
�أدباء كثريون مييلون �إىل تقنية تعدد 
�لأ�ص���و�ت، مل���ا تتيح ل�صخو�ص���هم من 
�إمكانات هائلة للتعبري عن مكنوناتهم، 
�ل�ص���يكولوجي يف  وبالت���ايل �حلف���ر 
�أعماقهم وب�ص���مري �ملتكل���م، بعيد� عن 
�ص���طوة �ل�ص���ارد �لعلي���م ب���كل �ص���يء، 
وقد ��ص���تثمرت رو�ية "�أبنية �لفر�غ" 
�لت���ازي،  عز�لدي���ن  حمم���د  للمب���دع 
�ل�صادرة موؤخر�، هذه �لتقنية بنجاح، 
فج���اءت �لف�ص���ول  معنون���ة باأ�ص���ماء 
�ل�صخ�صيات، مفتتًحا كل ف�صل مبقطع 
معني، بخط بارز، �إمعانا يف ت�ص���ويق 

�لقارئ.
- يف �لف�ص���ل �لأول �ملعن���ون ب�"عل���ي 
�ل�ص���وء  �لكات���ب  ي�ص���لط  �مل���كاوي"، 
عل���ى  حادث حريق مله���ى ليلي، حيث 
يقدم  عبد�لرحمن �مل�صكوف على حرق 
�بنته �لتي مل تتجاوز ربيعها �ل�صاد�س 
ع�ص���ر، بعد �أن �متهنت �لبغاء يف �أحد 
�لفن���ادق �لفخم���ة، مغ���رية ��ص���مها من 
��ص���تدرجه  وق���د  فات���ن،  �إىل  ميل���ودة 
و�لدها �إىل م�ص���رح �لأح���د�ث، موهما 
�إياه باأنه يريد م�صاحلتها، مما �صيتيح 
ل���ه �إح���ر�ز �ص���بق �ص���حفي  و�لتق���اط 
�صور لل�صحايا. بيد �أن مدير �جلريدة 
ين�صحه باأن ي�ص���افر �إىل طنجة، )هذه 
�ملدين���ة �لكوزموبوليتانية، �لتي جند 
�لكات���ب يتغ���زل به���ا عرب ع���دة مقاطع 
� ع���ن �فتتان���ه به���ا(،  �ص���عرية، مع���ربرّ
لإج���ر�ء حتقي���ق ع���ن �لبغ���اء هن���اك،  
و�إنكار تو�جده يف �ملكان �صاعة وقوع 
�حلادث، مثلما �ص���ينكرون جميئه �إىل 

�جلريدة.
وعلى منت �لقطار، ي�صتح�ص���ر عالقته 
�ملتوترة بزوجته، وعمله يف �صحيفة، 
�ء،   �أ�صبه مب�صحة نف�صية، يلجاأ �إليها قررّ
تف�ص���ح �عرت�فاتهم ت�صدعات �ملجتمع 
و �ندث���ار قيم���ه �لأخالقية، ويعتربهم 
عل���ي �ص���حايا للج�ص���د، �ص���و�ء �أكانت 
�أج�صادهم �أم �أج�ص���اد �لآخرين... بيد 
�أن���ه، ورغم �نغما�ص���ه يف تلك �لأجو�ء 

�ملوبوءة، خمل�س لزوجته.
- يف ف�ص���ل "بديعة �ل���زو�وي"، نرى 

�إىل عالقته���ا بعل���ي و موقفها من عمله 
مبنظ���ور  ف�ص���ائحية"،  "جري���دة  يف 
زوج���ة متدينة، فهي غ���ري مقتنعة به، 
ي �ملجتمع وين�ص���ر �لغ�ص���يل،  لأنه يعررّ
متاأخ���ًر�،  ليل���ة  كل  عودت���ه  �أن  كم���ا 
ور�ئحة �خلمر تفوح منه فمه، جعلتها 
�لفر�����س،  يف  وتهج���ره  منه���ا  تنف���ر 
بن���اًء على فتوى فقهية. وكل �ص���لو�ها 
�لعم���ل �خلريي، حيث تدير موؤ�ص�ص���ة 
خريي���ة لرعاية �لأيت���ام و�ملعاقني، مع 
��صتعد�دها للحج، وترف�س �لنخر�ط 
يف  �ص���فوف حزب �لعد�ل���ة و�لتنمية، 
لأن بع����س �ملوظفني، ي�ص���رقون قوت 

