة بالنسبة لمراوي فيي "شيء بذيء .شيء عاىر.
بينيا ،والتي ُيفترض أف تكوف أ ّ
وفي لقاء شعري! ألـ يقؿ نزار قباني إف العصافير ال تطمب تأشيرة دخوؿ؟" 5وفي الحقيقة الواقعية إف التأشيرة

كذلؾ.

أخير يتعرض الراوي لمعالقات بيف العرب واسرائيؿ عبر المخابرات السرية" .جاكوبي في حقيقة األمر
ًا
ي ييودي يحمؿ عدة جنسيات منيا الجنسية
ليس جنرًاال ،واف كاف ُيحب أف ُينادى بيذا االسـ .جاكوبي ثر ّ

أىميا إجراء اتصاالت غير رسمية مع الحكومات العربستانية
اإلسرائيمية ،ويقوـ بميمات كثيرة إلسرائيؿ مف ّ
سرا 6".تمؾ المفاوضات التي بدأت مف مصر ثـ انتقمت
تود االتصاؿ بإسرائيؿّ ،
التي ّ
وتود أف يظؿ االتصاؿ ً

إلى باقي الدوؿ العربية ،وحتى أصحاب الحؽ الضائع" .وعندما مشت مصر عمى طريؽ االتصاالت
والمفاوضات السرية مع إسرائيؿ ،وتوصمت إلى ما توصمت إليو ،فإف العالـ العربي الذي انفؾ جامعو ،لـ

خيار غير أف يجربوا بأنفسيـ وفي أسوأ الظروؼ 7".وجرب الفمسطينيوف ذلؾ وال يزالوف في
يترؾ لمفمسطينييف ًا
دوامتو حتى اليوـ وحيديف ،ومف أراد أف يدخؿ إلى عالـ السياسة الكبير ،وأف يصنع مكانةً لنفسو ،أو أراد أف
1

المرجعالسابق،ص.27
2
شقةالحرٌة،ص.25
3
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5
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6
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"أود
يدخؿ حيز التطبيع والتفاوض مع إسرائيؿ ،فعؿ ذلؾ باسـ فمسطيف وقضيتيا عبر مخابراتو السرية أوًالّ .
خطير ىذه األياـ .كما يعرؼ سيادتؾ  ...ىذا رجؿ
ًا
األمة التي تجتاز منعطفًا
رؤيتؾ لنتباحث في قضايا ىذه ّ

1
تمر بيا األمة .تعرؼ
مخابرات غير تقميدي! غداء في منزلو!" "يا أستاذ! أنت تعرؼ الظروؼ العصيبة التي ّ
نمر بمأزؽ صعب .تعرؼ أف عممية السالـ تترنح – .أعتقد أف عممية السالـ تمفظ أنفاسيا األخيرة- .
أننا ّ

شد أزر أشقّائنا
تماما! ىذا ما قصدتو .تحتضر .في ىذه األوضاع الصعبة يصبح مف واجبنا
جميعا أف ن ّ
ً
ً
قوة  ...نحف عربستاف  xنرى أف واجبنا القومي يتطمّب منا تقديـ تنازالت نيابة
الفمسطينييف بك ّؿ ما أوتينا مف ّ
وحساسة وسرّية ،سرّية
عف الفمسطينييف ولصالحيـ  ...مجرد تسييالت تجارية .ىناؾ ،اْلف ،مفاوضات دقيقة ّ
جدا ،بيننا وبيف إسرائيؿ  2"...وىكذا تمارس المخابرات العربية أدوارىا تحت الطاولة مع إسرائيؿ ،عمى قفا
ً
وقدـ لي
القضية الفمسطينية ،مف خالؿ األذرع المختمفة التي تتاجر بالقضية والثمف في النياية "صافحنيّ ،

تماما ،أف الميمة تحتاج إلى بعض
صغير وىو يقوؿ - :ىذا شيء لممصاريؼ .نحف نعرؼ،
ًا
ظرفًا
ً
شكرا! سوؼ أخدـ القضية بكؿ قوتي  ...داخؿ
شكرا! ً
المصاريؼ .تمتمت وأنا أدخؿ الظرؼ في جيبيً – .
الظرؼ وجدت شي ًكا بمبمغ  200.000جنيو استرليني مف بنؾ سويسري 3".وىكذا تتجمى فصوؿ المؤامرة عمى
القضية الفمسطينية ،باسـ الدبموماسية العربية ،وباسـ المفاوضات السرية لمساعدة األخوة الفمسطينييف وقضية
العرب المركزية أجمعيف ،وقد عرض القصيبي لتمؾ التجميات في رواياتو ،مف خالؿ موقع البصير والناقد

الحصيؼ ،الذي عايف األحداث مف موقع المسؤولية عبر تنقالتو المختمفة في المواقع السياسية والدبموماسية
َّ
متزما
االعتبارية ،والتي لـ تمنعو مف اإلمساؾ عف الخوض في مثؿ تمؾ القضايا الخطيرة ،فقد ظؿ الرج ُؿ ُم ً
خالصا.
وكاتبا ،وسياسيِّا ،وعربيِّا
شاعرا،
بقضايا وىموـ أمتو،
ً
ً
ً

1
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2
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3
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المبحث الثالث 9نقد المجتمعات الغربية والمنظمات الدولية9
أوًال 9نقد المجتمعات الغربية9
اء في الواليات المتحدة األمريكية ،خالؿ دراستو
عاش القصيبي مدةً ال بأس بيا في بالد الغرب ،سو ً
الماجستير ،أو في المممكة المتحدة البريطانية ،أثناء إعداده ألطروحة الدكتوراه ،وكذلؾ مدةً تزيد عف العشرة

األعواـ ،خالؿ عممو سفي اًر لبالده في بريطانيا ،ىذا غير الرحالت والسفريات المختمفة في باقي البمداف

جيدا ،وأساليب أىميا في ممارسة طقوسيـ الحياتية
الغربية ،األمر الذي جعمو يعرؼ طبيعة الحياة الغربية ً
المختمفة ،مما انعكس عمى رواياتو المتعددة ،لينقد تمؾ المجتمعات مف موقع البصير الواعي ،فيو قد تعرض

عرؼ بػ"صدمة الحضارة" ثـ عاد لبمده
في بداية أمره كغيره مف أدباء العرب الذيف سافروا لبالد الغرب ،لما ُي ُ
ٍ
ولبمداف عر ٍ
ٍ
جديد إلى الغرب ،ويعيش فيو ،ويعمؿ فيو ،األمر الذي خفؼ مف
بية أخرى ،ليعود بعد ذلؾ مف

ِ
الغرب نظرةً ناقدة ،وليس فقط
وطأة الصدمة الحضارية التي تعرض ليا في بداية ارتحالو ،وجعمو ينظر إلى
نظرةً مأخوذةً ومسحورة.
 .0نقد المجتمع األمريكي9
كنا مستغربيف أو
وىا ىو راوي العصفورية يوضح لمطبيب الذي يحاوره تمؾ النظرة" .ال أعتقد ّأننا ّ
وكنا أبرياء .ولكننا لـ نكف أغبياءُ .كّنا نرى عيوب المجتمع
مستمبيفُ .كّنا طيبيف ولكننا لـ نكف حمقىّ .

األمريكي ،و ُكّنا نعرؼ أنيا عيوب ،ولـ يخطر ببالنا غمضة عيف أنيا محاسف" 1فالضمير (نا) يعود عمى
البروفسور وزمالئو العرب في ستانفورد األمريكية ،بعدما تحدث عف المحاسف الكبيرة في المجتمع األمريكي،
مف الحضارة والتقدـ ،والوحدة بيف الواليات الشاسعة ،ويسر السفر بال قيود وجمارؾ وتأشيرات ،وسيولة

ورغـ كؿ ذلؾ لـ يكف وزمالؤه العرب مستمبيف ،واالستالب "معناه أف يستمب الغرب
المعامالت وسرعتياُ ،
روحؾ فتصبح دمية سميبة اإلرادة" 2بؿ كاف يرى وزمالؤه عيوب المجتمع األمريكي الكثيرة .وأوؿ تمؾ العيوب،

نقصر ،يا دكتور في محاربة إسرائيؿ في عقر دارىا .وعقر
سيطرة الييود عمى المجتمع األمريكي" .ولـ ّ
3
نصدؽ كؿ ما نسمع عف
دارىا .ىو أمريكا كما تعرؼ ".فيو يعتبر أف عقر دار الييود ىو أمريكا" ،ولـ نكف ّ

الديمقراطيةُ .كّنا نرى بأعيننا سيطرة الصياينة عمى الكونجرس ،رغـ الديمقراطية" 4تمؾ الديمقراطية العممانية
رسخيا الييود في الحياة األمريكية" .ساىـ الييود في تطوير المشروع العمماني بقوة في الحياة األمريكية
التي ّ
في القرف الماضي ،وخاصة بما يتعمؽ بعالقة السمطة باألفراد ،ودور الديف في ذلؾ" 5فالشاىد في األمر ،ىو
يد الييود الطائمة في السياسة األمريكية ،فالسياسة األمريكية تسيطر عمييا جماعات الموبي ،وأقوى تمؾ

تأثير ىي جماعات الموبي الصييوني .يورد تمؾ المعمومة أثناء حديثو عف المثمية الجنسية في
الجماعات ًا
1

العصفورٌة.56،
2
العصفورٌة،نفسه.
3
العصفورٌة،ص.55
4
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أمريكا -" .لـ تغيروا رأيكـ بسبب زيادة معموماتكـ .غيرتـ رأيكـ بسبب ضغط الجمعيات الشاذة .الموبيز!

الموبيز تمرح وتسرح في أمريكا .وأقوى لوبي بعد الموبي الصييوني ولوبي البنادؽ ىو لوبي الشا ّذيف" 1فالموبي
األقوى في أمريكا ىو الموبي الصييوني ،الذي يقرر ما يشاء في الكونغرس األمريكي ،عمى عكس

المجتمعات األوروبية التي قد تيادف الموبي الصييوني لخشيتو ،بينما المجتمع األمريكي يتعامؿ مع الموبي

الصييوني بقناعة تامة! فالمجتمعات األوروبية "واف كانت تخشى مف سمطة الموبي الصييوني فتيادنو خوفًا
اقتناعا ،بينما نجد التيار اليميني األمريكي يفيـ الموقؼ اإلسرائيمي بشيء مف القناعة؛ إضافة إلى
وليس
ً
ٍ
بشكؿ عاـ ىو مجتمع قائـ عمى جماعات
أيضا 2".إ ًذا فالمجتمع األمريكي
الخوؼ مف الضغط السياسي ً
تخرج أضعاؼ األطباء الذيف
الموبي المختمفة "ويأتي بعده لوبي جماعتكـ األطباء .بإمكاف أمريكا أف ّ
يتخرجوف اْلف .المقاعد موجودة واألساتذة موجودوف والمختبرات جاىزة .ولكف لوبي األطباء يمنع مف تدريب

بدال مف إرساؿ مارينز" 3فيو يخاطب الحكيـ
المزيد مف األطباء .أتركوا أمريكا ترسؿ األطباء لمعالـ ،يا حكيـً ،

بدال مف إرساليا
عمى اعتبار أنو طبيب يتبع لموبي األطباء ،ويدعوه بأف يدعو أمريكا لترسؿ األطباء لمعالـً ،

القوات العسكرية المارينز ،التي تحمؿ الموت والدمار والخراب ،ولكف كيؼ تفعؿ ذلؾ أمريكا ،وفي األساس
التكويني ليا أنيا مجتمعات قامت عمى العنؼ والقتؿ؟! "طارد الشعب األمريكي السعادة .عف طريؽ إبادة

المالييف مف الينود الحمر .واعطاء كؿ مغامر مياجر آالؼ الفداديف المسروقة منيـ" 4وظمت تمؾ الطريقة

القائمة عمى العنؼ والقتؿ تطارد األمريكاف حتى وقتنا الحالي" .أعظـ المجتمعات عنفًا في التاريخ .أكثر مف
مائة مميوف أمريكي يممكوف السالح .الشعب ترسانة .وأكثر مف مميوف أمريكي وراء القضباف  ...حمؿ السالح
حؽ دستوري مف حقوؽ الشعب األمريكي" 5لتصبح تمؾ المشكمة مالزمة لمشخصية األمريكية عمى امتداد

الزمف" .ومضت القروف ،ولـ تحؿ مشكمة النيـ في استخداـ القوة واتخاذىا الوسيمة المثمى لح ّؿ كؿ
المشكالت .أصبح امتالؾ السالح واستخدامو وسيمة لح ّؿ المشكالت عادة أمريكية تأصمت؛ حتى أصبح عدد

نموذجا لمحياة في بالد
قطع السالح في الواليات المتحدة يتجاوز عدد البالغيف مف السكاف ،وأصبح العنؼ
ً
الحضارة 6".حتى إ ف ذلؾ األمر قد انعكس عمى تربية األطفاؿ الصغار "الطفؿ ،منذ الدقيقة األولى في
المدرسة ،يجب أف ينافس أقرانو .وىذا يعني أف يضربيـ قبؿ أف يضربوه 7".وىذا ما يفسر اإلحصاءات

ويا في الواليات المتحدة األمريكية.
المخيفة لمقاصريف الذيف يموتوف بسبب السالح سن ً
يبدأ الراوي في نقد العادات األمريكية المختمفة" :وال ُكّنا معجبيف بالعادات األمريكية .كنا نكره عمى
طب 8".ويبدو أف تمؾ
وجو الخصوص ،تمؾ العادة األمريكية القذرة :تصويب قاع الحذاء إلى وجو المخا َ

المالحظة الدقيقة لمراوي ،تنسحب عمى قيادة الشعب األمريكي قبؿ المواطنيف ،فالمراقب لخطابات ولقاءات
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الرؤساء األمريكاف ،يعي ما يقولو الراوي ،مف االستخداـ المقصود لمغة الجسد؛ لمحط مف قيمة النظراء،
واشعارىـ بالسيطرة األمريكية المفروضة عمييـ ،والتبعية ليا بطر ٍ
يقة غير مباشرة.
ومف العادات التي يستغربيا الراوي في الشعب األمريكي" ،سماح الرجؿ لممرأة أف تدفع حسابيا في

"كنا
المطعـ أو المقيى وىي في ضيافتو" ويمضي الراوي في استعراض العادات األمريكية التي يكرىياّ .
ببقية الدجاجة أو قطعة المحـ ممفوفة في كيس .يتظاىر
ّ
نشمئز عندما يطمب الزبائف مف الجرسوف أف يأتي ّ
أف ما في الكيس لمكمب ،ويعمـ الجميع َّ
الجميع َّ
التبسط الذي
أف ما في الكيس لمزبوف" ".كنا نمتعض مف
ّ
يسمح لمولد بمناداة أبيو باسمو األوؿ .ولـ نكف نفيـ أف تطمب األسرة مف ىذا الطفؿ الصغير ،نفسو ،االعتماد
عمى نفسو بمجرد بموغو سف السادسة عشرة 1".وبعد ذكره لبعض العادات السيئة التي يرفضيا في أمريكا،

ينتقؿ إلى موضوع آخر " ُكّنا نحتقر بقية جامعات أمريكا ،ونحتقر جامعات كاليفورنيا عمى وجو الخصوص،
أخص .جامعة األغنياء والمرفييف والمدلّميف والعبي كرة القدـ  ...جميع طالبيا
ونحتقر يو .إس .سي .بصفة
ّ
وأساتذتيا رجعيوف .لـ يع رؼ بينيـ ليبرالي واحد  ...أما في بقية األقساـ فتنجح إذا كنت تدفع بالتي ىي

2
كأي مكاف آخر عمى ىذه البسيطة ،ال ترفض الوساطات.
أحسف ".وصؿ النقد إلى جامعة ىارفرد" .وىارفردّ ،
خصوصا ،إذا جاءت مشفوعة بتبرع مقداره  5مالييف دوالر  ...وىارفرد لـ تصبح أغنى جامعة في العالـ
ً

باتباع الطيارة الثورية" 3ينتقؿ بعد ذلؾ إلى القانوف المطبؽ في أمريكا "شو صار في المحاكمة؟  -ما يحدث،

وبدال مف إرساليا إلى
نفسياً ،
عادة ،في أمريكا إذا كاف المحامي ذلؽ المساف .أقنع المحمّفيف أنيا مضطربة ً
أجياال مف الشباب
المصحة لتُعالج عمى نفقة الوالية 4".فمديرة المدرسة التي أفسدت
السجف ،أُرسمت إلى
ً
ّ
الصغار وأسقطتيـ في الجنس ،عمى مدار  20سنة تنجو مف العقاب ألف المحامي ذلؽ المساف ،األمر الذي

تماما ،يا طبيب.
يثير عجب وغضب الراوي في ذات الوقت ليتيـ الحضارة األمريكية بأنيا "حضارة
ّ
متفسخة ً
ٍ
مجاؿ آخر وىو المخدرات المتفشية في المجتمع األمريكي ،ويرمز ليا الراوي
جنسيا" 5ثـ ينتقؿ إلى
متفسخة
ً
ّ
بالفاليوـ" .وعدد الذيف يتعاطوف الفاليوـ وغيره مف الميدئات عدد محترـ .في أمريكا ،واحد مف كؿ ثالثة

ّْ
الميدئات ،وفي أوروبا واحد مف كؿ أربعة 6".ولـ يتوقؼ األمر عمى األشخاص العادييف ،بؿ
يتعاطى ىذه
تعداىـ ليصؿ إلى الطياريف واألطباء! 7ويمضي البروفسور في أوجو نقده المختمفة لممجتمع األمريكي ،في

مجاؿ القضاء ،والصحافة ،والفف ،والتجارة ،والرشوة ،والتفرقة العنصرية التي سيأتي الحديث عنيا في نقطة
ٍ
بشكؿ عاـ ،وعندما ظف الطبيب أف البروفسور بدأ يكره الغرب ،بعد موجة االنتقادات التي
منفردة عند الغرب

ساقيا أثناء حواره ،سألو :ىؿ ىذه االنتقادات ،ىي بداية كرىو لمغرب؟ أجاب البروفسور" :ال! لـ أبدأ في كره

أتعرؼ عمى جوانب مف الحضارة الغربية لـ أالحظيا مف قبؿ" 8ولكف اليجوـ استمر مما دفع
الغرب .بدأت ّ
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ىجوما .ىذا تحميؿ موضوعي
الطبيب لمسؤاؿ مف جديد" :شوىا اليجوـ ع أمريكا ،يا بروفسور؟! – ىذا ليس
ً
1
بمد قائمةٌ عمى المكاسب المادية ،قصرت مفيوـ السعادة عمى
مسمى منافسةٌ ".
ىادئ .أمريكا بمد العنؼ الُ ّ
الماديات" .وما ىو التعريؼ األمريكي؟ السعادة ىي النجاح المادي الذي يحققو اإلنساف عف طريؽ المنافسة.

2
"خدروا الفرد األمريكي بوىـ تحسيف
أعني عف طريؽ المعافسة ".وارتبط االقتصاد فييا بالوىـ والدعاية ّ
فور" 3ىكذا تناوؿ القصيبي المجتمع األمريكي ،في روايتو
الذات .لو زاؿ الوىـ لتوقؼ االقتصاد األمريكي ًا
ممتزجا في خياؿ الروائي البصير.
بناء عمى مشاىداتو في عالـ الواقع،
نقدا ً
العصفورية ،نقدىا ً
ً
ىادئاً ،

 .1نقد المجتمعات األوروبية9

كثير عف المجتمع األمريكي ،إال أنيا تبقى مف ٍ
انتقادا
جية ما أخؼ
لـ تختمؼ المجتمعات األوروبية ًا
ً
في نفس الروائي مف المجتمع األمريكي ،وذلؾ يتضح مف خالؿ حدة النقد الذي تعرضت لو في رواياتو

المختمفة ،بالمقارنة مع المجتمع األمريكي.

اليجرة إلى الشماؿ بالنسبة لمراوي سبيؿ لجمع الماؿ بأي طري ٍ
ؽ كانت "قررت اليجرة إلى الشماؿ

4

المحشوة بالفضائح الجنسية ،أو طبع صحيفة مياجرة مف
لجمع الماؿ عف طريؽ تأليؼ القصص البوليسية
ّ
صحؼ االبتزاز 5".الفضائح الجنسية واالبتزاز وسيمتاف ناجعتاف لجمع الماؿ ،وكالىما مشروعةٌ في الغرب
يؤسس ما
وأمريكا ،وال يتعرض لمسائمة قانونية بسبب ذلؾ ،بدعوى الحرية والرأس مالية" ،كنت ّأوؿ صحفي ّ
ُس ّمي فيما بعد الصحافة المياجرة .أما اليوـ فيناؾ جريدة جديدة كؿ يوـ .لكؿ حكومة جريدة .ولكؿ معارضة
جريدة ،ولكؿ رجؿ أعماؿ جريدة 6".ففي ذلؾ استغالؿ لمحرية الغربية في صناعة اإلعالـ وأي إعالـ؟ الذي

يتحكـ في ضخ ما يشاء مف شائعات في المجتمعات ،وبث ما يشاء مف سموـ ،لتدمير المجتمعات العربية

خاصة ،وفي النياية مف يدير كؿ ىذا المسميات المضممة؟ "خرجت وكتفي عمى يد صديقي عدناف شيواف.

تبادلنا آخر طرائؼ العربستانييف ونحف في الطريؽ إلى بار "وايت سواف" حيث نمتقي بمندوب السفارة
اإلسرائيمية في المقاء الشيري المعتاد 7".فقد أطمقت تمؾ المجتمعات يد الييود فييا ،ومتعتيـ بحر ٍ
ية ليبثوا

سموميـ عبر عبيد الماؿ مف العرب وغيرىـ.

ٍ
مساحة أكبر مف النقد ،بالنسبة لمبالد األوروبية األخرى؛
ولعؿ المممكة البريطانية قد حازت عمى

بسبب إقامتو الكبيرة فييا ،والتي تبقى رغـ ذلؾ مساحة متواضعة بالنسبة لمنقد الذي وجيو الراوي لمواليات

وشعر  ...المقامر ال يرى في لندف إال عاصمة
ًا
نثر
المتحدة األمريكية" .قيؿ الكثير ،يا طبيب ،عف لندف ًا
القمار .وصاحب الخيار الجنسي البديؿ ال يعرؼ مف لندف سوى حانات ال ّشا ّذيف .والزاني يعتبر لندف أجمؿ
تجمع عيري عمى ظير الكوكب .بعكس الذي يجيء لندف بحثًا عف المعرفة .ىذا ال يرى مف لندف إال
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متاحفيا ومكتباتيا  1"...فيو يثبت لمندف كؿ شيء ،بخيره وشره ،ويبيف أف مف يبحث عف شيء في لندف
ميما كاف ،سوؼ يجده ،فيي ضمف بالد الحرية الغربية الكبرى ،حتى أف الراوي نفسو قد رأى لندف بطرؽ

جدا وقبيحة ِّ
مختمفة! "لندف ،يا صديقي الطبيب ،مدينة غريبة ِّ
جدا.
جدا وعنيفة ً
جدا .وديعة ً
جدا .جميمة ً
جدا ّ ...أـ التناقضات والمتناقضات" 2فيو ال يستطيع أف يجد توصيفًا ثابتًا لتمؾ
حضارية ّ
جدا وبدائية ً
المدينة ،المتناقضة ،وقد بمغ العجب أوجو في رواية سبعة مف تصرفات البريطانييف"" .غرفة العمميات" ىي

جيار
ًا
يت ىذه األجيزة،
االسـ الحركي لغرفة
التنصت .في الغرفة أجيزة لمراقبة التميفونات النقّالة .وقد اشتر ُ
ّ
التنصت قانوني
نيارا ،مف متجر في لندف ،اشتريتيا بشرط أال استعمميا .ما أظرؼ البريطانييف! شراء أجيزة
ّ
ً
3
عاجز عف فيـ ىؤالء القوـ ".وىذه النظرة قد
ًا
يطانيا بالتجنس وال أزاؿ
واستعماليا ضد القانوف.
ُ
أصبحت بر ً

انتقمت معو في رواياتو المتعددة.

تشترؾ العديد مف نقاط النقد بيف المجتمعات الغربية ،فيي مجتمعات مبنية عمى حضارة متفسخة

جنسيا عمى رأي الراوي ،فيو يتعرض لنقطة المقطاء في الغرب" .انخفضت نسبة الوفيات بيف األطفاؿ؟
ً
صحيح! ولكف ثمث األطفاؿ في الغرب ،اْلف غير شرعييف .أوالد حراـ! يربييـ األب وحده أو األـ وحدىا .أي

اعتيادي في المجتمعات الغربية "وىناؾ
مستقبؿ ينتظر ىؤالء األطفاؿ؟" 4ويعتبر صحفي سبعة أف ىذا األمر
ّّ
ىمس عف فضيحة لـ تثبت ،بشكؿ نيائي بعد ،عف وزير تبيف أف لو ابنتيف غير شرعيتيف .وما الجديد في

ذلؾ؟ ثمث المواليد ىنا أوالد حراـ .وال أحد يخجؿ مف ذلؾ 5".إف ىذه مف أكثر النقاط الحساسة والمنتشرة في

الغرب ،إضافة إلى قضية المخدرات" .كانت يتيمة مف عائمة فقيرة .وكاف عميا يبيع المخدرات ويستعيف بيا
إليصاؿ البضاعة إلى الزبائف .ثـ قبض عمييا البوليس .ودخمت السجف .وىناؾ قضت  3سنوات تعرضت

مرة 6".فيذه فتاة في بالد الغرب ،بالد الضمانات وحقوؽ اإلنساف ،تُستغؿ
خالليا لالغتصاب أكثر مف ّ 70
ابتداء ،تُترؾ لتتراكـ،
فبدال مف عالج المشكمة
حاجتيا لمعمؿ في المخدرات ،وتضطيد في السجف وتغتصبً ،
ً
"توصؿ حكماء
وتُسجف ،لتكتمؿ فصوؿ الجريمة .ومف شدة انتشار المخدرات في الغرب يقوؿ البروفسور:
ّ
الغرب إلى أف الوسيمة الوحيدة لمقاومة ىذه العصابات ىي إباحة المخدرات" 7لدرجة أنيا قد تُمدد مع شبكات
الكيرباء والماء لمبيوت! وفي ىذا انتقاد صارخ لحضارة الغرب الممتمئة بالفساد .يمتفت الراوي كذلؾ إلى بعض

فعت رأسي فإذا بالمورد نكنوكستر عمى حصانو
مظاىر فساد الحضارة الغربية كعدـ الغيرة عمى العرض "ر ُ
األسود يتأممنا ،ثـ يقوؿ لزوجتو وىو يضحؾ" :أرى ،يا عزيزتي ،أنؾ تعرفت عمى البروفسور!" 8فيذا المورد
أصال،
وضع ال أخالقي ،ومع ذلؾ لـ يغضب ولـ يستنكر األمر
نكنوكستر يجد زوجتو مع البروفسور في
ٍ
ً
حتى أف الحكيـ يستغرب فيؤكد لو البروفسور أف ىذا ما حدث .ويكمؿ في ذات القضية حيث إنو قد ورد فيما
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سبؽ رأي البروفسور في التفسخ الجنسي لمحضارة الغربية ،فمف الغرابة الجنسية لدييـ ،ممارسة الجنس مع
الحيوانات! "كنت أحضر ندوة عممية موضوعيا" :الجنس بيف الحيوانات والبشر :نحو تفيّـ أفضؿ" .لـ أكف
مرضاي انتحر بعد أف ماتت كمبتو التي كانت تشاركو
يضا مف
ألضيع وقتي في مؤتمر كيذا لوال أف مر ً
َ

1
فاضحا بالنسبة لحضارة
فعال
الفراش" وذلؾ كمو في إطار الحرية الجنسية ،وأف الشذوذ الجنسي ال ُيعتبر ً
ً
الحرية الغربية" .فضيحة عف عضو في مجمس العموـ يناـ مع سائقو .وما الجديد في ذلؾ؟ كؿ الناس في

ىذه المدينة يناموف مع كؿ الناس .الرجاؿ مع النساء .والرجاؿ مع الرجاؿ .والنساء مع النساء .لو كاف أخونا
ٍ
بشكؿ دقيؽ ما تمر بو الحضارة الغربية مف
بستانيا الختمؼ األمر" 2وبذلؾ يكوف الراوي قد أوضح
ثريِّا عر ً
تفسخ جنسي.

في النياية تكمف حقيقة الغرب في ٍ
مثاؿ يختاره الباحث مف رواية دنسكو –" ،نوبؿ! نوبؿ! مخترع

3

يدمر كؿ الناس ثـ يحاوؿ التكفير عف جرائمو بجائزة".
الديناميت! جامع المالييف مف مذابح البشرّ .
فالمختصر المفيد يكمف في ىذه العبارة حوؿ حضارة الغرب ،يدمروف الدوؿ بالحروب ،ويشردوف شعوبيا،
وينيبوف خيراتيا ،وكؿ ذلؾ باسـ الحرية والديمقراطية واإلنسانية ،ثـ يودوف التكفير عف خطاياىـ بأساليبيـ

المختمفة ،تحت مسمى التنمية!
 .2العنصرية9

ٍ
نقطة واحدة ،لتظير تجمياتيا
معا في ىذه الخصمة الظالمة؛ تـ وضعيا في
الشتراؾ أمريكا وأوروبا ً
ٍ
القروف ،منذ فجر
في روايات القصيبي ،فقد عانى العالـ البشري مف ىذه النظرة الفوقية عمى مدار عشرات
تاريخ الحضارية البشرية.

"وكنا نرى كيؼ كاف
مسجال تجربتو في الواليات المتحدة األمريكية:
يقوؿ بروفسور العصفورية
ً
ّ
الممونيفُ ،يعامموف في المجتمع األمريكي الديمقراطي" 4".ولـ نكف نؤمف أف
الزنوج ،الذي كانوا ُي َّ
سموف أياميا ّ

يصنؼ في خانة
الحارة في كؿ بيت  ...معظمنا كاف
أمريكيا ىي اليوتوبيا األرضية .لـ نجد الضيافة
ّ
ّ
الممونيف بممـ واحد .ولـ نكف نعتقد أف الرأسمالية نظرية نازلة
الممونيف .أو المكسيكاف ،وىذه خانة أرقى مف ّ
ّ

الممونيف يبحثوف في صناديؽ القمامة عف طعاـ وعف مالبس .كنا نرى المشيد
مف السماء .كنا نرى بأعيننا ّ
كؿ يوـ 5" .فمف أعطى الحؽ لمشعب األمريكي وساستو بتصنيؼ الناس ،إلى طبقات وأنواع وألواف،
ويعاممونيـ بناء عمى تمؾ التقسيمات ،فأصحاب البشرة السوداء يبحثوف عف طعاميـ في صناديؽ القمامة!
وحقوؽ اإلنساف أصبحت مقصورة عمى البيض دوف غيرىـ مف الناس "اسمع أييا المدبغ ! حقوؽ اإلنساف ال

تنطبؽ ّإال عمى اإلنساف األبيض" 6وفي ذلؾ داللة عمى العنصرية المتأصمة في تمؾ المجتمعات ،فيي قامت
1

سبعة،ص.175
2
سبعة،ص.119
3
دنسكو،ص.101
4
العصفورٌة،ص56
5
العصفورٌة،ص.57
6
العصفورٌة،ص.125
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عمى استعباد الناس أصحاب البشرة غير البيضاء ،حتى إف الراوي قد وقع في ذلؾ األمر عندما كاف يعتقد
أف الجماؿ مقصور عمى البيضاوات دوف السوداوات "لـ أكف أتصور أف بوسع امرأة سوداء أف تكوف بيذا

متطورة .تتجاوز األلواف .عنصريتي تكره كؿ األلواف ،وكؿ
الجماؿ .أنا عنصري كما تعرؼ .ولكف عنصريتي
ّ
1
األجناس ،وكؿ الناس".

أيضا" .أال تعرؼ الكره العرقي الذي
وقد تجاوزت العنصرية الغربية األلواف ،لتصؿ إلى األعراؽ ً
تحجبت فتاة عربية فصموىا مف المدرسة .واذا جاء عامؿ عربي
يواجيو العرب في فرنسا؟ أال تق أر الجرائد؟ إذا ّ

يطمب رزقو أغرقوه في السيف 2".وال زالت ىذه المظاىر موجودة حتى اْلف في الغرب ،وال سيما في فرنسا،

حبر عمى ورؽ ،فقد صنفوا العالـ
وتتجدد باستمرار ،لتبقى غالبية الشعارات اإلنسانية التي تساوي بيف البشر ٌ
إلى عوالـ ثالث ،وبطبيعة الحاؿ ،ىـ في العالـ األوؿ ،ونحف العرب في العالـ األدنى ،الثالث ،النامي،

المتخمؼ ،عنصرية حتى في المسميات.

وتستمر ىذه النظرة في مختمؼ األماكف حتى في أماكف العالج والمستشفيات! فيذا الدكتور النفسي

بدال مف أف يعاممو
بي متيـ بقتؿ أمريكيةً ،
جونسوف يعمؿ عمؿ المحقؽ العسكري ،مع البروفسور ألنو عر ّّ
بي القذر!" 3فيي أمريكية وييودية ،واألمريكية
كإنساف مريض! "لقد قتمت سوزي األمريكية الييودية أييا العر ّ
ٍ
لكثير مف أمثاؿ الدكتور
بي قذر ،ويبدو بالنسبة
مف أرقى البشر والييودية مف شعب اهلل المختار ،وأنت عر ّّ
جونسوف أف صفة القذارة مالزمةٌ لمعروبة ،فيذا أستاذ الفرنساوي في شقة الحرية ،يتساءؿ عف جنس فؤاد وعبد

الكريـ ما ىـ؟ " -انتو بني آدـ وّال حمير؟!" 4وفي سبعة ُيعد العرب أمييف وجيمة وبدائييف ،في مقابؿ الجنس
الشمالي الراقي الفريد! "ىذه إدارة فرنجية ،بمبادئ فرنجية ،بميثاؽ فرنجي ،أجندة فرنجية ،وليس المنطؽ أف
األمييف والجيمة والبدائييف  5" ...ىذا حديث المدير التنفيذي عف بني قومو إلقناع
نتركيا تحت رحمة
ّ
مستشارتو الفرنجية بما يريد ،فيو يعرؼ عمى أي ٍ
وتر يمعب ،ويعرؼ الطريقة التي يفكر فييا الفرنجة ،وكيؼ

ترانا الفرنجة كعرب.

لـ يتوقؼ األمر عمى ذلؾ فحسب ،بؿ ىـ يريدوف أف ينفوا عف العرب صفة الديانة السماوية ،بأي

طري ٍ
ؽ كانت ،ويبينوا أنيـ ليسوا أتباع ٍ
ديف سماوي ،بؿ أتباع رجؿ! لذلؾ كاف الدكتور العنصري جونسوف

نسمي أنفسنا مسمميف " 6ويعود لذات
المحمدييف."...
"محمدييف" ".أنتـ
يخاطب البروفسور بمفظة
ّ
ّ
"عفوا ّ
ً
المحمدييف" ."...سبؽ أف قمت
الوصؼ ،رغـ أف البروفسور قد نبيو ورفض وصفو لممسمميف بالمحمدييف "أنتـ
ّ

نسمي أنفسنا المسمميف" 7وىذا يدؿ عمى العنصرية المتأصمة في نفس الدكتور جونسوف والذي يمثؿ
لؾ إننا ّ
كبير ليحطوا مف قدر اإلسالـ
اجتيادا ًا
جماعةً كبيرةً في الغرب ،لدرجة أف مستشرقييـ وعمماءىـ قد اجتيدوا
ً
1
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ويشوىوه" .ىذا الحديث يا ابني شغؿ المستشرقيف الشاغؿ .ألّفوا عنو الكتب .وال يزالوف يثيروف الشبيات عف

السنة المطيرة لـ تحو غيره" 1فيذا حديث الشيخ
طريقو .ىذا سبب غضبي .بحثوا في ىذا الحديث وكأف كتب ّ
أبو زىرة بعد ىدوئ و مف انفعالو بسبب سؤاؿ فؤاد عف حديث الذباب إذا وقع في إناء أحدكـ ،فالشيخ يبيف أف
المستشرقيف يحاولوف النيؿ مف اإلسالـ مف خالؿ ىذا الحديث ،ثـ يبيف التأصيؿ الشرعي لمقضية ،بطر ٍ
يقة

ٍ
فقيية سميمة ،وسطية ومقبولة.

كانت تمؾ مف أوجو العنصرية المختمفة التي تواجو ،البشر في الغرب ،أو حتى في بالدىـ مف

أخير بسبب دياناتيـ ،األمر الذي
المحتؿ الغربي إما بسبب ألوانيـ وأشكاليـ ،أو بسبب أعراقيـ وأصوليـ ،و ًا
يثبت زيؼ الشعارات الغربية التي تنادي بالمساواة بيف الناس ،وال أدؿ عمى ذلؾ مف الواقع ،مع األخذ بعيف
االعتبار أف الكثير م ف الدوؿ الغربية ال سيما األوروبية بدأت بالتخمي عف تمؾ النظرة ،وأصبحت تحوي

ٍ
كبشر أوًال وأخيرا ،وتعطييـ جنسيات
العرب والمسمميف الياربيف مف بالدىـ بسبب ويالت الحروب ،وتعامميـ

مواطنييا األصمييف.