�لأيتام وهد�يا �ملح�صنني.
- مع "�دري�س �لغازي"  ن�صادف �إحدى  
�صخ�ص���يات �لرو�ية �لأكرث ثر�ء، فهذ� 
�ملحام���ي �ل�ص���هري، �ل�ص���تيني، تنقلب 
حيات���ه ر�أ�ص���ا على عقب بع���د �أن تزور 
مكتب���ه �ص���ليمة بو�ص���ارب، ل�ص���رتد�د 
مري�ث �بنها من �أعمامه.. يحلق  حليته 
�لغزي���رة وي�ص���بغ �ص���عره، ويتخذها 
ع�صيقة، متتد عالقتهما لع�صر �صنو�ت، 
ي�ص���هر�ن كل ليل���ة، دون �أن يفك���ر يف 
�لزو�ج بها، رغم كل حماولتها،  حتى 
�صارت ت�صتلذ بتجريحه و�إهانته �أمام 
ت���ه، وتعتقد �أن  ندمائه  و�لت�ص���هري بعنرّ
زوجته �صحرت له، حتى ل يخونها مع 

غريها.
وق���د جل���اأت زوجت���ه �إىل �ملغ���الة يف 
�إذلله، فقد هجرته خوفا من �ل�ص���يد�، 
�لت���ي ق���د يلتقطه���ا م���ن بغاي���ا طنجة،  
م  وتتجنب غ�صل ثيابه �ملت�صخة، وتكورّ
حزمها �أمام باب غرفة نومه، فا�صتعان 
ب���د�أت  م���ا  �ص���رعان  لك���ن  بع�ص���يقته، 
�جل���ار�ت يف �ل�صتف�ص���ار عن غ�ص���يل 
رجل فوق �صطح �لعمارة و�أمها �أرمل، 
و�صيكت�ص���ف �أنه���ا عل���ى �ص���لة ب�ص���اب 
�ص���ائع يرتقبه���ا، كل ليلة، عن���د �أدر�ج 
�لعم���ارة، ون���ر�ه يت���اأمل لقدرت���ه على 
�لر�ص���م، مثلما بك���ى للطريقة �ملخزية، 
�لت���ي م���ات بها و�ل���ده يوم ث���اين عيد 
�لأ�ص���حى، فيخت���ار �أن يعت���زل �لنا�س 

يف مر�صمه �أياما.

-"�صعاد �لدردوري"، لها معاناة بديعة 
نف�ص���ها، ت�ص���لرّي وزوجه���ا م�ص���تهرت، 
ل يع���ود �إل فج���ر�، وه���ي تع���رف �أنه 
عل���ى عالقة ب�ص���ليمة، ورغ���م معاناتها 
من �أزمة منت�ص���ف �لعمر، ل ت�صت�ص���لم 
لإغ���ر�ء�ت مدي���ر �لبنك، �ل���ذي يوقظ 
فيها �أنوثتها بنظر�ته وغزله. �ختارت 
�أن تتحج���ب حجاب���ا ع�ص���ريا، ومعها 
نع���رف كيف ينظر �ملجتم���ع �إىل �ملر�أة 
�ملتحجبة، ل �صيما �أن بع�صهن يتخذن 
�حلجاب مظه���ر� للنف���اق �لجتماعي، 
مثل تلك )�لبغي( �لتي ترتديه مكرهة، 
خوفا م���ن بط����س �أخيه���ا!.. ويف هذ� 
�لف�ص���ل نتع���رف عل���ى و�ل���د زوجها، 
�ل���ذي ميقت���ه ولد�ه���ا، فرغ���م ثر�ئ���ه، 
فهو بخيل، و يت�ص���ول-مبظهره �لذي 
يث���ري �ل�ص���فقة- �أم���ام ب���اب �ملحكم���ة، 
فاأودى به ج�ص���عه، وب�ص���بب �إحلاحه، 
لقي م�ص���رعه، بطعنة �ص���كني من �أحد 

�ملكرتين، يوم ثاين عيد �لأ�صحى.
- "�ص���ليمة بو�ص���ارب"، تتحدث �ملر�أة 
�ل�ص���ابة عن معاناتها �خلا�صة.. �بنها  
ي�ص���تغرب من  عمله���ا �لليلي، وي�ص���ك 
فيها ويفت�س �أغر��صها، و�لأم حتذرها 
من �بنها، حني يكرب ويعرف �حلقيقة، 
فه���ي ترف����س عالقتهما، حت���ى لو كان 
�ص���بب رفاهية �لأ�ص���رة، ولأن عالقتها 