 .3أسمحة الدمار الشامل9
نقطة أخرى يشترؾ فييا الغرب بمختمؼ أطيافو ،وتنسؼ اإلنسانية التي ينادي بيا ،إنيا أسمحة الموت

الشامؿ ،لقد حاوؿ البروفسور أف يمتمؾ العرب قنبمةً ذرية ،مثميـ مثؿ باقي الدوؿ الكبرى في الغرب والشرؽ،

مشروعا لكؿ أولئؾ امتالؾ قنبمة نووية ،والعرب ممنوع
وحتى دولة الييود الصغيرة ،فميس مف العدؿ أف يكوف
ً
عمييـ ذلؾ ،فبدأ رحمتو بيف تمؾ الدوؿ ليحصؿ عمى تمؾ القنابؿ ،ولكنيا باءت بالفشؿ ،وقد ّبيف خالؿ حديثو
حوؿ رحمتو بيف األمـ الكبرى المتالؾ تمؾ األسمحة ،العديد مف القضايا ،كسباؽ التسمح المتالؾ القوة

التدميرية اليائمة "السوس! متخمّفوف في كؿ شيء .كانوا خمفنا في صناعة األسمحة الذرّية وىـ اْلف خمفنا في
تدميرىا .اذىب إلييـ فقد تجد بعض القنابؿ معروضة لمبيع" 2فالمتحدث ىو األدميراؿ األمريكي ،وبالتالي فيو
يقصد بالسوس الروس ،ومعروؼ ما كاف بيف المعسكر األمريكي الرأس مالي ،والسوفييتي االشتراكي ،مف
ٍ
ٍ
عالمية طاحنة.
حروب
سباؽ المتالؾ أسمحة الدمار التي أدت إلى
وعندما توجو البروفسور لمصيف التي ال تربطيا عالقة جيدة بأمريكا ،لـ توافؽ عمى إعطاء البروفسور

شر ودمار .واألسمحة ىالؾ وفناء .واعمـ َّ
يموث
قنابؿ ذرية" .اعمـ يا ولداه ،أف الحرب ّّ
أف اإلشعاع الذر ّ
ي ّ
ويغضف وجوه الصغار والكبار .وقذؼ اْلخريف بالقنابؿ الذرّية يؤذي مشاعرىـ
وييدد غطاء األوزوف.
الجوّ .
ّ
ويجرح عواطفيـ  3"...وكأف تمؾ األضرار وغيرىا لألسمحة الذرية ال تكوف فعالة إال إف كانت في أيدي
العرب! وينسى الجنراالت والنواب الذيف توجو إلييـ البروفسور ما أحدثتو أمريكا مف ٍ
ٍ
ودمار ىائؿ ،في
موت
مدف الياباف باستخداميا السالح النووي ،في الحرب العالمية الثانية" .خذ ما حدث في ىذا القرف ،القرف الذي

بمغ فيو التطور ذروتو .بيف الحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية ،سقط أكثر مف  70مموف إنساف
1
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كبير منيـ لمواليات المتحدة
قتيال 1".ومف ىؤالء السبعيف مميوف في الحروب العالمية األولى والثانية،
ً
ٌ
ونصيب ٌ
األمريكية " .وفي الحرب العالمية الثانية فوجئ العالـ باستخداـ سالح فتاؾ جديد وىو السالح النووي إذ قامت

حدا لمحرب .ولقد
القوات األمريكية بإلقاء قنبمتيف ذريتيف عمى كؿ مف ناجازاكي وىيروشيما اليابانيتاف لتضعا ً
ٍ
ويالت مف ويالت
عانى سكاف ىاتيف المدينتيف مف ويالت ىذا السالح" 2تمؾ الويالت التي ال تشبييا أي

الحر ،وال لدى الشرقي الرجعي ،إذ كانت نتائج استخداـ ذلؾ
األسمحة المعروفة قبؿ ذلؾ لدى العالـ الغربي ّ
السالح مخيفة وىائمة" .فعند االنفجار أصيب آالؼ األشخاص في تمؾ المدينتيف مف تأثير االنفجار والح اررة
المرتفعة واألشعة المدمرة الناتجة عف انفجار القنابؿ الذرية ،فقد توفي ( )180.000شخص في مدينة

ناجازكي وحدىا فور الغاء 3القنبمة ولـ يقتصر تأثير ىذا االنفجار عمى السكاف عند ىذا الحد إذ تعدتو إلى
ا

عالميا،
اْلثار المتأخرة والتي منيا التشوىات الخمقية والسرطانات 4".بذلؾ وصمت أمريكا إلى المركز األوؿ
ً

ابتداء ،عمى الجثث المحروقة،
وتحصمت عمى دفة القيادة ،ولـ يتـ ذلؾ إال بذات الطريقة التي نشأت فييا
ً
وقطع األعناؽ ،منذ الينود الحمر ،وحتى اإلبادة الجماعية باستخداـ األسمحة الذرية في الحرب العالمية.
جدا ،فبحث عف طر ٍ
يقة
وعندما أراد البروفسور أف يعدـ المرتشيف في خطوتو التاريخية ،كانوا ُكثر ً
ٍ
خدـ الغازات السامة" .كمّمت األمـ المتحدة وطمبت
سيمة لمتخمص منيـ دفعةً واحدة ،فكاف المقترح أف يست َ
السكرتير العاـ  ...سيدي كبير البطارسة! أرجو استصدار قرار مف مجمس األمف األفخـ يتضمف السماح لي
5
باستخداـ الغازات السامة لمرة واحدة فقط وذلؾ إلعداـ نصؼ مميوف بيروقراطي مر ٍ
ساخر
نقد
تش" وفي ىذا ٌ
ٌ
ٍ
حميؼ باستخداـ ما يشاء مف
وجمي لمجمس األمـ المتحدة ،وكؿ الييئات األممية ،التي قد تسمح ألي
ّّ

األسمحة ،أو تغض الطرؼ عف ذلؾ ،وأقرب مثاؿ عمى ذلؾ ما عاشو الفمسطينيوف في غزة عاـ  2009بعدما
استخدمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي سالح الفسفور األبيض ،ذلؾ الغاز الحارؽ الرىيب ،وقد تعالت الدعوات

دائما يقؼ بالمرصاد ،والحماية األمريكية
لمنع إسرائيؿ مف استخدامو ،ومقاضاتيا ،لكف الفيتو األمريكي ً
ولما يحصؿ عميو البروفسور،
إلسرائيؿ تخوليا أف تفعؿ ما تشاء ،لذلؾ إسرائيؿ حصمت عمى األذفّ ،
وبالمناسبة ،أوؿ مف استخدـ ىذا السالح ىي الواليات المتحدة األمريكية ،في فيتناـ ،ثـ في العراؽ .وعند

رفض السكرتير العاـ السماح لمبروفسور باستخداـ الغازات السامة" ،ف ّكرت باستخداـ المبيدات البرتقالية التي
كاف أصدقائي وأصدقاؤؾ األمريكاف يستخدمونيا في تدمير غابات فيتناـ" 6فقد كانت أمريكا تستخدـ ما

اصطمح عمى تسميتو بػ"العامؿ البرتقالي" وىي المبيدات السامة التي استخدمتيا في حربيا ضد فيتناـ ،والتي
أدت إلى مئات اْلالؼ مف الضحايا ،ووالدة مئات اْلالؼ مف األطفاؿ المشوىيف.

وثابت االستخداـ لتمؾ الغازات القاتمة مف الواليات المتحدة ،وباقي الدوؿ الكبرى" .أصبحت
ومعروؼ
ٌ
ٌ
ىنالؾ أعداد كبيرة مف الغازات التي تـ اكتشافيا والتي تفوؽ غاز الكمور في سميتيا وقدرتيا عمى الفتؾ ،فقد
1
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تـ إدخاؿ غاز الفوسجيف وغاز الخردؿ ومجموعة كبيرة مف غازات األعصاب وغيرىا الكثير مف الغازات

السامة .كما أدخؿ تعديؿ ممحوظ في طريقة حمؿ ىذه المواد الكيماوية ونشرىا 1".ويشير البروفسور إلى

المذابح التي تُرتكب بحؽ المسمميف ،مف الجيش الصربي ،والتياوف الدولي في التعاوف مع مثؿ تمؾ المذابح،
وتبيف أف آخر
بي أو مسمـ؛ لقامت الدنيا ولـ تقعد! "خاطبت الجيات
والتي لو ارتكب ُعشرىا عر ّّ
المختصةّ ،
ّ

تسرب إلى زعيـ الصرب في البوسنة .ىاتفت زعيـ الصرب في البوسنة  ...قاؿ" :ىؿ
ما لدييا مف ىذه المواد ّ
فور  50.000مناضؿ صربي
المجرموف مسمموف؟" قمت" :نعـ .مف أىؿ القبمة" .قاؿ" :سوؼ أرسؿ لؾ ًا

متخصصوف في
"سيدي الطبيب النفسي الشاعر المفضؿ! ىؤالء رجاؿ!" قاؿ" :نحف
يغتصبونيـ
جنسيا" قمتّ :
ً
ّ
أطفاال ،و َّ
ودر
ورجاال،
نساء
جنسيا،
اغتصاب جميع المسمميف
شيوخا و ً
ً
ً
ً
ً
أجنةً في األرحاـ" .قمت" :هلل دركـ! ّ
النظاـ الدولي الجديد الذي أطمقكـ مف قمقمكـ"" 2أعطيني ميمة أسبوع .فرؽ اإلعداـ مشغولة اْلف ،بتصفية
3
يعري النظاـ الدولي الذي يسكت عف اإلبادات الجماعية ،التي الزالت
 100.000طفؿ مسمـ" فالراوي ّ
تُرتكب في حؽ المسمميف ،في أماكف مختمفة مف ىذا العالـ ،وفي القرف الحالي ،وكؿ ما يأخذه األبرياء مف

تمؾ األنظمة العالمية والمؤسسات الدولية ،ىو اإلعراب عف القمؽ!

سالح بيولوجي إلعداـ
خالؿ رحمة الراوي في البحث عف سالح نووي لكي يمتمكو العرب ،ومف ثـ
ٌ
المرتشيف ،تجمت المجازر التي تُرتكب ،مف الدوؿ الكبرى ،باستخداـ أعتى الوسائؿ الحربية المختمفة ،وبدوف
النظر إلى أي اعتبارات إنسانية أو أخالقية ،وعالوة عمى ذلؾ ،تُقدـ األسمحة إلى ٍ
دوؿ بعينيا ،وتُمنع عف

غيرىا ،وتتجاوز الدوؿ الكبرى ،والييئات األممية عف الج ارئـ التي تُرتكب في حؽ األعراؽ ،والديانات
مستويات متدنيةٌ عف العرؽ الغربي األبيض.
األخرى ،التي ُينظر إلييا نظرة دونية ،وأنيـ
ٌ
 .4لماذا يكره الييود؟
عدو
عندما قابؿ البروفسور الجنراؿ الييودي موشيو ،قاؿ لو األخير" :وت كاف آي دو فور يو ،يا ّ
الييود؟!" أنا؟! "أليس لمييود عيوف؟ أليس لمييودي أيد وأعضاء وأبعاد واحساس وعواطؼ ومشاعر؟ أال يأكؿ
نفس الطعاـ؟ أال تجرحو نفس األسمحة  4"...فالظاىر مف كالـ البروفسور ،أنو يتعامؿ مع الييود كبشر ،وأنو

عموما ،وقد سألو الدكتور جونسوف
عدوا ليـ ،فيـ لدييـ ذات الخصائص التي لدى العرب ولدى البشر
ً
ليس ً
عف كرىو لمييود"" :ىؿ تكره الييود؟"" .ال .أكره الصياينة"" .وما الفرؽ؟"" .الفرؽ أف الييودية ديف.
والصييونية مذىب سياسي" ".لماذا ال تعترؼ أنؾ تكره الييود؟"" .أنتـ الذيف تكرىوف الييود .في الجامعة ،ال

ُيسمح لمطمبة الييود بدخوؿ الفراتيرنيتيز المسيحية"" .ىذه تفرقة في طريقيا إلى الزواؿ"" .ال تزاؿ موجودة حتَّى
جدا فيما يذىب إليو ،مف أف الكره والعداء األكبر ىو بيف
ىذه المحظة" 5".وفي الواقع أف البروفسور
مصيب ً
ٌ

دائما ىي لمييودي ،فيو البخيؿ ،الجشع،
المسيحييف والييود ،فعمى نطاؽ األدب ً
مثال كانت الصورة األسوأ ً
1

أسلحةالدمارالشامل"الكٌماوٌة–البٌولوجٌة–النووٌة"،ص.9
2
العصفورٌة،ص.225
3
العصفورٌة،ص.225
4
العصفورٌة،ص.131
5
العصفورٌة،ص.88
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عموما عف صورة الييود ،وقد أجاد الروائي
المرابي ،الغشاش ،المختمس ،ىذا الذي أظيره األدب الغربي
ً
تناص مع الييودي الجشع "شيموؾ" مف مسرحية شكسبير "تاجر البندقية" حيث كاف العقد ينص عمى
عندما
َّ
اقتطاع ٍ
رطؿ مف لحـ "انطونيو" لصالح الييودي "شيموؾ" إذا تأخر في سداد القرض عف الموعد المحدد ،وىذا
"حسنا! سوؼ نعطيؾ القنبمة .مقابؿ  50كمجـ مف لحمؾ
ما ذىب إليو الراوي مع الجنراؿ الييودي "موشيو"
ً
وشحمؾ تؤخذ ،اْلف عف طريؽ الجراحة" 1فالبروفسور يثبت أف الكره األقوى ىو كره الغرب لمييود ،وذلؾ مف
خالؿ آدابيـ التي تمثميـ ويعتزوف بيا ،ال سيما وأف كاتب تمؾ المسرحية ىو شكسبير ،لساف حاؿ الغرب،

ومتنبييـ ،وشاعرىـ األوؿ.

أما عف كرىو الحقيقي ،فيو لمصياينة وليس لمييود كما سبؽ ،وأما عف أسبابو"" :لماذا تكره الصياينة

إ ًذا؟"" .ألنيـ اغتصبوا فمسطيف .سرقوىا مف أىميا وشردوىـ"" 2يكره الييود ويسأؿ" :ما قصة الييود؟ لماذا ال

أكرر
يتركوف العالـ في حالو؟" يكرىيـ وعفراء العربستانية تكرىيـ ً
أيضا ،ولذات السبب" :الشيء الوحيدّ ،
الوحيد ،الذي لـ نختمؼ عميو قطّ ىو كراىية إسرائيؿ .كانت تؤمف أف إسرائيؿ أُوجدت لإلبقاء عمى األوضاع

سياسيا كاف أو
تحرر،
ً
المتخمّفة في العالـ العربي .كانت تؤمف أف إزالة إسرائيؿ ىي الخطوة األولى نحو أي ّ
ثقافيا" 3كاف يكره إسرائيؿ ألنيـ أفسدوا الوطف العربي! فموشيو يصرح لمبروفسور ماذا ستفعؿ
اجتماعيا أو ً
ً
إسرائيؿ بعد قياـ الحرب بيف الدوؿ العربية ،يسألو البروفسور"" :وماذا عنكـ؟" .قاؿ" :سوؼ نزود الطرفيف
4
سوغت
باألسمحة .عف طريؽ أطراؼ ثالثة ،بطيعة الحاؿ"" تمؾ األسباب ،وغيرىا مما ورد في النقاط السابقةَ ،

لمروائي أف يكره إسرائيؿ ،ويعبر عف كرىو ليس في رواياتو فحسب ،بؿ في تصريحاتو في عالـ الواقع،

موقؼ ُّ
سياسي أو
دبموماسي أو
يعز في الزماف الذي نعيشو أف يخرَج عف
وبقصائده عف فمسطيف وشيدائيا،
ٍ
ٍ
ٌ
رجؿ ٍ
أبدا بذلؾ ،فتجمت تمؾ اْلراء في شتى ما ُن ِق َؿ عنو في
دولة عربي ،ولكف القصيبي لـ يكف يأبو ً
المجاالت المختمفة ،بكؿ جرٍأة وصد ٍ
ؽ وشجاعة.

1

العصفورٌة،ص.132
2
العصفورٌة،ص.88
3
العصفورٌة،ص.176
4
العصفورٌة،ص.281
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ثانيا 9نقد المنظمات الدولية9
ً

قيؿ الكثير في روايات القصيبي ،بعضيـ استبعد أف تكوف تمؾ الكتابات روايات! وآخروف قالوا ىي

يضمف
أحداث تعرض ليا الراوي في حياتو! والسؤاؿ المطروح ىنا ،ما الذي يمنع الروائي مف أف
سير و ٌ
ٌ
ّ
بعضا مف األحداث الحقيقية التي جرت معو في عالـ الواقع؟ وكيؼ لمكاتب أف ينسمخ مف عالمو
رواياتو
ً

اج بيف العوالـ الداخمية المتخيمة ،والخارجية
الحقيقي؟! وما الرواية –
ً
أصال  -في حقيقة وجودىا إال امتز ٌ
الواقعية لمروائي! ُّ
محورةٌ عمى طريقة
فكؿ مف َ
كتب ّ
ضمف سرده أحداثًا مف الواقع ،إف لـ تكف بعينيا ،كانت ّ

1

عما ىي الرواية"
الكاتب ،وفي الحقيقة "ينطوي عمؿ ك ّؿ روائي عمى رؤية مضمرة لتاريخ الرواية ،وعمى فكرة ّ
ٍ
يحج َر عمى تفكيره ورؤيتو ،طالما توفرت
ائي ّّ
فالرو ُّ
حر في الشيء الذي يريده مف الرواية ،وليس ألحد أف ُ
العامة لمعمؿ الروائي ،فال زاؿ ىذا الفف في طور التجديد والتطوير ،كما كؿ الفنوف؛ وال يمكف أف
الخطوط
ّ
ٍ
ٍ
بشكؿ عاـ تقبؿ التغيير والتطوير في كؿ األزماف.
مرحمة محددة ،فالعموـ اإلنسانية
يتوقؼ الفف عند
إف ما دفع الباحث ليذه المقدمة النقدية التي ربما خالفت التوقعات ،مف أف تكوف حوؿ نقد المنظمات

قاصدا القصيبي في روايتو دنسكو" ،كتبيا
الدولية ،ىي عبارةٌ قيمت مف أحد أساتذة األدب الكبار ،فقد قاؿ
ً
ألنو رسب في االنتخابات" ورواية دنسكو ىي المصدر األساسي فيما سيتـ الخوض فيو ،في ىذه التجميات

مف نقد المنظمات الدولية ،واف عدـ االعتراؼ بأف دنسكو رواية ،يبطؿ المبحث مف أساسو ،فالباحث مقتنعٌ
بأف دنسكو ىي روايةٌ في أصميا ،كغيرىا مف روايات القصيبي ،التي امتزج فييا الواقع بالخياؿ ،في صو ٍرة
ٍ
القراء والباحثيف في مقاالتيـ ،وقراءاتيـ
فنية راقية ،ومف خالؿ االطالع عمى المراجعات مف بعض المتمقيف و ّ
كثير منيـ يأخذوف عميو التعقيد في رواياتو ،ودنسكو واحدةٌ مف تمؾ
لروايات القصيبي ،وجد الباحث أف ًا
الروايات المعقدة بالنسبة إلييـ" ،إف روح الرواية ىي روح التعقيد .ك ّؿ رواية تقوؿ لمقارئ" :إف األشياء أكثر
تعقيدا مما تظف" ،إنيا الحقيقة األبدية لمرواية ،لكنيا ال تُ ِ
سمع نفسيا إال بصعوبة في لغط األجوبة البسيطة
ً
والسريعة التي تسبؽ السؤاؿ وتستبعده" 2والالفت أف قائؿ ىذه العبارة قد اختارىا ،لتوضع عمى صفحة الغالؼ

الخمفية لكتابو "فف الرواية" فالبساطة والحكاية الرتيبة ،تقتؿ الرواية ،قبؿ أف تولد في ذىف المتمقي.

عاـ  1999خاض الدكتور غازي القصيبي ،غمار المنافسة لمفوز بمنصب المدير العاـ الثامف

لممنظمة الدولية "يونسكو" منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة والعموـ ،لكف الوزير السعودي لـ يفز في

االنتخابات وفاز فييا المرشح الياباني ،وكاف ىو في المرتبة الثانية ،وقد اعتبر ذلؾ ىزيمة؛ ألنو لـ يشارؾ
ألجؿ المركز الثاني ،بؿ جاء لمفوز بالمركز األوؿ" .وعندما انتيت االنتخابات سألني مندوبو بعض األجيزة

اإلعالمية ع ّما حدث ،قمت" :فاز الطرؼ األجدر بالفوز ".فقالوا" :ولماذا ىو األجدر بالفوز؟" قمت" :ألنو كاف
3
األقوى ".قالوا" :ولماذا كاف ىو األقوى؟" "إ ًذا يجب أف تصبروا بعض الوقت حتى أستطيع أف أجيبكـ".
حيث ُيظير فييا القصيبي األسباب التي أدت إلى فشمو في
فكانت اإلجابة متمثمةٌ في رواية دنسكو،
ُ

1

فنالرواٌة،ص.3
2
المرجعالسابق،ص.17
3
غازيالقصٌبً،محاضرةبعنوان:تجربةالٌونسكو-دروسالفشل،جامعةالبحرٌن،2000،
 .https://www.youtube.com/watch?v=1TBQwnf2ENQ
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ٍ
ائي مشوؽ.
االنتخابات ،وفي ذات الوقت ،األسباب التي أدت إلى انتصار مف انتصر ،وذلؾ
بأسموب رو ٍ

"لكي نستطيع أف نفيـ لماذا انيزـ مف انيزـ؟ مف األفضؿ أف نبدأ بمعرفة لماذا انتصر مف انتصر؟"

1

تحكم القوى العالمية في المنظمات الدولية9

اؿ واحد ،ولكنيا إجابةٌ عمى ٍ
بحاؿ مف األحواؿ إجابةً عمى سؤ ٍ
ٍ
دولي عاـ،
نظاـ
لـ تكف "دنسكو"
ٍّ
أعداد كبي ٍرة مف المؤسسات التي أ ِ
ٍ
ُنشئت ،وتحمؿ الصفة الدولية ،أو أي منظمة ذات
تمارسو القوى العالمية في
طابع آخر" .انتشرت المنظمات
طابع تعاوني بيف الدوؿ ،سواء كاف ذلؾ التعاوف اقتصادي أو إنساني أو أي
ٍ
الدولية حتى زاد عددىا اليوـ عف  1200منظمة ،منيا حوالي  150منظمة أعضاؤىا مف الحكومات ،وكثير

مف النشاطات اليامة تتـ تحت إشراؼ األمـ المتحدة ووكاالتيا الخاصة 2".وبطيعة الحاؿ فإف تمؾ المؤسسات
واألمـ المتحدة عمى رأسيا مسيطر عمييا بطر ٍ
يقة أو بأخرى ،مف الواليات المتحدة األمريكية بالدرجة األساس،
ُ ٌ
فسد الديمقراطية المزعومة ،فيو يستخدـ في أي ٍ
وقت تريده الدوؿ التي
جدا ،تُ ُ
ولحؽ النقض الفيتو سمطةٌ قويةٌ ً
ُ
بمجازر ضد اإلنسانية!
تمتمكو ،وبدوف إبداء أي أسباب ،أو أي تحفظات ،وحتى إف كاف لألمر عالقة مباشرة
َ

مما قمّؿ مف جدوى تمؾ الييئة العظمى في إيقاؼ الظمـ.

كثيرا ،فالنظاـ الدولي المتبع متشابو في كؿ الييئات والمنظمات الدولية،
أما "دنسكو" فال تختمؼ ً
ٍ
ٍ
موجود وفاعؿ ،فيذه الواليات المتحدة األمريكية ،قد انسحبت مف منظمة
معينة
أقطار
والتحكـ فييا مف
ٌ
اليونسكو ولكنيا تسيطر سيطرةً شبو تامة عمييا" ،رف جرس التميفوف في المكتب البيضاوي ،ورفع رئيس

طويال ثـ قاؿ - :بطبيعة الحاؿ ،رئيس الوزراء .بطبيعة الحاؿ،
السماعة ،وأصغى
ً
الواليات المتحدة األمريكية ّ
أنا أتذكر القمة االقتصادية الماضية .وسوؼ نكوف معكـ .أنت تعرؼ أننا لسنا أعضاء في ىذه اإلدارة ولكننا

سعيدا! " 3لقد انسحبت الواليات المتحدة األمريكية مرتيف مف
ظا
سوؼ نساعدكـ مف وراء الكواليس .ح ً
ً
اليونسكو ،المرة األولى "عاـ 1984ـ ،وبريطانيا عاـ 1985ـ ،لما رأت حكومتا البمديف مف وجية نظرىما –
تحامؿ اليونسكو عمى الدوؿ الغربية  4"...والمرة الثانية عاـ  2017بعد عودتيا عاـ  .2003الجدير ذكره أف

عضوا في المنظمة في الوقت الذي ترشح فيو القصيبي عاـ  ،1999ولكنيا تتحكـ
الواليات المتحدة لـ تكف
ً
فييا بألؼ طر ٍ
يقة وطريقة ،ليطعف ذلؾ بكؿ وضو ٍح في أسطورة الشرعية الدولية" .وبذلؾ تكوف قد انتقمت
الشرعية الدولية مف شرعية تعتمد عمى جماعية وق اررات الدوؿ األعضاء في المجتمع الدولي إلى ق اررات فردية

تصدر عف رغبة القطر األمريكي المتسمط تعكس مصالحو الحيوية واالستراتيجية 5".وىذا ما أراد القصيبي

توضيحو في غير مكاف" ،اليونسكو منذ بدأت عاـ  46إلى عاـ  87لـ يكف ىناؾ أي انتخابات فعمية إطالقًا،
كاف ىناؾ نوع مف التشاور وراء الكواليس ،ينتيي باالتفاؽ عمى شخصية واحدة ،تُقدـ لممجمس التنفيذي،
1

غازيالقصٌبً،محاضرةبعنوان:تجربةالٌونسكو-دروسالفشل،جامعةالبحرٌن،2000،
 https://www.youtube.com/watch?v=1TBQwnf2ENQ
2
جوزٌففرانكل،العالقاتالدولٌة،ترجمة:غازيالقصٌبً،تهامة،جدة،ط،1948،2ص.92
3
دنسكو،ص.89-88
4
جرٌدةالحٌاةالجدٌدة،دولةفلسطٌنعضوكاملالعضوٌةفًمنظمةالٌونسكو،العدد،2011-11-1،5746:ص.7
5
علًالعقابً،العالقاتالدولٌة–دراسةتحلٌلٌةفًاألصولوالنشؤةوالتارٌخوالنظرٌات،د.د،بغداد،د.ط،2010،ص.134
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والمجمس التنفيذي يزكييا ثـ يصدؽ عمييا المؤتمر العاـ " 1وىذا ما حدث ولكف بطر ٍ
يقة ديمقراطية في
انتخابات دنسكو عاـ  ،1999حيث إف تحكـ الغرب وأمريكا في المنظمة ،يشبو إلى ٍ
حد كبير ذلؾ التشاور

السري الذي تحدث عنو القصيبي.

فبعد المعركة االنتخابية الطويمة التي خاضتيا القارات لمفوز في االنتخابات ،لـ يفز أي مف

مرشحييـ ،وذلؾ فع ٌؿ روائي بحت ففي الحقيقة أف الذي فاز في االنتخابات ىو مرشح القارة العظمى في

ومرشحا آخر لمفوز ،ولـ يكف
الرواية ،والذي يمثمو مرشح الياباف في الواقع ،ولكف الراوي اختار نيايةً أخرى
ً
أصال ،لوال التدخؿ الفرنجي الغربي ،وىي سونيا كبيرة
أبدا في الحسباف ،ولـ يكف اسمو
مطروحا عمى الطاولة ً
ً
ً

مستشاري المدير التنفيذي ،والتي خاضت المعركة الخفية إلى جانبو ،ليتبيف في النياية أنيا تخوضيا لصالح

القارة الفرنجية ،فبعد فشؿ المجمس في اختيار أي مرشح" ،قرر الزمالء الحكماء االستئناس برأيؾ .قارة

الفرنجة تدفع  % 74مف ميزانية دنسكو ومف العدؿ أف يكوف ليا رأي في المدير التنفيذي القادـ .صمت رئيس

اتحاد الفرنجة ُمف ّك ًرا ،وبعد دقائؽ ،اصطحب معو رئيس مجمس الحكماء إلى باب الجناح ،وقبؿ خروج
2
شيئا".
الرئيس ،ىمس في أذنو .ابتسـ رئيس مجمس الحكماء ،ولـ يقؿ ً

فالراوي يريد أف يصؿ بذكاء إلى النتيجة الحتمية التي أراد الوصوؿ إلييا مف كؿ ما سبؽ "– ال

تقمقي! ال تقمقي! رغـ كؿ المظاىر والظواىر لـ يسبؽ أف تولّى اإلدارة أحد إال بقرار مف اتحاد الفرنجة 3".بؿ
إف بعض المناصب مقصورة عمى الفرنجة " – روبيرتو! البنؾ الدولي والصندوؽ منطقة محظورة عمى غير

4
العامة لممؤسسة،
أيضا السياسة
الفرنجة كما تعرؼ ً
جيدا ".فما أراده الراوي مف ذلؾ ليس فقط المرشح ،بؿ ً
ّ
فيي أوؿ عمى آخر تتبع السياسة التي تريدىا أمريكا والغرب ،ويعتقد الباحث أف فعؿ الراوي مف تغيير حقيقة

نتائج االنتخابات ،مف فوز مرشح القارة العظمى "الياباني" إلى فوز سونيا ،تمؾ المرأة العاىرة كما أطمؽ عمييا

رئيس اتحاد الفرنجة ،جاء مف باب التعويض النفسي ،فتأنيث المذكر لدى األدباء العرب ظاىرة لمغزو

التعويضي كما ورد حوؿ ىذه القضية فيما سبؽ ،ولـ يقتصر األمر عمى تأنيث المرشح الفائز بؿ تجاوزه
الراوي إلى أف جعمو عاىرة ،أكثر ما تجيده ىو القسـ بشرفيا!

واف اختمؼ المرشحوف يجب أف يتّبعوا تمؾ السياسة ،واال فإف مصيرىـ تحطـ طائرة مثؿ داغ

ىمرشولد 5أو فيتو لمنعيـ مف الترشيح مرة أخرى أو تيديد واستقالة ،وغيرىا مف الطرؽ السرية لدييـ ،وفي

يسود التعاوف بيف القوى العظمى؛ ألجؿ التحكـ السري في سير العالقات الدولية والق اررات األممية "–
النياية ُ
تطبقينيا بدقة .أدخؿ المندوب المؤقت يده في
سوؼ نمتقي ىنا كؿ شير .وسوؼ أعطيؾ التعميمات ،وسوؼ ّ

تعيني ىؤالء
جيب معطفو وأخرج ورقة أعطاىا لسونيا ،وقاؿ - :خالؿ األسبوعيف القادميف نريد منؾ أف ّ
1

غازيالقصٌبً،محاضرةبعنوان:تجربةالٌونسكو-دروسالفشل،جامعةالبحرٌن،2000،
https://www.youtube.com/watch?v=1TBQwnf2ENQ
2
دنسكو،ص.170-169
3
دنسكو،ص .170
4
دنسكو،ص.72
5
()1961-1905()Dag Hammarskjöldثانًأمٌنعاملألمم المتحدة،وقدكانلهموقفهضدالعدوانالثالثًعلىمصر،قُتلفًحادث
تحطمطائرتهأثناءرحلتهفًالكونغوأثناءرحلتهلحلنزاعاتاالنفصالفٌها.
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األشخاص 1".وعندما لجأت سونيا إلى رئيس اتحاد الفرنجا قاؿ" :سونيا! ىذه الدولة صديقة وحميفة ،وكنا

معا طيمة الحممة 2".فما حدث طواؿ الحممة التي يتحدث عنيا ،كاف نشاطًا سرّيا بيف قارة
نعمؿ ،نحف وىـً ،
مرشح يؤدي الدور المنوط بو ،عمى ىوى تمؾ القوى العظمى" ،اف
الفرنجة والقارة العظمى ،ألجؿ التفاىـ عمى
ٍ
النشاط السري عبر التاريخ ،كاف وال زاؿ مف أولويات نشاط أي دولة" :أجيزة المخابرات والتجسس) ،بؿ حتى

المؤسسات االقتصادية والعممية" 3فالمخابرات تجري في سياستيـ مجرى الدـ في الوريد.
المعركة االنتخابية9

ولكي تتـ األمور في نصابيا الصحيح ،ال بد مف التعرض لألساليب التي اُستخدمت خالؿ المعركة

االنتخابية لدنسكو ،وقد كانت تمؾ األساليب أسمحةً ناجحة وال سيما ما تعمؽ بالعوامؿ االقتصادية منيا" ،أما

القوة االقتصادية ،فعمى صناع القرار أف يأخذوا في حساباتيـ ىذه القوة والقدرة الفعمية الكامنة لدوليـ" 4وقد

ّبيف الراوي شتى المياديف ليذه العركة -" .ىناؾ شعور عاـ أف المنصب ىذه المرة يجب أف يذىب لمقارة
رجاء– .
عرفني
العظمى – .ومف أيف جاء ىذا الشعور؟  -سيدي المدير التنفيذي! العارؼ ال ُي َّ
ً
عرؼّ – .
قدمت الدولة التي تقدمت بالمرشح الدعـ المادي لمعظـ دوؿ العالـ – .ومنذ متى أصبح ىذا المنصب ألكبر
ّ

المنفقيف؟" 5وىذا ما حصؿ وما فعمتو الياباف" .عبر السنوات الخمس الماضية كاف معدؿ ما تدفعو الياباف

سنويا مف ىذا العوف قرابة  8باليي ف دوالر .وفي السنة التي سبقت انتخابات اليونسكو ،كانت الياباف المانح
ً
6
اما
األوؿ لقرابة  50دولة ،وثمث ىذه الدوؿ أعضاء في المجمس التنفيذي" فاألمر أصبح بالنسبة لمياباف ،التز ً
أخالقيا مف اليونسكو بأف ُينتخب مرشحيا ،طالما أنيا تقدـ الدعـ األكبر لممنظمة ،فوصؿ بيا األمر إلى
ً
التيديد باالنسحاب مف المنظمة في حاؿ فشؿ مرشحيا" .أبمغني أكثر مف مندوب دائـ أف الياباف أبمغت دولتو
أنيا ستنسحب مف اليونسكو إذا لـ يتـ انتخاب مرشحيا ،وانسحابيا يعني ،ببساطة ،إفالس المنظمة" 7ولـ

يتوقؼ التيديد عمى وقؼ الدعـ واالنسحاب مف المنظمة ،بؿ طاؿ األمر العالقات بيف الدوؿ" .دعت دولة
وتقرر خالؿ المؤتمر إعفاء ىذه
القارة العظمى رقـ  40إلى مؤتمر حضرتو  11دولة مف قارة عربستافّ .
الدوؿ مف جميع الديوف المستحقة عمييا لمدولة رقـ  ،40ويبمغ مقدارىا  850مميوف دوالر" 8ويبدو أف ما حدث
في الواقع أكثر مما حدث في الرواية في ىذا الجانب! "أبمغني عدد مف ممثمي الدوؿ النامية التي تتمقى العوف

تصوت ىذه الدوؿ لصالح المرشح الياباني 9".والغريب
مف الياباف إنيـ تمقوا ًا
إنذار صر ً
يحا بوقؼ العوف إذا لـ ّ
لماذا كؿ ىذه االستماتة مف الياباف ،وتوظيؼ كؿ الوسائؿ والطرؽ التي سبقت وستأتي ،لمفوز باالنتخابات؟
وكأنيا معركةٌ حقيقية! يقوؿ عنيا الدكتور غازي" :بدأنا ننطح رؤوسنا في اتجاه حائط استغرؽ بناؤه عشر
1

دنسكو،ص.172
2
دنسكو،ص.173
3
المنظماتالسرٌةالتًتحكمالعالم،ص.15
4
العالقاتالدولٌة–دراسةتحلٌلٌةفًاألصولوالنشؤةوالتارٌخوالنظرٌات،ص.158
5
دنسكو،ص.40
6
غازيالقصٌبً،العولمةوالهوٌةالوطنٌة،مكتبةالعبٌكان،الرٌاض،ط،2002،2ص.53
7
المرجعالسابق،ص.54
8
دنسكو،ص.102
9
العولمةوالهوٌةالوطنٌة،ص.53
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سنوات" 1وفي الحقيقة أف ذلؾ يبدو مف خالؿ ما مارستو الياباف ،ألجؿ الفوز في االنتخابات ،ال سيما وأف
عدـ الفوز بالمنصب ،لـ يتسبب في ذلؾ الحرج الكبير لمدوؿ التي لـ تفز بو ،ولـ تكف لدييـ تمؾ االستماتة

التي كانت لدى حكومة الياباف" .عندما انتيت معركة التصويت في سنة  1999اتصمت بالممؾ عبداهلل بف
عبدالعزيز (ولي العيد وقتيا) أبمغو ما حدث .أنصت بيدوء ثـ قاؿ« :ال تيتـ .أبميت بالء حسناً .أردنا شيئاً

وأراد اهلل غيره .ال تمتفت إلى الخمؼ وانظر إلى األماـ» .وكـ سررت حيف قاؿ فاروؽ حسني في تصريح
عمني أف الرئيس حسني مبارؾ قاؿ لو بعد المعركة« :ارمي و ار ظيرؾ! –» أي انظر إلى األماـ" 2فكما ىو

واضح مف تصريح ولي العيد السعودي آنذاؾ ،وتصريح الرئيس المصري ،لـ يحدث األمر ذلؾ الصدع

العظيـ ،الذي كانت تُخيمو الياباف في حالة عدـ فوز مرشحيا ،فقد "دخمت المعركة كما لو كانت تخوض حرًبا
حقيقية ،يعتمد عمييا بقاؤىا أو زواليا ،ولـ تنظر إلى الموضوع كما نظرت إليو بقية الدوؿ باعتباره منافسة
عادية ،عمى منصب دولي عادي" 3وعند الغوص وراء األسباب الكامنة خمؼ ذلؾ اإلصرار عمى الفوز ،تجد
اإلجابة أبسط مما ىو متوقع" :واإلجابة عف ىذا السؤاؿ تكمف في إحساس الياباف العميؽ أنيا ال تمقى ما

تستحقو مف تقدير في المجاؿ الدولي" 4فمعميا تجد دورىا في العمؿ الدولي ،مف خالؿ رئاسة أحد مواطنييا

منظمة مثؿ اليونسكو في ذلؾ الوقت.
المرشحون9

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أنو ال قيمةً
ٍ
شخصيات
الصراع صراع دوؿ ،وليس صراع

عوؿ عمييا لمكانة المرشحيف ،ومؤىالتيـ ،طالما أف
كبيرةُ ،ي ّ
رسخ ذلؾ ،ىو التعديؿ الذي اقترحتو الياباف
وكفاءات ،وما ّ

تعديال في ميثاؽ المنظمة ،تـ بموجبو تحويؿ المجمس التنفيذي إلى مجمس
"اقترحت الياباف سنة 1991ـ
ً

يمثؿ الدوؿ ،والدوؿ وحدىا" 5لذلؾ جاءت شخصيات المرشحيف في دنسكو إمعة ،فمـ يكف المرشحوف سوى
ِ
ٍ
ٍ
احد منيـ شاعر وال يتكمـ
أنظمة
آالت مبرمجةٌ عمى
تحكـ مختمفة ،فو ٌ
مجموعة مف اإلمعات فحسب ،وكأنيـ ٌ
سوى الشعر ،واْلخر وزير مالية سابؽ ال يتحدث إال باإلحصائيات ،والثالث رئيس جميورية سابؽ ومريض
بجنوف العظمة ،والرابع متخصص في عمـ النفس ويعاني مف شرود الذىف ،والخامس ممثؿ ال يتحدث إال

مرشحا ال
بقصائد شكسبير ،أما األخير فمسئوؿ حكومي وال يتكمـ ،وىو مرشح القارة العظمى التي اختارت
ً
مؤىؿ لقيادة دنسكو .سيقولوف إنؾ ال
يتحدث إال بما قالوا لو! "سيقولوف عنؾ الكثير .سيقولوف أنؾ غير ّ
فف التواصؿ .سيقولوف إف اإلدارة سوؼ تموت في عيدؾ .سيقولوف إف المر ّشحيف اْلخريف أكثر كفاءة
تعرؼ ّ
وأكثر جاذبية .اسمع واصمت! – سوؼ أسمع وأصمت 6".وىكذا دواليؾ في بقية التوجييات ،يكرر كاألطفاؿ

1

غازيالقصٌبً،محاضرةبعنوان:تجربةالٌونسكو-دروسالفشل،جامعةالبحرٌن،2000،
https://www.youtube.com/watch?v=1TBQwnf2ENQ
2
غازيالقصٌبً،معركةالٌونسكو:نجحالمرشحوسقطالعالمالثالث!،جرٌدةالحٌاة،2009-9-26،
.http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/60180
3
العولمةوالهوٌةالوطنٌة،ص .52
4
المرجعالسابق،ص.56
5
المرجعالسابق،ص.51
6
دنسكو،ص.78
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صرح عف نفسو أنو روبوت! أماـ مجمس الحكماء" .
آخر كممتيف وانتيى األمر .حتى أف أحد المرشحيف قد ّ
حسنا! ما رأيؾ في نفسؾ؟ صمت المرشح في حيرة ،ثـ قاؿ - :آسؼ! ال يوجد في برمجتي جواب عمى ىذا
– ً
ىز
السؤاؿ .عمت ىميمات واستغراب في كؿ مكاف ،وقاؿ رئيس المجمس - :برمجتؾ؟ ىؿ أنت روبوت؟ ّ
المرشح رأسو ،وابتسـ ،وقاؿ :نعـ أنا روبوت 1"...وىذا ما يثبت أف المعبة ىي لعبة ٍ
دوؿ وليس كفاءات
ومؤىالت" .أدركت الياباف أف المعبة لعبة دوؿ ،تخوضيا دوؿ بأسمحة دوؿ  ...وأدركت أف شخصية المرشح،

في ىذه المعبة ،ال تيـ في كثير أو قميؿ" .

2

لذلؾ ال يوجد ذلؾ االعتبار الكبير والتعويؿ الذي قد تظنو

الشعوب ،عمى مؤسسات المجتمع الدولي الصورية ،وال أدؿ عمى ذلؾ مف قضية فمسطيف ،التي ال زالت

معمقةٌ منذ ٍ
دائما.
عقود بيف أروقة تمؾ المنظمات ،والشرعيات ،والفيتو األمريكي
ّ
المشرع في وجو الفمسطينييف ً
ُ
التوريط واالبتزاز9

كاف ىذا األسموب مف أنجع األساليب ،ومف أمضى األسمحة السرية المستخدمة في معركة اليونسكو،

إذ استخدمت الياباف شتى األسمحة والوسائؿ كما يعبر عف ذلؾ القصيبي" :غير التصميـ عمى الفوز كانت

4

جدا"" 3خاضت الياباف الحممة وشعارىا "في الحب والحرب يجوز كؿ شيء"
ىناؾ ترسانة مف األسمحة ىائمة ً
تحديدا مع
ومف تمؾ األشياء الجائزة الرشوة ،ومف ثـ ابتزاز َمف قُِد َمت إليو؛ حتى يغير موقفو ،وىذا ما حدث
ً
بح كبير مفاجئ ط أر عمى
مجمس الحكماء ،فكؿ حكيـ مف الحكماء الستة ورئيسيـ تمقّى مكالمة تمفونية ،تُفيد بر ٍ
ٍ
منصب ٍ
كبير لالبف وىكذا ..والغريب أف الحكماء
أعمالو الحرة مف تجارة وعقارات وأسيـ ،أو تسديد ديوف ،أو
لـ يسألوا عف مصادر تمؾ المكاسب ،لتكوف في النياية ىي األداة التي تسمبيـ مواقفيـ وضمائرىـ" .استأذف،

وقبمتو قبمة طويمة عمى شفتيو ،ثـ قالت - :ىذه القبمة تينئة
وذىبت تودعو ،وقبؿ أف يغادر الشقة استوقفتو ّ
المب ّكر الذي أبداه ابنؾ والذي قاد إلى أسرع ترقية في تاريخ البنوؾ فتح الحكيـ فمو،
خاصة لؾ عمى النبوغ ُ

ولكف سونيا دفعتو إلى الخارج ،وأغمقت الباب ،وضحكت حتى كادت تشرؽ 5".وذات الموقؼ حصؿ مع باقي
الحكماء ،لتذكيرىـ بما حصموا عميو مف غير ٍ
حوؿ منيـ وال سعي.
اإلشاعات9
ال حاجة لمتعريؼ باألضرار اليائمة التي تسببيا اإلشاعات ،وال يمكف إنكار تأثيرىا الكبير في سير

األمور ،وقد انتشرت العديد مف الدعايات واإلشاعات أثناء الحممة االنتخابية ،يسردىا الراوي "سرت إشاعة
قوية في مقر دنسكو تقوؿ إف المرشح العربستاني فور ظفره بالمنصب سوؼ يمغي كممة "ديموقراطية" مف
ّ
يسمى "معرفة
ميثاؽ اإلدارة ويضع مكانيا كممة "شريعة" ،وسينيي برنامج "معرفة السالـ" ويحؿ محمو برنامج ّ

1

دنسكو،ص.159
2
العولمةوالهوٌةالوطنٌة،ص.59
3
غازيالقصٌبً،محاضرةبعنوان:تجربةالٌونسكو-دروسالفشل،جامعةالبحرٌن،2000،
https://www.youtube.com/watch?v=1TBQwnf2ENQ
4
العولمةوالهوٌةالوطنٌة،ص.55
5
دنسكو،ص.126
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الجياد" ،واتضح أف أنصار مرشح القارة العذراء كانوا وراء اإلشاعة 1".وميما يكف فإف لتمؾ اإلشاعات
والدعاي ات وقعيا الكبير في النفوس" .تعني الدعاية عموما أي محاولة منظمة لمتأثير عمى عقوؿ وعواطؼ
وتصرفات جماعة معينة تحقيقا ليدؼ عاـ معيف" 2وال بد أف تؤثر مثؿ ىذه الدعاية في العقوؿ والعواطؼ،

بي
ألنيا ستثير الخوؼ ،بما أنيا تغذي الصورة التي صنعيا اليوليوود الغربي في ذىف العالـ ،مف أف العر َّ
ىابي وسفاح ،وغيرىا مف اإلشاعات التي كانت تتسرب في غير ٍ
مكاف أثناء المعركة االنتخابية.
إر ّّ
مآخذ عمى المؤسسات الدولية9
ما األدوار التي تنفذىا تمؾ المنظمات؟ والعالـ مميء بالحروب ،والموت ،والدمار ،والجوع والجيؿ،
واالحتالؿ ،واليالؾ! ال زاؿ العالـ في بعض أقطاره في العصور الجاىمية األولى ،وليس معنى ذلؾ أف العالـ

خفي ىناؾ ،والمتأمؿ لما يحدث في ىذا العالـ ،يرى أف سببو تمؾ
اْلخر عمى خير ،ولكف ما ىو
ظاىر ىناّّ ،
ٌ
تدعي أنيا ُوجدت لتخمص العالـ! فيذه اليونسكو التي
الدوؿ الكبرى التي خمقت
َ
ىياكؿ وىميةً مف مؤسسات ّ

قاتمت ألجميا الدوؿ ،يقوؿ عنيا أحد مرشحييا "منظمة تنفؽ ميزانيتيا عمى موظفييا ،وتحمـ بأمجاد ماضييا
3
ٍ
بإلماـ تاريخ
أبدا لـ يقؿ القصيبي ىذا الرأي بعد خسارتو المنصب ،بؿ مف قبؿ ومف بعد ،فقد درس
الغابر" و ً
تمؾ المنظمة ،وكاف يأمؿ أف يأخذ بيا إلى الطريؽ الذي يجب أف تكوف عميو.

أىميا:
لقد تجمت انتقادات الراوي لممنظمات الدولية مف خالؿ دنسكو في عدة نقاط ،سيرد في اْلتي ُ

شيئا قبؿ أف تبدأ .ال مؤتمرات جديدة! ال مؤتمرات
حسنا! ابحث ما شئت .ولكف دعني أقؿ لؾ ً
الميامً -" 9
جديدة! ىؿ سمعت؟" 4فالجانب األساسي أصبح مف عمؿ تمؾ المنظمة بالنسبة لمراوي ،المؤتمرات والتي تكمؼ
ىامشية إلى ٍ
ٍ
المالييف ،و ٍ
حد كبير ،فبينما يموت األطفاؿ مف الجوع والكولي ار في مساحات شاسعة مف
ألمور
األرض ،تبحث مؤتمرات دنسكو ،األخطار المترتبة عمى انقراض الصراصير وطرؽ رعاية التماسيح ،وتييئة

جو المحميات لمفيمة واالىتماـ بالتراث القديـ! وغير ذلؾ مف األمور الدعائية الوىمية.
الوظائف الوىمية ،والوساطة في التعيين 9عشرات المسميات وعشرات الوظائؼ ،والتي ال فائدة تذكر منيا
كما أوضح الراوي ،سوى أنيا ُعينت مف خالؿ وساطة ما ،ىذا مستشار ،وذلؾ مندوب دائـ ،واْلخر مؤقت،
تمر بدوف
وىذا مساعدَّ ،
وىمـ ج ار مف الموظفيف ،الذيف ُيفترض أنيـ ُوظفوا لمساعدة العالـ" .دع األمور ّ
مشاكؿ .ال مؤتمرات جديدة! ال مساعدوف جدد! ال مستشاروف جدد!" 5أما عف طريقة تعييف أولئؾ الموظفيف،

يف" .بيراـ! أنت تعرؼ رئيس اتحاد
يف ْ
فمثاؿ ذلؾ مستشار المدير التنفيذي لشؤوف القارة العظمى ،بيراـ ْ
جيدا ،أليس كذلؾ؟! ضحؾ بيراـ .ىو يعرؼ ،كما يعرؼ المدير التنفيذي ،أف رئيس اتحاد
القارة العظمى ً

1

دنسكو،ص.92
2
العالقاتالدولٌة،ص.123
3
العولمةوالهوٌةالوطنٌة،ص.55
4
دنسكو،ص.33
5
دنسكو،ص.35
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عيف في وظيفتو إال ليذا السبب" 1وىكذا ذات األمر مع باقي المستشاريف
عمو ،وأنو لـ ُي ّ
القارة العظمى ّ
والمساعديفّّ ،
كؿ ُعيف بذات الطريقة.

القادة الممثمون9
مع الخبرة الطويمة والمكث في المنصب ،أصبح لدى المدير التنفيذي مواىب عديدة ،منيا التمثيؿ
والكذب والنفاؽ ،استغميا ىو وسابقو ألجؿ مصالحيما الشخصية ومكاسبيما المادية ،لدرجة اإلدماف " ىؿ

أصبحت تدمف األشياء القذرة؟ أنت؟! أنت؟! الذي ىاجمت المدير التنفيذي يوـ كنت نائبو ألنو أدمف المصعد

المخصص الستخدامو وحده .وأدمف الحاشية .وأدمف المستشاريف .وأدمف رؤساء الدوؿ" 2"...أـ أنو أصبح

أنانيا اْلف؟ يتخذ مف الجائعيف األمييف ُم ّبرًار لممصعد الخاص .والطائرات الخاصة .واألجنحة الفخمة .والنساء
ً
3
وغالبا ما يكوف اإلنساف صادقًا عند حديثو مع
الجميالت "...ىذا مونولوٌج يدور في ذىف المدير التنفيذي،
ً
{خبير بما تصنعوف} 4ذلؾ ما كاف
ابتداء أنو
نفسو ،فال أحد يسمعو سواىا ،واف كاف يؤمف باهلل فيو يعمـ
ً
ٌ
رت ثورة المدير التنفيذي ،فجأة ،مع الكممات التي تتحدث عف
يالحظو مساعدو المدير التنفيذي عميوّ .
"تبخ ْ
مسترخيا وكأنو موشؾ عمى النوـ .ال ينتيي إعجاب كارلوس بمواىب رئيسو
الراحة ،وجمس عمى مقعده
ً
المتعددة ،الطاقة الجبارة ،القدرة عمى تغيير مزاجو مف لحظة إلى أخرى ،موىبة التمثيؿ الرائع ،موىبة تصديؽ

نفسو وىو يردد أضخـ األكاذيب 5".ليصرح المدير التنفيذي في النياية بكؿ ذلؾ ،عمى طريقة النفس الموامة

أثناء مناجاتو لذاتو" .ىناؾ مسرحية قصيرة .بطولة فخامة الرئيس والسيد المدير التنفيذي .مسرحية ناجحة.

يتغير البطؿ الثاني .دولة رئيس الوزراء  ...أما السيد المدير
بدليؿ أنيا تمثؿ كؿ يوـ .إلى األبد.
ً
أحيانا ّ
التنفيذي فيمثّؿ في كؿ العروض 6".وىكذا تتحوؿ مع الزمف مواىب الناس مف مواىب في إنجاز المياـ إلى
مواىب في التضميؿ والخداع واالستغالؿ ،بينيا الراوي بكؿ ٍ
دقة ومف موقع المسئولية.
ّ
مصادر التمويل وأوجو صرفو9
ص ُغرت أو َكُبرتّ ،أال يطّمع عمى مصادر التمويؿ
مف المظاىر الكارثية في أي مؤسسة كانتَ ،
ٍ
مؤسسة كانت فذلؾ مؤشر عمى
وأوجو صرفو سوى شخص الرئيس ،واف كانت تمؾ الظاىرة موجودة في أي
الفساد ،فالمفروض أف يتـ التعامؿ مع ىذه األمور مف الدائرة المالية المختصة ،ومف خالؿ التوثيؽ الجاد،

واالطالع الرقابي الفعمي ،وليس الوىمي؛ لنستطيع القوؿ إف سير األمور شفافًا ونزييًا ،وعمى العكس مف ذلؾ
ما يحدث في شتى األماكف والمؤسسات المختمفة ،فالسمطة المطمقة ىي السائدة" .والتمويؿ يمكف أف يجيء
1

دنسكو،ص.42
2
دنسكو،ص.115
3
دنسكو،ص.118
4
العنكبوت.45،
5
دنسكو،ص.50
6
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مف مصادر خارج الميزانية .حقيقة األمر أف شركة مبيدة لمحشرات أعمنت عف استعداداىا لتمويؿ المؤتمر.
مؤتمر لحماية الحشرات المنقرضة؟!
ًا
تموؿ
أطمؽ الرئيس ضحكة مجمجمة ،وقاؿ - :شركة مبيدة لمحشرات ّ
ذئب يرعى الغنـ!" 1والمفيوـ مف ذلؾ مباشرةً ىو غسيؿ األمواؿ ،ولكف الراوي جاء بفك ٍرة غير تقميدية لتوضيح
المباع
ذلؾ األمر ،فكـ مف البالييف تدخؿ ،في الحسابات المؤسساتية ُممطخةً بدماء األبرياءّ ،
جراء السالح ُ
تحت الطاولة لغرض الحروب األىمية ،واإلبادات الجماعة ،ومف مصادر األفيوف وتجارة البشر واألعضاء،

جسده الراوي مف خالؿ مؤتمر حماية الحشرات،
الحر! وىذا ما ّ
وتخرُج نظيفةً ال غبار عمييا إلى بنوؾ العالـ ّ
والذي ستمولو الشركة التي تبيد تمؾ الحشرات! "كؿ يوـ استجواب طويؿ حوؿ التمويؿ الخارجي .قمت ليـ إف

التمويؿ الخارجي ال يعنييـ .التمويؿ الخارجي يأتيني أنا مباشرة مف منظّمات تحترمني ومف أشخاص

يصر
المفوض في التصرؼ فيو 2".وىذا يجسد ذات الفكرة التي يحوـ حوليا الراوي ،لماذا
يقدروني ،وأنا
ُّ
ّ
المدير التنفيذي عمى أف مصادر التمويؿ الخارجي مف شأنو وحده؟! وأما عف أوجو الصرؼ التي يريد أف
حسنا! ىناؾ
حسنا!
يتحكـ فييا وحده ،فتذىب إلى غير مواقعيا الحقيقة ،ومثاؿ ذلؾ" ،الميزانية! الميزانية!
ً
ً
ندوة لرعاية التماسيح تعقد في األسبوع القادـ .اذىب إلى قسـ أولوية القارة العذراء وخذ نفقات الميمة مف

ىناؾ .سوؼ أرتّب الموضوع 3".وبذلؾ تتضح الحقيقة الضائعة في أوجو الصرؼ الوىمية المختمفة لتمؾ
متمثال في مختمؼ رؤساء المؤسسات ،والمنظمات الدولية
المؤتمرات والندوات التي يعقدىا المدير التنفيذي،
ً

في العالـ.
ٍ
كبير
عمى
وىذا

تمؾ بعض التجميات النقدية في رواية القصيبي "دنسكو" لممنظمات الدولية ،والتي شابيت إلى ٍ
حد

ويعود الباحث ليقوؿ بأنو ال خالؼ
ما حدث في عالـ الواقع ،أثناء تجربتو لمترشح لرئاسة اليونسكو،
ُ
أحداث مف الواقع ،وىذا القصيبي قد جاء بالواقع وسجمو ولكف بطر ٍ
ٍ
يقة مختمفة،
أف تحتوي الرواية عمى
ّ
حسب لو ،وقد كانت مساجالت الخياؿ في روايتو ،ليس لغرض إضفاء الصفة الروائية عمى العمؿ
ُي ُ

القراء إلى المنطقة التي يريدىا الراوي ،فميس كؿ شيء حدث يمكف أف يقولو ،وكما
فقط؛ بؿ لتذىب بأذىاف ّ
قاؿ في كتابو األبرز "حياة في اإلدارة" "ال أَدعي أني قمت ،ىنا ،الحقيقة كاممة ،ولكني أرجو أف كؿ ما قمتو،

ىنا حقيقة 4".ففي ٍ
ي ،لـ يأخذ الطابع الروائي األدبي بالدرجة األساس ،لـ يستطيع الكاتب أف
كتاب
ٍّ
عممي إدار ّ
ار فكاف يجيب" :لكي تروي الحقيقة كاممة ،يجب أف
يفصح عف كؿ شيء ،وقد ُسئؿ عف تمؾ العبارة مرًا
تتعرض لشخصيات الناس ،تتعرض لنواحي ضعفيـ ،تتعرض لنواحي قوتيـ ... ،بينما لو رويت الحقيقة

كاممة كاف يجب أف ُيروى ىذا كمو ،ىذا الجانب الوحيد فقط الذي تجنبت أف أذكره" 5لكف في العمؿ الروائي
تستطيع أف تذكر ما تريد ،بالطريقة التي تريد ،خاصة في حالة كحالة الدكتور غازي القصيبي ،إذ كاف
ُيصنؼ بالشخصية األقوى في المممكة السعودية ،بعد العائمة المالكة ،بالنسبة لمكثير مف السياسييف السعودييف

1

دنسكو،ص.33
2
دنسكو،ص .58
3
دنسكو،ص.48
4
حٌاةفًاإلدارة،ص.9
5
غازيالقصٌبً،فًمقابلةمعتركًالدخٌلُ ،نشِ رَ تبتارٌخ.https://www.youtube.com/watch?v=B58_vYNjA_k ،2009-9-11
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في الحقبة التي عاش فييا ،وبطبيعة الحاؿ ىو رجؿ ٍ
محسوب عمييا ،ويمكف أف يؤدي إفصاحو بكؿ
دولة
ٌ
ٍ
ٍ
أزمات دبموماسية بيف الدوؿ ،فيو يتخمص مف ذلؾ بالطريقة األدبية الروائية،
شيء بالطريقة العادية ،إلى
والتي ُخمِقت ألجميا الرواية في بعض نواحييا ،وقد أجاد القصيبي فييا.
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الفصل الثالث
مجاالت نقدية متفرقة
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ٍ
ٍ
مبحث ما ،تتضح الرؤية أكثر ،ويزيد االعتقاد بأف القصيبي
فصؿ أو
كمما انتيى الباحث مف كتابة
موسوعي في شتى المجاالت ،فمف خالؿ التجميات األدبية والسياسية في الفصميف األوليف ،يزعـ الباحث
ناقد
ّّ
ٌ
ٍ
بشكؿ استحقاقي ،وليس
بأف صفة الناقد األدبي ،والخبير السياسي ،قد التصقتا بالدكتور غازي القصيبي،
ٍ
مجرد ٍ
لفظية تجميمية.
ألقاب
وفي ىذا الفصؿ ،يحاوؿ الباحث إبراز التجميات النقدية ،التي تناوليا الروائي في رواياتو ،في

المجاالت الحياتية المختمفة ،حيث المجاؿ اإلداري ،والنفسي ،والفمسفي.
المبحث األول 9النقد اإلداري9

يبدو أف الكثيريف مف أصحاب الكتب اإلدارية ،قد كتبوا في اإلدارة ألنيـ تخصصوا فييا ودرسوىا،

ودرسوىا ،وفيموا نظرياتيا ومبادئيا وحاموا حوليا حتى فيموىا ،وىذا منطقي ومعروؼ ،ولكف األكثر منطقية،
ّ
اقعا في حياتؾ ،وليس لمجرد االستناد إلى المراجع البحثية السابقة ،والنظريات
ىو أف تكتب فيما تمارس و ً

ائيا كاف إدارًيا ،وذلؾ بتقمده مختمؼ المناصب اإلدارية ،عبر سنيف
المتالحقة ،فالقصيبي قبؿ أف يكوف رو ً
عمره الحافمة بالعطاء منذ مبتدئيا ،فقد تدرج في أوؿ ٍ
ٍ
مدرس إلى رئيس قسـ حتى
عمؿ لو في الجامعة ،مف

ٍ
عاما لمؤسسة السكؾ
لطور إدارٍي أكبر وأكثر مسؤولية؛ فيعمؿ ًا
عميدا في النياية ،لينتقؿ بعدىا
أصبح
مدير ِّ
ً
الحديدية ،وبعدىا ٍ
ير لمصناعة والكيرباء ،ومف ثـ يتنقؿ بيف مختمؼ الو ازرات والمناصب،
عيف وز ًا
بعاـ واحد ُي ّ
تحال بيف المناصب المختمفة،
مف و ازرة الصحة إلى السفارة البحرينية فالبريطانية ،وقد تقدـ فيو العمر ُمر ً
ولساف حالو يقوؿ:
ِ
إعصار
وف ..في أجفاف
خ ْػم ٌس وسػتُّ َ
ِ
األسفار ..ما ىدأت
أما مممت مف

ػئمت ارتػحاالً ّأييا الساري؟
أمػا س َ
1
ِ
وعثاء أسفار؟
إال وألقتؾ في

ير
جديدا "وز ًا
منصبا
لكف ارتحاؿ الشاعر الوزير لـ يتوقؼ عند الخامسة والستيف ،فقد استمر حتى تقمد
ً
ً
لمعمؿ" ليشعر أنو قد قارب إتماـ رسالتو في الدنيا ،مستغرًبا مف مجافاة الموت لو:
2

أنت ..وال أيامؾ األُو ُؿ
يف ..يا رج ُؿ؟!
ماذا تر ُ
أنت َ
ال َ
يد مف السبع َ
فرج ٌؿ يحوز عمى كؿ ذلؾ المجد ،ويتنقؿ بيف شتى المناصب اإلدارية ،في ٍ
دولة تتبع النظاـ الممكي ،وىو
وجدير بما أُوكؿ إليو مف المناصب المختمفة.
ًا
المعا،
رجال
ليس مف العائمة المالكة! يجب أف يكوف ً
ً
ناجحا ً

1

غازيالقصٌبً،حدٌقةالغروب،مكتبةالعبٌكان،الرٌاض،ط،2007،1ص.13
2
غازيالقصٌبً،جرٌدةالجزٌرة،ع .http://www.al-jazirah.com/2010/20100307/ra1.htm.2010-3-7،13674:
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البيروقراطية9
بروز عند الحديث حوؿ النقد اإلداري ،ومنو تتفرع باقي العناويف
ربما سيكوف ىذا العنواف ىو األكثر ًا
ٍ
وظيفة لو في الجامعة ،وحتى كافّة المناصب التي تقمدىا ،محارًبا
الفرعية ،فقد كاف الوزير منذ أوؿ

لمبيروقراطية التي أفسدت الكثير مف األشياء في نظره ،وىذا ما يتجمى مف خالؿ نقده المرير لذلؾ النظاـ.

"تمتص دـ اإلنساف العربي" 1تمتصو إما بالطريقة المباشرة التي يعرفيا الجميع وىي الرشوة
فيي التي
ّ
ٍ
معاممة ما ،بيف أروقة الدوائر الحكومية ومؤسساتيا
والوقت والجيد الكبير الذي يضيع مف اإلنساف ألجؿ
المختمفة ،أو مف خالؿ الطريقة الخفية األثر -إلى ٍ
حد ما -عمى الكثيريف،
خاصة الذيف يتعامموف معاممةً
ّ
مباشرة مع البيروقراطية ،وىي الرجعية والتخمؼ والديكتاتورية .ىـ ال يشعروف بيذا األثر البعيد المدى؛ ألف

البيروقراطية أعطتيـ سمطةً في مجتمعاتيـ ،ال يشعروف بذلؾ ألنيـ يستفيدوف مف البيروقراطية ،والمخمص

المكومة ،مف شأنيا
اصة ،والممفات
منيـ يظف أف اإلجراءات البيروقراطية والتسمسالت اإلدارية والمكاتب المتر ّ
ّ
ِ
الدولة أكثر مف غيرىا مف األنظمة اإلدارية ،فالمعاممة عندما تمر عمى عشر موظفيف ،أجدر
أمور
أف تنظـ َ
جيدا
بيا أف تكوف مستوفاة لمشروط القانونية ،وتوقيع عشر موظفيف عمييا ،يجعميا حكومية بحتة ،ومدروسة ً

تماما ،وذلؾ يتبيف فيما سيتـ درسو في الصفحات اْلتية ،مف
عند العديد مف الموظفيف ،والحقيقة غير ذلؾ ً
ٍ
بشكؿ خاص ،في روايات القصيبي ،ال سيما وأف النظاـ اإلداري المعموؿ
تجميات النقد اإلداري ،والبيروقراطي
عامة ،ىو النظاـ البيروقراطي.
بو في العالـ العربي خاصة ،والعالـ ّ
يبدأ الحديث عف البيروقراطية في رواية العصفورية ،عندما بدأ البروفسور يسترجع -األياـ الحموة-
التي عاشيا في الواليات المتحدة األمريكية ،حتى أخذ ذلؾ االسترجاع طابع المقارنة ،ما بيف الشرؽ والغرب،

في شتى القضايا والتي كانت إحداىا األنظمة اإلدارية.
ما بين الشرق والغرب:
يستخدـ الراوي تكنيؾ االسترجاع ليبرز المفارقة الكبيرة ،والفجوة المتسعة ،بيف ما عايشو في الواليات
المتحدة األمريكية ،وبيف الدويالت العربية المتفرقة" .ىؿ تذكر تمؾ األياـ في أمريكا ،يا دكتور؟ ال! وقتيا لـ

تكف أنت قد ذىبت إلى أمريكا .كاف تركيب جياز التميفوف يتـ في دقائؽ .مكالمة واحدة ،وبعد ربع ساعة يأتي

مف يرّكب الجياز" 2وال أدؿ عمى ذلؾ مف الواقع المعيش في األياـ الحاضرة لدى العرب ،فنظرةٌ إلى
3
جيدا ما يقصده الراوي ،والسبب األبرز بالنسبة
( )Waiting listفي كشوؼ شركة االتصاالت لدينا ،توضح ً
ليـ ،ىو عدـ توفر اإلمكانية الفنية ،وفي حقيقة األمر أف السبب يكمف في عدـ توفر الكفاية اإلدارية

والرقابية ،لدى الجيات الحكومية التي خصصت الشركة ،وال لدى الشركة نفسيا ،وىذا ينسحب عمى األقطار

اطنا عر ًبيا ،وتحتاج إلى
العربية المختمفة ،في شتى الو ازرات والخدمات المقدمة لممواطفً ،
فمثال إف كنت مو ً
1

العصفورٌة،ص.54
2
العصفورٌة،ص.54
3
قائمةاالنتظار،كماهومصطلحعلٌه 
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تمديد الكيرباء إلى منزلؾ ،فإنؾ ستحتاج مدةً زمنيةً تتراوح مف الشير إلى ستة شيور؛ ليتـ لؾ ذلؾ ،فحسب
يوما حتى يستطيع تمديد الكيرباء ،وال
تقارير البنؾ الدولي لعاـ  2016أف المواطف اإلماراتي يحتاج إلى ً 28
يخفى أف اإلمارات مف أكثر الدوؿ العربية تنميةً وحداثة ،وفي المقابؿ قد يحتاج المواطف الجزائري إلى ستة

شيور ،حتى يستطيع تمديد الكيرباء 1دوف اإلشارة إلى التفاصيؿ التي تكتنؼ تمؾ المدة مف التعقيدات،
والمعامالت ،والرشاوى وما إلى ذلؾ مف متطمبات البيروقراطية ،إلنجاز معاممة خدماتية كيذه.

وفي المقابؿ تـ لمراوي ما أراد في الواليات المتحدة ،دوف أف يضطر ورفاقو إلى تقديـ ما يضطروف

إليو في البالد العربية" .لـ ندفع رشوة ألحد طيمة إقامتنا .وال مرة واحدة .لـ ندفع رشوة لمحصوؿ عمى تميفوف.

أو تيمفزيوف .أو شقة .أو سيارة .أو شيادة 2".وحتى عندما يرتكبوف التجاوزات ،فالتعامؿ لدييـ ،غير التعامؿ
لدى العرب "عندما يستوقفؾ بوليس المرور يحدثؾ بأدب ،ويعطيؾ قسيمة المخالفة بأدب .وتدفع الغرامة

3
موجود
ٌ
بالبريد .ال صفعات وال لعنات وال إكراميات .وال" :وقؼ يا ولد!" .وال "ما تعرؼ أنا ميف؟!" وىذا واقعٌ
ٍ
حاجز في بالد العرب ،ينظر
بحرفياتو في أرجاء الوطف العربي الممزؽ ،فعندما يستوقفؾ الشرطي عمى أي
ٍ
ٍ
مخالفات قد ارتكبتيا
فوقية وحذر ،وتسترجع شريط ما قد تظنو
إليؾ نظرة الشريؼ إلى المجرـ ،يعاممؾ بكؿ

يء حتى تثبت إدانتو!
في حياتؾ ،وتتساءؿ عف سبب تمؾ النظرات إليؾ ،وينسى ذلؾ الشرطي أف المتيـ بر ٌ
فما بالؾ بالمواطف العادي! ربما يتساءؿ القارئ عف عالقة رجاؿ األمف والشرطة بالبيروقراطية واإلدارة؟! وىؿ

جر معو الباحث دوف أف يدري؟ واإلجابة عف ذلؾ بسيطة ،فكؿ تمؾ
أف استطراد الراوي المتكرر قد ّ
الممارسات ،تنتشر وتتكاثر في ظؿ النظاـ الديكتاتوري ،والذي مف أصؿ دعائمو البيروقراطية اإلدارية التي
تؤدي إلى "استخداـ السمطة دوف أي مبرر منطقي" 4والسبب األبرز في ذلؾ "غياب الديمقراطية والرقابة

الشعبية  5"...وقد دفع ذلؾ الراوي وزمالءه ،إلى سؤاؿ طالب اإلدارة العرب ،عف األسباب التي أدت إلى ذلؾ

التراجع الكبير لدى العرب" .وكنا نسأؿ طالب اإلدارة "لماذا؟! لماذا؟! لماذا؟! لماذا يدفع الناس الرشاوى في

الوطف العربي وال يدفعونيا ىنا؟ لماذا تتعطّؿ اإلجراءات عندنا وال تتعطّؿ عندىـ؟ لماذا تصدر معظـ رخص

القيادة في العالـ ا لعربي ،بالواسطة أو بالرشوة ،وبدوف امتحاف مف أي نوع؟" ويرد طالب اإلدارة أف ىذا كمو

سيتغير عندما نعود ونبدأ في تطبيؽ النظـ الحديثة في اإلدارة العامة وادارة األعماؿ .عندما نعود نحف ونتولى

6
فيـ الوطف كاف متمكف مف نفوسيـ وىـ في بالد الغربة ،ومع ذلؾ ،كاف يحدوىـ األمؿ إلى
دفّة القيادةُّ "...
التغيير ،لتطبيؽ ما تعمموه وعايشوه في بالد الغرب في بالدىـ" ،كانت المفارقة مذىمة بيف الشرؽ والغرب

1

أحمدنظٌف،انظرخرائطالبٌروقراطٌةالعربٌة،موقعرصٌف،22
https://raseef22.com/economy/2017/04/06/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7 ./%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
2
العصفورٌة،ص.54
3
العصفورٌة،ص.54
4
عبدهللاالوقدانً،البٌروقراطٌةوإدراةالمعرفة،ورقةعملمقدمةللمإتمرالدولًللتنمٌةاإلدارٌة.الرٌاض،2009،ص.4
5
عبدالغفارشكر،اإلصالحاإلداريوتحسٌنمناخاالستثمار،سلسلةأوراقسٌاساتتعزٌزالشفافٌةومكافحةالفساد،مركزالمشروعاتالدولٌة
الخاصة(،)CIPEالقاهرة،2009،ص .19
6
العصفورٌة،ص.54
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تتـ معاممة واحدة إال بإجراءات ال تنتيي ،وبيف ىذا المجتمع حيث ال تكاد توجد معامالت1".ويضيؼ
حيث ال ّ
الكاتب أف األمور قد تغيرت حتى في الواليات المتحدة نفسيا! "ال ُب ّد أف أضيؼ أف ىذا كمو كاف قبؿ ترىؿ
اإلدارة األمريكية .يقوؿ لي األصدقاء األمريكيوف أف الوضع لـ يعد كما كاف وأف الروتيف ،يدخؿ كؿ شيء".

2

ونموىا إلى الحد الذي أصبح عنده مف الصعب
وتمؾ مف نتائج ترسب البيروقراطية ،وانتقاليا بيف الدوؿ ّ
السيطرة عمييا.
البيروقراطية األكاديمية9
مف أوؿ المراحؿ التي يواجو فييا اإلنساف المظاىر البيروقراطية في بداية نضجو ،واحتكاكو الحقيقي
بالنظـ اإلدارية ،والتي يمتمس فييا البيروقراطية بشكؿ حقيقي ،المرحمة الجامعية ،ليس معنى ذلؾ أف

البيروقراطية مختفية مف النظاـ التعميمي ،ومف النظـ األخرى التي يواجييا اإلنساف في طفولتو ،ولكف ال
وغالبا ما تكوف ىذه المرحمة ىي المرحمة الجامعية" .في
يشعر اإلنساف بتمؾ األنظمة إال حاؿ نضجو ووعيو،
ً
مرة ،بالبيروقراطية الحقيقية .كاف الحصوؿ عمى شيادة عادية تثبت
ألوؿ ّ
كمية الحقوؽ بجامعة القاىرة التقيتّ ،
3

وعدة مراجعات".
عدة أياـّ ،
الكمية عممية صعبة تحتاج إلى ّ
انتسابي إلى ّ
المرات السابقة
وقد بدأت ىذه المرحمة مع فؤاد في شقة الحرية ،منذ وصولو المطار المصري "في ّ
المعقّد الذي ال ينتيي" 4وتستمر ىذه
كمّيا كاف ىناؾ شخص أكبر منو يتولّى ترتيبات السفر .يعالج الروتيف ُ
التعقيدات معو ٍ
ألياـ منذ وصولو القاىرة وحتى عثوره عمى أصدقائو الذيف سبقوه إلى القاىرة مف قبؿ ،وأثناء
مكوثو في البنسيوف 5تعرؼ عمى بعض الزائريف لمصر وقد كانوا مف غير العرب ،وقد كاف محور شكواىـ
وتذمرىـ يتعمؽ بمظير مف مظاىر البيروقراطية" .ثـ بدأ أحد السويسرييف يشكو - :قضينا اْلف أسبوعيف في
القاىرة .ولـ نعثر عمى أحد نبحث معو موضوع الفندؽ .يحيمونا مف جية إلى أخرى ،مف و ازرة إلى و ازرة .اف

نتحدث مع أحد؟" 6فيؤالء جاءوا مستثمريف لمصر ،ومع ذلؾ ال
شركتي تطمب منا العودة .كيؼ نعود قبؿ أف ّ
يجدوف مف يتحدثوف معو ويعرضوف عميو مشروعيـ ،األمر الذي دفع الزوار األمريكاف إلى السخرية مف
النظاـ المصري -" ،ىذا ىو الروتيف المصري .ألـ تسمع عنو مف قبؿ؟ المصريوف ىـ الذيف اخترعوا

سعيدا! سوؼ يستغرؽ بناء فندقؾ ُم ّدة أطوؿ مف المدة التي استغرقيا بناء األى ارـ .وضحؾ
ظا
الروتيف .ح ً
ً
7
شيئا
األمريكي عمى نكتتو السخيفة .شعر فؤاد باالمتعاض "...وبطبيعة الحاؿ فإف ذلؾ الشعور سوؼ يزوؿ ً
فشيئا عف فؤاد ،ال سيما بعد معايشتو لمنظاـ اإلداري الذي تسير بو مصر .بعد ٍ
رحمة أخرى قاـ بيا فؤاد بيف
ً
أقساـ البوليس ودوائر التسجيؿ فشؿ فييا ،شرح لممداـ صاحبة البنسيوف ما حدث معو ،فعمؽ الزائر األمريكي

1

حٌاةفًاإلدارة،ص.27
2
حٌاةفًاإلدارة،ص.27
3
المرجعالسابق،ص.20
4
شقةالحرٌة،ص.18
5
الفندق .
6
شقةالحرٌة،ص.32
7
شقةالحرٌة،ص.32
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مف جديد" :ألـ أقؿ لكـ؟ ىذا ىو الروتيف المصري .سوؼ يستغرؽ تسجيؿ جوازؾ مدة أطوؿ مف المدة التي

استغرقيا بناء األىراـ 1".وتستمر رحمتو بيف الدوائر واألقساـ حتى التقى بصحبتو ،لتبدأ المرحمة البيروقراطية

مخاطبا مف أراد
فمثال في قضية تغيير اسمو يقوؿ البروفسور
عبر عنيا بطرؽ مختمفةً ،
الجامعية ،والتي ّ
ً
ار وتكرًارا ،تغيير اسمي فمـ أفمح .قيؿ لي في األحواؿ المدنية
مساعدتو في ذلؾ" :ال تتعب نفسؾ .حاولت ،مرًا

المختصيف أدخموا اسمي في الكومبيتر وال يعرفوف اْلف كيؼ يفتحوف الكومبيتر ليستخرجوا
إف الموظفيف
ّ
اسمي منو" 2ولعؿ ىذه الحادثة تشير بطر ٍ
يقة أو بأخرى لما حدث مع الروائي نفسو ،أثناء دراستو الحقوؽ في
جامعة القاىرة "عندما دخمت الكمية الحظت وجود خطأ كتابي في اسمي ،وقد استغرقت محاوالتي إصالح

الخطأ طيمة سنوات الدراسة ولـ تُكم ّؿ بالنجاح إال قُبيؿ صدور الشيادة 3".وفي ىذا داللة واضحة عمى
التعقيدات الكبيرة التي تواجو الطالب في الجامعات العربية في ذلؾ الوقت والى اْلف ،وكيؼ أف خطأً كيذا
احتاج كؿ ذلؾ الوقت إلصالحو! ويزيد الروائي في تأكيد المظاىر البيروقراطية في الجامعة بأنو "لـ تنتو

تعرؼ أحد الزمالء عمى سكرتير العميد .بعدىا ،أصبحت األمور
مشاكمنا مع بيروقراطية الكمية إال عندما ّ
انتشار في المجتمعات
ًا
ميسرة كؿ اليسر 4".الواسطة والمحسوبية –المعارؼ -مف أكثر المظاىر البيروقراطية
ّ
العربية ،وما الجامعة إال جزٌء مف ذلؾ المجتمع فيي "إحدى المنظمات البيروق ارطية التي تسعى إلى تحقيؽ
أىداؼ المجتمع ،وتعكس في أنشطتيا وسموكيا خصائص المجتمع الذي تعمؿ فيو" 5ولع ّؿ أبرز التجميات

النقدية لمبيروقراطية الجامعية ،يسردىا راوي العصفورية ،البروفسور ،عندما ُعّيف في الجامعة ،وتمقى ترقياتو
فييا.