باإدري�س غري متكافئة، تخونه...
�ص���كرترية  حنت���ات"،  "م���رمي  �أم���ا   -
�إدري����س، فه���ي ل ح���ول له���ا ول قوة، 
يتجاذبها �لزوج و�لزوجة باإغر�ء�تهما 
�ملادية.. تتج�ص�س ل�صالح �صعاد، وكل 
همها �أن تت���زوج �بن خالتها، ويغريها 
م�ص���غلها ب���اأن يطبع ديو�نه���ا، ليعرف  
�إىل  تنقله���ا  �لت���ي  �ملعلوم���ات  ن���وع 

زوجته.
ويف ه���ذ� �لف�ص���ل، تتط���ور �لأحد�ث، 
وتت�صابك �مل�ص���ائر..  �إدري�س �لغازي 
مكتب���ه  �إىل  يع���ود  عزلت���ه،   يغ���ادر 
بلحيته ومظهره �لوقور، وثمة �إ�صارة 
�إىل قبول���ه �ملر�فع���ة ع���ن �مرب�ط���ور 
بع���د  �لطاو�ص���ي،  عب���اد  �ملخ���در�ت 
�عتقاله، و�أي�ص���ا �ختف���اء فار�س عنرت 

وحريق حمل زوجته.
- "فار�س عنرت"، هو �أحد ندماء �إدري�س 
�لغ���ازي، و�ص���ديق عب���اد �لطاو�ص���ي، 
وعن طري���ق لقائ���ه ب���ه، يتحدثان عن 
طفولتهم���ا، وبد�ي���ة �نحر�ف���ه، حي���ث 
بد�أ ببيع �خلم���ر �ملهربة لأبناء �حلي، 
�ملخ���در�ت  يف  يتاج���ر  و�ل���ده  وكان 
و�أمه تهرب �لب�صائع، وليقوم بعملية 
غ�ص���يل �لأمو�ل، مينح  ر�صيدة عنرت، 
زوج���ة فار�س مبلغ���ا كب���ري� تفتح به 
م�ص���روع "حم���ل �لقفط���ان �لذهبي"، 
م�ص���تغال فقر �لأ�ص���رة، لكن �لزوجة- 
وبد�ف���ع �جل�ص���ع- تنكر مبل���غ �لألفي 
دولر، ح���ني ف���احت عب���اد �ل���زوج يف 
�لأرب���اح، بعد غي���اب  عامني. وفار�س 
عك����س زوجت���ه، ف�ص���ل �أن يبقى  على 
�ص���جيته، غري عابئ مبظاه���ر �لنعمة 
�مل�صتحدثة، ي�ص���تقل �صيار�ت �لأجرة 
بدل �ص���يارة زوجت���ه �لفاره���ة، وهو 
يختلف عن عل���ي و�إدري�س باأنه يحب 

زوجته، ومل ي�صب بالعنرّة...
ب�"ر�ص���يدة  �ملعن���ون  �لف�ص���ل  يف   -

عن���رت"، نر�ها  قلقة لختف���اء زوجها 
و�ل���ذي تز�م���ن م���ع �ختف���اء �إدري�س 
�لغ���ازي، تعلم -فيما بعد- �أنه �عتقل، 
ويف �لليلة نف�صها ي�صلها خرب حريق 
يد  �لذهب���ي"، على  �لقفط���ان  "حم���ل 
رج���ال عب���اد، فينته���ي به���ا �ملط���اف 

بكماء، م�صلولة �ليدين...
-"�بر�هي���م �ملكح���ول"، خيط يجمع 
ب���ني كل �ل�صخ�ص���يات، رغم هام�ص���ية 
دوره حا�ص���ر يف كل �لف�ص���ول، ويف 
ذه���ن كل �ل�صخ�ص���يات... هو �لزوج 
�ل�صابق ل�ص���فية، �أخت علي �ملكاوي، 
رف�س م�صروع عباد باأن يتوىل �إد�رة 
جري���دة. يعي����س وحي���د�، وق���د �أبقى 
عل���ى �ص���د�قته بعل���ي رغ���م �أن���ه طلق 
�أخت���ه، وينتهي �لف�ص���ل بتلقيه مكاملة 