"حسنا! ىؿ تريد أف تعرؼ كيؼ أصبحت فُؿ
فيو يبادر الحكيـ بقصتو دوف أف يسألو الحكيـ ذلؾ،
ً
بروفسور؟ -أوكي" 6وبعد موافقة الطبيب يبدأ البروفسور ذلؾ وينتيي بعد أربع صفحات ،كاف مجم ُؿ الحديث
فييف حوؿ الطريقة التي يحصؿ بيا بعض البروفسورات واألساتذة عمى درجاتيـ العممية" .وأستاذ كرسي 7مف

لمتخصصة في منح درجات الدكتوراه لمنوابغ العرب عف طريؽ االستشعار عف بعد بأشعة
جامعة ديكي ا
ّ
8
ٍ
لباحث
المعتاد ،فكيؼ
الميزر" ويبدو أف الراوي يشير إلى قضية الشيادات العممية المزورة بأسموبو الساخر ُ
أف يمنح درجتو العممية عف طريؽ االستشعار عف بعد؟! ويكمؿ في ٍ
نقد آخر حيث استماتة األساتذة الكبار
عمى مناصبيـ ،وعدـ التدوير الحقيقي لممناصب والوظائؼ" .دعني أخبرؾ .ىؤالء أساتذة كراسي يضطروف

إلى حمؿ كراسييـ معيـ حتى ال يجمس عمييا األساتذة المساعدوف والمشاركوف 9".وقد أطمؽ الراوي عمى ىذا

"وقررت أال أفارؽ الكرسي ما حييت .وأوصي بدفنو
االرتباط الكبير بيف األستاذ ومنصبو "عقدة الكرسي"ّ :
1

شقةالحرٌة،ص.35
2
العصفورٌة،ص.122
3
حٌاةفًاإلدارة،ص.21-20
4
المرجعالسابق،ص.21
5
خالدالصراٌرة،ومحمدالقضاة،القٌمالبٌروقراطٌةلدىالموظفٌناإلدارٌٌنالعاملٌنفًجامعةمإتةوعالقتهابؤدائهمالوظٌفًمنوجهةنظر
القٌاداتاإلدارٌةفٌها،المجلةاألردنٌةفًالعلومالتربوٌة،مجلد،5عدد،2009،3ص.234
6
العصفورٌة،ص .214
7
لقبٌُستخدمألعلىاألساتذةمرتبةومكانة،ولكنٌُالحظأنالراويٌسخرمنهذااللقبمنموضعآلخرحسبطرٌقةطرحه.
8
العصفورٌة،ص.214
9
العصفورٌة،ص.116
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أصبت بعقدة الكرسي .وعقدة الكرسي ،يا نطاسي ،عقدة خطيرة ال تق ّؿ في خطورتيا عف
معي بعد موتي.
ُ
عقدة الخواجة .أصبحت أصطحب الكرسي معي حيثما ذىبت .ىذا الكرسي الذي أجمس عميو اْلف ىو نفس

1
تدور ليأخذ
الكرسي الذي أنا أستاذه ".وفي ىذا ٌ
نقد لمجامعات ونظاميا اإلداري السمطوي ،فالعمادة ً
غالبا ما ّ
ك ٌؿ مف األساتذة نصيبو في العمادة والرياسة ،وحتى إف و ِج َد مف ىو أجدر بعمادة ٍ
كمية ما ،مف غيره مف
ُ

أيضا ،ليأخذ غيره نصيبو مف القيادة ،فبعض أنظمة الجامعات ترى أنو مف حؽ كؿ
األساتذة ،فإنو يتـ تغييره ً
ٍ
بشكؿ
ئيسا لقسمو مدة عاميف ،وىكذا يتعاقب األساتذة في المناصب
أستاذ وصؿ لدرجة معينة أف يكوف ر ً
اني بحت ،ومف أسعفو طوؿ العمر ناؿ دورةً جديدة مف الرياسة ،أما إذا تدخؿ العامؿ السياسي وذلؾ
دور ٍ
موقوؼ عمى المناصب الكبيرة إلى ٍ
محصور في بعض األسماء وحسب ،ويبقى االنتقاد
حد ما ،فالتكميؼ
ٌ
ٌ
حبيس الغرؼ المغمقة ،ولساف حاؿ الطالب "ساؽ اهلل أياـ الدكتور الفالني" وربما ىذه "الساؽ اهلل" تكوف فقط
اقعا في
طور أشياء جديدة! وىذا ما نعايشو و ً
ألف الدكتور الفالني ييسر المعاممة أكثر مف غيره ،وليس ألنو ّ
جامعاتنا المختمفة ،ويشير إليو الوزير العميد في كتابو حياة في اإلدارة" ،تعاقب عمى عمادة الكمية خالؿ فترة
دراستي ثالثة عمداء ،ولـ يكف ىناؾ أي أثر لمتغيير .بمغ مف قوة المؤسسة العتيدة ،ولكمية الحقوؽ تاريخ

طويؿ مجيد ،أنيا لـ تُب ِ
أي دور ُيذكر 2".وفي الكثير
ؽ ًا
دور ُيذكر لمعميد ،ىذا إذا كاف العميد ينوي ممارسة ّ
مف الحاالت قد ال يكوف الخمؿ في شخص الدكتور أو األستاذ الذي تولّى المنصب ،فمنذ تولّيو لمنصبو،
تنياؿ عميو الممفات والمشكالت والتوقيعات والجداوؿ والمواد والساعات ،وما إلى ذلؾ مف المتطمبات الروتينية

لألقساـ والتخصصات ،فال يجد المسكيف وقتًا لترتيب مكتبو في أغمب األحياف.
حد
المرة "-وكيؼ شفت الحياة األكاديمية ،يا بروفسور؟  -أوه! أعجبتني إلى ّ
يسأؿ الحكيـ ىذه ّ
المادة .مجمس
إعجابا .حياة ظريفة .وأظرؼ ما فييا المجالس .مجمس
قتال .أو قتمتني
أي أعجبتني ً
ّ
ً
القتؿْ .
المنيج .مجمس الفرع .مجمس القسـ  – ...حاجة يا بروفسور! –اعمـ ،يا طبيب ،أف ىناؾ ما ال يق ّؿ عف
ألؼ مجمس في الجامعة المتقدمة وأضعاؼ ذلؾ العدد في الجامعات المتخمفة .وأظرؼ ما في ىذه المجالس

مثال ،تعييف عميد .أعني تعييف
شيئا سوى إعادة اختراع العجمة .تكرار نفس الق اررات .خذً ،
أنيا ال تفعؿ ً
معيد .أعني تعييف عميد 3"...فالبروفسور يجمّي البيروقراطية بكؿ مظاىرىا في اإلدارة الجامعية ،التي ُيفترض
أف تكوف قيادةً فاعمة وليس إدارة بيروقراطية ،فيي األساس الذي ينبع منو الخريجوف ،الذيف ُيفترض بيـ أف
يقودوا الدولة إلى البناء والتنمية ،ولكف بما ُيمارس عمييـ مف قوانيف ال يمكف أف يتـ ذلؾ ،فيروي البروفسور
أف ماو 4حاوؿ أف يستأصؿ البيروقراطية ويقضي عمييا ،عف طريؽ الطالب الذيف قتموا البيروقراطييف ،ولكف

5
جيال مورس عميو
"تخرج الطمبة وأصبحوا بيروقراطييف وامتنعوا عف قتؿ أنفسيـ ".وذلؾ مؤداه أف ً
في النيايةّ ،
شتى أنواع الرجعية البيروقراطية ،وتعمَّ َـ بنظاميا ،وتجرع روتينيا كيؼ لو أف يتخمص منيا؟!
1

العصفورٌة،ص.116
2
حٌاةفًاإلدارة،ص.21
3
العصفورٌة،ص.117
4
ماوتسًتونغ) 1976-1893(،زعٌمالحزبالشٌوعًالصٌنً،اعتنىبنظامالتعلٌموالصحةوالتصنٌع،وحولالنظامالرأسمالًإلىاشتراكً،
وأشعلثورةثقافٌةكبرىفًالصٌن،فؤطلقٌدالطلبةوخدمواكحرسحمر،ولكنهمفًالنهاٌةأفسدواالبالدبالفوضىوالحرباألهلٌة،وٌكٌبٌدٌا .
5
العصفورٌة،ص.290
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ومظير آخر مف مظاىر البيروقراطية يتعرض لو راوي العصفورية ،يتعمؽ بالمجاف "لماذا ذ ّكرتني ،يا
ٌ
طبيب ،بتمؾ األياـ الحموة؟ أياـ المجالس والنقاش والمجاف .آه! المجاف! كدت أنسى المجاف .مع أني كنت

1

السرّية .ولجنة األرقاـ العمنية .ولجنة  ...المجاف في كؿ مكاف"
عضوا في كؿ لجنة منيا .لجنة األرقاـ ّ
ً
فالمجالس والمجاف المتعددة مف أسس البيروقراطية ،التي تضيع األوقات ،وتغرؽ الناس في الروتيف ،لتحجب
القضايا األساسية التي يجب أف يمتفتوا إلييا ،كالتنمية والتجديد والتطوير والحداثة ،إلى العجمة الدوارة ،التي ال

تسمف وال تغني مف فائدة.

يقود حديث المجاف الذي ىو أحد مظاىر البيروقراطية ،إلى بيروقراطية أخرى غير بيروقراطية

الجامعات ،وىي البيروقراطية الحكومية ،إذ "لـ يقتصر األمر عمى البيروقراطية الجامعية فقد كانت ىناؾ
بيروقراطية أضخـ :بيروقراطية الحكومة".2

البيروقراطية الحكومية9

وأكثر تجميات ِ
النقد لمبيروقراطية الحكومية ،تجده في رواية العصفورية ،عندما اختار البروفسور أف

يت
حسنا! تولّ ُ
حسنا! ً
اي نوت؟ ً -
يتحدث عف تجربتو الو ازرية -" .أود أف أتحدث عف تجربتي الو ازرية – .و ْ
أتيت وأنا أنوي إصالح البيروقراطية وتيذيبيا وتشذيبيا 3".فمدى
و ازرة الشؤوف اليامة كما سبؽ أف أخبرتؾ .و ُ

ىـ وىدؼ ،وىو إصالح البيروقراطية وتقميميا ،فيو يشعر بالمشاكؿ التي تسببيا البيروقراطية وبخطرىا
الراوي ّّ

الكبير عمى الدولة.

"تغدا بيـ قبؿ أف يتعشوا بؾ" .ألفت  51لجنة .في مكتب الوزير
بدأ البروفسور إصالحاتو "عمى مبدأ ّ
وحده .وتركت المجاف تتصارع .وبدأت أنا أتّخذ الق اررات" 4فيتضح أف الراوي يريد لمبيروقراطية أف تنشغؿ
بنفسيا ال بو ،لذلؾ شكؿ تمؾ المجاف لتتصارع فيما بينيا ويقرر ىو ما يشاء ،ألجؿ اإلصالح اإلداري الذي

اال .بدأت األمور بداية
فع ً
يطمح إليو .وبعد تشكيمو لمكثير مف المجاف "تنازع البيروقراطيوف ،وأصبح الوزير ّ

تب ّشر بالخير 5".وذلؾ ألنو شغؿ البيروقراطية بالبيروقراطية ،أي شغميا بنفسيا عنو ،لكنو ترؾ ثغرةً جعمتيا
احتفاال
فادحا .شكمت "لجنة افتتاح مشاريع الوزير" وبدأت ىذه المجنة ترتب لي
ً
تنتبو إليو "ثـ ارتكبت خطأً ً
إدمانا
لت ،في النياية إلى مدمف
ً
تحو ُ
عند افتتاح كؿ مشروع .تدر ً
يجيا ،بدأت أستم ّذ العممية ،ثـ أنتشي بيا ،تـ ّ
مكانا ،في نفس الوزير لتشغمو عما يفترض أف يقوـ بو مف
تاما " 6وبذلؾ وجدت البيروقراطية لنفسيا
ً
ً
ٍ
ٍ
إصالحات وتطوير ،وبذلؾ يشير الراوي إلى حقيقة واقعية ،حيث األمور اليامشية التي ينشغؿ بيا المسئولوف
عف الوظائؼ المنوطة بيـ.

1

العصفورٌة،ص.118
2
حٌاةفًاإلدارة،ص.21
3
العصفورٌة،ص.76
4
العصفورٌة،ص.76
5
العصفورٌة،ص.76
6
العصفورٌة،ص.76
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تبؽ محالت مف أي نوع الفتتاحيا.
ومف ثـ ضربةً أخرى يتمقاىا الوزير مف البيروقراطية حيث "لـ َ
عمي إنشاء "لجنة زيارات الوزير المفاجئة" .ووافقت ،ومف سوء
وىنا ضربت البيروقراطية ضربتيا .اقترحت ّ

المحمية ومراسمي
حظي .بدأت أقوـ بزيارات تفتيشية مفاجئة ال يعرؼ عنيا أحد سوى رؤساء تحرير الصحؼ
ّ
تحولت ،ىي األخرى ،إلى إدماف
وكاالت األنباء الدولية .ونجحت األخرى
نجاحا ً
ىائال .ثـ ما لبثَ ْ
ً
ت أف ّ
ِ
بمجنة الزيارات
يومي 1".فما لبث أف تخمص مف سيطرة البيروقراطية عميو بمجنة االفتتاحات ،حتى أمطرتو

إدمانا بدورىا ،ال سيما مع وجود اإلعالـ" .اإلعالـ ،يا عزيزي النطاسي ،اإلعالـ.
المفاجئة ،والتي أصبحت
ً
ىذا عصر اإلعالـ .الكممة المقروءة والصورة المرئية .الصورة أىـ شيء .إذا لـ يرني الناس عمى صفحات

مشروعا ،كؿ يوـ ،فماذا سيقولوف؟ "البروفسور كسالف!" 2"...وىنا يجسد الراوي الداء الذي يقع
الجرائد أفتتح
ً
فيو المسئولوف ،حيث إدماف المجد ،والظيور عمى اإلعالـ ،واف كاف ذلؾ عمى حساب مياميـ المفترضة.

سالح تستخدمو البيروقراطية ،إلماتة المواضيع واطالؽ يد الروتيف ،والسالح األنجع،
أي
يعي الراوي ُّ
ٍ
ىو المجاف التي تُشكؿ ِ
لمبت في األمور المختمفة ،لذلؾ استخدـ البروفسور سالح البيروقراطية ضدىا ،ونجح
كما ورد أعاله ،لوال أف البيروقراطية تنبيت فتيقظت لتستخدـ ذات السالح ضده ،وينجح ذلؾ السالح ،مع

ابتداء ليس في الموظفيف أنفسيـ ،وليس في المدراء أنفسيـ ،ولكنو
عمـ البروفسور بو! وذلؾ ليثبت أف الخمؿ
ً
وجيا إلى الموظفيف
في النظاـ المتبع" .إف النقد الالذع الذي يممسو قارئ ىذا الكتاب لمبيروقراطية ليس ُم ّ

وجوٌ إلى
أنفسيـ ،وىـ بشر ال يختمفوف في حبيـ لإلنسانية ولخيرىا عف قارئ ىذا الكتاب أو مؤلّفو ،ولكنو ُم ّ
وضع التخمؼ الشامؿ الذي ال يمثّؿ التخمؼ اإلداري سوى وجو واحد مف وجوىو العديدة 3".فالتخمؼ شام ٌؿ
حؿ يجب أف يكوف ُّ
وعاـ ،ولكي يتـ الوصوؿ إلى ٍ
شامال ،واال فما فائدة إصالح دوالب السيارة ،والموتور
الحؿ
ً

معطوب؟!

ومف األسمحة األخرى التي تستخدميا البيروقراطية إلشغاؿ المسئوليف الكبار عف مياـ اإلصالح

مجاال لو لكي يربي أوالده
والتنمية ،ربط كؿ األمور بموافقة الوزير أو المسئوؿ الخطية! األمر الذي ال يدع
ً

حتى" .وىنا ضربت البيروقراطية ضربتيا الثانية" .ضربة كانت مف معمّـ * خمّت "الوزير" يبمّـ"  ...استدعت

الخديوية وكمّفتو بوضع نظاـ قانوني
قانونيا عمره قرف ونصؼ مف مصمحة الجمارؾ
مستشار
ًا
البيروقراطية
ّ
ً
4
فيالحظ النقد الساخر ليذا األمر ،ال سيما
أعد صاحبنا
جديد لمو ازرةّ .
نظاما يربط كؿ شيء بموافقة الوزيرُ ".
ً
عند وصفو لممستشار القانوني الذي جيء بو مف بقايا النظاـ الممكي ،وعمره قرف ونصؼ ،لكي يقوـ بوضع

النظاـ القانوني الجديد لمو ازرة! وبطبيعة الحاؿ ،فإف فكر الرجؿ قد عشش فيو القدـ والرجعية البائدة .ومف
كنت طريح
جممة ما يجب أف يوافؽ عميو الوزير" .وعندما أقوؿ لؾ كؿ شيء فأنا أعني كؿ شيء .إيفريثنج! ُ
يخر معامالت ُ ...يسمح لمموظّؼ مستعجؿ بف عجالف العجيالف باستخداـ
الفراش عندما بدأ السقؼ ّ

1

العصفورٌة،ص.78
2
العصفورٌة،ص.77
3
حٌاةفًاإلدارة،ص.28
4
العصفورٌة،ص .79
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ولمرة واحدة  1"...وىمـ ج ار مف
أسانسير الو ازرة لمدة ال تزيد عف دقيقتيف وبارتفاع ال يتجاوز  4طوابؽ ّ
فعميا لعمـ الوزير حتى ،ولكف الراوي يسخر مف النظـ اإلدارية المعموؿ
المعامالت المشابية التي ال تحتاج ً
بيا ،وفي نفس الوقت يريد أف يبيف مقدار الرجعية واالستخفاؼ التي تمر بو الو ازرة العربية .وعندما تساءؿ

فوضت الصالحيات؟  -سؤاؿ ذكي! تفويض الصالحيات يحتاج إلى حد أدنى مف النشاط.
الحكيـ" :وليش ما ّ
عاجز عف كؿ شيء ما عدا
ًا
عاجز عف الحركة الحقيقية.
ًا
عاجز عف المشي.
ًا
وقد كنت وقتيا طريح الفراش.
2
فوض
التوقيع " واإلجابة الدقيقة التي يريد الراوي أف يجيبيا ،تحتاج إلى فطنة ،فالوزير يخشى إف ّ
الصالحيات ،أف يضيع بعدىا منصبو ،فيبقى عمى حالو ويتحمؿ المشقة في مقابؿ الحفاظ عمى منصبو.

لذلؾ قرر البروفسور أف ينتقـ مف البيروقراطية التي لـ يستطع ال إصالحيا وال تشذيبيا" .بدأت أفكر

ديكتاتور  ...اتخذت ق ارريف ديكتاتورييف
ًا
في االنتقاـ مف البيروقراطية .بغتة ،رأيت نفسي وقد أصبحت
ِ 3
تاريخييف .القرار األوؿ أف عمى كؿ بيروقراطي أف يتخمص مف  60كمجـ مف وزنو خالؿ شير وا ّال أُعد ْـ"
أمر غريب وليس منطقي جاء
ظف البروفسور بق ارره التاريخي األوؿ ،أنو سيقضي عمى البيروقراطييف ،فيذا ٌ
بو الراوي ،ليبيف كيؼ أف البيروقراطية قد تأقممت مع الحموؿ التي جاء بيا ضدىا" .اعتقدت ،يا حكيـ ،أنني

4

تصورت أنيـ سيموتوف مف الجوع ،أو النحافة المفاجئة .ولكف لـ يحدث ما توقعتو".
سأتخمّص مف الكثيريفَّ .
والسبب كما ُذ ِك َر أعاله ىو التأقمـ ،والحؿ يكمف في اإلصالح الشامؿ ،حتى أف القرار التاريخي الثاني
يخيا بمعنى الكممة .أمرت
واألصعب مف األوؿ لـ يخمص البروفسور مف البيروقراطية" .القرار الثاني كاف تار ً
تش واعدامو بعد محاكمة عادلة .تـ القبض عمى نصؼ مميوف مر ٍ
بالقبض عمى كؿ بيروقراطي مر ٍ
تش
وحوكموا محاكمة عادلة وتقرر إعداميـ 5" .وذلؾ العدد يبيف الحجـ الكبير مف المرتشيف في الوظائؼ

الحكومية والسبب في ذلؾ البيروقراطية ،وىذا يقود البحث مباشرةً إلى نقطة جديدة مف نقاط البيروقراطية
وىي الرشوة.
الرشوة9
بعدما انتقد البروفسور صالح الديف المنصور بسبب الفساد الذي تغط بو عربستاف  ،48قرر صالح

ٍ
منصب بيروقراطيُ ،يميي البروفسور عف كؿ شيء ،ويشغمو
الديف المنصور ،محاربة البروفسور باستحداث
منصبا ليس لو سابقة في التاريخ .المعيّْف العاـ! مف اْلف
فيو ،ويغرقو مف خاللو في الرشاوى" .استحدثت
ً

فصاعدا لف يعيَّف إنساف في عربستاف إال بأمرؾ مف الوزراء إلى السعاة 6".وىكذا استمـ البروفسور وظيفتو
ً
الجديدة والنتيجة " -الرشاوى! الرشاوى ،يا دكتور ،قتمتني .الذي يريد توظيؼ ابف خالتو يحضر لي دجاجة
سفير في إيراف يحضر
سفير يحضر لي سجادة رشوة .إذا كاف يريد أف يكوف ًا
رشوة .والذي يريد أف يصبح ًا

1

العصفورٌة،ص.79
2
العصفورٌة،ص.80
3
العصفورٌة،ص223
4
العصفورٌة،ص.223
5
العصفورٌة،ص.224
6
العصفورٌة،ص.213
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بالسجاد .امتأل
سجادة إيرانية  ...ىمكت ،يا دكتور! امتأل المخزف األوؿ بالدجاج  ...امتأل المخزف الثاني
ّ
ثالجة 1".استطاع صالح الديف المنصور ،أف يناؿ مف البروفسور،
المخزف الثالث بالثالجاتّ 100.000 .
عف طريؽ البيروقراطية ،وقد تعمّؿ المنصور بأف كؿ المشاكؿ التي تحدث ىي بسبب البشر" .مشكمتي ىي

أعيف
أتوسـ فيو الخير
فيتحوؿ إلى رجؿ طالح .أعيّْف النزيو فيصبح لصِّاّ .
البشر .أعيّْف الرجؿ الصالح الذي ّ
ّ
الشريؼ فيضحي قاطع طريؽ 2".وربما يكوف المنصور صادقًا مف ٍ
باب ما فيما يقوؿ .يطرح القصيبي في
حياة في اإلدارة نقاشو مع أبيو ،الذي يحاوؿ أف يقنعو االشتغاؿ في التجارة وليس في الحكومة" .أطرؽ يف ّكر

حكوميا؟" .قمت" :نعـ" قاؿ" :ىؿ تعرؼ المصير الذي ينتظر موظفي
قميال ثـ سأؿ" :تنوي أف تعمؿ موظفًا
ً
ً
الحكومة؟" .قمت" :ال" .قاؿ" :الفقر .أو السرقة!" .قمت" :أرجو ّأال أفتقر .وال أنوي أف أسرؽ" .قاؿ" :أنت
3
جدا مف السمطة،
وشأنؾ" ".فيذا نقاش بيف الروائي نفسو وأبيو المطمع عمى أسرٍار كثي ٍرة في الدولة ،والقريب ً
ٍ
بحاؿ مف األحواؿ أف يكذب عمى ولده ،ال سيما وأنو كاف "بعد أف كبر أوالده شديد االحتراـ
وال يمكف

أي ق اررات شخصية يتّخذونيا ،ميما كاف شعوره نحوىاّ ،إال بالتمميح
الستقالليـ ولـ يحاوؿ ،قطّ ،التدخ ّؿ في ّ
4
مر؟ إما أف يسرؽ واما أف يفتقر! "بدأت
الرقيؽ" فما قصة ما ينتظر الموظؼ الحكومي مف خياريف أحالىما ّ
أكتشؼ  ،يا نطاسي ،أف البيروقراطية مظمومة .البيروقراطية تريد أف تعيش .وليا أوالد يريدوف حقائب مدرسية

وثيابا صوفية ومصروؼ جيب .وأحذية وآيسكريـ .والبيروقراطية تمرض وتصاب بالسرطاف وأمراض القمب،
ً
أتعابا باىظة ثـ يرسميا إلى شريكو الصيدلي الذي يبيع حبة الدوار بنصؼ
والطبيب مثمؾ وشرواؾ ،يتقاضى ً

سال عالقتو المحمية ،فيذكر
ًا
دوالر  5"...ويمضي البروفسور في ذكر متطمبات الحياة ،ويستخدـ
مجاز مر ً
البيروقراطية ويريد الموظفيف العامميف فييا ،حيث الرواتب المتدنية التي يتقاضاىا الموظفوف ،وال تفي
باحتياجات الحياة وطوارئيا" .يشرح لو الزميؿ المقصود .ويتـ إصدار الرخصة .وأحصؿ عمى مائة دوالر،

الر مف ىنالؾ ،وأتم ّكف
الر مف ىناؾ ،و 20دو ًا
ويحصؿ الزميؿ عمى  %10منيا .مائة دوالر مف ىنا ،و 50دو ًا
مف البقاء عمى قيد الحياة 6".وىكذا يضطر الموظّؼ إلى قبوؿ الرشوة ،بؿ وطمبيا ليستطيع تعويض العجز
في راتبو" .ويعاني موظفو الحكومة مف تدني المرتبات بالمقارنة بالزيادة الكبيرة المستمرة في أسعار السمع

والخدمات ،عالوة عمى عدـ عدالة المرتبات" 7ىذا عمى مستوى الموظفيف المحتاجيف ،ولكف الرشوة تصبح مع

مرضا يصيب اإلنساف فيصعب التخمص منو ،حتى واف حقؽ الكفاية المادية ،يصبح باحثًا عف
التقادـ
ً
الكماليات ،واال فما يجبر المدراء أصحاب الرواتب العالية عمى الرشوة طالما أنيـ يعتاشوف مف مرتباتيـ،
سوى الطمع وضعؼ النفس ،وىذا مؤداه أنو ال مبرر لذلؾ األمر ،فيجب أف تُتخذ اإلجراءات اإلصالحية
التنموية ،ومراعاة أحواؿ الموظفيف ،ومالئمة رواتبيـ لمغالء المعيشي ،وبعد ذلؾ اتخاذ اإلجراءات القانونية في

1

العصفورٌة،ص.15
2
العصفورٌة،ص.213
3
حٌاةفًاإلدارة،ص.24
4
المرجعالسابق،ص.24
5
العصفورٌة،ص.227
6
العصفورٌة،ص.227
7
اإلصالحاإلداري،وتحسٌنمناخاالستثمار،ص.16
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حؽ المخالفيف ،دوف اختالؽ المبررات ،التي تسوغ لممرتشي فعمو ،فػ"ال شؾ اف ضرر البيروقراطية المرتشية
عظيـ في كؿ مكاف ولكف خطرىا أعظـ وأشد في بالد العالـ الثالث الفقيرة" 1ومصدر ىذا القوؿ ىو الخطر

الحقيقي المترتب عمى الفساد الناجـ عف البيروقراطية لدى العرب ،فالذيف ُيفترض بيـ أف يكونوا ضد ىذا
الفساد ىـ مف يخترعوف المبررات لوقوعو! "أليس ىذا ضد القانوف؟  -ضحؾ نشأت - :ىؿ نسيت؟ في

مجمس الدولة أعظـ العقوؿ القانونية في مصر .ومكالمة واحدة حتّى مف موظؼ صغير مثمي تفعؿ
2
تحولوا
المعجزات ".فإف كاف ىذا حاؿ رجاؿ القانوف في مجمس الدولة ،فما باؿ الموظفيف العادييف ،الذيف ّ
إلى ماصات؟! " -الماصة ،يا حكيـ ،ىي طاولة المكتب .وال أدري ،واهلل! ،كيؼ اشتقتُ .رّبما مف
يمتصوف مف جيوب مراجعييـ .ال
كثير ما
االمتصاص .ذلؾ أف الموظفيف الذيف يجمسوف وراء الماصات ًا
ّ
أدري .والسالـ 3".وربما انطبؽ ىذا الوصؼ عمى ٍ
كثير مف الموظفيف الحكومييف في أرجاء العالـ العربي،
والسبب "غياب الديمقراطية والرقابة الشعبية وغياب التأىيؿ الوظيفي المناسب وغمبة المركزية عمى أداء

الجياز الحكومي انتشر الفساد ،واستغؿ الموظفوف كما أوضحنا مف قبؿ غموض القوانيف وتعددىا والتعقيدات

اإلدارية في ابتزاز المواطنيف والحصوؿ منيـ عمى مدفوعات غير قانونية وأصبح الفساد اإلداري والتربح

موضع مف مصنفاتو" ،إلى
والرشاوى سمات مالزمة لألداء الحكومي" 4وىذا ما عبر عنو القصيبي في غير
ٍ

مجـ خنقت المواطف العادي المسكيف .والى
ذلؾ العيد البعيد يعود إحساسي العميؽ بأف البيروقراطية إذا لـ تُ ْ
المعقّدة ىي المسئولة عف كثير مف الفساد .والى ذلؾ العيد
ذلؾ العيد يعود إحساسي العميؽ أف األنظمة ُ

5

بدال مف أف تُوظّؼ الناس لخدمتيا".
البعيد يعود اقتناعي أف السمطة العامة يجب أف تكوف في خدمة الناس ً
يعبر القصيبي عف تمؾ اْلراء مف خالؿ تجربتو الكبيرة في الوظائؼ الحكومية ،التي كانت في موقع
المسئولية ،سواء في الشؽ األكاديمي أـ الشؽ الحكومي ،ويربط مف عدة طرؽ ،أف النظاـ السياسي عمى

الساسة ما تريد.
عالقة مباشرة بالنظاـ اإلداري ،والذي في النياية يكوف فريستو ،فتفرض البيروقراطية عمى ّ
الساسة9
البيروقراطية و ّ

كما سبؽ ،فإف الظاىر ىو أف البيروقراطية نظاـ إداري ،ولكف ليذا النظاـ جذوره المتشعبة في كؿ

مكاف ،والمسيطرة عمى غالبية األشياء في الدولة ،والنظاـ السياسي جزء مف ىذه األشياء المسيطر عمييا في

الدولة ،والرئيس بدوره جزء مف المنظومة السياسية لمدولة ،ودوره أف يمارس ميامو في إدارة الدولة ،واصالحيا
وتنميتيا ،بالدرجة األساس ،ولكف الظاىر أف الرؤساء يتعاقبوف عمى الدوؿ ،دوف أف يتـ اإلصالح أو يزوؿ

الفساد أو تنمى الدولة ،والسبب كما يخبر الراوي ىو البيروقراطية اإلدارية.

1

غازيالقصٌبً،التنمٌة..األسئلةالكبرى،المإسسةالعربٌةللدراساتوالنشر،بٌروت،ط،1992،1ص.48
2
شقةالحرٌة،ص.455
3
العصفورٌة،ص.115
4
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حٌاةفًاإلدارة،ص.22
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وسيتـ التعرض إلى جنسيف مف الرؤساء في ىذا المقاـ ،الرؤساء األمريكاف ،والرؤساء العرب" ،وكاف
ىناؾ كتابي الشيير" :البيروقراطية تخنؽ البيت األبيض"  ...دراسة طريفة عف نجاح البيروقراطية في ش ّؿ كؿ
رئيس أمريكي 1".كاف ىذا مدخؿ الراوي ليتحدث حوؿ البيروقراطية التي تسيطر عمى الرؤساء األمريكييف،
"والى ىذا النفوذ البيروقراطي المتحكـ أشار الرئيس األمريكي تروماف عند تسمميو مقاليد السمطة إلى الرئيس

أيزنياور "سوؼ يجمس عمى الكرسي ويقوؿ اعمموا ىذا  ..واعمموا ذلؾ – ولكف لف يحدث أي شيء"" 2فيذا

رئيس أمريكي ،يعترؼ بسيطرة البيروقراطية عمى البيت األبيض ،وأف الرئيس سيكوف واجيةً ليس إال.

يطمب الحكيـ مف البروفسور أف يعطيو خالصة كتابو فيجيب البروفسور" :بكؿ سرور .اعمـ ،يا

تاما .واما حجب
دكتور ،أف البيروقراطية تقتؿ خصميا عف أحد طريقيف .إما إغراقو في التفاصيؿ اغ ارقًا ً
وتنقر .البيروقراطية تفحص
وتصفر
فتبيض
التفاصيؿ عنو كمية .وفي الحاليف ،يخمو الجو لمبيروقراطية
ّ
ّ
ّ

غريميا بذكاء .إذا وجدتو نشيطًا ُمحبِّا لمعمؿ  ...قتمتو بالتفاصيؿ .واذا وجدتو كسوًال يحب الراحة ،لـ توصؿ
إليو معمومة واحدة .وىذا ما فعمتو البيروقراطية األمريكية مع الرؤساء المتعاقبيف" 3وبدأ البروفسور بطرح
ابتداء بػ"آيزنياور وحتى "بيؿ كمينتوف" وأفرد حديثًا خاصِّا لػ"نيكسوف"
معمومات مختصرة عف كؿ رئيس أمريكي
ً
مقتديا بنظرية
الذي كاد أف يقضي عمى البيروقراطية ،عف طريؽ إشغاليا بنفسيا كما فعؿ البروفسور مف قبؿ
ً

دوما تجد البيروقراطية ليا ثغرة ،فتُفشؿ "نيكسوف" يقوؿ
"نيكسوف" وىي إشغاؿ البيروقراطية بنفسيا ،ولكف ً
تحدي البيروقراطية" 4ومف األمثمة الواقعية ليذا اإلفشاؿ،
البروفسور "بعدىا ،لـ يحاوؿ أي رئيس أمريكي ّ
محاولة الرئيس األمريكي نيكسوف إزالة بعض األبنية الرديئة التي ُبنيت إِّباف الحرب العالمية األولى ،وتمكؤ
الجيات المعنية في تنفيذ أوامر الرئيس ،حتى أنو ظؿ يتابع الموضوع بشكؿ أسبوعي ،لينجح بعد حوالي

سنتيف في ىدـ األبنية" .إف منظر رئيس الجميورية في أقوى دولة في العالـ ،الرجؿ الذي يمسؾ بمفاتيح
الحرب النووية المدمرة ،وىو في صراع مستميت مع جيازه اإلداري إلزالة بعض المباني المؤقتة ىو منظر
عجيب غريب ولكنو أمر ال يستغربو كؿ مف التحـ بالبيروقراطية وحاوؿ أف يخضعيا لرغباتو 5".فميس ىناؾ

كبير عمى البيروقراطية! لدرجة أنيـ يقولوف" :ال تضيع وقتؾ مع الوزير والوكيؿ  ..فإنني سأدلّؾ عمى
ٌ
6
ٍ
معاممة دوف توقيع موظؼ
الموظؼ الصغير الذي يحؿ لؾ المشكمة" فإف كاف الوزير ال يستطيع تحرير
صغير ،فكيؼ لو أف يعاقب الفاسد ،أو يصدر ق ارر ٍ
ات إصالحية جديدة؟!
أما الرؤساء العرب فعبد الناصر والسادات ،يقوؿ الراوي حوؿ ذلؾ" :ىؿ تعرؼ أف البيروقراطية قتمت

صديقي جماؿ عبد الناصر وصديقي أنور السادات؟" 7بالتأكيد أنكر الطبيب ىذا القوؿ وبيف الطريقة التي
دائما مختمفة عف المباشرة التي يتعامؿ بيا
مات فييا ً
كال مف الرئيسيف المصرييف ،ولكف فمسفة الراوي ً
1

العصفورٌة،ص.286
2
غازيالقصٌبً،التنمٌةوجهالوجه،تهامةللنشر،جدة،ط،1989،2ص.70
3
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4
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عفوا ،يا بروفسور! وعدت بالحديث عف عبد الناصر والسادات – .أوكي! اكت ْشفت البيروقراطية
الطبيبً -" .
حب صديقي جماؿ عبد الناصر لمعمؿ فأمطرتو باألوراؽ .كانت األوراؽ تأتي إلى منزلو في كميونات .1وكاف

ينكب عمييا منذ أف يستيقظ حتى فجر اليوـ التالي .األوراؽ تنيمر ،وىو يوقّع .وماذا كاف يوقّع؟ "قرار
يقر ويوقّع حتى قتمتو األوراؽ" 2فالراوي يريد أف يبيف سيطرة النظاـ البيروقراطي عمى
جميوري بتعييف  ...ظ ّؿ أ
الرئيس المصري بطريقتو الخاصة ،وكيؼ أف انشغالو الدائـ باألوراؽ سبب لو األزمة القمبية التي قتمتو .أما
يصا عمى ّأال
الرئيس اْلخر الذي قتمتو البيروقراطية فيو "صديقي الرئيس المؤمف الذي كاف م ّك ًارا .وكاف حر ً
يكرر تجربة عبد الناصر .بمجرد تولّي السادات الرئاسة جمع أركاف البيروقراطية في حديقة القصر الجميوري
خطيبا  ...واياكـ ثـ إياكـ ثـ إياكـ أف ترسموا لي أو ارقًا أ تقارير أو معامالت ،فيذه تفاصيؿ،
ووقؼ فييـ
ً
والتفاصيؿ لمفقاقيع ،والفقاقيع يعني حضراتكـ"  ...والنتيجة أنو لـ يق أر التقرير األمني الذي ح ّذره مف الذىاب

3
أيضا أف ينسب موت السادات إلى البيروقراطية عمى طريقتو
إلى
المنصة .وكاف ما كاف ".ويريد الراوي ً
ّ
أيضا ،فاألوؿ قتمو االىتماـ بالتفاصيؿ ،واْلخر قتمو اإلىماؿ لمتفاصيؿ.
ً

غيض مف فيض العداء بيف الروائي والبيروقراطية ،التي حاربيا في جؿ
وعمى أية حاؿ ،كاف ىذا
ٌ
تبيف ،ولكنيا أكثر نفوًذا
رواياتو ،وكتبو ،وحياتو العممية .إف سطوة البيروقراطية بالغةٌ في العالـ أجمع ،كما ّ

عند العرب بطيعة الحاؿ" .وينتيي البحث إلى أف اإلحصائيات والمعمومات المتوفّرة تشير إلى أف األجيزة
قوة ال يمكف السيطرة عمييا وال تذعف لسمطة أحد
تحولت في معظـ بالد العالـ الثالث إلى مراكز ّ
البيروقراطية ّ
وتعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا الشخصية عف طريؽ االبتزاز المنظـ والرشوة ،يساعدىا عمى نشر أذرعتيا في كؿ

مكاف ذلؾ العدد اليائؿ المتزايد مف التعميمات واألنظمة واألجيزة البيروقراطية" 4وأف أي محاوالت إلصالحيا

الت فاشمة ،والسبب بكؿ بساطة ،أف مف يقوـ بيذه المحاوالت ىـ أرباب
وتشذيبيا والقضاء عمييا ىي محاو ٌ
يتـ بواسطة
البيروقراطية أنفسيـ "التخطيط لمتنمية يتـ عمى أيدي البيروقراطييف؛ وتنفيذ مشاريع التنمية ّ
البيروقراطييف؛ أي غرابة ،إذف ،في اف تسقط ثمار التنمية في أحضاف البيروقراطييف؟ .مف المستحيؿ اف

يضر أوالده" 5وتتضح مدى فداحة األخطار اليائمة ليذا النظاـ اإلداري في
يضره أو ّ
يخطط إنساف عاقؿ لما ّ
جيدا ألمراض
أف بعض الباحثيف قد اعتبروىا مف األمراض النفسية! "ويمكف أف نجد في عمـ النفس
تشخيصا ً
ً

اضا غير سوية لمسموؾ اإلداري ،حيث تتسـ الشخصية
البيروقراطية مف الناحية السيكولوجية باعتبارىا أعر ً
اإلدارية البيروقراطية بكثير مف مالمح السموؾ المرضي أو غير السوي التي تعادي االبتكار والتجديد" 6وبذلؾ
ال يمكف السكوت عمى ىذه الحاالت المرضية في المنظومة اإلدارية ،وال بد مف إصالحيا ،ولكف ليس مف

خالليا؛ ألنو كما سبؽ لف تصمح البيروقراطية نفسيا بنفسيا ،وميما حاوؿ اْلخروف إصالحيا كالبروفسور
والرئيس األمريكي "نيكسوف" وغيرىـ مف الشخصيات الروائية لدى القصيبي ،أو الحقيقية في عالـ الواقع،

1

الشاحنات،وعرباتالنقلالكبٌرة.
2
العصفورٌة،ص .292
3
العصفورٌة،ص.293-292
4
التنمٌة..األسئلةالكبرى،ص.49
5
المرجعالسابق،ص.45
6
اإلصالحاإلداري،وتحسٌنمناخاالستثمار،ص.14
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فإنيـ فشموا ،وذلؾ ألف التغيير واإلصالح اإلداري يتطمب "توفير اإلطار السياسي المناسب لتنفيذ برنامج
اإلصالح اإلداري باعتبار أف الديمقراطية (سمطة الشعب) ىي أفضؿ عالج لمبيروقراطية (سمطة المكاتب)،

حيث يساعد اإلصالح السياسي الديمقراطي عمى توفير مقومات الحد مف البيروقراطية وفي مقدمتيا الرقابة

الشعبية الفعالة  1" ...فػ"إذا كانت البيروقراطية ىي سمطة الموظفيف أو حكـ المكاتب بالتعبير الحرفي

لممصطمح فإف عالجيا يقوـ بإقامة سمطة الشعب أو حكـ الشعب وىو الديمقراطية 2".وبذلؾ تكوف النتيجة ىي

توصؿ إلييا البروفسور عف طريؽ مراكز التفكير والبحث العممي ،وتكمف في أنو ال صالح
ذات النتيجة التي ّ
ألحواؿ األمة العربية ،إال مف خالؿ إقامة الحكـ الديمقراطي كما ورد في المباحث السابقة ،ومف خالؿ ذلؾ
الحكـ ،تتـ الديمقراطية الشاممة في شتى المجاالت ،إف تولّى البالد مف أخمصوا ليا وليس النتماءاتيـ

السياسية.

طوع الكاتب الفف الروائي؛ ألجؿ أف يتحمؿ اليموـ الكبيرة التي تنتابو في مختمؼ المجاالت،
لقد ّ
ٍ
بشكؿ ٍ
كبير في رواياتو ،دوف أف
اليامة التي التفت إلييا الروائي
والمجاؿ اإلداري كاف أحد تمؾ المجاالت
ّ
يفسد ذلؾ فنية الرواية ،بؿ إنو استخدـ التكنيكات الروائية لتدعيـ األفكار التي غزت رواياتو ،واستخدـ مختمؼ
التقنيات السردية لتوضيح األفكار التي يريد أف يصؿ بيا إلى ذىف المتمقي دوف ٍ
ممؿ أو مباشرة.

1

المرجعالسابق،ص.10
2
المرجعالسابق،ص .38
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المبحث الثاني 9النقد النفسي والفمسفي9
أوًال 9النقد النفسي9

قبؿ البدء في الحديث ،عف عمـ النفس و ِ
األدب في ىذا الجزء مف الرسالة ،ينبغي اإلشارة إلى أف

الباحث ال ُيعنى بالتحميؿ النفسي لروايات القصيبي ،بقدر ما يعنيو ،تجميات النقد لعمـ النفس في رواياتو ،أما
عف التحميؿ النفسي فميدانو واسع في تمؾ الروايات ،وال يمكف ٍ
بحاؿ مف األحواؿ ،أف ُيفصؿ بيف العمؿ الفني
ٌ

وعمـ النفس" .إف النفس تصنع األدب ،وكذلؾ يصنع األدب النفس ،النفس تجمع أطراؼ الحياة لكي تصنع
منيا األدب ،واألدب يرتاد حقائؽ الحياة لكي يضيء جوانب النفس" 1ولع ّؿ العصفورية وحدىا تحتاج لدر ٍ
اسة
ُ
نفسيا.
خاصة ،لتحميميا
ً
تحميال ً
ّ
تعددت المعارؼ والقضايا التي تناوليا غازي القصيبي في رواياتو ،ولـ يكف يقتصر عمى موضوٍع

بعينو ،ويمضي فيو حتى آخر الرواية ،بؿ كاف يجوؿ في العموـ والمعارؼ المختمفة ،وقد دعمو في ذلؾ ثقافتو
الموسوعية" ،إنيا رواية جميمة وفاتنة تعكس ثقافية موسوعية لممؤلؼ ،وأقوؿ موسوعية وال أقوؿ معموماتية،

ألف ما ورد بداخؿ الرواية مف أشخاص وقضايا وأزمنة ،لـ يرد عمى سبيؿ االستدعاء المعمومات ،وانما ورد
ضمف منظومة تدفقت فييا ثقافة المؤلؼ وكأنو يأخذ مف معيف ال ينضب" 2كاف ىذا الحديث عف الرواية

العصفورية ،التي شغمت النقاد والباحثيف ،أكثر مف غيرىا مف روايات القصيبي ،وقد أورد الباحث فيما سبؽ
ٍ
بتصنيؼ ُيريح الناقد نفسو! ويعتقد الباحث أف أي
االختالؼ بيف النقاد في تصنيؼ العصفورية ،والصاقيا
ٍ
ٍ
ظمـ ليا ،ويعترؼ الغذامي في إحدى المقابالت الصحفية،
تصنيؼ لمعصفورية ،يحشرىا في زاوية محددة ىو ٌ
بأف "رواية العصفورية ىي مف الروايات المحيرة ،ولذلؾ وصفتيا أنيا رواية ما بعد الحداثة ،ألنيا رواية

متجاوزة لكؿ شروط القيد النصي ،ومنفجرة مف داخميا ،أنا كتبت عف المعمومة في العصفورية ،المعمومة

بوصفيا شخصية سردية  3"...وعند الرجوع لما كتب الغذامي عف المعمومة كاف يقوؿ" :وفي العصفورية
لغازي القصيبي جاءت المعمومة لتكوف شخصية سردية ،وجرى توزيع األحداث عمى تقمبات سردية ذكية

لممعمومات ذاتيا" 4ومع أنو قاؿ :إف المعمومة شخصية سردية ،فإنو لـ يحدد طبيعة تمؾ المعمومة ،وال يمكف
أف يحدىا بجانب و ٍ
احد مف المعمومات؛ ألنيا جاءت في المجاالت المتعددة والكثيرة ،ناىيؾ عف أف لفظة

سردي
عمميا في المقاـ األوؿ ،بؿ ىي بوٌح
كتابا
ّّ
المعمومة قد تُ ّ
ً
حجـ ما جاء في العصفورية ،فيي لـ تكف ً
ِ
ٍ
ٍ
ثقافة معر ٍ
مبني عمى ٍ
لمحالة العربية ،عمى أية حاؿ ،رُغـ أف الغذامي لـ يحدد
معمقة
ورؤية
فية وموسوعية،
ّّ
نوع المعمومة الواردة في العصفورية ،إال أنو يعتبرىا رواية نفسية! " – ىؿ لدينا رواية نفسية؟ العصفورية.

1

عزالدٌناسماعٌل،التفسٌرالنفسًّ لألدب،دارغرٌبللطباعة،القاهرة،ط،4د.ت،ص.5
2
مكاويسعٌد،العصفورٌةنقدالعقلالعربً..أممحاكمته؟!،مجلةالجزٌرةالثقافٌة،عhttp://www.al-،2009-3-5،273
 .jazirah.com/culture/2009/05032009/speuss49.htm
3
طامًالسمٌري،الرواٌةالسعودٌةحواراتوأسئلةوإشكاالت،دارالكفاحللنشروالتوزٌع،الرٌاض،ط،2009،1ص.29
4
عبدهللاالغذامً،بناتالرٌاض–لعبةالسرد،صحٌفةالرٌاض،ع.http://www.alriyadh.com/117271،2005-10-22،13695
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طبعا رواية نفسية!" 1فما ىي االعتبارات التي دعت الغذامي إلى اعتبار العصفورية رواية نفسية؟ ىؿ المكاف
ً
ىو الذي دعاه لذلؾ؟ اإلجابة عف ذلؾ "احتماؿ" ،ولكف بطيعة الحاؿ فإف تجميات المكاف في الرواية بالنسبة

لمعصفورية –المصحة النفسية المبنانية -بالكاد تذكر ،أما عف غيرىا مف المصحات ،مونتري ،بالؾ بوؿ،

جنيؼ ،فإف بطؿ الرواية ،قد ذكر عشرات األماكف غير تمؾ األماكف النفسية ،وكانت تجمياتيا تفوؽ تجميات

المصحات .واف كاف االعتبار بالنسبة لمغذامي ،يكمف فيما أثاره الراوي مف معمومات نفسية ،فإف الراوي قد

سيال مف المعمومات في مختمؼ المجاالت ،مف السياسية إلى اإلدارة فعمـ االجتماع..إلخ ،واف كاف
أثار ً
أيضا قد سرد ما حدث
االعتبار يكمف في سرد الراوي لما حدث معو أثناء وجوده في المصحات الثالث ،فإنو ً
معو وصالح المنصور ،وبرىاف سرور ،و ضياء الميتدي ،في قصورىـ وفي سجونيـ وفي معاركيـ ،وسرد
ما حدث معو عند توليو الو ازرة ،وعند انتقالو لمندف ،وفي الواليات المتحدة ..إلخ ،أما إف كاف تيار الوعي

الذي وظّفو الراوي في العصفورية ىو االعتبار الذي جعؿ الغذامي يعتبرىا رواية نفسية ،فإف الراوي نفسو

يصرح بأنو يعتمد أسموب الجاحظ االستطرادي ،وذلؾ بكؿ بساطة لكي يستطيع تحميؿ السرد ما يشاء مف
المعارؼ واألحداث ،في كؿ ٍ
وقت أراده؛ ألف الرواية تُمثؿ خالصة رحمتو في الحياة ،بعدما حاوؿ بشتى
الطرؽ االرتقاء باألمة وتخميصيا مف التبعية والفرقة والقضاء عمى إسرائيؿ ،وكاف االستطراد ىو السبيؿ

تؤىمو أف يكمؿ في أي موضوٍع يثيره حتى عشرات الصفحات ،وذلؾ معناه أف
الوحيد لذلؾ؛ ألف معرفة الراوي ّ
بر الراوي نفسو
ولما يتعرض الراوي لكؿ ما يريده بعد .وأما الجنوف فقد ّأ
تصؿ الرواية إلى مئات الصفحات! ّ
2
ِ
بالنسبة لو إال بمثابة أستوديو
يضا؛ أنا ضيؼ ".وما العصفوريةُ
منو غير مرة" .أوًال ،يا دكتور ،أنا لست مر ً
ٍ
خوؼ مف رقيب ،أو أف ىذا الكالـ ال يقولو عاقؿ!
تسجيمي منزوع الرقابة ،فيقوؿ البروفسور ما يريد دوف
ِ
قاعدة ليس عمى المجنوف حرج" .ىكذا أطمت عمينا حكمة القصيبي التي فجرت قضية
معتمدا في ذلؾ عمى
ً
الحوار /األزمة ،كأف يتحوؿ الحوار بيف ذات وذات ال بيف ذات وأخرى ،ألف حوار "الذوات" ىو حوار "الذوات

3
يدعـ قوؿ
وما
المتعالية" مع "الذوات الدونية" وىو حوار ال يتـ إال في "العصفورية" أو في "المصحات"".
ُ
الناقدة بأف ما كاف في العصفورية ىو حو ٌار مع الذات ،الدور السمبي لممحاور ،الطبيب النفسي سمير ثابت،

"فيو الذي يحدد مسار الحديث وليس الطبيب  ،فمقد تحدث مدة عشريف ساعة متواصمة والطبيب يسمع ،وقد

فالطبيب يقوـ
ظير الطبيب في دور المستمع غالباً والمحاور أحيانا قميمة  ،ولـ يظير بدور المعالج مطمقا".4
ُ
بدور المتمق ي في معظـ األحياف ،وينطقو الراوي في الوقت الذي يريد ،عندما يشعر انو اكتفى مف الحديث في
ٍ
عالجا،
ًا
قضية ما ،ويريد مف الطبيب أف يطمب االنتقاؿ إلى غيرىا ،وقد كاف في غالب األحياف
مستفسر ال ُم ً
وال يزيد حديثو عف جممتيف أو ثالث ،بعد ٍ
قميؿ تممكو الفضوؿ ،وأصبح يطالب البروفسور أف يكمؿ قصتو في
ِ
القضية أو تمؾ ،حتى أنو في نياية الرواية "يجمس الدكتور سمير ثابت عمى أرض الممر منخرطًا في
ىذه
1

الرواٌةالسعودٌةحواراتوأسئلةوإشكاالت،ص.29
2
العصفورٌة،ص.11
3
أمٌنةغصن"،حكاٌةحب"تحملأصداءمنرواٌة"العصفورٌة"غازيالقصٌبًالروائًٌجعلمن"بطله"فر ًداٌخافالجموع،الحٌاة-5-24،
 .http://www.alhayat.com/article/1088254،2001
4
الرواٌةالموسوعٌة،ص .12
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ضحؾ عميؽ سرعاف ما يتحوؿ إلى بكاء عميؽ يردد خاللو - :ضيعناؾ ،يا بروفسور! واهلل ضيعناؾ!
ضيعناؾ!"

1

لقد كانت العصفورية المكاف األمثؿ بالنسبة لمراوي ،فمف ىذا الذي يسمع تمؾ اْلراء الجريئة في حؽ

خاصةً وأف العرب ال زالوا مقتنعيف بالدعاية الناصرية
رموز وقادة العرب األسطورييف ،ويرضى بيا!
ّ
ٍ
والص ّد ِ
بشخصيات روائية ،صالح
قنع الروائي تمؾ الشخصيات الحقيقية
امية واإلسالمية حتى يومنا ىذا! وقد ّ
َ
الديف المنصور ،وبرىاف سرور ،ضياء الديف الميتدي ،وقد أتاحت لو العصفورية أف يقوؿ ما يريد ،دوف
ٍ
نوعا
معارضة مف أحد؛ فيو مجنوف! "فمنذ أصيب اإلنساف بمحنة "الوعي" صار الجنوف في األعماؿ الفنية ً
التصدع واالنفصاـ بيف عالمي العقؿ والوىـ " ...وكأف الذي يزحـ "الوعي" ال ُبرَء منو إال باإلبداع الذي
مف
ّ

بعيدا مف يقظتو الحادة،
ُيدجنو إذ ينقؿ الشحنة مف الوعي إلى الكتابة يميو بيا ويحمميا أوىامو وكوابيسو ً
العنيفة والحميمة 2".وكأف الراوي في النياية يريد أف يقوؿ لنا "خذوا الحكمة مف أفواه المجانيف"!
مثاال عمى الواقع العصيب لألمة" ،فبالد عربستاف كما يقوؿ
لقد أراد الراوي لمعصفورية أف تكوف ً

القصيبي ىي "العصفورية" التي أضاع نزالؤىا ىوياتيـ ،ألنيـ راحوا يبحثوف عنيا في مرايا الغرب التي ليست

ىي مراياىـ ،وال ماضييـ وال حاضرىـ ولف تكوف مستقبميـ 3".أرادىا الوطف العربي الكبير ،وربما كانت ىي
العالـ أ جمع ،في ظؿ أزمة الوعي التي تعصؼ باإلنساف العربي ،فال ىو يعرؼ الذي حدث ،وال كيؼ يتعامؿ
ِ
العالـ المميء بالشرور والخطايا؛ لذلؾ كاف خطاب الجنوف ىو األسمـ لمثؿ
مع ما يحدث؟ وال موقعو في ىذا
تمؾ القضية.

يقوؿ الدكتور فوزي الحاج في كتابو المخطوط "الرواية النفسية"" :بدأت الرواية بالبطؿ مريضاً وانتيت

بو مريضاً .والمالحظ أف الطبيب في العصفورية لـ يمارس أي نوع مف العالج بؿ اكتفى طيمة الرواية
بالتسجيؿ أو السماع .ما يعني أف الكاتب يريد إيصاؿ رسالة عف طريؽ ىذا المريض ،وال يريد الوصوؿ إلى

ٍ
مكاف آخر أف "عمـ النفس أحد أعمدة الرواية األساسية ،بداية مف
عالج أو تشخيص ..إلخ"  4ويقرر في

عنواف الرواية " العصفورية" وىو أشير مشفى لألمراض النفسية والعصبية في الوطف العربي ،ثـ ُّ
تنقؿ الرواية

حوؿ أربع محطات رئيسية ،كانت كؿ محطة منيا عبارة عف مصحة لمعالج النفسي عولج فييا البروفسور".5

طا حياؿ تصنيؼ الرواية العصفورية" ،لـ تقـ الرواية إذف عمى معضمة نفسية
لكنو مع ذلؾ يقؼ موقفًا وس ً
وعممت عمى تقديـ حؿ ليا  ،كما ىو الشأف السائد في الرواية السيكولوجية  ،وانما قدمت راوياً لـ يجد وسيمة

إلشباع رغبتو في "الحكي" سوى أسموب التداعي الحر" 6وىذا منطمؽ الدراسة في ىذا المبحث ،فبعد ىذه
الديباجة غير القصيرة في الحديث عف الرواية الجدلية "العصفورية" تقتضي ميمة الباحث الكشؼ عف

1

العصفورٌة،ص.303
2
ً
أمٌنةغصن"،حكاٌةحب"تحملأصداءمنرواٌة"العصفورٌة"غازيالقصٌبًالروائًٌجعلمن"بطله"فرداٌخافالجموع.
3
المرجعالسابق،نفسه.
4
فوزيالحاج،الرواٌةالنفسٌة،مخطوط،ص .67
5
الرواٌةالموسوعٌة،ص.11
6
المرجعالسابق،ص.12
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تجميات النقد في روايات غازي القصيبي ،إذ ُيعتبر النقد النفسي أحد أىـ تمؾ التجميات ،ليس في العصفورية
فحسب ولكف في باقي الروايات ،ال سيما الروايات موضوع الدراسة.
ٍ
ٍ
بطاقات منفصمة ،ومف ضمف تمؾ
شخصيات في سبع
لدينا رواية سبعة " "7والتي تتناوؿ سبع
البطاقات ،بطاقة الطبيب النفسي ،والذي مارس العالج النفسي عمى طريقتو ،ولـ يقـ بسرد المعارؼ كما في
الرواية العصفورية ،ومع ذلؾ لـ ِ
يسميا النقاد رواية نفسية ،والسبب بكؿ بساطة أف ىناؾ ست شخصيات

أخرى في الرواية ،وقد جاءت بطاقة كؿ منيـ مختمفة عف اْلخر ،لذلؾ كاف عمـ النفس جزًءا مف الرواية،
تحديدا في العصفورية ،ولكف بطريقة غير الطريقة التي اتبعيا الروائي في
وليس كؿ الرواية ،وىذا ما حصؿ
ً
ٍ
معمومات كثيفة وغير مرتبة ،تحتاج
سبعة ،فالمعمومات في العصفورية ،جاءت عمى شكؿ تيار الوعي،

ٍ
لتركيز وذاكرة جيدة لتتابعيا في الرواية مف أوليا وحتى آخرىا ،وليس الحاؿ كما في سبعة إذ جاء كؿ
ٍ
منفصال عف اْلخر.
تخصص
ً

وقد تجمّت العديد مف حقائؽ عمـ النفس في رواية شقة الحرية ،وقد نظر إلييا بعض النقاد مف

ٍ
اضحا لدراسة اإلسقاط الذي قاـ
نفسي خالص" .وتأتي رواية (شقة الحرية) لغازي القصيبي
منظور
ٍ
نموذجا و ً
ً
كثير مف األحداث والمواقؼ الفكرية
بو الروائي عمى شخصية البطؿ (فؤاد الطارؼ)  ...وقد أسقط القصيبي ًا

جميا في الحوارات الفكرية وصراعات التيارات
التي مر بيا عمى شخصية البطؿ (فؤاد الطارؼ) ،ويظير ذلؾ ً
خاصا 1".فالبحث الذي ينظّر
معا مما يتطمب بحثًا
ً
في ذلؾ الوقت ،والتركيبة النفسية لمقصيبي وفؤاد الطارؼ ً

نفسي في المقاـ األوؿ ،كما لـ تخ ُؿ دنسكو مف بعض اإلشارات النفسية ،ولكنيا
بحث
ّّ
لو الدكتور مفمح ،ىو ٌ
جدا بالنسبة لباقي الروايات.
بطبيعة الحاؿ قميمةٌ ً

"في كؿ مرة يوظؼ األدباء عمـ النفس في أعماليـ األدبية ،تُثار القضية ذاتيا :كيؼ وظّؼ األديب
عمـ النفس؟ واألمر الطبيعي أف يكوف الجواب واحداً مف اثنيف :إما أف يكوف توظيفو مطابقاً لعمـ النفس ،واما

حيث أنو وظؼ عمـ النفس وخالفو" ،واف
أف يكوف مخالفاً 2".ولكف يبدو أف القصيبي لـ يأبو بذلؾ التساؤؿ،
ُ
3
أيضا ،فمـ
خالؼ األديب ىذه المقوالت اُتيـ بعدـ المعرفة  ،ومخالفة الطبائع البشرية ".ولـ يأبو بذلؾ االتياـ ً
وساخرا" .لـ ييتـ الكاتب كثي اًر بتشخيص المرض
الذعا
نقدا
يخالؼ المقوالت النفسية فحسب ،بؿ نقدىا ً
ً
ً
النفسي  ،أو بالعالج بقدر اىتمامو بنقد عمـ النفس التحميمي كمو" 4وتمؾ ىي غايتو األولى مف توظيؼ عمـ
النفس في رواياتو ،ال سيما العصفورية منيا" ،وىذا يعني أف استخداـ عمـ النفس يجب أف يكوف أداة لموصوؿ

إلى غاية ،أما إذا كاف ىو غاية في ذاتو فمف تعدو الرواية أف تكوف استعراضاً لمعارؼ سيكولوجية" 5والغاية
التي أرادىا الراوي ،ىي نقد عمـ النفس ،كما سيتبيف مف خالؿ الشواىد الروائية فيما سيأتي ،والتي تؤكد ما

يذىب الباحث إليو.
1

عبدهللاالمفلح،التفكٌرواللغةوالتفاعلالنفسً،د.د،د.م،د.ط،2018،ص.191
2
الرواٌةالنفسٌة،ص.30
3
المرجعالسابق،ص.30
4
الرواٌةالنفسٌة،ص.62
5
المرجعالسابق،ص.4
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سيال مف المعارؼ والحقائؽ النفسية في روايتو ال سيما العصفورية
لقد ساؽ الراوي في العصفوريةً ،
منيا" .وقد استخدـ الراوي عشر ٍ
ات مف مصطمحات عمـ النفس واألمراض النفسية ،ووقؼ طويالً عند فرويد
1
عمما" 2وىؿ
عمما؟ "فنحف إما إف ننشئ ً
وعقدة أوديب" فيؿ كاف القصيبي ينشئ ً
أدبا أو نكتب ً
أدبا أـ يكتب ً
فنيا أف تكوف مجرد صياغة
وقع فيما يعيب الفف القصصي الحكائي؟! "مما يعيب القصة بوصفيا عمال ً

لحقائؽ عمـ النفس التحميمي أو حقائؽ أي عمـ مف العموـ" 3ألجؿ كؿ ما سبؽ مف اإليضاحات ،وألجؿ الغاية
النقدية مف إيراد القصيبي لتمؾ المعارؼ والحقائؽ المختمفة ،وألجؿ التجميات المختمفة التي ظيرت في أسموبيا

السردي المم تع؛ لـ يقع القصيبي فيما يعيب فنو الروائي ،فعمـ النفس بالنسبة لو كما باقي الحقائؽ والمعارؼ
كانت أداةً لموصوؿ إلى غاية ،ولـ تكف غاية بحد ذاتيا ،4لنصؿ إلى "ما ييمنا في ىذا المجاؿ المعمومات
النفسية الغزيرة التي ساقيا الراوي بمناسبة وبدوف مناسبة  ...إنيا رواية واقعية نقدية اتخذت مف طريقة العالج

النفسي المعروفة ب"التداعي الحر" إطا اًر ليا"

5

نقد التحميل النفسي9

لقد تناوؿ المثقفوف والمتعمموف العرب ما جاء بو الغرب مف نظر ٍ
يات في شتى العموـ كمسممات ،ولـ
ِ
ِ
معبر عف ذلؾ في
ًا
التحميؿ والشؾ الذي يوصؿ إلى اليقيف ،وىذا ما رفضو القصيبي
لمدرس و
ُيخضعوىا
مصنفاتو المختمفة ،والتي كانت الرواية إحداىا.
أما ما يتعمؽ بعمـ النفس ،فقد قامت الرؤيةُ القصيبيةُ النفسية ،عمى انتقاد التحميؿ النفسي الذي جاء

بو فرويد ،والذي ُيرجع كؿ ما يحدث لإلنساف لمعقد الجنسية واألوديبية ،العقدة األوديبية التي تكررت في
الييمنة الكبي ِرة ليا في عمـ النفس ،وعف ر ِ
ِ
فضو ليا " – عقدة
األديب عف
ليعبر
ُ
العصفورية وحدىا تسع مراتَ ،

أحب أساطيرىـ.
أحب اليوناف وال ّ
أوديب نزعة عنصرية بغيضة .إعجاب سخيؼ باليوناف وأساطيرىـ .وأنا ال ّ
يسموف اليونانييف خواجات .ثـ أصبح كؿ أجنبي خواجة.
أمو! ىراء! عقدة خواجة! في مصر ّ
أعمى يناـ مع ّ
مف ىنا جاءت الكممة .عقدة الخواجة" 6لقد قرف الراوي بيف عقدتي الخواجة وأوديب في تفسير عقدة أوديب،

منا نحف العرب عمى وجو التحديد ،بعموـ الغرب ،ىذا ما أراد أف يوصمو الراوي ،مع أنو
وما ىي إال
إعجاب ّ
ٌ
يستخدـ أساطير اليوناف وقت الحاجة وخاصة "حصاف طروادة! وكعب أخيؿ".
يبدأ البروفسور بمباغتة الطبيب ،قبؿ أف يتمكف الطبيب مف فعؿ أي شيء ،ليثبت أنو ليس بالمريض

العادي الذي قد يظنو" .وأنت ،يا دكتور؟ ىؿ تعتبر نفسؾ غنيِّا؟  -نشكر اهلل – .ولماذا ال تشكره؟ شقّة في
وفيال في جنوب فرنسا .واستثمار محترـ في نيويورؾ – .كيؼ؟
برمانا .وشقّة في لندفً .
بيروت .وبيت في ّ
كيؼ؟ كيؼ عرفت كؿ ىذا؟  -مجرد تدبير احترازي .ما دمت سوؼ تعرؼ كؿ شيء عني فال ُب ّد أف أعرؼ

1

الرواٌةالنفسٌة،ص.63
2
التفسٌرالنفسًّ لألدب،ص.18
3
المرجعالسابق،ص.203
4
انظرالرواٌةالنفسٌة،ص.4
5
الرواٌةالموسوعٌة،ص.12
6
العصفورٌة،ص.17
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ٍ
بطبيبة نفسية ،األمر الذي ُيحرج
بعض األشياء عنؾ" 1وال يكتفي بذلؾ بؿ يوضح لو أنو يعرؼ عف عالقتو
ٍ
بشكؿ جدي" .لو سمحت ،يا بروفسور؟ ممكف
الطبيب النفسي ،ويجعمو يطمب مف البروفسور أف يتحدث

جد؟ بالتأكيد! ولكف اسمع ،يا دكتور .األسئمة السخيفة المعتادة بالىا .ال تسألني ىؿ أتذ ّكر رحـ
نبمّش نحكي ّ
مرة .وال  2"...لقد قطع البروفسور الطريؽ عمى الطبيب ،وأوحى
ألوؿ ّ
ّ
أمي .وال متى شعرت بالشيوة الجنسية ّ
ِ
إليو مف طري ٍ
ؽ مفيوـ ،أنو لـ يجئ لمعصفورية ليسألو األسئمة المعتادة التي يسأليا األطباء النفسيوف ،ال سيما

الخبير في ىذا المجاؿ" .ال تسألني عف ىذه التفاىات والسخافات لديؾ ممفّات فييا كؿ شيء .كؿ
وأنو
ُ
سبمووتر مف
مصحة مونتري  ...وممؼ الطبيب البريطاني
ممؼ الدكتور –األمريكي -جونسوف مف
شيء! ّ
ّ
ُ
أما الممؼ الرابع
مصحة بالكبوؿ  ...وممؼ الطبيب السويسري الفاضح مونتيسكييو ،مف ّ
ّ
مصحة جنيؼ ّ ...
3
فمف ىنا ،مف العصفورية ،مف زيارتي األولى  ...الدكتور ألبير زعتر-العربي "-مف خالؿ ىذا السرد يتضح

اء
وجرب العالج النفسي في أشير مصحاتو في العالـ ،سو ً
أمراف األوؿ :أف البروفسور قد جاب الدنياّ ،
ّ
األمريكية ،أو اإلنجميزية ،أو األوروبية أو العربية .وىذا يقودنا إلى التوضيح الثاني :أنو بعد تمؾ الخبرة

المستخدـ في تمؾ األماكف مجرد
والجوالت بيف المصحات المشيورة في العالـ أجمع ،يعتبر التحميؿ النفسي ُ
"تفاىات وسخافات" فيو يرسـ معالـ الطريؽ الذي سيسمكو مف بداية السرد المعرفي أحادي الجانب ،في قالبو

الروائي االستثنائي.

ويبي ُف أنو لـ يذىب لتمؾ المصحات مف خاطره في أغمب األحياف ... " .ثـ امتنعت عف الطعاـ
ّ
4
والشراب .حتى اضطروا إلى نقمؾ إلى مصحة مونتري" ".يقوؿ الممؼ إنؾ أصبت بكسور ورضوض شديدة.

بدأت األعراض النفسية " 5فيو انتقؿ مف
فنقمت إلى المستشفى .وعولجت مف الكسور والرضوض .ثـ
ْ
المستشفى إلى المصحة في المرة األولى والثانية ،ممف حولو وليس مف خاطره ،إال في مصحة جنيؼ "دخمت

المصحة بمحض رغبتي .لو فتّشت في الممّؼ ألؼ سنة لف تعثر عمى حادثة كانت السبب في دخولي" 6والتي
ّ
مصحة نفسية .ىناؾ
لـ تكف في حقيقتيا مصحة كما أوضح" .ويجب أف تعرؼ ،يا نطاسي ،أف المكاف ليس
ّ

قسـ نفسي ولكنو أصغر األقساـ .المكاف بتاع كمّو!"

7

يمضي البروفسور في نقد التحميؿ النفسي الفرويدي ،وما يترتب عميو مف تساؤالت .إذ اعتبرىا تارةً
الممؼ .ال بد أنؾ قرأتو .مميء بالقصص والفضائح التي تعشقونيا معشر األطباء
فضائح جنسية" .لديؾ
ّ
النفسييف .وصؼ تفصيمي لمتجربة الجنسية األولى .وصؼ تفصيمي لكؿ التحرشات .ما حدث في المدرسة

االبتدائية .ما حدث في المدرسة الثانوية .االستمناء .كؿ التفاىات 8".وتارةً يعتبرىا أشد مف االعتداء الجنسي
نفسو؛ أنيا انتياؾ لسرية اإلنساف ،وتشويوٌ لبر ِ
اءة طفولتو" . .وىؿ تعرؼ ما ىو أبشع مف االعتداء الجنسي؟
1

العصفورٌة،ص .15
2
العصفورٌة،ص.15
3
العصفورٌة،ص.16
4
العصفورٌة،ص.75
5
العصفورٌة،ص.179
6
العصفورٌة،ص .263
7
العصفورٌة،ص.263
8
العصفورٌة،ص.43
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حؽ .إلى عورة العورات .ال
االعتداء النفسي! ما تفعمونو أنتـ معشر األطباء النفسييف .تتغمغموف ،بدوف وجو ّ
تكتفوف بتعرية الجسد واّنما تريدوف تعرية الروح .تمتد أيديكـ إلى كؿ الفتحات ،ومنيا تتسممّوف إلى كؿ
المحظورات .ىؿ يجوز؟" 1وزاد عمى ذلؾ بأف اعتبرىا سرقة" .مف الذي سمح لمدكتور جونسوف بسرقة طفولتي
عمى ىذا النحو؟ بتشويو عالقتي مع أبي وأمي وأخواني وأخواتي؟ وكيؼ تحولت حياة الطفؿ مف المحظة التي

جنسا ،والمزيد مف الجنس ،وال شيء غير الجنس؟ أيف ذىبت
يصحو فييا إلى المحظة التي يناـ فييا
ً
ضحكات الطفولة؟ ىؿ كانت كميا نداءات جنسية مبطّنة؟ أيف ذىبت ساعات الميو البريئة؟ ىؿ كانت مق ّدمة

2
جراء
لأللعاب الجنسية التي سحرت الدكتور جونسوف؟" تبدو الموعة في التساؤالت التي يثيرىا البروفسورّ ،
التحقيقات النفسية التي يتعرض ليا المريض النفسي ،لكي يستطيع الطبيب تحميميا عمى نظرية فرويد،

تصوير دقيقًا وكأنيا في عالـ الحقيقة ،يثير الحزف في نفس القارئ عمى ذلؾ المريض .لتظؿ تمؾ
ًا
يصوُرىا
ّ
القضية تتردد في العصفورية ،ينتقد البروفسور ذلؾ السطو عمى أفكاره وذكرياتو ،وتحورييا إلى نظرية الجنس

التي جاء بيا فرويد 3.ولـ يكف ذلؾ رأي البروفسور وحده ،فذلؾ القسيس الكاثوليكي الذي انتحرت الراىبة التي
ِ
الكنيسة وفضحو ،ليدخؿ عمى إثر ذلؾ إلى مصحة مونتري.
أحبياُ ،يصاب باالنييار العصبي جراء طرده مف
أحالما وىمية" .ضحؾ القسيس وقاؿ" :غفرت لؾ خطيئة
""أنا أكذب عمى الدكتور جونسوف يا أبي .أخترع لو
ً
كاثوليكيا .قمت لو" :اسمع يا
طبيبا
ً
أيضا ،أكذب عمى طبيبي ،الدكتور ىامر .اختاروا لي ً
ني .وأناً ،
الكذب يا ُب ّ
ني! أنا القسيس .أنا الذي أستمع إلى االعترافات وأغفر لممذنبيف .لف أعترؼ لؾ بشيء .أنت الذي يجب أف
ُب ّ
ٍ
ديانة أخرى ،ليبيف أف المشكمة إنسانية وليست عرقية ،الجميع
تعترؼ لي"ُ 4".يوجد الراوي لو مؤيديف مف
يعاني منيا ،يمجأ البروفسور إلى القس الذي مف غير ديانتو ،ويخاطبو بمفظة األبوة التي في دينيـ ،في نبرٍة
ممؤىا الشكاية ،مما يسألو الدكتور جونسوف ،وأنو يكذب عميو ،فيغفر األب خطيئة الكذب لمبروفسور ويخاطبو
ٍ
ِ
قضية إنسانية لطالما آذت اْلالؼ مف
اإلنسانية في أجمؿ تجمياتيا ،لمدفاع عف
ببني ،ىنا تتضح معاني

5
عترؼ إليو ،ال ىو مف يعترؼ.
الناس ،ويرفض القس االعتراؼ  ،عمى اعتبار أنو مف ُي ُ
ِ
يكتؼ الراوي بذلؾ ،بؿ أوجد مف يسانده في رأيو مف ذوي التخصص ،الطبيبة دولوريس إيفاف
ولـ

جمستكا .قد نصحو بيا أحد أصدقائو لعالجو مف عقدة السجف بعد إطالقو مف سجف صالح الديف المنصور.