منه قبيل و�صوله.
- يف �لف�صل �لأخري "علي �ملكاوي"، 
نق���ر�أ :" وم���ا من حي���اة �ص���وى وهٍم 
ميك���ن �أن يتب���دد يف �أي���ة حلظة، ومع 
ذلك فنح���ن منجد �حلياة لكي نحياها 

ل على �ص���بيل �أن نحولها �إىل كتابة". 
هك���ذ� يلخ����س عل���ي روؤيت���ه للحياة. 
م���ات  �ل���ذي  �لأخ  م���وت  ي�صتح�ص���ر 
و�ص���ديقه  �لقط���ار،  عج���الت  حت���ت 
�إىل  �ل���ذي �جت���ه  �لق���زم  م�ص���طفى، 
�ل�ص���ريك، وف�ص���ل يف �حل���ب... لأن���ه 
ق���زم، و يرى �حلياة مبثابة "�ص���ريك 
�صغري"، ويف �ل�صريك يبنون �لفر�غ 
-خماطبا علي���ا-، فالفر�غ هو �لعامل، 
يبن���ون  �أنه���م  �لنا����س  و"يوهم���ون 
�لفر�غ، مينحونهم حلظات من �ملتعة 

و�لن�صيان".
عندما قابل �إبر�هيم �ملكحول، ن�صحه 
لل�ص���رطة،  مبعلومات���ه  ي���ديل  ب���اأن 
و�صي�صتغرب علي ل�صوؤ�له عن طليقته 

�صفية، مكت�صفا �أنه ماز�ل يحبها. 
يف �لفندق يتخلى عن م�صروع �إجر�ء 
حتقيق م���ع رفيقات �لرحل���ة، �لبغايا 
�ل�صغري�ت.. ويلتقي بنادية، �خلادمة 
�لتي هربت من بيت �إدري�س �لغازي، 
و�تهمت بال�صرقة.. هربت لكي حتقق 
حلمه���ا بالهج���رة �إىل �خل���ارج، ول���و 
مب�صاعدة عجوز ��صبانية �صحاقية...
بعودت���ه �إىل �ل���د�ر �لبي�ص���اء، يلتقي 
�ص���ديقه �لق���زم، يحزن لأنه �ص���يغادر 
�ل�ص���ريك، ول���ن يلتقي���ا �إل بع���د ع���ام 
�أو عام���ني. يتمن���ى �أن يغ���ادر "ظلمة 
يخ���رج  �لروؤي���ة"،  وعم���ى  �لنف����س 
م���ن وقوفه فوق م���اء �لن���ار وير�قب 

�ل�صم�س و�لأحجار وبد�يات �لنهار.
 لكنه يعود �إىل حياة �لليل... 

�ص���من  ت�ص���نف  �لف���ر�غ"  "�أبني���ة 
�لو�قعية �لنقدية، هي مرثاة �نتقاديه 
و�لإن�ص���ان،  �لقي���م  ي�ص���حق  لع�ص���ر 
برع���ت حمكياته���ا يف م���زج �ملتخي���ل 
بالو�قعي، و�أتاحت لنا د�ئرية �حلكي 
�لتل�ص����س على  �حلياة �ل�صرية لبقية 
�صخو�س �لرو�ية،  وقد ز�وج �لكاتب  
يف مروياته بني  �ملحكي و�لف�صحى، 
�ل�ص���رد و�ل�ص���عر. �إنها رو�ية ي�صعب 
تلخي�ص���ها، لأنه���ا حافل���ة بالأح���د�ث 
و�لتفا�ص���يل �ملده�ص���ة، وكذل���ك ه���ي 

ن�س ماتع... �صكال وم�صمونا.
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تركت �لن�ص���و�ُس �لق�ص�ص���ية �لق�ص���رية �لت���ي قر�أتها خالل 
خم�ص���ني عام���ًا م���ن ن�ص���اأتي �لأدبية )م���ع ن�ص���اأة �جلمهورية 
ت ب�صالم، لكن  1958( كدمات روحية، و�صدمات دماغية، مررّ
�آثارها �لباقية على رقائق �ملخيلة )كاأقد�م �صحلية( ما �نفكت 
توؤرخ لهياٍم مر�ص���يرّ بفن �لق�صة �لق�ص���رية، وجمٍع لقالئدها 

�مل�صوغة يف م�صاغل متفرقة، و�أزمان متباعدة.
بالطبع ل�ص���ت �ملري�س )�لفيت�ص���ي( �لوحيد بقالئد �لق�ص�س، 
فهناك غريي من �ص���كان �لعا�ص���مة و�أطر�فها �صغوف بو�صع 
قائمة مماثلة لقائمتي، ولطاملا لحظت �أن �لن�ص���اأة �مل�ص���رتكة 
لكت���اب �لق�ص���ة يف �لع���ر�ق يحكمه���ا وقوعه���م حت���ت تاأث���ري 

�ملجر�ت �لكربى لنماذج �لق�صة يف �لعامل. 
�أ�ص���اعُف �ليوم �ص���نو�ت ن�ص���اأتي �لأدبية باختيار مئة ق�ص���ة 
ق�ص���رية، �لع���دد �لرم���زي من فو�ت �ل�ص���نني على �أول ق�ص���ة 
ن�ص���رتها يف جريدة )�حل�ص���ارة( �لبغد�دية يف �ل�صاد�س من 
متوز 1960 )و�لأر�س �ص���قيناها، �لعدد 66(، ل �أنق�س منها 
ول �أزي���د، حت���ى لو �ص���اءت بر�هين���ي �لنفكاك م���ن مد�ر�ت 

�لن�صاأة �لأوىل، �أو �أعادت ترتيب موؤثر�تها. 
�لعقد - موبا�ص���ان، �لعقد - �صومر�صت موم، ملكة �لب�صتوين 
- بو�صكني، 26 رجال وفتاة و�حدة - غوركي، عنرب رقم 6 - 
ت�صيكوف، �ل�ص���يدة و�لكلب - ت�صيكوف، �ملعطف - غوغول، 
�لأنف - غوغول، �لظل - ناثانيال هوثورن، �لأمري �ل�ص���عيد 
- �أو�ص���كار و�يل���د، �لورق���ة �لأخ���رية - �أو. هرني، �ل�ص���رفة 
�ملفتوح���ة - �ص���اكي، خمل���ب �لق���رد - و. جاك���وب، �حلرب - 
بري�ندلل���و، �جلد�ر - �ندرييف، �إ�ص���عال �لن���ار - جاك لندن، 
�جلد�ر - �صارتر، �ل�صيف - �ألبري كامو، �لثعبان - �صتاينبك، 
وردة لأميلي - فوكرن، حادثة �ص���نق - �أمربو�س بري�س، باب 
يف �جل���د�ر - ويل���ز، ن�ص���وة - كاترين مان�ص���فيلد، �ل�ص���وت 
�لب�ص���ري - كوكت���و، �لث���وري و�لقات���ل - هرينان���دو توليز، 
�جل���وع - مانويل موخيكا لينز، نحن قذرون - �ص���الرويه، 
قل لهم �أن ل يقتلوين - خو�ن رولفو، تالل كالفيلة �لبي�س - 
همنغو�ي، قطة حتت �ملطر - همنغو�ي، مكان نظيف ح�ص���ن 
�لإ�ص���اءة - همنغو�ي، �ص���ارق �مل�ص���ابيح - �ل���ز� مور�نتي، 
ثلج �ص���امت ثلج �ص���ري - كونر�د �أيكن، عالم���ة على �جلد�ر 
- فرجيني���ا وول���ف، مرمي - ترومان كاب���وت، بيت من زهور 
- تروم���ان كاب���وت، �ملوت���ى - جيم����س جوي����س، �إيفل���ني - 
جيم�س جوي�س، �لأمر �ملفتوح - �لز� �ي�ص���نجر، �لأمو�ت يف 
جزيرة ديال - �أنا �ص���يغرز، �لرقا����س و�لبئر - �إدغار �ألن بو، 
�لقلب �لو��ص���ي - �إدغار �ألن بو، �ص���اعة �ملطبخ - بور�ص���رت، 
�لعندلي���ب يغني - بور�ص���رت، نفري �لبح���ر - ر�ي بر�دبري، 
�ملا�ص���ي - ر�ي بر�دب���ري، �ص���بعة طو�ب���ق - دين���و بوز�تي، 
�لر�ص���ل �ل�ص���بعة - دينو بوز�تي، �ل�ص���تيقاظ - �آرثر كالرك، 
عابر �جلدر�ن - مار�ص���يل �إمييه، �لطرق �لهو�ئية - بوري�س 
با�ص���رتناك، �ل�ص���ويف - هرني ميلر، �للعب���ة �مللكية - فرينر 
برجنجري���ن، خ���ارج �لظلم���ة - �ألك����س لكوما، مكتب���ة بابل 
- بورخ����س، �لآخ���ر - بورخ����س، يف �أجم���ة - ينو�ص���وكي، 
ر�ق�ص���ة �إيزو - كاو�باتا، طبيب ريفي - كافكا، �ص���ور �ل�صني 
- كافكا، �لبيت �مل�ص���كون - كورتاثار، خطوط على �جلد�ر - 
كورتاثار، ليلة �لكرو�ن - ماركي���ز، �لرحلة �لأخرية للمركب 
�ل�صبحي - ماركيز، �لربقية - �صالفومري مروجيك، �ل�صاعر - 
هرمان ه�ص���ه، �صاحبة �لو�صم - ��صتوريا�س، مغناة �حلور - 
هارولدو كونتي، �أنا مهرتك يف �لليل - لويز� فانزويال، ملاذ� 
- �آن باتو، �لعودة �إىل �لبيت - �ص���ارويان، زيارة للمتحف - 
نابوكوف، �حلادية ع�ص���رة وت�صع وخم�صون - طانر، حكاية 
قذرة - ي�ص���ار كمال، �لفرت�ق - جون �أبد�يك، �لطبق �لف�صي 
- �ص���ول بيلو، ��صتدعاء - رونالد بارتلم، من �أجل �إي�صمة مع 
�حل���ب و �لدناءة - �ص���النجر، 29 �خرت�ع���ًا - جوي�س كارول 
�أوت����س، �لع�ص���ب و�لل���ن و�لأطف���ال -  ليون���ارد بي�ص���وب، 
�لإن�ص���ان و�لنم���ل - بي���رت باجل���ا، �لكلب �ل�ص���ريد - �ص���ادق 
هد�يت، �لقنا����س - ليام �فالرتي،�حلط���اب - تر�فن، �لرجل 
و�لنملة - يو�ص���ف �إدري�س، عرق - جرب� �إبر�هيم جرب�، �آخر 
�ل�ص���كة - �دو�ر �خل���ر�ط، حفنة متر - �لطيب �ص���الح، جو�ر 
رج���ل �ص���رير- �إبر�هي���م �أ�ص���الن، �لقندي���ل �ملنطف���ئ - فوؤ�د 
�لتك���ريل، �لقلعة و�لقارب - مهدي عي�ص���ى �ل�ص���قر، �لطوطم 