تضيع دولوريس وقتيا ووقتي في األسئمة الماصخة عف الطفولة وعقدة
"بخالؼ األطباء النفسييف الذكور ،لـ ّ
أسا في الموضوع .دولوريس ،مف حسف الحظ ،كانت تعتقد أف صاحبكـ
أوديب وتنافس األخوة .خ ّشت ،ر ً
عقودا طويمة
فرويد تجاوزه الزمف .حقيقة األمر ،أنيا تعتقد أنو أساء إلى عمـ النفس إساءة ىائمة عندما حبسو
ً
في أساطيره اليونانية ورموزه الميمية" 6وفي النياية تنجح دولوريس في عالجو ألنيا لـ تتبع نظرية فرويد،

قديس أو بطؿ
بتجرد ،بدوف م اررة ،وبدوف أف أشعر أني ّ
"م ّكنتني دولورويس مف أف أنظر إلى تجربة السجف ّ
1
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ضحية .فقدت رغبتي في االنتقاـ 1".في الواقع أف الراوي قد أجاد عندما اختار عقدة السجف لكي يتـ
أو
ّ
بطال ،فتمؾ
عالجو منيا ،وعندما جعؿ العالج أف ينظر ليا بتجرد دوف م اررة أو أف يعتبر نفسو
قديسا أو ً
ً

النظرة تشكؿ مشكمة كبيرة ،إذ تصدر مف ٍ
كثير ممف تحرر مف السجف دوف أف يدري ،ال سيما ممف تقمد
منصبا منيـ بحكـ حزبو ،عمى أية حاؿ ،فإف الراوي قد اقتنع بدولوريس ألنيا تعاممت معو عمى خالؼ
ً
تعودت عميو .لـ
األطباء النفسييف التقميدييف" .كنت أحاوؿ أف أوضح لؾ أنيا لـ تكف مف الطراز الذي ّ
تشعرني ،قط ،أني مريض وأنيا طبيبة .كنا صديقيف .لـ نكف نتقابؿ في عيادتيا وأنطرح عمى الصوفا

وأغمض عيني" 2يبدو أف ما أراد الراوي توصيمو ،يكمف في أف عمـ النفس التقميدي وتعاممو يجب أف يتغير،

يدبج
ألنو غير ناجع ،بدليؿ أنو والقسيس كانوا يكذبوف عمى آبائيـ ألجؿ أف يتخمصوا منيـ ،فيذا البروفسور ّ
القصص لمدكتور جونسوف عمى ىواه ليتخمص منو" .كاف مف الضروري أف أقنع الدكتور جونسوف أف أسئمتو
المتواصمة قد كشفت كؿ العقد واألسرار والمخاوؼ المدفونة في عقمي الباطف .بدأت إجاباتي عمى النحو الذي

أتيت بوقائع جنسية لـ تقع .ورويت حكايات مفزعة عف كره
يريده .وأخترع القصص والمغامرات وال أباليُ .
أمي وأبي لي" 3فيو يريد أف يصؿ بالمتمقي إلى قناعة ،بأف الطب النفسي الممارسُ ،يجبر المريض عمى
ّ
الخضوع لنظرية فرويد ،ال أف النظرية تخضع لممريض بحسب حالتو.

انتقاده لمتشخيص النفسي9
رفض راوي العصفورية العديد مف المصطمحات والتوصيفات المختمفة لوصؼ حالة المرضى
ٍ
لضغوط نفسية ،بسبب التيويؿ الذي تثيره تمؾ التوصيفات
النفسييف ،أو باألحرى مف يتعرضوف
والتشخيصات" ،عندىا  ،يا دكتور ،بدأت أفقد السيطرة عمى أعصابي .ال داعي لمتيويؿ واستخداـ ألفاظ مثؿ

االنييار العصبي والشيكيزوفرينيا والجنوف .ىذه مبالغة ممجوجة .مثؿ مبالغات أبي حسيد .وال يوجد ما ىو

فقدت السيطرة عمى أعصابي ،يا نطاسي ،ولكنني لـ أفقد عقمي 4".فيو يرفض التيويؿ
ممجوج أكثر منيا.
ُ
واعطاء األمور أكثر مف حجميا عمى حسب ما يراه ،فقد حصؿ معو موقؼ فاجأه مفاجأة كبيرة وصادمة،
أدى بو إلى أف يفقد التحكـ والسيطرة بأعصابو وأف يتصرؼ بعفوية ،دوف أف يراعي أفعالو ،وبالتالي ىو لـ

يتحولوف إلى
يصبح مجنوف! "الناس تحت تأثير الصدمات
ّ
يتصرفوف بشكؿ عفوي .أليس كذلؾ؟ ومع ذلؾ ال ّ
عصبيا" 5ألف تمؾ الحالة التي تنتابيـ مف الغضب
انييار
ًا
مجانيف .ال يمكف أف نعتبر ردود الفعؿ االنفعالية
ً

بميدا أو أبميًا!
وعدـ السيطرة عمى تصرفاتيـ ،تكوف حالة طبيعية ووقتية ،واف لـ تحدث مع اإلنساف ،يكوف ً
رجاء ،أني
ويكرر البروفسور رفضو لمتشخيص النفسي في غير مكاف" .ىنا ،يا حكيـ ،غضبت .ال تقؿ لي،
ً

قادر عمى المجاممة 6".فيو يرى
أصبت بانييار عصبي .ال ُم ّبرر لممبالغة والتيويؿ .كؿ ما ىنالؾ أني لـ أعد ًا
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صالح المنصور ووزراءه يكذبوف وينيبوف البالد ويسرقونيا ،ماذا ُيتوقع منو ،أف يصفؽ لو؟! وال يتوقؼ األمر
مستمر حتى نياية الرواية 1.وليس في
ًا
عند نقطتيف أو ثالث بؿ ظؿ ىذا الرفض واالنتقاد لمتشخيص النفسي

يتحوؿ عندما يكبر
العصفورية فحسب ،بؿ في دنسكو ً
أيضا" .رأى فرويد أف كره الطفؿ الدفيف لوالده ىو الذي ّ
إلى نزعة عدوانية تستغمّيا الدولة إلشعاؿ الحروب – " 2".نعود مف حيث أتينا؟! إلى أرحاـ أمياتنا؟! ىذا
3
"عمو أنور! ال
التصريح يكشؼ عف عقدة أوديب خطيرة تحتاج إلى عالج نفسي فوري ".وكذلؾ رواية سبعةّ .
فرويديا اْلف! ال تقؿ لي إني أعشؽ فيو المرحوـ أبي .ال تقؿ لي إف غرائزي الجنسية المكبوتة نحو
تنقمب
ً

مجرد
أبي وجدت المتنفّس ًا
أخير في رجؿ مف سف أبي – .لـ أكف ألقوؿ لؾ ً
شيئا مف ذلؾ .عقدة أوديب ّ
ٍ
منظر في رواياتو فحسب بؿ انتقؿ
أسطورة .ال داعي لمتنقيب في أعماؽ الطفولة 4".فالقصيبي لـ يكف مجرد
إلى حيز الممارسة الفعمية ،لرؤيتو الخاصة لعمـ النفس في روايتو سبعة ،تحت قناع الطبيب النفسي أنور

مختارجي ،فيو يحاوؿ مساعدة الصحفية بستاف ابنة صديقو ،ولكف عمى طريقتو الخاصة وليس عمى طريقة
فرويد وعقدة أوديب ،بؿ ويعتبر تمؾ النظريات مجرد أساطير ،كما ورد قبؿ ذلؾ في العصفورية ،فيو يرى أف
ميمة الطبيب النفسي تكمف في مساعدتيا عمى تفيـ مواقفيا" .أنا أستمع إلييا .والحديث عف ورطاتيا

أي طبيب نفساني ،عممو :أف يساعد
ممس المشكمة .ىذا كؿ ما يستطيع الطبيب النفسانيّ ،
يساعدىا عمى ت ّ
المريض عمى تفيّـ المواقؼ التي تواجيو 5".فميس عممو البحث في مشاكؿ الطفولة ،وال التنقيب عف األحداث
الجنسية في حياة المريض.
انتقاده لمعالج النفسي9
بعدما نقد الراوي التحميؿ النفسي ،والتشخيص النفسي ،راح ينقد العالج النفسي المستخدـ ،والذي جاء
ثانيا :العالج بالعقاقير ،ومارسو
عمى ثالثة أشكاؿ :أوًال :العالج بالكيرباء ،ومارسو عميو الدكتور جونسوفً .
أخيرا :العالج بالتنويـ المغناطيسي والتناسخ ومارسو عميو الدكتور مونتيسكييو.
عميو الدكتور سبمووتر ،و ً

أوًال 9العالج بالكيرباء9

"في اليوـ التالي ،يا صديقي النطاسي ،حصؿ االغتصاب األعظـ .االنتياؾ األكبر .العدواف

شائعا وقتيا .ىأل ما بنستعمميا .وماذا
أسموبا
األغشـ – .خير؟  -شر! الصدمات الكيربائية – .آه! كانت
ً
ً
ونيائيا؟" 6لقد
تاما
ًا
غيرت الصدمات الكيربائية حياتي
ينفعني ىذا الكالـ اْلف؟ ماذا ينفعني بعد أف ّ
ً
تغيير ً
وظّؼ الراوي أشنع األلفاظ لكي يبيف المأساة التي حصمت لو نتيجة العالج بالكيرباء ،والغريب أف الطبيب

شائعا ،لكنيـ لـ يعودوا يستخدموه اْلف! األمر الذي يثير البروفسور "ماذا ينفعني
أسموبا
يقوؿ لو :إنيا كانت
ً
ً
ىذا الكالـ اْلف؟" فقد تعرض اإلنساف لذلؾ األلـ الشديد وكأنو حق ٌؿ لمتجارب! واستمر وصؼ البروفسور
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المخ عف طريؽ
المؤلـ لتمؾ التجربة في غير موضع "لـ يكف ىناؾ سوى االغتصاب األعظـ .اغتصاب ّ
الكيرباء  ...أستحمفؾ ،باهلل ،يا دكتور! ىؿ يجوز ىذا؟ ىؿ يجوز انتياؾ مخ اإلنساف ،أثمف ما لدى

1
سماه باالنفجار،
اإلنساف؟" فيذه شكوى ،واستفياـ مر ٌير مف الراوي لمطبيب عف ذلؾ العالج الصعب .وقد ّ
ليدلؿ عمى بشاعتو وحجـ تأثيره الخطير" .في صباح اليوـ التالي لالنفجار".2

وقد ترتب عمى ذلؾ االنفجار ارتباطو بعالـ الجف ،واألرواح ،والفضاء! "استغؿ الكاتب ىذه الصدمات

فيما ُيعرؼ بالتخييؿ الذاتي ،وىو صياغة سيرة خيالية وذلؾ ألف السيرة في العادة تحفؿ بالوقائعية  ،لذا كاف
3
حيث إنو بفعؿ الصدمات
المتخيؿ ،ىروباً مف جفاؼ التسجيمية" .
ُ
التخييؿ عممية مزج بيف الوقائعي و ّ

خدر في بعض الخاليا في جسده ،أدى إلى اتصالو بعالـ الجف ،وعالـ
الكيربائية التي تعرض ليا ،حصؿ ٌ
رحب بي وقاؿ" :دعني ،أوًال ،أشرح كيؼ تـ االتصاؿ بؾ.
األرواح ،والفضاء" .قابمت الدكتور صخونة الذي ّ

بأي سبب مف األسباب أمكف االتصاؿ بيف
مخ كؿ إنسي رقميا  .6666661إذا ّ
ىناؾ خمية في ّ
تخد ْ
رت ّ
اإلنس والجف  4"...وىكذا نفذ الراوي نفا ًذا ذكيِّا إلى تمؾ العوالـ المجيولة بالنسبة لإلنساف ،ليطمؽ لنفسو عناف
ٍ
البدء
برحالت غير متوقعة ،في العوالـ غير اإلنسية مف حوؿ البشر ،ليعطي لمخياؿ في روايتو فرصةً خصبةً
لكي ينطمؽ ،فيسرد ما حدث معو في عالـ الجف وزواجو الغريب مف دفاية ،ومف ثـ إلى عالـ األرواح بر ٍ
حمة
معرّي ٍة معاصرة؛ ليقابؿ الشعراء الذيف رحموا منذ ٍ
زمف بعيد ،ومف ثـ رحمتو إلى عالـ الفضاء وزواجو الغريب
بالفراشة الفضائية كذلؾ ،لتكوف تمؾ العوالـ في نياية الراوية ىي فرصة النجاة واليروب مف الشرور
األرضية" .قالت الفراشة" :عندما يقوـ االنقالب ىؿ تعترؼ أنؾ فشمت؟" .قمت" :أعترؼ" .قالت" :وستعود

معي إلى ىذا الكوكب لتقضي فيو بقية عمرؾ؟" .قالت دفّاية" :ال! ال! يعود معي إلى عالـ الجف ويبقى
ىناؾ" .قالت الفراشة" :حؿ وسط!  6شيور معي و 6شيور مع دفّاية" .قمت" :وماذا عني؟ أليس لي رأي في

المسألة؟" .قالت دفّاية" :ماذا تفعؿ عمى األرض؟ فشمت مشاريعؾ السياسية" .وأضافت الفراشة" :ومممت
مشاريعؾ التجارية"  ...لـ يبؽ سوى مشاريعؾ األدبية .وىنا أفضؿ مكاف ليا .بمجرد أف تختمر الفكرة في
رأسؾ يستطيع الجميع قراءتيا .التأليؼ المريح!" 5فالرواية إ ًذا ىي خالصةُ تجرب ٍة مريرة في الحياة ،اتبع فييا
ٍ
ٍ
بعيدة عف الممؿ والرتابة.
بتسجيمية
الراوي التكنيكات السردية المختمفة ألجؿ أف يحظى
صدمات كير ٍ
ٍ
ِ
بائية أخرى ،فمف
صدمو
يروي البروفسور الطريقة البشعة التي كانوا يتبعوىا ألجؿ

الطبيعي أف يرفض المريض تمقي ذلؾ األلـ الشديد مرةً أخرى" .موضوعنا أف الدكتور جونسوف ابتسـ ابتسامة
تحسف".
أفعوانية بيضاء ،وقاؿ بميجة لزجة" :إبرة صغيرة .وسوؼ تشعر بتحسف كبير" .قمت" :ال أحتاج إلى ّ

إلي نظرة ذات معنى ،وقاؿ بميجة ناعمة" :يا بروفسور! أرجو أف
نظر إلى الزبانية نظرة ذات معنى ،ونظر ّ
تتعاوف معنا"" .السالح ما عميو مراجؿ" ،كما يقوؿ أصدقائي المبنانيوف ،وقد كاف الجماعة ُمسمّحيف بالكثير
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1
يصوُر الراوي الدكتور جونسوف بضابط التحقيؽ ،والممرضيف بزبانية جينـ ،واإلبر بالسالح،
مف اإلبر"
ّ
والطريقة الجبرية في أخذ تمؾ اإلبر بطريقة االعتراؼ لدى المخابرات ،يريد مف كؿ تمؾ الصور المأخوذة مف
ٍ
عوالـ الخوؼ والعرب المختمفة ،أف يميد لما يأتي مف ٍ
مخيؼ لتمؾ اإلبر ،وما سيكوف بعدىا! "غرز
تأثير

ِ
يحس ولكف ال
وفعاال.
يعا
ً
ُ
فورا ،إلى تمثاؿ مف الجميدّ ،
اإلبرة الصغيرة في الع ْرؽ .وكاف التأثير سر ً
تحولت ً
يستطيع تحريؾ أي عضو مف جسده 2".يتضح أف تمؾ العقاقير كانت بمثابة التحنيط لجسد البروفسور لمنعو
مف مقاومة الصدمات الكيربائية" .حممني الزبانية مف سريري إلى نقّالة بيضاء وساروا بي عبر الحدائؽ
والقاعات إلى غرفة صغيرة ،بيضاء ىي األخرى" 3أبشع ما قد تتعرض لو في حياتؾ أف تُساؽ إلى الموت
يدي
طا
وبصرؾ شاخص ،تراقب وال يستطيع جسدؾ أف يتحرؾ أو يقاوـ" .ىناؾ ربطوني رب ً
محكما ،وشبكوا ّ
ً
ورجمي ورأسي بأسالؾ مربوطة بجياز يشبو جياز األشعة .ال أدري لماذا أروي لؾ التفاصيؿ .أنت تعرؼ
ّ

جي ًدا .غرز الدكتور جونسوف إبرة صغيرة ثانية في العرؽ .ثـ فقدت الوعي،
جي ًدا .وتعرؼ الروتيف ّ
الجياز ّ
تقر ًيبا .ثـ أحسست بأعظـ ألـ عرفتو في حياتي .ألـ ال يطاؽ وال يوصؼ .ال أزاؿ أرتعد حتى ىذه المحظة وأنا

ييزني بعنؼ .شعرت
أذني إلى رأسي ثـ تتسمّؿ إلى
أتذ ّكره .شعرت بنار تدخؿ مف
قدمي .شعرت بشيء ّ
ّ
ّ
تماما 4".ال يدري الباحث إف كاف القصيبي
بمنشار يقضـ عظامي .شعرت بأسناني تصطؾ .ثـ فقدت الوعي ً

تعرض حقيقًا ليذه الصعقات ،أـ أنو اطّمع عمى شيادات لمف مورس عمييـ ذلؾ العالج الرىيب ،فموصفو
تأثير كبير عمى النفس ،أو أنو بطر ٍ
نقدا مر ًيرا،
يقة أدؽ "يقشعر األبداف" لذلؾ حارب الراوي ىذا العالج ونقده ً
ٌ
ٍ
بشكؿ قاطع ،فيو بمثابة الموت المؤقت لإلنساف ،ويكاد الراوي مف خالؿ الوصؼ أف يشبيو
افضا إياه
ر ً
بانتزاع مالئكة الموت لمروح ،ولكف لعممو أف ذلؾ الشعور إذا أصاب اإلنساف ال يستطيع أف يتحدث عنو ،قد

امتنع عف ذلؾ ،فيو يكوف قد فارؽ الحياة بال رجعة.

ثانيا 9المركبات الطبية9
ً
ٍ
بحقف
لـ يقتصر العالج النفسي الذي تعرض لو البروفسور عمى الصدمات الكيربائية ،بؿ أتبعو
ٍ
ٍ
سوءا مف ِ
تأثير الصدمات" .بدأت فترة مف أشقى
عالجية مف مركبات طبية متعددة ،لـ يكف تأثيرىا أقؿ ً

مرت بي في مصحة مونتري – .بس مف غير
فترات حياتي .ال تختمؼ ًا
كثير عف الفترة العصيبة التي ّ
صدمات كيربائية؟  -صدقت! الصدمات الكيربائية ،وقتيا ،آوت أوؼ فَ ِ
اشف 5.ولكني انتقمت مف الرمضاء

إلى النار" 6ىكذا بدأ البروفسور رحمتو الجديدة مف العالج النفسي المفروض عميو في مصحة بالكبوؿ ،حيث

تجارب عالجية جديدة مورست عميو ،شبييا بالنسبة لمكيرباء بانتقالو مف الرمضاء إلى النار" .لـ تكف ىناؾ
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أمر .العقاقير التي تبعث بالمخ عبثًا .اؿ .اس .دي  1".25يبدأ
صدمات كيربائية .كاف ىناؾ ما ىو أدىى و ّ
البروفسور بوصؼ تأثير ذلؾ التركيب عميو ،بعد أف يختفي صوت الدكتور سبمووتر الذي يشبو التنويـ
المغناطيسي" .يزوؿ صوت الدكتور سبمووتر ويبدأ الكابوس .أشعر أنني في وسط كرة لزجة مميئة بسوائؿ

غريبة كريية الرائحة .ظالـ في كؿ مكاف .ظالـ دامس .خرمس كما يقولوف في خميجعربستاف .وأشياء

يجمد أطراؼ.
تصطدـ بي .أشياء ُ
مدّببة .أحاوؿ الكالـ فال أستطيع .أحاوؿ الخروج فال أقدرّ .
أحس بثمج ّ
2
مروعٌ
غواصة تنطحني .بحر مف الظممات  "...الوصؼ ّ
خوؼ .رغبة في الصراخ .أسماؾ قرش تنيشنيّ .
جدا ،األمر الذي أثار الشكاية والوجع مف ٍ
جديد في نفس البروفسور" .استحمفؾ ،باهلل! ،يا دكتور ثابت ،ىؿ
ً

المخ بكيمائيات قاتمة؟" 3لكف الطبيب يعتبر أف ذلؾ مرحمةً ومرت مف مراحؿ
يجوز ىذا؟ ىؿ يجوز تدمير ّ
ٍ
فصيمة غير فصيمة
العالج النفسي ،وكأف البشر الذيف أُجريت عمييـ تمؾ التجارب والمراحؿ كانوا مف

المخموقات التي تمتمؾ األرواح!

يكمؿ البروفسور الوصؼ المخيؼ ألثر تمؾ المركبات عمى اإلنساف 4حيث فكرتيا أنيا تعمؿ عمى

إعادة اإلنساف إلى مراحؿ طفولتو؛ لكي يتخمص مف العقد المترسبة عنده منذ تمؾ الفترة! واألسوأ مف ذلؾ كمو

أف مدة عالجو كانت مدةٌ تجريبية! " – كاف مف سوء حظي أنني زرت مصحَّة بالكبوؿ في ذروة االستعماؿ
التجريبي 5".لينتقؿ بنا البروفسور بعد ذلؾ إلى تجارب أخرى أجراىا األطباء النفسيوف عمى البشر ،مرتكزيف
بذلؾ عمى نظرية فرويد الجنسية ،وعقدة أوديب األسطورية.
ثالثًا 9العالج بالتنويم المغناطيسي وتناسخ األرواح9

تعرفت عمى
كاف ذلؾ في مصحة جنيؼ عمى يد الدكتور مونتيسكييو" ،في ىذا المكاف العجيب ّ
أتعرؼ عميو .سويسري بوذي مجنوف خالص يؤمف بالتنويـ المغناطيسي
الدكتور مونتيسكييو ،وليتني لـ ّ

مغناطيسيا ،كؿ يوـ ،ويرسمني في رحمة عبر القروف بحثًا عف تناسخاتي السابقة
ينومني
ً
وتناسخ األرواح .كاف ّ
حتَّى كاد يصيبني بالجنوف 6".حتى الدكتور سمير ثابت لـ يصدؽ ذلؾ ،لكف الراوي يريد أف يوضح أف كثي ار
ٍ
بشكؿ خاص ،وكؿ منيـ يمارس
مف النظريات النفسية ،المعموؿ بيا أو غير المعموؿ يطبقيا بعض األطباء
العالج النفسي عمى طريقتو ،التي قد تكوف صائبة وقد تكوف خاطئة ،في النياية ىي تجارب عمى البشر ،إف

كبر عقالتؾ ،يا نطاسي!
عفوا ،يا بروفسور! ّ
صدقت ىالحكي؟! ّ -
فشمت فشمت واف نجحت نجحت!ً – " .
أصدؽ ىذا اليراء؟ سخفو ال يقبمو عقؿ أو نقؿ .في اإلسالـ ال توجد سوى نفس واحدة تغادر الجسد عند
كيؼ ّ
الموت إلى البرزخ وتحشر مع الجسد .ال توجد أرواح متن ّقمة.7".
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كانت تمؾ جولةٌ حوؿ أنواع العالج التي تمقاىا البروفسور في المصحات المختمفة وعمى أيدي العديد

مف األطباء ،يرفض خالليا تمؾ األنواع مف العالج.

العالج النفسي الذي يرتضيو9
ورد فيما سبؽ أف الراوي قد ارتضى العالج الذي قامت بو الطبيبة النفسية دولوريس إيفاف جمستكا؛
ألنو لـ يقـ عمى عقد نفسية أو غير ذلؾ مف نظريات فرويد ،وأف الطبيب النفسي في سبعة قد تعامؿ مع
ٍ
وتممس المشاكؿ ،وليس عمى إرجاعيا لمعقد النفسية
بستاف بطريقة تقوـ عمى مساعدتيا عمى تفيـ المواقؼّ ،
الجنسية المترسبة عمى اعتبار أنيا خرافات وأساطير.
لكي يمكف الوصوؿ إلى رؤية الراوي في عمـ النفس وفي العالج النفسي ،يجب االستعانة برواية

معا ،ألنو ربما كاف منظًّار في العصفورية ،لكنو كاف مطبقًا في سبعة مف خالؿ تقنع
العصفورية
وسبعا ً
ً
الروائي خمؼ شخص الطبيب النفسي أنور مختارجي .فيو يعتقد أوًال * أنو عمى المريض االقتناع بأنو يعاني

اىا ،ألنو سيكوف بمثابة التعذيب – " .القاعدة
مف مشكمة ،ثـ يطمب ىو نفسو العالج ،وال ُيكره عميو إكر ً
الذىبية في ال طب النفسي ىو أنو ال جدوى مف محاولة العالج ما لـ يعترؼ المريض أف لديو مشكمة وما لـ

أيضا أف
يطمب بنفسو العالج 1".واف لـ يكف ذلؾ
العالج تعذيبي ،فإنو سيكوف بكؿ تأكيد بال فائدة ،ويجب ً
ُ
يكوف العالج مقنع" .حقيقة األمر ،كاف ىو الذي يتكمـ طيمة الوقت ،وكنت أكتفي باالستماع" 2فالبروفسور ال
يؤمف بالتناسخات فما كاف منو إال أف أحجـ عف المشاركة بالنقاش واألخذ والرد مع الدكتور مونيسكييو،

فيـ لطبيعة النفس البشرية،
واكتفى بأف يكوف
ً
مستقبال ً
المعالجٌ ،
سمبيا * .كما أنو يجب أف يكوف لدى الطبيب ُ
مثال – " :غريزة األنثى ،كغريزة الرجؿ ،ال يمكف الركوف إلييا في غياب األدلة والقرائف  – ...مف أقوى
ً
3
الغرائز ،عند األنثى والذكر ،تصديؽ ما يرغب الواحد ِمّنا تصديقو * ".وأف يقوـ ذلؾ كمو عمى التبسيط وليس
التعقيد" .كاف البروفسور –ويمنج -يحاوؿ تبسيط المسألة – .وتبسيط المسائؿ خير مف تعقيدىا 4".لكي يريح

بعيدا عف التيويؿ ،فيمكف العالج بعد ذلؾ * .كما يرى راوي سبعة أنو
ذلؾ المريض ويدعوه لفيـ مشكمتو ً

يجب أف يتـ التعامؿ مع المرضى بأمانة" .ال ُب ّد أف أتعامؿ مع مرضاي بأمانة .كاف بوسعي أف أجمس معو
المترسبة التي تدفعو إلى اإلدماف 5".فذلؾ رج ٌؿ يعاني مف
شير بعد شير وسنة بعد سنة نتحدث عف العقد
ًا
ّ
اإلدماف بدأ يعالجو الطبيب بقواعد بسيطة ،دوف العودة إلى التاريخ الجنسي وعقد فرويد وأوديب ،فيو يطالبو

صعب مف أوؿ مرة ،ولكف يمكف أف
باالنضباط الذي يجيء مع المراف ،وذلؾ بعدـ مقاومة الرغبة ألف ذلؾ
ٌ
1
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بعيدا عف أسرتو حتى ال يعكر صفو العالقات
يتـ بتأجيؿ تمؾ الرغبة حتى ينتيي مف عممو ،وأف يشرب ً
األسرية .والنتيجة" ،ذىب المستر ىاكسؿ وعمى وجيو عالمات االرتياح" 1فتحكـ المريض برغباتو عف طريؽ
تأخيرىا وتأجيميا ،وليس إنياؤىا مف أوؿ مرة باستخداـ العقاقير العالجية ،والتحميالت النفسية الغير مجدية؛
أدعى إلى تنمية ثقتو بنفسو وبقدراتو ،ومف ثـ إلى اتخاذ القرار الصحيح ،وعمى كؿ حاؿ مف يقوـ بذلؾ

خبيرا.
العالج سيكوف
ً
إنسانا ً
ومما يعتقده طبيب سبعة كذلؾ * ،مصارحة المريض بمشكمتو الحقيقية وليس المشكمة التي يظنيا
المريض ذاتو – " .مشكمتؾ ىي المشكمة التقميدية :اصطداـ السموؾ الجديد بالقيـ القديمة .لف أحاوؿ أف

2
شابا ،المعنى
ّ
أضيع وقتؾ أو وقتي .ال ح ّؿ إال بالتخمّي عف المسمؾ أو التخمّي عف القيـ ".فيذا أسقؼ يحب ً
أنو شاذ ،وىذا يتعارض مع الكنيسة ومنصبو فييا ،ويرى أنو خدع اْلخريف بما فيو الكفاية ويريد الوصوؿ إلى

قرار حاسـ في مشكمتو ،ويرى الطبيب أف األسقؼ واسع الثقافة وال حاجة معو لمؼ والدوراف فيعطيو الحؿ
شخص قمي ُؿ المعر ِ
ٍ
فة والخبرِة في الحياة ،فذلؾ يحتاج إلى تدرج ،وتفييـ ،أما ىذا
مباشرةً ،فيو يختمؼ عف أي
فأسقؼ! أي صاحب أعمى رتبة كينوتية في ديانتو ،ىؿ مف المنطقي أف يعاممو الطبيب كما يعامؿ فتاة

صغيرة السف كبستاف؟!

ٍ
بشكؿ عاـ فيما يتعمؽ
تمؾ كانت نماذج تعامؿ معيا الطبيب النفسي في سبعة وتمؾ فمسفة الروائي

ومشاعر لـ
أشخاصا ،تعرضوا لحوادث في حياتيـ ،صدمتيـ وسببت ليـ الحزف،
بالطب النفسي ،أنو ىناؾ
ً
َ
يكونوا عمييا مف قبؿ ،فال داعي إ ًذا لمعودة إلى التاريخ الطفولي لجميع المرضى ،فميس كمّيـ واحد ،وبعض

المشاكؿ بسيطة ال تحتاج لكؿ ذلؾ العنت واالستجواب.
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ثانيا 9النقد الفمسفي9
ً

الفمسفة عمى اعتبار أنيا محبة الحكمة ،والبحث في حقيقة األشياء وكنيياُ ،سميت بذلؾ االسـ،
موـ و ِ
وأصبحت أـ الع ِ
األدب مف أىـ األسباب التي أدت إلى
اْلداب منذ فجر الحضارة اإلنسانية .وقد كاف
ُ
االلتفات إلييا ،حيث األسطورة اليونانية األولى ،والمالحـ التي خمدىا التاريخ إلى يومنا ىذا ،وعمى ذلؾ

أيضا ،فأفالطوف يمنع
األساس نشأت الفمسفةُ وبدأت تتطور ،وعمى ذات األساس اختمؼ الفالسفة األوائؿ ً
فينتج في فنيـ الكتاب األوؿ مف نوعو "فف الشعر".
الشعراء مف دخوؿ مدينتو ،أما أرسطو ُ
األدب والفمسفة9

عالقةٌ جدليةٌ أخذت طابع اإلثبات والنفي ،في ٍ
كثير مف قراءات النقاد واألدباء والفالسفة حوؿ

وجودىا ،بمعنى :ىؿ ىناؾ عالقة بيف األدب والفمسفة؟ أو بيف الفمسفة واألدب؟ األساس التكويني لمفمسفة
ِ
بالدرجة األساس ،قضية األدب
يقوؿ :نعـ .فما جاءت إال لمعالجة قضايا تتعمؽ بحياتيـ ،والتي كاف منيا

"كال مف
ًا
الذي كاف
منتشر لدى اليوناف ،وىو األساطير ،إضافةً لباقي العموـ في ذلؾ الزماف .بمعنى أف ّ
الفمسفة واألد ب يسعى ألف يطرح أسئمة كبيرة تختص بتوصيؼ حقائؽ عميقة في مسعى جاد إلضفاء نوع مف
تمؼ العالـ الذي نعيشو" 1وطالما أف األدب والفمسفة يشتركاف في ذات
نظاـ ما عمى الفوضى الضاربة التي ّ
الوظيفة ،وىي محاولة توصيؼ الواقع والبحث عما وراء الظواىر ،فمف ٍ
باب أولى أف تكوف بينيما تمؾ

العالقة ،سواء وافؽ أرباب الفمسفة األوائؿ أـ رفضوا ،فقد "كانت العالقة بيف الفمسفة واألدب عالقة شؾ

مستديـ ،أو لنقؿ في أقؿ التقديرات كانت عالقة غير سمسة  ،فقد كاف أفالطوف واضحاً لمغاية في عدائيتو

تجاه الفف" 2ورغـ ذلؾ العداء بيف أفالطوف واألدباء -لدرجة أنو أقصاىـ عف مدينتو الفاضمة -فإف ذلؾ ال
يمنع العالقة بيف الفمسفة واألدب ،فػ"عمؿ الفمسفة يتجمّى في "تشخيص" الحاضر ،وطرح األسئمة عف ىويتنا

3
أيضا ،سواء وافؽ ذلؾ نظرية الواقعييف
الخاصة وعف الزمف الذي نعيشو ".شئنا أـ أبينا! ىذا ىو عمؿ األدب ً
االشتراكييف ،أـ عارض نظرية االنطباعييف الجمالييف ،فمف حيث ال يدري األديب يجد نفسو يبحث في تمؾ

التساؤالت الفمسفية حوؿ اليوية والحاضر الذي يعيشو.

"يبدو أف العالقة المتميزة ببعض أوجو الصراع بيف األدب والفمسفة تتغير معالميا حيف نعثر عمى

فيمسوؼ يسكنو أديب ينتفض عمى تكوينو الفمسفي ليمجأ إلى استعماؿ المغة الشاعرية ،أو نصطدـ بأديب
1

جٌمسراٌرسون،الفلسفةفًالرواٌة،ترجمة:لطفٌةالدلٌمً،جرٌدةالمدى،بغداد،عدد-2-6،3376:
 .https://almadapaper.net/Details/129053،2015
2
المرجعالسابق،نفسه .
3
محمدأفاٌة،فًالنقدالفلسفًالمعاصر"مصادرهالغربٌةوتجلٌاتهالعربٌة"،مركزدراساتالوحدةالعربٌة،بٌروت،ط،2014،1ص.29
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كثير مف اعتبارات السؤاؿ والمقاييس الفمسفية" 1وقد امتألت ساحة األدب والفمسفة عمى ٍ
حد سواء
يستدعي منا ًا
بتمؾ األس ماء األدبية الفمسفية ،منذ أبي العالء المعري ،والمتنبي ،في الشرؽ ،وحتى ىولدرلف ،ودوستوفسكي،
وفولتير ،وكونديرا ،في الغرب ،وصوًال إلى أدونيس ومحمود درويش لدى العرب المحدثيف" ،ال يمكف حصر

نصوص ىؤالء الشعراء والروائييف في مجاؿ األدب ،ألنو يجوز التعامؿ مع كثير مف أجزائيا انطالقًا مف
ٍ
قروف طويمة ،وامتد ذلؾ االرتباط حتى عصرنا
اعتبارات التفكير الفمسفي" 2إ ًذا فالفمسفة ارتبطت باألدب منذ
ِ
ِ
الفمسفة تارةً أخرى.
و"تأديب"
األدب تارةً،
الحالي ،لتتـ فمسفةُ
ُ
وكما سبؽ فإف ذلؾ االرتباط لـ يتوقؼ عمى الغرب  ،فيناؾ العديد مف األسماء العربية التي استفادت
مف العالقة ما بيف الفمسفة واألدب ،في إبراز أصواتيا وطموحاتيا" .كما كاف ييـ ىذا العمؿ تأكيده مشروعية

النظر إلى اإلنتاج الفكري والنظري العربي المعاصر ،باعتباره ُجماع اجتيادات معرفية ونقدية بارزة ال تنفصؿ
عف المرجعيات الفمسفية والنظرية النقدية األوروبية الحديثة" 3ومع ذلؾ فإف تمؾ العالقة الفمسفية األدبية ال
تتمتع بالصيرورة الكبيرة لدى األدباء العرب" .ومما يؤسؼ لو أف ُكتّاب األدب العربي قصروا بحثيـ ونماذجيـ
خير ليـ أف يفيموا
ونقدىـ عمى النوع المعروؼ ( )Bell letterأو األدب الجميؿ أو األدب الصرؼ؛ وكاف ًا
األدب بالمعنى الواسع حتى يشمؿ الفمسفة وحتى يشمؿ مثؿ مقدمة ابف خمدوف  4"...واألدب ىنا كممة
جامعة ،ومف األساسات المتينة ليا "الشعر" "وأنا ممف يفرضوف القراءة والتفكير عمى الشعراء ،وال يؤمنوف

محضا كما يزعموف" 5أما ما دفع
خياال
بشاعر عظيـ ال تستخرج مف شعره فمسفة جامعة لمحياة ،فميس الشعر ً
ً
الباحث لمحديث عف الشعر ،فيو مقالة القصيبي" :الشعر يا قوـ ليس فمسفة إنسانية .ال تنسوا ىذا وأنتـ

تقرؤونو -وتحاكمونو!" 6والحقيقة أنؾ تستخرج فمسفات وفمسفات مف شعر القصيبي ،ومف رواياتو وباقي
كتاباتو عمى ٍ
حد سواء ،وىذا ما يدرسو الباحث في ىذا المبحث! فما الذي دفع القصيبي ليذا القوؿ؟ أينيى

عما وقع فيو؟! ربما ما دفعو إلى ذلؾ القوؿ ،ىو الخمط الكبير بيف األمريف ،لدرجة إخفاء طبيعة ٍ
كؿ منيما
ّ
7
حيح أف بينيما
في اْلخر ،وىذا بطبيعة الحاؿ غير مقبوؿ! فػ"لمفمسفة طبيعة ولألدب طبيعة أخرى مغايرة" ص ٌ

عالقة ،ولكف ىذه العالقة ال تُذيب الفوارؽ بيف الجانبيف ،بيف عمـ التجريد وعمـ الجماؿ" .إف الفكر والخياؿ
والعاطفة ضرورية كميا لمفمسفة ،والشعر مع اختالؼ في النسب وتغاير في المقادير  ...فال نعمـ فيمسوفًا

خموا مف الفكر
ًا
خموا مف السميقة الشعرية ،وال
احدا
شاعر يوصؼ بالعظمة كاف ِّ
حقيقيا بيذا االسـ كاف ِّ
و ً
ً
ٍ
بحاؿ مف األحواؿ إنكار العالقة بيف األدب والفمسفة أو إلغاؤىا ،وال يمكف كذلؾ
الفمسفي" . 8إ ًذا ال يمكف
تذويب الفوارؽ بينيما ودمجيما في ٍ
مفتاحا لمدخوؿ في عمـ
عمـ واحد .فػ"العالقة بيف الفمسفة واألدب قد تكوف
ً

1

النقدالفلسفًالمعاصر"مصادرهالغربٌةوتجلٌاتهالعربٌة"،ص.206
2
النقدالفلسفًالمعاصر"مصادرهالغربٌةوتجلٌاتهالعربٌة"،ص.206
3
المرجعالسابق،ص.270
4
النقداألدبً،ص.221
5
عباسالعقاد،ساعاتبٌنالكتب،مإسسةهنداويللتعلٌموالثقافة،القاهرة،د.ط،د.ت،ص.253
6
غازيالقصٌبً،بٌت،المإسسةالعربٌةللدراساتوالنشر،بٌروت،ط،2002،1ص.44
7
النقداألدبً،ص .257
8
ساعاتبٌنالكتب،ص.253
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الجماؿ كوسيط بيف الفمسفة واألدب" 1بمعنى أنيا تكوف وسيطًا بيف الجفاؼ الفمسفي التجريدي ،والجماؿ
األدبي العاطفي ،ووسيمةٌ لقراءة الحياة ،والقصيبي مع توظيفو لمفمسفة في فنو الشعري والروائي عمى ٍ
حد سواء،

إال أنو ُيثبت الفوارؽ بيف كمييما ،وبيف مختمؼ العموـ كذلؾ" .إذا كاف الديف ىو اإلنساف في حالة عبادة،
والعمـ ىو اإلنساف في حالة تجريب وبحث ،والفمسفة ىي اإلنساف في حالة تأمؿ ،فالشعر ىو اإلنساف في
2
ِ
ٍ
عمما أو ًفنا
حالة غناء"  ،فمكؿ جانب مف تمؾ الجوانب خواصو التي تميزه عف غيره ،واعتباراتو التي تجعمو ً
مستقال بذاتو.
ً
قد "وضح تأثير االتجاىات الفمسفية المختمفة في األدب والنقد .وفي الحؽ نجد كؿ مذىب أو اتجاه

دائما بأمريف ،بتيار فكري مف التيارات السائدة العصر ،ويتمثؿ
ًا
أدبي –بخاصة في العصور الحديثة-
متأثر ً
في نزعة مف النزعات الفمسفية ،ثـ االستجابة إلى حاجات المجتمع " 3فالمرجعية األولى ألي تيار فكري،
ٍ
غالبا ،وال يمكف إنكار ىذا التأثير ،لقوة سطوتو عمى األدب
يتأثر بو األدب والفف
بشكؿ عاـ ،ىي الفمسفة ً
وباقي أشكاؿ الفنوف والعموـ.

الرواية والفمسفة9
أما عف الراوية باعتبارىا مف أبرز معالـ األدب ،وباعتبارىا موضوع الرسالة قيد الد ارسة ،فال بد مف

التعرض ليا ولعالقتيا بالفمسفة" ،إف الرواية أوؿ ما تيتـ ،تيتـ بالحياة وبالرجاؿ والنساء وعالقاتيـ ،واألفكار
والعواطؼ واالنفعاالت والدوافع التي تحكميا وتسيطر عمييا بأفراحيـ وأحزانيـ  ...فإف التحميؿ الدقيؽ يدلنا

عمى ما لمروائي مف نظرات إلى الحياة ميما كانت نظريتو تافية ،كما تدلنا عمى فمسفتو في الحياة .والفرؽ
بيف روائي وروائي ،ىو الفرؽ بيف فمسفة جديدة عميقة وفمسفة تافية ،والروائيوف العظاـ يمتازوف بفكرة الحياة"

4

بروز بالنسبة لباقي
تأثر بالفمسفة ،والعالقة بينو وبيف الفمسفة أكثر ًا
وربما إف الرواية ىي الفف األدبي األكثر ًا
ٍ
باحتماؿ أكبر منو في غيرىا مف الفنوف القصيرة ،بؿ و"أصبحت
عما يريد
الفنوف األدبية ،فالروائي يعبر ّ
الرواية بنية ثقافية متعددة المعارؼ ،وبانوراما حقيقية تمدنا بحقوؿ ابستمولوجية معرفية في االقتصاد والسياسة
واالجتماع والفمسفة والفف المباح والمحرـ" 5وال أدؿ عمى ذلؾ القوؿ مف روايات غازي القصيبي ال سيما

الروايات موضوع الدراسة.

"ال أصعب مف أف ننظر إلى الكتابة السردية بعيداً عف التفكير الفمسفي ،ألف لكؿ رواية ولكؿ مشروع

6
قصصي فمسفتو الخاصة التي يتحدد مف خالليا خط سير الكاتب ورؤيتو لموجود ولألشياء" وىذا ٌ
أمر واقعٌ

محمدالعجمً،القراءةالفلسفٌةتجربةوتحدٌات،ورقةعملقُدمتفًاحتفالجمعٌةالكتابواألدباءفًالٌومالعالمًللفلسفة،كلٌةاآلداب،جامعة
السلطانقابوس .http://www.alfalq.com/?p=8893،
2
استجواباتغازيالقصٌبً،ص.104
3
محمدغنٌمًهالل،النقداألدبًالحدٌث،نهضةمصرللطباعةوالنشروالتوزٌع،مدٌنةالسادسمنأكتوبر،د.ط،1997،ص.328
4
النقداألدبً،ص.116-115
5
كرٌمةغٌتري،تداخلاألنواعاألدبٌةفًالرواٌةالعربٌةالمعاصرة"قراءةفًنماذج"،أطروحةدكتوراه،كلٌةاآلدابواللغات،جامعةأبًبكر
بلقاٌد،الجزائر،تلمسان،2017،ص.59
6
سامًجرٌدي،تقاطعأممنافسة!!ارتباطالرواٌةبالفلسفة،صحٌفةالرٌاض،عدد،2007-10-4،14346:
.http://www.alriyadh.com/284337
1
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في رؤية المتمقي لمرواية ،فإذا أراد المتمقي أف ُيعمؿ الفكر فيما يق أر مف روايات ،خاصة كروايات القصيبي
التي بيف أيدينا ،فإف عميو أف يجنح إلى فمسفة الروائي؛ لكي يستطيع أف يفيـ المحيط الذي وضعو فيو

الكاتب.

إ ًذا ال خالؼ عمى أف عالقة جيدة لمف ِ
مسفة مع الرواية ،ولكف ما الغرض مف ىذه العالقة ،ولماذا تتـ

فمسفة األدب ،وتأديب الفمسفة؟ ىؿ الغرض مف ذلؾ ىو ما أراده الباحث ديفيد فوستر واالس؟ "إف الغرض

مف الرواية الفمسفية ال يكمف في جعؿ الموضوعات الفمسفية المجردة متاحة لمقارئ العادي عبر تبسيط مخ ّؿ
باألفكار بؿ أف الغرض األساسي منيا ىو في إشباع الجوع المفاىيمي لمقارئ ودفعو بالنتيجة إلى قراءة

النصوص الفمسفية ذاتيا" 1يبدو أف ديفيد قد جرب النتيجة بنفسو "وقد اعترؼ واالس أف عممو الروائي األوؿ

(مكنسة النظاـ  ) The Broom of the Systemالمنشور عاـ  1987كاف خيبة كبيرة و فشالً ذريعاً في
محاولتو دفع الجميور لقراءة أعماؿ ( لودفيغ فيتغف شتايف)"2إ ًذا فما ىو اليدؼ؟! اليدؼ :معالجة الواقع.

"يدعي
أساسا ،وىدؼ األدب ،وىدؼ العموـ االجتماعية ،والنفسية ،واإلنسانية
الذي ىو ىدؼ الفمسفة
عموماّ ،
ً
ً
أحيانا أخرى،
أحيانا ،وغامضة في صياغاتيا
الفيمسوؼ ،بمغتو التجريدية ،التي تبدو صارمة في عقالنيتيا
ً
ً
اإلحاطة بكثير مف مستويات التفكير سواء كانت عممية أو أدبية .ويمكف لألديب ذاتو أف يقوؿ إف حدود المغة

المنطقية ال تسمح بترجمة نبضات ،وأشواؽ ،وكشوفات تخترؽ العقؿ ،وتتجاوز صرامة القياس .ومف ثـ ال

ترقى ا لحقيقة التي يبمغيا الفيمسوؼ إلى مستوى قدرة المتخيؿ األدبي عمى اكتناه الغامض بواسطة المجازات

واالستعارات 3".وطالما أف الفمسفةَ ىي الطريؽ األكثر قدرةً عمى التعبير عف الواقع المتأزـ الذي يعيشو
اإلنساف في العصور المختمفة ال سيما المتأخرة منيا ،فال بد لممفكريف واألدباء أف يمتجئوا إلييا ،وطالما أف
اص يتسـ بمغتو التجريدية الصعبة الجافة ،كاف البد مف ٍ
الفمسفة ىي خطاب خو ٍ
سبيؿ أقرب إلى عقؿ المتمقي

المراد.
الجمعي ،فكانت الروايةُ ىي السبيؿ األمثؿ إلى ذلؾ ُ
النقد والفمسفة9
جدا ،تنبع مف أساس الفمسفة التي تعددت صالتيا،
ىؿ لمنقد عالقةٌ بالفمسفة؟ تساؤ ٌؿ إجابتو بديييةٌ ً
لتكوف إحدى تمؾ الصالت البارزة ىي الصمةُ مع النقد ،فػ"النقد لو اتصا ٌؿ وثيؽ بالفمسفة" 4ألنو يبحث عف
الحقيقة وكذلؾ تفعؿ الفمسفة" .فإذا كانت الفمسفة تسعى إلى اكتشاؼ الحقيقة ،مف خالؿ التساؤؿ ،والبحث عف

العمؿ األولى ،فالنقد كذلؾ ،بصيغة مف الصيغ ،فمسفة تسعى إلى وضع العمؿ األدبي في مجاؿ البحث

والتعميؿ .إف النقد فمسفة ،ما داـ يستند إلى السؤاؿ" 5فاألمر أصبح أكثر مف كونو صمةً فحسب ،بؿ يمكف أف

عمما فمسفيِّا في حد ذاتو" .لـ َي ْسمـ الفكر النقدي مف النقد؛ فيو متورط في مستويات الفمسفة
يكوف النقد ً
1

الفلسفةفًالرواٌة .
2
الفلسفةفًالرواٌة.
3
فًالنقدالفلسفًالمعاصر"مصادرهالغربٌةوتجلٌاتهالعربٌة"،ص .206
4
النقداألدبً،ص.14
5
رشٌدطلبً،النقداألدبًوالفلسفة..الحدودالوهمٌةوالعلومالحقٌقٌة،صحٌفةعكاظ،د.ع،2016-1-1،
.https://www.okaz.com.sa/article/1036229
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أساسا مف أسس الفكر العصري" 1ألف النقد سؤاؿ في حقيقة ذاتو ،و"قد أسيمت
الحديثة كميا ،بؿ ويمثؿ
ً
الفمسفة والعموـ اإلنسانية والفف في التأسيس المتجدد لمسؤاؿ ،وفي بمورة تصورات نقدية لمذات ،والعالـ،
دائما مف حيث ىو يقترح عمى الفكر اإلنساني
ًا
والمجتمع ،والسياسة ،واألخالؽ .ومنحت الفكر النقدي
حضور ً
2
أيضا" .اتخذت النقدية ()Criticisme
انفتاحات في منتيى الكثافة والغنى ".وقد اُتخذ النقد كأداة فمسفية ً
اتجاىا في الفمسفة الغربية ،مف النقد أداة إجرائية رئيسية في النظر والتفكير 3".إ ًذا ،وفي كؿ األحواؿ
باعتبارىا
ً
ِ
ىناؾ عالقةٌ وثيقة ِ
بالفمسفة ،اختمفت ىذه العالقة في مدى قربيا وبعدىا مف الفمسفة ،فتارة كانت تمثؿ
لمنقد

ارتباطًا وثيقًا ،وأخرى كاف ك ٌؿ مف النقد والفمسفة عمى ذات الخط ،وفي بعض األحياف كاف النقد أداةً لمفمسفة،
صحيحا.
وال يعتقد الباحث أف ىناؾ ما يمنع مف أف يكوف العكس
ً
الفمسفة والنقد الروائي9

صد ىنا مف النقد الروائي ما يجريو الناقد عمى الرواية مف در ٍ
ٍ
وتحميؿ واكتشاؼ ،بؿ ما
اسة
ال يقُ ُ
تتضمنو الروايةُ ذاتيا مف ٍ
نقد لشتى المجاالت في الحياة ،عمى اعتبار أف الدراسة تختص بتجميات النقد في

روايات القصيبي.

لقد " جعؿ بعض المفكريف والنقاد الفالسفة مف المتف الروائي متنا ألسئمتيـ بحيث انطمقوا يطرحوف

نظرياتيـ وأفكارىـ حوؿ األنا والزمف واليوية" 4وذلؾ بطريقتيف "األولى أف يعمؿ عمؿ المؤلؼ المسرحي فيفسر

الحياة بعرضيا فقط ،والطريقة الثانية أف يشرح فمسفتو بذكر الوقائع ومناقشة األشخاص ،فيتكمـ عف المسائؿ

الخمقية التي تعرض ألشخاص 5".ولعؿ القصيبي كاف أقرب لمطريقة الثانية في مختمؼ رواياتو ،وقد توفرت

في تمؾ الروايات جميع العناصر النثرية لمرواية" .فالتصميـ واألشخاص والحوار ،وزمف الحوادث ومكانيا

واألسموب والفمسفة الصريحة ،أو الضمنية عف الحياة ،ىذه كميا العناصر الرئيسية لمرواية النثرية" 6فنالحظ

أف األستاذ أحمد أميف قد َّ
عد الفمسفة مف العناصر الرئيسية لمرواية ،وبطبيعة الحاؿ فإف تمؾ الفمسفة ستتحقؽ
مف خالؿ السرد الذي سيحتوي العديد مف المسائؿ الفمسفية" .كالطقوس السحرية والمعتقدات الدينية وعوالـ

الجنوح الصوفي ،المتصمة بقضايا البحث في األسرار والتأمالت والغيب ىذه كميا تدخؿ في السرد الفمسفي"،7
وليس ذلؾ فحسب ،فمكي يمكف أف يتـ الحكـ عمى رو ٍ
يتوفر إضافةً إلى ذلؾ
اية ما ،أنيا فمسفية ،يجب أف
َ
السرد الفمسفي ،العديد مف الصفات في عناصرىا األساسية" .شخوص الرواية المحتوية عمى جوانب فمسفية أو
فكرية خاصة ليست مجرد شخوص عادية ،ومجريات أحداث الرواية ليست مجرد أحداث عادية أو عابرة،

آثار ولمسات الفيمسوؼ والمفكر،
ولكف في كثير مف األحياف تحوي بيف طياتيا وداخؿ أعماؽ شخصياتيا ًا
1

فًالنقدالفلسفًالمعاصر"مصادرهالغربٌةوتجلٌاتهالعربٌة"،ص.7
2
فًالنقدالفلسفًالمعاصر"مصادرهالغربٌةوتجلٌاتهالعربٌة"،ص .10
3
فًالنقدالفلسفًالمعاصر"مصادرهالغربٌةوتجلٌاتهالعربٌة"،ص.17
4
تقاطعأممنافسة!!
5
النقداألدبً،ص.116
6
المرجعالسابق،ص.106
7
تقاطعأممنافسة!!
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ومف خالؿ ىذه الشخوص اإلبداعية تمكف كثير مف الفالسفة والمفكريف مف تكريس جؿ أفكارىـ وفمسفاتيـ

المتعمقة بالحياة والكوف والطبيعة وعالـ ما وراء الطبيعة  1.وىذا الوصؼ ينطبؽ عمى رواية العصفورية

ٍ
مكاف بالفمسفية" .ولـ يكف العرب أقؿ شأناً مف األوروبييف في تقديـ الروايات
لمقصيبي ،إذ ُوصفت في غير
الفمسفية ،ولعؿ رواية العصفورية التي كتبيا األديب غازي القصيبي تمثّؿ رؤية فمسفية عميقة ،فالرواية التي
تقع أحداثيا في مستشفى األمراض النفسية كانت غنية باألحالـ واألوىاـ واْلالـ ،بؿ إف الكاتب قدـ فييا

رؤي تو الفمسفية في الكثير مف األمور السياسية واالقتصادية ،فقد كانت الشخصية األساسية لرجؿ مجنوف
وليس عمى المجنوف حرج ،فضالً عف ما يممكو الكاتب مف موسوعة معرفية ىائمة قدميا في استطراداتو،
بطريقة لـ تؤثر عمى أسموبو الساخر الفكاىي 2" .ولـ يقؼ الوصؼ الفمسفي فقط عمى رواية العصفورية
لمقصيبي فقط ،بؿ تعداه لباقي مصنفاتو" .ال يغفؿ أي قارئ ألي كتاب لغازي القصيبي وجود فمسفة أو حكمة

متضمنة في كتبو ،وعمى الرغـ مف ذلؾ تجد ىذه الحكمة والفمسفة قبوالً لدى القراء ال لشيء ولكف ألنيا تنتيج
نيج التجربة التي تفرز الحكمة ال الحكمة التي تؤثر عمى التجربة" 3وقد اعتبرىا كبار النقاد العرب كالغذامي

رواية محيرة "رواية العصفورية ىي مف الروايات المحيرة ،ولذلؾ وصفتيا أنيا رواية ما بعد الحداثة ،ألنيا

رواية متجاوزة لكؿ شروط القيد النصي ،ومنفجرة مف داخميا" ،4فقد تضمنت مختمؼ المعارؼ وشتى األفكار،
الساحة الرو ِ
ِ
ٍ
سردية فر ٍ
ٍ
ائية لدرجة الحيرة ،طاؼ راوييا بالعوالـ المختمفة،
وجديدة عمى
يدة مف نوعيا،
بطريقة
عوالـ ما وراء المعمومة ،وما وراء المعرفة ،حيث الفضاء والجف واألرواح ،طوؼ صاحبيا عمى الطر ٍ
يقة
ّ
ِ
دبج مختمؼ العوالـ
المعرية الفمسفية ،عوالـ الميتافيزيقا ،وعوالـ الواقع كذلؾ ،فالتقى األدباء والشعراءّ ،
السياسية واإلدارية واالجتماعية والنفسية والفمسفية في ٍ
ائي موسوعي فريد .لقد مأل القصيبي أيدينا
قالب رو ٍ

وعمما ،وفمسفة ،وارتحؿ إلى أمريكا وأوروبا وغيرىما وعاش فييما ،فيو عندما ينتقؿ بأدبائو في رحمتو
أدبا،
ً
ً
األرضية الباريسية ،يذكر التفاصيؿ حيث الشوارع والمقاعد ،والمقاىي ومختمؼ األماكف ،ولـ يكف يتحصؿ
ِ
المعاينة والمشاركة.
عمى معرفتو بتمؾ المدف مف خالؿ الكتب فقط ،بؿ مف خالؿ

1

محمدالسعد،تؤدٌبالفلسفةأوالرواٌةالفلسفٌة،جرٌدةالحٌاة،2014-10-28،
http://www.alhayat.com/article/819001/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9 .%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9
2
عادلالدوسري،الرواٌةالفلسفٌة،صحٌفةالجزٌرة .http://www.al-jazirah.com/2016/20160123/cu15.htm،2016-1-23،
3
محمدرشوان،لماذاٌعدالقصٌبًمنأهمأدباءالعصرالحدٌث؟،موقعلماذاااللكترونً،2017-11-15،
https://www.limaza.com/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A./%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%8A
4
الرواٌةالسعودٌةحواراتوأسئلةوإشكاالت،ص .29
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نماذج فمسفي ٌة في روايات القصيبي9
ٌ
لقد تميز القصيبي في تناولو لقضاياه المتعددة في رواياتو ،بأف جعؿ طريقة تناولو مختمفة عف
ٍ
مختمفة لألشياء ،واألمثمة عمى ذلؾ كثيرةٌ في رواياتو.
السائد ،جعميا طريقةً فمسفيةً بنظ ٍرة
فمسفة الحب9

ٍ
عبر راوي العصفورية عف الحب بطر ٍ
بشكؿ عاـ معناه" .استعدادؾ أف تعطي مف
ؽ متعددة ،فالحب
ّ
1
ٍ
لشخص ما ،فإنؾ قد بمغت
تحبّ مفتاح شقّتؾ" يبدو أف الراوي يريد أف يقرر أنؾ إف أعطيت مفتاح شقتؾ
معو مرحمةً كبيرةً مف الثقة ،فال تخشى أف يعتدى عمى ما تممؾ ،وال أف يرى شيئا يسوؤؾ رؤية غيرؾ لو ،أو
تحاذر مف أف يكشؼ سرؾ ،فأنت طالما أعطيتو مفتاح شقتؾ ،فقد فتحت لو الباب عمى مصراعيو في عالقتو

الدييا .لـ
الحر! "أخبرتْني أنيا ستقضي اليوـ التالي مع و ْ
معؾ .أما الحب بيف المرأة والرجؿ فذلؾ ىو الحب ّ
تستأذني .أخبرتني .ىؿ الحب يعني أنؾ لست في حاجة إلى استئذاف؟ بالتأكيد! لـ يكف بيننا تممؾ أو
امتالؾ 2".وال ينبني ذلؾ الحب الحر إال عمى الثقة ،فتذىب أيف تريد ومتى تريد ،دوف تحقيقات و ٍ
أسئمة كؿ
حيف ،ودوف طمب ٍ
األمر ألف يتـ تشبيو الحب بالسجف
أحيانا يصؿ
إذف وكأنؾ تعمؿ في دائ ٍرة حكومية! و ً
ُ
حب مف جانب واحد
بسبب كثرة التساؤالت والشكوؾ! أما الحب
ُ
حب الطرؼ الواحد" .الُ ّ
الخالد بالنسبة لو ،فيو ُ

الحب منافسات ،وال مشاحنات،
حب ،ورّبما كاف أخمدىا .والسبب؟ السبب ّأنو ال توجد في ىذا
ّ
أعنؼ أنواع الُ ّ
الحب مف جانب واحد ىو الحب
وال مشاجرات ،وال إمكانية لمفتور ،وال احتماؿ لمممؿ ،وال أمؿ في الفراؽ.
ّ
ٍ
موطف آخر توصيفو لمحب الخالد
حب في شكمو البريء األصمي" 3ويكمؿ في
باراكسالنس ،الحب النموذج ،الُ ّ
مدمر .منعش .كؿ المتناقضات في شعور
البريء" .مذاؽ الحب مف طرؼ واحد مذاؽ عجيب .حموّ .
مرّ .
واحد .ال تستطيع أف تبقى وال تستطيع أف ترحؿ .ال تستطيع أف تنسى .وال تريد أف تتذكر .ال تريد أف تفرض

أياما غريبة" والحقيقة أف ىذا الوصؼ المميء بالمتناقضات ىو
نفسؾ .وتعجز عف إنكار ما في نفسؾ .كانت ً
حاؿ خالؿ حبو ٍ
الغريب والعجيب! وكأف الراوي يريد أف يقوؿ :إنو ال يثبت عمى ٍ
لفتاة مف طرفو فقط ،يبيف
ّ
الحالة الغريبة التي ىو عمييا ،خالؿ وطأة المشاعر التي تعصؼ بو مف كؿ اتجاه ،لدرجة أنو ال يستطيع أف

يصؼ ما ىو عميو مف شعور ،ىو يخمّ ُد ذلؾ الحب ،ويمجده ،ثـ يستعصي عميو تفسيره وتأويمو ،ولكف ذلؾ

مؤداه كمو :أف التممؾ قات ٌؿ لمحب فإف تممؾ اإلنساف ما يريد أصابو الفتور ،وخمدت ثورتو.

فسرىـ...
يبيف عالقةً أخرى مف عالقات الحب ،بيف األب وأبنائو" .أتى الزماف بنوه في شيبتو * ّ
وأتيناه عمى اليَ َرـ" حقيقة األمر ،أف األب اليَ ِرْـ ُيدلّؿ أبناءه أكثر مما يدلميـ األب الشاب .كيؼ دخمنا في ىذه

المتاىات؟" 4وفي ذلؾ التفسير يستند لشعر المتنبي ،ليقوؿ إف األب كبير السف ،يدلؿ أبناءه أكثر مف

األصغر ِّ
أمر يجب أف يكوف ،لحالتيف إما أف يكوف األب اليَ ِرـ قد تأخر وزوجو في اإلنجاب،
سنا ،وذلؾ ٌ

1

العصفورٌة،ص.62
2
العصفورٌة،ص.73
3
العصفورٌة،ص.137
4
العصفورٌة،ص.149
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وتدليال ليـ ،والتدليؿ بطيعة الحاؿ مف مقتضيات الحب ،واما أف يكوف لألب
فيصبح أشد شوقًا ،وأكثر رقةً
ً
ِ
ٍ
أبناء كبار ،ولكنو َّ
بشكؿ
تعاممو مع أبنائو
رؽ طبعو مع طوؿ السنيف وتقادـ العمر ،فانعكس ذلؾ عمى
اليَ ِرـ ً
ٍ
بشكؿ خاص.
عاـ واألطفاؿ منيـ
أساسا ،قائـ عمى الذكريات .بدليؿ أف
ب الوطف،
ولحب الوطف عند الروائي
ٌ
"ح ّ
مكاف في فمسفتوُ .
ً
يحبوف أوطانيـ.
فاقدي الذاكرة ال ّ
َّ
الشباب ىنالكا.
قضاىا
أوطاف الرجاؿ إلييـ *
"وحبب
مآرب ّ
ُ
ُ
َ
1
إذا ذكروا أوطانيـ َّ
فحنوا لذلكا""
ذكرتُّيـ * ُعيود الصبا فيياّ ..

ٍ
لشعر في تبياف فمسفتو مرةً أخرى ،وىو شعر ابف الرومي ،وتفسير تمؾ الفمسفة تجده في رواية
يستند
سبعة-" .ما ىو الوطف؟ ىؿ ىو ىذا البحر؟ الشاطئ الالزوردي أجمؿ مف ىذا الساحؿ بكثير .ىؿ ىو تمؾ
أرضا – .ما ىو الوطف إذف؟  -الوطف ىو رغيؼ الخبز
الجباؿ؟ الجباؿ السويسرية أكثر روعة .الوطف ليس ً
والسقؼ والشعور باالنتماء والدؼء واإلحساس بالكرامة .ىنا ال يتحقؽ شيء مف ىذا إال عبر العشيرة 2".فيذا
الحوار يدور بيف الصحفية جمنار وريموف أبو شوكة ،الوزير ورئيس الحزب السياسي في عربستاف  ،xحوؿ

ماىية الوطف ،فيو يبيف ما معناه ،إنو إف استندنا إلى التضاريس مف أجؿ تعريؼ الوطف ،ففي الكثير مف

ٍ
أرضا ،وانما ىو
بمداف العالـ ،ما ىو أجمؿ
بكثير مف ىذه التضاريس ،ليصؿ في النياية إلى أف الوطف ليس ً
الشعور بالسكينة واألماف واالنتماء والدؼء واالستقرار ،وفي ٍ
بالد كعربستاف- ،عربستاف كما يوضح الروائي
ٍ
ِ
غياب
الوطف يتحد مع العشيرة "الطائفة" التي فييا القوة والمنعة ،في ظؿ
ىي كؿ دولة عربية -فإف مفيوـ
البالد العر ِ
ِ
بية مجتمعات مدنية حقيقية ،تتوفر فييا الفرص بالتساوي.
لمكثير مف المسوغات التي تجعؿ مف
ٍ
مكاف مف ىذه األرض تتوفر لإلنساف الصحبة ،والعائمة والقوة والمنعة والحماية ،سواء
وىذا يعني أنو في أي

سيذكر بأياـ الصبا
عبر مف حولو مف الناس أو مف خالؿ القانوف والدولة ،فإف ذلؾ المكاف ىو الوطف ،الذي
ُ
طيبا ،وال
طيبا وال
غذاء ً
يوما ً
ً
الجميمة كما أراد ابف الرومي والبروفسور ،فما جدوى الوطف وىو لـ يوفر لؾ ً
سالما؟! وال شيء إ ًذا يمنع مف تركو لمنجاة بالحياة الباقية لإلنساف وىدفو فييا ،واال لما ترؾ الرسوؿ
أمنا وال
ً
ً
صمى اهلل عميو وسمـ ،أحب البالد إليو ،ولَما قاـ اإلسالـ في أساسو عمى اليجرتيف ،ليعود الرسوؿ لميجره
الذي آواه ونصره حتى بعد الفتح ،ويكوف مماتو فيو ومدفنو فيو ،فال غربةً في ىذه الحياة سوى غر ِ
ِ
النفس ال
بة

ُغربة األوطاف.

فمسفة السعادة9

قدر مف األىمية ،فتتبعيا عند الفالسفة وغيرىـ ،ألجؿ
لقد أولى بروفسور العصفورية ىذه القضية ًا
الوصوؿ إلى ماىيتيا" .وضعت لنفسي اليدؼ ووقعت في حيرة .ما ىي السعادة؟! حاوؿ كؿ الفالسفة وكؿ

الشع ارء وكؿ األدباء اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ولـ يوفؽ أحد ،حسب عممي المحدود ،باستثناء أصدقائي
1

العصفورٌة،ص.172
2
سبعة،ص .320
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وأصدقائؾ األمريكاف .وأبو حسيد أدلى بدلوه بيف الدالء .ع از السعادة في أكثر مف قصيدة إلى البالدة" .يخمو
ٍ
ٍ
غافؿ"" .ذو العقؿ يشقى في النعيـ بعقمو" .ولكف إياؾ
لجاىؿ أو
اليـ أخالىـ مف الفطف"" .تصفو الحياة
مف ّ
أف تصدؽ كؿ ما يقولو أبو حسيد .لو كاف صادقًا في نظرية البالدة لما قاؿ" :لوال العقوؿ لكاف أدنى ضيغـ
ٍ
شرؼ مف اإلنساف"" 1فيا ىو البروفسور يعارض أكثر مف أحب مف الشعراء عمى اإلطالؽ
* أدنى إلى
ِ
ِ
الجيالة وعدـ فيـ اإلنساف يدور
البالىة و
"المتنبي" في فمسفتو لمسعادة ،إذ يرى المتنبي أف السعادة في البالدة و
مف حولو ،لكف الراوي ينقض رؤية المتنبي مف خالؿ شعر المتنبي نفسو ،فيو يقوؿ ما معناه :أنو لوال العقوؿ

التي حبا اهلل بيا البشر لكاف أدنى حيو ٍ
عضاض ىو أقرب لمشرؼ مف اإلنساف ،وصدؽ في ذلؾ فاهلل
اف ّ
كرمنا بني آدـ} 2ومف أكثر األشياء التمييزية لدى اإلنساف عف الضياغـ ىو العقؿ ،إ ًذا فالسعادة
يقوؿ{ :ولقد ّ
ال تكمف في فقداف تمؾ النعمة التي ال تقدر بثمف.

ويمضي الراوي يتتبع آثار مف أدلوا بدالئيـ في قضية السعادة مف الفالسفة إلى الشعراء ،حتى

القساوسة" ،3ىناؾ عشرات النظريات ،يا نطاسي ،السعادة بنت اإليماف .السعادة بنت الشؾ .وىذه نظرية

4

يعبر عنيا بيذا الوضوح .السعادة بنت الشجاعة .السعادة بنت المعرفة " ...
صديقي طو حسيف واف كاف لـ ّ
ليصؿ البروفسور في النياية إلى قناعتو حوؿ السعادة بعد رحمة بحثو الطويمة عنيا" .اسمح لي اْلف ،أف
ِ
ئيسييف .القسـ
سميف ر ْ
أنيي فمسفتي المتواضعة عف السعادة .يمكف تصنيؼ كؿ نظريات السعادة ضمف ق ْ
األوؿ يذىب إلى أف السعادة تعني قير المذة وكبت الرغبات .تستطيع أف تعتبر ىذا المذىب مدرسة المف ّكريف
القدامى .أما القسـ الثاني فيذىب ،عمى العكس ،إلى أف السعادة ىي ممارسة المذة واشباع الرغبات .وىذا ىو

قررت
مذىب المف ّكريف المحدثيف في القرنيف األخيريف .ىناؾ استثناءات ولكنيا ال
ّ
تستحؽ الذكر .عندما ّ
كبير مف االىتماـ وانتييت إلى أف خير األمور الوسط .ال إفراط وال
طا ًا
مطاردة السعادة أوليت الموضوع قس ً
تفريط .ال بوىيمية وال رىبانية 5".تمؾ كانت فمسفة القصيبي خمؼ قناعو الموسوعي البروفسور ،في رواية

إطالؽ
كبت لمّذات والرغبات ،وال
العصفورية ،حوؿ فمسفة السعادة ،الوسطية،
ُ
ٌ
حيث ال إف ارطٌ وال تفريط ،ال ٌ
ليا ،بؿ إعطاء الروح نصيبيا مف اإليماف والسكينة إلى جنب اهلل ،مع عدـ نسياف نصيبيا مف المتعة والحب
والحياة والسرور واليناء.

فمسفات في الدين9
ٌ
والحقيقة ىي ليست فمسفات ،بؿ قناعات ومسممات في بعض أحواليا ،ولكف وقع ذلؾ العنواف في
لمرد عمى المتفمسفيف
باب الفمسفة ،ألف اإلشارات السريعة التي سيشير إلييا الباحث ،قد جاءت في مجمميا ّ
والمتكمميف في الديف.
1
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فيو يبدأ بالحديث عف المعتزلة بسؤالو الطبيب النفسي عنيـ" :ىؿ تعرؼ المعتزلة؟  -قرأت عنيـ
رواد المدرسة العقمية .وىذا اسـ مضمّؿ بعض الشيء
كثيرا.
ً
ً
أحيانا ّ
قميالّ – .
أما أنا فقرأت عنيـ ً
يسمونيـ ّ
رواد حرية اإلرادة .وىذا بدوره اسـ مضمؿ بعض الشيء.
فاْلخروف ليسوا مف المجانيف  ...و ً
أحيانا ّ
يسمونيـ ّ
عندما وصموا إلى السمطة فرضوا آراءىـ عمى الناس بالعنؼ .أيف ذىبت حرية اإلرادة؟ طارت الحرية مف

1
الشباؾ عندما دخمت السمطة مف الباب  ...تحولت المدرسة العقمية إلى مدرسة قمعية"  .فيو يبدأ مباشرةً
مسميات ،ويحاوؿ أف ينصفيـ بعد ذلؾ "المعتزلة
بالنقد لتمؾ الفرقة الكالمية ،والتفنيد لما يطمقوه عمييـ مف ّ

كانوا فرقة مف فرؽ المسمميف .لـ يكونوا مالئكة كما يرى أنصارىـ ،وال كانوا شياطيف كما يرى خصوميـ.

2
طا فييـ ،وأنيـ في النياية مف المسمميف،
شطّوا ،وقادىـ الشطط إلى مواقؼ خاطئة" فالراوي يقؼ موقفًا وس ً
لكف الصواب جانبيـ في بعض أمورىـ" .شطّوا في مسألة العدؿ فأرادوا أف يطبقوا عمى الخالؽ معايير

المخموؽ .قالوا إف العدؿ يوجب عمى اهلل سبحانو وتعالى أف يعذب مرتكبي الكبائر الذيف يموتوف قبؿ التوبة.

أحدا مف أىؿ القبمة .خذ
جدا! يكاد يصؿ إلى الكفر .لوال ّأنني ال أكفّر ً
وىذا كالـ منكر ،يا دكتور .منكر ً
عذب َّ
موضوع الذنوب .الخالؽ يعرؼ عنو ما ال يعرفو المخموقوف .إذا عفا عفا بعدؿ واذا َّ
عذب بعدؿ "يغفر

عدال لما دخموا في ىذه
لمف يشاء ويع ّذب مف يشاء"  ...لو أنيـ آمنوا أف عدؿ اهلل يعني أف تكوف كؿ أعمالو ً
ٍ
وبساطة في
وجروا خمفيـ الفكر اإلسالمي 3".يتناوؿ الراوي ىذه القضية بكؿ وضو ٍح في الرؤية،
المتاىاتّ ،
ٍ
ووسطية في الحكـ ،فما عمى أولئؾ المعتزلة وغيرىـ فيما أفرده اهلل لنفسو ،وىو مصير العباد في
الطرح،

4

عبادؾ واف تغفر ليـ فإنؾ أنت العزيز الحكيـ}
تعذبيـ فإنيـ ُ
الحساب والعقاب ،وىو القائؿ ج ّؿ في عال{ :إف ّ
ٍ
شيء
إيمانا ال يخالطو الشؾ والريبة ،سمّـ بمراد اهلل مف آياتو ،وليس مف المنطؽ في
فمف آمف باهلل وصفاتو ً
ٍ
شيء في الديف والتفسير والتأويؿ ،فإف مقتضى اإليماف باهلل ،يوصمنا في بعض النقاط إلى
أف أصؿ لكؿ

ٍ
ٍ
ومبيمات ال يدركيا العقؿ البشري وال يممؾ ليا إجابة ،ومف مقتضى اإليماف باهلل أف نسمّْ َـ بما أنزؿ
متاىات
ِ
مؤمنا ،إف أراد
اإلنساف
رسولو عمى مرادىما فيما عجزنا عف فيمو وتأويمو ،واال فما فائدة كوف
اهلل عمى
مسمما ً
ُ
ً
ٍ
أف ي ِ
شيء لممنطؽ ،فأيف اإليماف وأيف التسميـ بالغيبيات؟ واف كاف األمر كما أراده المتكمموف
خض َع كؿ
ُ
ٍ
والمتفمسفوف بالديفَّ ،
شيء يمكف إخضاعو لممنطؽ وعمـ الكالـ ،فتمؾ ىي المتاىات التي يتحدث عنيا
أف كؿ
البروفسور بحؽ ،ولف توصؿ اإلسالـ إال إلى مز ٍيد مف الشطط و ِ
الفرؽ والتي جاءت مف التفرؽ والتشظي
واضعاؼ جبية اإلسالـ.

ٍ
نقطة
ثـ يمضي في الحديث عف بعض الفرؽ األخرى ،وما شطّوا فيو مف أمر الديف ،5ويصؿ إلى
َّ

ٍ
جدلية تتعمؽ باألخالؽ وعالقتيا بالديف ،ليقرر أنو" :ال يوجد نظاـ أخالقي بمعزؿ عف الديف ،ال يمكف أف
أخالقيا 6".فيعترض الطبيب بدعوى أنو يمكف أف
متديًنا ،يمكف أف تدينني
توجد معايير أخالقية .عندما تصبح ّ
ً
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ممحدا ولكف أخالقو عالية ،فيرد البروفسور أف تمؾ لغة فرويد ،وما ىي إال كالـ فاضي ،ويبدأ
يكوف اإلنساف
ً
في توضيح المسألة" .كؿ الفالسفة الذيف حاولوا تطوير فمسفة أخالقية بمعزؿ عف الديف وقعوا في حيص

انتياء باألعماـ المنفعييف في ىذا القرف .أفالطوف غير المتديف
بيص  ...بدأً بالعـ أفالطوف اليوناني و ً
تبيف الخير كحقيقة
اضطر ،في نياية المطاؼ ،إلى إقحاـ اْللية في حكاية الخير والشر .زعـ أنو يمكف ّ
قائمة بذاتيا ،ولكنو أتى باْللية ،زيادة في االحتياط .والمنفعيوف في ىذا الزماف قالوا إف العمؿ األخالقي ىو

الذي يحقّؽ أكبر قدر مف السعادة ألكبر عدد ممكف مف الناس .يا سالـ! ىذا ىو العمؿ األخالقي ؟ ربما
أخالقيا ،إذا ارتضت
سببت إباحة الزنا مثؿ ىذه السعادة .أو إباحة المخدرات .بيذا المقياس ،يصبح كؿ شيء
ّ
ً
1
ٍ
بشكؿ منطقي ،فالخير واألخالؽ بالنسبة
األغمبية ".فيتفمسؼ البروفسور عمى المتفمسفيف لينقض ما يقولوف
لو ليست حقيقة قائمة بذاتيا وحسب ،وال األخالؽ ىي التي تحقؽ السعادة لمناس وذلؾ ّبيف في سرد الراوي وال
يحتاج لتفسير.
يستمر البروفسور بعد ذلؾ في ٍ
سرد طويؿ يطّوؼ بو عمى الفمسفات المتعددة ،وفالسفتيا المختمفيف،

ليصمـ عمى ما جاء بو م ف أنو ال أخالؽ بدوف ديف" .بدوف ديف ،يا حكيـ ،ال يمكف أف توجد أخالؽ .يمكف
ٍ
مناقشات جدلية فحسب.
أف توجد نظريات .ويمكف أف توجد مناقشات سوفسطائية 2".أي
أما عف عالقة الفمسفة بالديف ،فإجابتيا لدى فيمسوؼ سبعة" .أشكر لمسائؿ الكريـ غيرتو عمى الديف

أوجو عنايتو إل ى أف الفمسفة تعايشت مع الديف منذ آالؼ السنيف ولـ يقض أحد منيما عمى اْلخر .بعد ذلؾ
و ّ
عز وجؿ ،دالئؿ
أقوؿ لسيادتو إف كؿ الفالسفة المسمميف كانوا يستيدفوف إقامة أدلة عقمية عمى وجود اهلل ّ
تضاؼ إلى األدلة النقمية وال تعارضيا ،وفي ىذا المجاؿ يقوؿ الكندي إف الفمسفة "عمـ الحؽ األوؿ الذي ىو
عمة كؿ حؽ" .ونظرية ابف رشد بأكمميا قائمة عمى وجود "المحرؾ األزلي" .وفي المسيحية كاد الديف أف

نيائيا مع الفمسفة مع القديس سانت توماس األكويني والفالسفة المدرسييف" 3جاء ذلؾ الرد عمى
يندمج
ً
الدكتور األرناؤوط ،الذي حاوؿ إحراج الدكتور الفيمسوؼ جماؿ الديف عمى اليواء ،خالؿ البرنامج الذي تقدمو
ِ
الفمسفة مع الديف ،فكاف ال بد لمفيمسوؼ مف ٍ
مقنع واال سقط
جمنار ،في تساؤلو عف إثبات عدـ تعارض
رد ٍ
وسقطت الفمسفة لدى شر ٍ
يحة كبيرٍة مف العربستانييف ،فالبرنامج واسع االنتشار في عربستاف .أما عف الفمسفة

التي يقصدىا الدكتور جماؿ ،فيي التي توصؿ إلى الحؽ ،ألجؿ الحؽ ،وليس الفمسفة التي ينتيجيا المعتزلة
كما جاء أعاله.
فيمسوف سبعة9

لقد كثرت التجميات الفمسفية في روايات القصيبي ،ال سيما روايتو العصفورية ،مما ال مجاؿ فيو

لتناوليا في ىذا الحيز المحدود مف البحث ،فما يريد أف يوصمو الباحث ،ىو أف الفمسفة كغيرىا مف

1
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ٍ
يمر الباحث عف
المجاالت ،قد نالت نصيبيا مف النقد الروائي القصيبي .وذلؾ ال يعني بحاؿ مف األحواؿ أف َ
ٍ
عابر دوف ٍ
ٍ
كامؿ مف المشاىد السبعة التي تناوليا
مشيد
وقفة تبيف فمسفتو ،في
مرور ًا
ًا
فيمسوؼ رواية سبعة،
الروائي في روايتو.
يبدأ الراوي حديثو عف فمسفتو بقولو" :قاؿ مف قاؿ ،ذات يوـ ،ىازًئا" :أرى حولي أساتذة فمسفة
كثيريف ،وال أرى فمسفة"" 1وىذا معناه ،أف الموجوديف في الجامعات والمعاىد مف أساتذة الفمسفة ،ما ىـ إال
ناقميف لمفمسفة ،وليسوا بالفالسفة ،وأنو وحده الفيمسوؼ في أمة العرب" .وصمت فمسفتي إلى الغرب ،وأصبحت

تدرس في جامعات أمريكا وأوروبا باسـ "اكيم َكسسزـ" .2أستطيع أف أقوؿ ،بال تواضع كاذب ،اني الفيمسوؼ

3
الحقيقي الوحيد في األمة العربستانية كمّيا" فيو ينفي الفمسفة عف غيره ،واف ُوجدت فيي فمسفةٌ صوريةٌ
تدرس في جامعاتو.
شكمية ،وليس حقيقيةً كفمسفتو ،بدليؿ أنيا وصمت
َ
الغرب ،وأصبحت ّ

ويبدأ بسرد المبررات التي دعتو لمتفكير في إنشاء نظريتو الفمسفية والخروج بيا ،وذلؾ أثناء محاضرٍة

يتكوف مف مذىب يقوـ عمى أنقاض
لو يمقييا عمى طمبة الدبموـ" .لو استعرضتـ تاريخ الفمسفة لوجدتموه ّ
ليقدـ نظريتو مح ّؿ النظرية المقتولة .ىذه قصة الفمسفة منذ
مذىب ،فيمسوؼ يقتؿ فيمسوفًا –أعني يقتمو فكرًياّ -
والدتيا إلى ىذه المحظة .في المعرفة ،ىناؾ نظرية تقوؿ إف الوصوؿ إلى المعرفة أمر ممكف سواء باستخداـ
الطريقة البدىية أو التجريبية  4" ...يمضي الفيمسوؼ في استعراض تاريخ الفمسفة والمدارس الفمسفية
المختمفة ،بمسمياتيا وفالسفتيا ونظرياتيا ،لكي يصؿ بالمتمقي إلى نظريتو التي أنشأىا ويرتضييا" .في كؿ
العموـ يبني كؿ عالـ عمى ما اكتشفو أسالفو ،وتنمو العموـ بطريقة تدريجية تراكمية ،باستثناء الفمسفة .في

الفمسفة ال ينمو شيء ّإال بيدـ شيء .ىذا ما دعاني بعد التفكير والدراسة إلى الخروج بنظريتي التي ُعرفت
أي منيـ –فكرًيا -فيو يثبت
واشتيرت باسـ االنتقائية 5".فيو سيخالؼ الفالسفة كمّيـ ،ولف يضطر إلى قتؿ ٍ
جيودىـ" .يمكف تمخيص النظرية ببساطة شديدة ،كؿ الفالسفة عمى حؽ ،وكؿ الفالسفة عمى باطؿ (ضحؾ).

جدا ال يمكف أف تنقاد لنظرية واحدة .مف ىذا المنطمؽ ،حاولت أف
أساس النظرية أف المعرفة ظاىرة معقّدة ً
أنتقي مف كؿ فيمسوؼ جزًءا مف نظريتو دوف بقية األجزاء  ...كؿ فيمسوؼ لديو جزء محدود مف الصواب
وجزء غير محدود مف الخطأ .والطريقة العممية تقتضي األخذ بالجزء الصحيح وطرح الجزء اْلخر عمى أف

ٍ
مختصر لنظريتو ،يضحؾ الطالب ،ليس ضحؾ السخرية
يتـ ذلؾ عمى نحو منيجي 6"...عندما يبدأ بطرٍح

أبدا ،بؿ ضحؾ اإلعجاب واالىتماـ" ،استمع الطمبة والطالبات بانتباه عميؽ لـ تقطعو سوى الضحكات .في
ً
7
نياية المحاضرة ،جاء رد الفعؿ المعتاد كمما تكمّمت عف نظريتي ،التصفيؽ الحاد!" فيو يعتقد أنو ال يجب
أف نردـ الفمسفات القديمة ،بؿ يجب أف ُيؤخذ منيا الصواب ،وتجميعو في نظري ٍة واحدة ،والسؤاؿ الفمسفي
1
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الذي ينبني عمى تمؾ النظرية ،أف الصواب بالنسبة لمفيمسوؼ جماؿ ،ربما ىو ليس بصو ٍ
اب لغيره! إ ًذا فال
تزاؿ نظريتو تدور في فمؾ النظريات الفمسفية األولى.

خالؿ المقاء مع جمنار في برنامج المشاىير "عيوف العالـ عميؾ" انيالت االتصاالت بعشرات

المداخالت والتساؤالت الفمسفية ،التي أجاب عنيا الفيمسوؼ العربستاني جماؿ الديف ،بكؿ تمكف ،وقد كانت
ٍ
ٍ
عي الفيمسوؼ في اإلجابة عمييا ،1وتأويؿ صياغتيا
تمؾ التساؤالت في مجاالت فمسفية متنوعة ،ومتعددة ،لـ َي َ
ٍ
فيما يربو عمى العشرة صفحات ،في ح ٍ
فمسفية بحتة ،تُرضي السائؿ والجميور ،وجمنار الصعبة اإلقناع .بؿ
مة
ُ
ممتعا عمى خالؼ العادة في ذلؾ البرنامج الذي يخشاه جميع ضيوفو" .جمنار –دكتور
ويجعؿ ذلؾ األمر
ً
ٍ
ضيؼ ٍ
مثير
جماؿ! بودي أف نواصؿ ىذه الرحمة الفكرية الممتعة ّإال أف الوقت انتيى  ...والى المقاء مع

آخر 2".يتمقى الفيمسوؼ عشرات المكالمات التمفونية لتينئتو عمى نجاح مقابمتو ،لكف فكره ينحصر في تمؾ

مثير لدى أعظـ الجميالت إثارة؟ ىذه الفكرة ،في حد
المحظة بجمنار" .ضيؼ مثير آخر؟! إذف ،كنت ضيفًا ًا
ذاتيا ،كافية لجعمي أمشي عمى اليواء 3".عرض الراوي ذلؾ كمو ليثبت تمكنو مف الفمسفة ومداخميا ،وىذا
بدوره ينعكس بالقوؿ اإليجابي عمى الروائي الفيمسوؼ صاحب الثقافة الموسوعية.

في نياية سبعة ،توظؼ جمنار تمؾ النظرية في تأويميا لمواقع العربي" .فيمسوؼ العربستانييف األوحد،

تعبر ىذه الفمسفة ،بدقة مدىشة،
الذي أتى بما لـ تستطعو األوائؿ .نظرّية عربستانية فمسفية .االنتقائية! أال ّ
األمة التي تنتقي سياراتيا مف الياباف .ومرّبياتيا مف الفيمبيف .وحرسيا
عف وضع األمة العربستانية الحقيقي؟ ّ
وجالدييا مف إسرائيؿ .وأحذيتيا مف إيطاليا .وطغاتيا مف داخميا  4"...فأي أمة تمؾ التي ال
مف أمريكاّ .

شيئا مف صنعيا ،بؿ وتستورد كؿ
تتحكـ في مصائرىا ،ورزقيا مقدراتيا ،عالوةٌ عمى أنيا ال تأكؿ وال تمبس ً
ٍ
شيء مف غيرىا.
أي مف ّكر عربستاني
"األمة المنتقية .األمة االنتقائية .التي ّ
عبر فيمسوؼ باشا عف روحيا كما لـ يفعؿ ّ
يعبر عف أعمؽ
آخر .روحيا الحقيقية .المتوارية .التي يعجز حتّى الشعراء عف الوصوؿ إلييا  ...ألـ ّ
ٍ
توصيؼ لألمة العربية المستمبة،
أخير إلى
النزعات العربستانية؟ االنتقاء .الخيار السيؿ 5".لقد وصؿ الروائي ًا
ٍ
شيء لو عالقة بيـ ،إلرادة
عبر الفمسفة االنتقائية ،التي تبيف مشكمة العرب الحقيقية ،في أنيـ أخضعوا كؿ
ٍ
شيء آتاىـ اهلل إياه حتى قرآنيـ واسالميـ ،وتاريخيـ وحاضرىـ ،ومستقبؿ
غيرىـ وليس إلرادتيـ ،وعطّموا كؿ

ىونا بأعدائيـ ،وممتصي دمائيـ.
أبنائيـ ،وجعموه مر ً
ٍ
محطة مف التجميات النقدية في روايات القصيبي الرائدة في كثير مف المجاالت
كانت تمؾ آخر
أخير الفمسفة ،مما تـ تناولو
اإلنسانية والمعرفية ،حيث األدب والسياسة ،واإلدارة ،واالجتماع ،وعمـ النفس ،و ًا
في ىذه الرسالة.
1

سبعة،ص .89-78
2
سبعة،ص.89
3
سبعة،ص.89
4
سبعة،ص.330
5
سبعة،ص.331-330
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بع  -موضوع الدر ِ
اسة  -لغازي
ألؼ ومائتاف وثمانوف صفحة ،كانت تعداد صفحات الروايات األر ِ
ٌ
نموذجا ُيمثؿ
القصيبي" ،شقة الحرية" "العصفورية" "دنسكو" "سبعة" ،حيث اختيرت ىذه الروايات لتعطي
ً

أعماؿ الروائي أحسف تمثيؿ ،وذلؾ مف ضمف الكثير مف األعماؿ األدبية والروائية -عمى وجو الخصوص-

التي ألّفيا الروائي ،ليقع االختيار عمى تمؾ األعماؿ لبحثيا وتتبعيا بالدرس والتحميؿ ،إذ أنيا اشتممت عمى
أغمب المواضيع التي تناوليا الروائي في رواياتو ،لتكوف عينة شاممة تمكف الباحث مف خالليا مف الكشؼ

عف تجميات الخطاب النقدي المعرفي لمروائي مف خالؿ رواياتو.
ٍ
ٍ
ط حقيا مف االىتماـ الكافي
لقضية
لقد عرضت ىذه الدراسة
ىامة وبار ٍزة في روايات القصيبي ،لـ تع َ
في البحث والتنقيب ،وىي رؤيتو النقدية لمحياة في مجاالتيا المختمفة والمتنوعة ،مف خالؿ الروايات المذكورة

وكاتب و ٍ
ٍ
ٍ
موسوعي مثقؼ في مختمؼ
أديب
شاعر
أعاله ،وتبرز قيمة ىذه الرؤية مف خالؿ صدورىا عف
ٍّ
ٍ
مجاالت الحياة ،وذلؾ عبر ٍ
حافمة بالخبرِة واالطال ِع في شتى المجاالت.
حياة
إف تجميات الخطاب النقدي الروائي عند القصيبي مف الخطابات الحضارية اإلنسانية المتطورة عبر

مراحؿ روائية مختمفة ،فالراوي وجد في الرواية وسيمة ميمة لبث وجية نظره النقدية لممجتمع بجميع أفكاره

األيديولوجية ،سواء في األدب وقضاياه أو السياسة أو االجتماع ،وحتى اإلدارة وعمـ النفس والفمسفة.

فنجده دائـ اإلصرار طرح مثؿ ىذا النوع مف الخطابات واف دؿ ىذا عمى شيء ،فإنما يدؿ عمى

أىمية الخطاب النقدي الروائي الذي يريد القصيبي طرحو ،وذلؾ مف خالؿ رواياتو.

لقد انتيت ىذه الدراسة إلى أف لمقصيبي رؤيةً نقديةً خاصة في الحياة ومجاالتيا المختمفة ،وتوصيفًا
دقيقًا لألزمة التي يعيشيا العالـ العربي ،توافؽ تمؾ الرؤية الواقع المعيش ،والمنطؽ في تتبع تمؾ األزمة وطرؽ
عالجيا المقترحة ،بما يتوافؽ ومقترحات العموـ المختمفة ،لتنمية أي ٍ
قطر يعاني مف التخمؼ والجيؿ والتراجع
في كافة المستويات الحياتية ،ومقابمة تمؾ المقترحات بوضع األمة العربية.

سبيال معقوًال لتحمؿ ألوى الحياة ومشاكميا،
لقد كاف لمقصيبي رؤيةٌ خاصةٌ لمرواية ،حيث وجدىا
ً

ولتحمؿ أعباء الذكريات الطويمة كذلؾ ،وىموـ أمتو وطرؽ العالج وسبؿ النجاة ،فمـ يكد القصيبي يترؾ زاويةً

عنصر مف عناصرىا إال وتعرض لو بالعرض والتفصيؿ ،وكاف حديثو ينبع مف إحساسو
ًا
مف زوايا الحياة ،وال
كثير باْلراء التي قد
الذاتي في الغالب ،الذي نما وتفتح مف خالؿ خبرتو وتجربتو الطويمة ،ولـ يكف يأبو ًا
تخالفو ،فقد كاف يعرض آراءه بكؿ جرٍأة وشجاعة ،فمـ يمنعو منصبو مف نشرىا ،أو ما قد يترتب عمى ذلؾ
ٍ
النشر ممف يعارضوه ،حيث وقع في مو ٍ
عديدة مع رموز الصحوة-مف رجاؿ الديف -في المممكة،
اجيات
وقُدمت في حقو العديد مف الشكاوى ،لتحظر الكثير مف أعمالو ٍ
لمدة طويمة مف الزمف ،وتمنع مف دخوؿ
المممكة وبعض الدوؿ العربية ،حتى زاؿ المنع عف بعضيا قبؿ سنو ٍ
ات قميمة مف وفاتو.

في النياية يزعـ الباحث أف كؿ رو ٍ
اية مف الروايات موضوع الدراسة ،قد أخذت حقيا في المشاركة في
ُ
ٍ
مثال كاف وجودىا ىو األكبر في الحديث عف المنظمات
مباحث الرسالة ،لكف بتفاوت ال بد منو ،ؼ"دنسكو" ً
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الدولية ،بينما كاف وجودىا أضعؼ في باقي المباحث ،في حيف كانت العصفورية الممكة التي أخذت بتالبيب
البحث بحكـ موسوعيتيا ،ليقر الباحث بموسوعيتيا ،وعدـ إمكانية إخضاعيا ألي تصنيؼ قد يحجر مف

محتواىا ويحجمو ،سواء التصنيؼ السياسي أو الفمسفي أو النفسي وحتى األدبي ،وكاف لشقة الحرية وسبعة
ذلؾ التدخؿ الوسطي في كؿ المباحث بالنسبة لمروايتيف السابقتيف ،ليخمص الباحث مف ذلؾ كمو ،إلى أف

وما
القصيبي قد استحؽ صفة الناقد الموسوعي في المجاالت المختمفة مف الحياة ،وأف رواياتو قد شكمت مفي ً
ٍ
بشكؿ خاص ،وذلؾ مف وجية نظر مبدعيا.
بعامة والعربية
ً
نقديا دقيقًا لشتى القضايا اإلنسانية ّ
وفيما يمي ممخص أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث:
 لمقصيبي رؤية نقدية خاصة لمحياة ،استطاع أف يطوع الفف الروائي ليقدميا ويعرضيا مف خاللو.

 استطاع القصيبي أف يعطي توصيفًا دقيقًا لألزمة التي يمر بيا اإلنساف العربي ،مف خالؿ سرده
الروائي.
 يمكف تصنيؼ بعض روايات القصيبي بأنيا روايات موسوعية كالعصفورية بالدرجة األساس ،ثـ
رواية سبعة ،إذ أنيا تعرضت تقر ًيبا لكؿ مواضيع الحياة ومشاكميا.
 استفاد القصيبي مف أسموب الجاحظ في رواياتو ،فمف خالؿ توظيفو لالستطراد بكثرة في رواياتو
استطاع أف يعرض وجية نظره في العديد مف القضايا المتعددة.

 كي يستطيع أي باحث دراسة روايات القصيبي ،ال بد لو مف أوًال مف تفكيكيا ،ثـ إعادة تجميعيا
بناء عمى المواضيع المختمفة ،كي يمكف تفسيرىا ليستطيع اؿ أف يحصؿ عمى نظرة
وتصنيفيا ً
القصيبي العامة في المجالت المختمفة.

 يرى القصيبي أف التخمص مف البيروقراطية ىو السبيؿ لتحقيؽ تنمية شاممة في مجاالت الحياة
المختمفة.


لمقصيبي نظرة فمسفية ضمنيا خالؿ رواياتو ،ويعتبر أف عالقة وطيدة ما بيف الفيمسوؼ واألديب.

 يرى القصيبي أف الديمقراطية ىي السبيؿ لمتخمص مف األزمة العربية ،ليس عمى اعتبار أنيا الحؿ
األمثؿ ولكف عمى اعتبار أنيا أفضؿ أنواع الحكـ الموجودة.

 استفاد القصيبي مف عمـ النفس في معالجة مواضيع رواياتو ،كما أف لعمـ النفس عالقة أساسية
باألدب.

 يرفض القصيبي الحداثة ،ويرضى بالمعاصرة.
توصيات:

مف أبرز التوصيات التي يقدميا الباحث ،ما يمي:

 دراسة الحداثة في روايات غازي القصيبي

 دراسة العجائبية والغرائبية في روايات غازي القصيبي.
 دراسة التخييؿ النفسي واألدبي ،في روايات غازي القصيبي.
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 دراسة التناص في روايات غازي القصيبي.
 دراسة توظيؼ المثؿ الشعبي في روايات غازي القصيبي.
 دراسة لغة الرواية في روايات القصيبي.

 دراسة التكنيكات السردية في روايات غازي القصيبي.

وسبيال ليقدـ اإلنساف مف
أخير لقد أثبت القصيبي صالحية الرواية لكي تكوف شاىدةً عمى العصر،
ًا
ً
خالليا نظرتو لمحياة والواقع ،والحموؿ الممكنة ألزمة اإلنساف المعاصر ،دوف أف يفسد ذلؾ فنية الرواية وال
يؤثر عمى تكنيكاتيا السردية المختمفة ،ودوف أف يطغى الجانب المعرفي عمى الجانب الفني فييا.
وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف
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 .15عبد الحميد المحاديف ،مف ذاكرة البحريف ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،د.ط ،د.ت.

 .27عبد الرحمف الكواكبي ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،تحقيؽ :محمد عمارة ،دار الشروؽ،

القاىرة ،ط.2009 ،2

 .28عبد العزيز الميمني ،أبو العالء ما إليو ويميو رسالة المالئكة ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط،1
 ،2003ص 3مف التذييؿ غير المرقـ لرسالة المالئكة في كممة الناشر.

 .29عبد اهلل المفمح ،التفكير والمغة والتفاعؿ النفسي ،د.د ،د.ـ ،د.ط.2018 ،

 .21عبد الوىاب عزاـ ،ذكرى أبي الطيب المتنبي بعد ألؼ عاـ ،شركة نوابغ الفكر ،القاىرة ،ط.2013 ،1

النفسي لألدب ،دار غريب لمطباعة ،القاىرة ،ط ،4د.ت.
 .31عز الديف إسماعيؿ ،التفسير
ّ
 .32عمي العقابي ،العالقات الدولية – دراسة تحميمية في األصوؿ والنشأة والتاريخ والنظريات ،د.د ،بغداد،

د.ط.2010 ،

 .33عمر فروخ ،عبقرية المغة العربية ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف ،د.ط ،د.ت.

 .34غازي القصيبي ،استجوابات غازي القصيبي ،مكتبة العبيكاف ،الرياض ،ط.2010 ،2

 .35غازي القصيبي ،التنمية ..األسئمة الكبرى ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط.1992 ،1
 .36غازي القصيبي ،التنمية وجيا لوجو ،تيامة لمنشر ،جدة ،ط.1989 ،2

 .37غازي القصيبي ،العولمة واليوية الوطنية ،مكتبة العبيكاف ،الرياض ،ط.2002 ،2
 .38غازي القصيبي ،بيت ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط.2002 ،1
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 .39غازي القصيبي ،حديقة الغروب ،مكتبة العبيكاف ،الرياض،ط.2007 ،1
 .31غازي القصيبي ،حياة في اإلدارة ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط.2
 .30غازي القصيبي ،سيرة شعرية ،تيامة لمنشر والمكتبات ،جدة ،ط.2003 ،3

 .31غازي القصيبي ،عف قبيمتي أحدثكـ ،منشورات دار الزماف ،لندف ،ط.2001 ،1

 .43فوزي الحاج ،المسرحية والرواية والقصة القصيرة ،كمية اْلداب ،جامعة األزىر ،غزة ،ط.2013 ،2

 .44فوزي الحاج ،غزو الغرب "رمزًيا" كتعويض ،في روايات ما بعد الكولونيالية ،كمية اْلداب ،جامعة
األزىر ،غزة ،فمسطيف ،د.ط .2017 ،
 .45لمعي المطيعي ،موسوعة نساء ورجاؿ مف مصر ،دار الشروؽ ،القاىرة ،ط.2003 ،1
الرقي ،بيروت ،ط.1987 ،1
 .46لويس عوض ،أقنعة الناصرية السبعة ،دار ُّ

 .36المتنبي ،ديوانو ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،بيروت ،د.ط .1983 ،

 .48محمد أفاية ،في النقد الفمسفي المعاصر "مصادره الغربية وتجمياتو العربية" ،مركز دراسات الوحدة

العربية ،بيروت ،ط.2014 ،1

 .49محمد الجعفي ،صحيح البخاري ،تح :محمد الناصر ،دار طوؽ لمنجاة ،د.ـ ،ط.2001 ،1

 .50محمد حسنيف ىيكؿ ،المفاوضات السرية بيف العرب واسرائيؿ ،دار الشروؽ ،القاىرة ،ط.2001 ،10
 .51محمد عويس ،أسمحة الدمار الشامؿ ،مكتبة األسرة ،القاىرة ،د.ط.2003 .

 .52محمد غنيمي ىالؿ ،النقد األدبي الحديث ،نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع ،مدينة السادس مف

أكتوبر ،د.ط.1997 ،

 .53محمد منصور ،الترجمة بيف النظرية والتطبيؽ ،دار الكماؿ لمطباعة والنشر ،القاىرة ،ط.2006 ،2
 .54محمود العجرمي ،الدبموماسية (النظرية والممارسة) ،د.د ،د.ـ ،د.ط.2011 ،

 .55مركز الدراسات السياسية واالستراتيجيو ،دليؿ الحركات اإلسالمية في العالـ ،العدد األوؿ ،د.ـ ،د.ط،

د.ت.

 .56مسمـ النيسابوري ،صحيح مسمـ ،تح :محمد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ط،

د.ت.

 .57مصطفى محمود ،أكذوبة اليسار اإلسالمي ،دار المعارؼ ،د.ـ ،ط ،2د.ت.
 .58مصطفى محمود ،اإلسالـ السياسي والمعركة القادمة ،أخبار اليوـ قطاع الثقافة ،القاىرة ،د.ط ،د.ت.
 .59المعري ،رسالة الغفراف ،تحقيؽ :عائشة عبد الرحمف ،الييئة المصرية العامة لمكتب ،د.ط ،د.ت.

 .60منيب الساكت ،وآخروف ،أسمحة الدمار الشامؿ "الكيماوية – البيولوجية – النووية" ،دار زىراف لمنشر
والتوزيعَ ،ع ّماف ،ط.2010 ،1
 .61ميخائيؿ نعيمة ،جبراف خميؿ جبراف ،دار نوفؿ ،بيروت ،ط.2009 ،13
 .62نبيؿ سميماف ،فتنة السرد والنقد ،دار الحوار ،سوريا ،ط.2000 ،2

 .63يوسؼ نوفؿ ،شاعر الشعب وشاعر النيؿ ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،ط.1997 ،1
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ثانيا 9كتب ومقاالت مترجمة9
ً
 .0إيريؾ ىوفر ،المؤمف الصادؽ ،ترجمة :غازي القصيبي ،ىيئة أبو ظبي لمثقافة والتراث ،إمارة أبو
ظبي ،ط.2010 ،1

 .1جاؾ رانسيير ،كراىية الديموقراطية ،ترجمة :أحمد حساف ،دار التنوير ،بيروت والقاىرة وتونس ،ط،1
.2012

 .2جواف أوكسيال ،ضوء/دافع كتاب النبي...ظاىر جبراف خميؿ جبراف ،ترجمة ،عمرو عمي زيف
العابديف،جريدة الراي،2008 ،

http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=7105b8b6-ea73-4703-b229.50a01de8e841

 .4جوزيؼ فرانكؿ ،العالقات الدولية ،ترجمة :غازي القصيبي ،تيامة ،جدة ،ط.1984 ،2

 .4جوف جروس ،سمسمة أعالـ الفكر العالمي ،جيمس جويس ،ترجمة :مجاىد عبد المنعـ ،المؤسسة
العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط.1975 ،1

 .6جيمس رايرسوف ،الفمسفة في الرواية ،ترجمة :لطفية الدليمي ،جريدة المدى ،بغداد ،عدد-6 ،3376 :
،2015-2

https://almadapaper.net/Details/129053.

 .6روبرت ىمفري ،تيار الوعي في الرواية الحديثة ،ترجمة :محمود الربيعي ،دار الغريب لمطباعة والنشر
والتوزيع ،القاىرة ،د.ط.2000 ،.

 .7السونيتات الكاممة بالعربية واإلنجميزية ،ترجمة :كماؿ أبو ديب ،دار الساقي لمطباعة والنشر ،بيروت،
ط.2011 ،1

 .8مارؾ كورتيس ،التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع األصولييف ،ترجمة :كماؿ السيد ،المركز القومي
لمترجمة ،القاىرة ،ط.2012 ،1

 .01موريس دوفرجيو ،مدخؿ إلى عمـ السياسة ،ترجمة :جماؿ األتاسي ،وسامي الدروبي ،دار دمشؽ
لمطباعة والنشر والتوزيع ،دمشؽ ،د.ط ،د.ت.

 .00ميالف كونديرا ،فف الرواية ،ترجمة :بدر الديف عرودكي ،المشروع القومي لمترجمة ،المجمس األعمى
لمثقافة ،د.ـ.ف ،د.ط ،د.ت.
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ثالثًا 9الرسائل العممية ،واألبحاث المحكمة9

 .0حسف عمواف ،المرأة في شعر المتنبي ،صحيفة دار العموـ ،مصر.1963 ،
http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A./%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A

 .1خالد الصرايرة ،ومحمد القضاة ،القيـ البيروقراطية لدى الموظفيف اإلدارييف العامميف في جامعة مؤتة
وعالقتيا بأدائيـ الوظيفي مف وجية نظر القيادات اإلدارية فييا ،المجمة األردنية في العموـ التربوية،

مجمد  ،5عدد.2009 ،3

 .2عبد الغفار شكر ،اإلصالح اإلداري وتحسيف مناخ االستثمار ،سمسمة أوراؽ سياسات تعزيز الشفافية
ومكافحة الفساد ،مركز المشروعات الدولية الخاصة ( ،)CIPEالقاىرة.2009 ،

 .3عبد اهلل الوقداني ،البيروقراطية وادارة المعرفة ،ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية.
الرياض.2009 ،

 .4عمي المالكي ،مفيوـ الشعر عند غازي القصيبي ،رسالة ماجستير ،كمية المغة العربية ،جامعة أـ
القرى ،المممكة السعودية.2004 ،

 .5عمي منصوري ،البطؿ السجيف السياسي في الرواية العربية المعاصرة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة
لخضر –باتنة -كمية اْلداب.2007 ،

 .7عيضة القرشي ،الرواية عند غازي القصيبي دراسة نصية ،رسالة ماجستير ،كمية المغة العربية،
جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.2003 ،

 .7فوزي الحاج ،الرواية الموسوعية عند غازي القصيبي "العصفورية" نموذجا ،بحث قابؿ لمنشر في
مجمة حوليات كمية اْلداب ،جامعة الكويت.

 .9فوزي الحاج ،الرواية النفسية ،مخطوط.

 .10كريمة غيتري ،تداخؿ األنواع األدبية في الرواية العربية المعاصرة "قراءة في نماذج" ،أطروحة
دكتوراه ،كمية اْلداب والمغات ،جامعة أبي بكر بمقايد ،الجزائر ،تممساف.2017 ،

 .11محمد العجمي ،القراءة الفمسفية تجربة وتحديات ،ورقة عمؿ قُدمت في احتفاؿ جمعية الكتاب
واألدباء في اليوـ العالمي لمفمسفة ،كمية اْلداب ،جامعة السمطاف قابوس.،
http://www.alfalq.com/?p=8893.

نموذجا ،أطروحة دكتوراه،
 .12معاذ المناصير ،الخطاب النقدي في الرواية العربية -الروايات الثالثية
ً
كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية.2009 ،
 .02نجـ كاظـ ،كافكا في الرواية العربية والسمطة والبطؿ المطارد ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد ،26
العدد األوؿ+الثاني.2010 ،

 .03نورـ كي مي ،وسيفاكورأشياغابور ،األحزاب السياسية والديمقراطية مف الناحيتيف النظرية والعممية،
المعيد الديمقراطي الوطني.
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ابعا 9صحف ومجالت ورقية ،وعمى مواقع الشبكة العنكبوتية9
رً
 .0أحمد الشريؼ ،الشيخ زبير الشيير بػ"شكسبير" ىؿ ىو مصري أـ سوري أـ عراقي؟ ،اليوـ السابع،
،2015
https://www.youm7.com/story/2015/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D
9%8A%D8%AE-%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%80%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%89/2193785.
 .2أحمد نظيؼ ،خرائط البيروقراطية العربية ،موقع رصيؼ ،22

https://raseef22.com/economy/2017/04/06/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%
D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B
1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-

%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84/.

 .3أمينة غصف" ،حكاية حب" تحمؿ أصداء مف رواية "العصفورية" غازي القصيبي الروائي يجعؿ مف
فردا يخاؼ الجموع ،الحياة،2001-5-24 ،
"بطمو" ً
http://www.alhayat.com/article/1088254.

 .3انظر ،ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،فيمـ إحنا بتوع األتوبيس،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%
A8%D8%AA%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D

)9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
.

 .4جابر عصفور ،أوجو أحمد شوقي ،جريدة األىراـ ،العدد 5 ،44163:نوفمبر،2007 ،

http://www.ahram.org.eg/Archive/2007/11/5/Writ2.htm.

 .6جريدة الحياة الجديدة ،دولة فمسطيف عضو كامؿ العضوية في منظمة اليونسكو ،العدد-1 ،5746 :

.2011-11

 .6جميؿ حمداوي ،الرواية البوليفونية أو الرواية المتعددة األصوات ،موقع األلوكة،2012-3-8 ،
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http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038/.
 .7جميؿ حمداوي ،الرواية السياسية والتخييؿ السياسي ،ديواف العرب،2007-3-11 ،

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article8092 .

 .8خميؿ الربيعي ،االزدواجية في سموؾ األحزاب السياسية ،مؤسسة مدارؾ لدراسة آليات الرقي الفكري،

http://www.madarik.net/mag2/2.htm.

 .10رشيد طمبي ،النقد األدبي والفمسفة ..الحدود الوىمية والعموـ الحقيقية ،صحيفة عكاظ ،د.ع،
،2016-1-1

https://www.okaz.com.sa/article/1036229.

 .11سامي جريدي ،تقاطع أـ منافسة!! ارتباط الرواية بالفمسفة ،صحيفة الرياض ،عدد-10-4 ،14346 :
،2007

http://www.alriyadh.com/284337.

 .01شوقي بزيغ ،القصيبي الذي ظممو النقد ،صحيفة الخميج اإللكترونية،2010-82-29 ،

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/e7aebacf-f3e5-493c-80089290b3e46912#sthash.Yi2jXkEf.dpuf.

 .13عادؿ الدوسري ،الرواية الفمسفية ،صحيفة الجزيرة،2016-1-23 ،

http://www.al-jazirah.com/2016/20160123/cu15.htm.

 .03عبد اهلل إبراىيـ ،القصيبي والمتنبي ،مجمة الرياض ،عدد ،2014 ،16966

http://www.alriyadh.com/1000828.

 .15عبد اهلل الغذامي ،بنات الرياض – لعبة السرد ،صحيفة الرياض ،ع ،2005-10-22 ،13695

http://www.alriyadh.com/117271.

 .16غازي القصيبي ،جريدة الجزيرة ،ع،2010-3-7 ،13674 :

http://www.al-jazirah.com/2010/20100307/ra1.htm.

 .17غازي القصيبي ،معركة اليونسكو :نجح المرشح وسقط العالـ الثالث! ،جريدة الحياة،2009-9-26 ،

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/60180.

 .18محمد السعد ،تأديب الفمسفة أو الرواية الفمسفية ،جريدة الحياة،2014-10-28 ،

http://www.alhayat.com/article/819001/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9.
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 .19محمد رشواف ،لماذا يعد القصيبي مف أىـ أدباء العصر الحديث؟ ،موقع لماذا االلكتروني-11-15 ،
،2017

https://www.limaza.com/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%8A/.

 .11محمد كودي ،المخزف واشكاليات االختفاء القسري ،موقع الصحراوي اإللكتروني11 ،مايو،2017 ،

http://www.saharawi.net/?p=21283.

 .21مكاوي سعيد ،العصفورية نقد العقؿ العربي ..أـ محاكمتو؟! ،مجمة الجزيرة الثقافية ،ع -3-5 ،273
،2009

http://www.al-jazirah.com/culture/2009/05032009/speuss49.htm.
يوتيوب9
 .0برنامج "ميالد" تقديـ اإلعالمي الكويتي :عمي السند ،مع الشيخ سميماف العودة ،الحمقة الخامسة،
،2012-7-24

https://www.youtube.com/watch?v=eZnnzlHFF70.

 .1شوقي ضيؼ ،محاضرة في دار مجمع المغة العربية في الزمالؾ،2004 ،

https://www.youtube.com/watch?v=0nHE_sua6eg.

 .2صالح فضؿ ،فيديو يوتيوب بعنواف مالمح الشعر العمودي العظيـ ،صالوف ميس األدبي،
،2012

https://www.youtube.com/watch?v=8HZcMb9_cOM.
 .3غازي القصيبي ،في مقابمة مع تركي الدخيؿ في برنامج إضاءاتُ ،ن ِش َرت بتاريخ -9-11
،2009
https://www.youtube.com/watch?v=B58_vYNjA_k.

 .4غازي القصيبي ،محاضرة بعنواف :تجربة اليونسكو  -دروس الفشؿ ،جامعة البحريف،2000 ،
https://www.youtube.com/watch?v=1TBQwnf2ENQ.

 .5محمد رضا نصر اهلل ،برنامج ىذا ىو\،1993 ،
https://www.youtube.com/watch?v=3MxTEtWMowk
جدا،
 .6مظفر النواب ،الحزف جمي ٌؿ ً
https://www.youtube.com/watch?v=IKvt0yWGK6o.

 .7نزار قباني ،فيديو يوتيوبُ ،نشر في ،2015-3-7
https://www.youtube.com/watch?v=SXlsw_Dw8aM.
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