- يحي���ى ج���و�د، �لعامل���ة و�جل���رذي و�لربيع - 
ن���وري، �لقطار �ل�ص���اعد - حممود عبد 

�لوه���اب، زليخ���ا �لبع���د يق���رتب - 
جليل �لقي�صي، يجوب �ملدن وهو 
مي���ت - �ص���ركون بول����س، �لدغل 
�للي���ل يف  - حمم���ود جن���د�ري، 
غرف���ة �لآن�ص���ة م - جمعة �لالمي، 
ن���ز�ر   - �لظ���الم  يف  �لدخ���ول 

عبا�س، �ل�ص���يف و�ل�ص���فينة - 
عبد �لرحمن �لربيعي

حممد خ�سري

القالئد املئة
خارج العا�سمة

ه�سام بن ال�ساوي
                                           املغرب

عامر �سباح املرزوك

يا�سني طه حافظ

�شعرية االحتجاج فـي"اأبنية الفراغ" ملحمد عز الدين التازي

�ن تنوع �ملحاور�ت �لأفالطونية ل ينتق�س 
من تكاملها، ول يقلل �لرو�بط �لقوية 

�لتي ت�صدها �إىل نظرية �ملعرفة، فامل�صروع 
�لأفالطوين يف تن�صئة �لإن�صان على 

�لف�صيلة، لي�س �صوى درجة من درجات 
�خلط �ملت�صاعد للجميل باجتاه �جلمال 
�ملعريف �لأمثل، فهي توحي للمو�طنني 
ب�)�لهتمامات �جلميلة(، ولل�صيا�صيني 

ب�)�لقو�نني �جلميلة(، وللخطباء ب�)�لعلوم 
�جلميلة(.

وو�صلت �ألينا ع�صرون حماورة �أفالطونية، 
لكن �أول بحث متكامل عن �جلميل، هو 
حماورة )هيبيا�س �لأكرب(، �لتي عدها 

�لباحثون من �أهم �ملحاور�ت، وذلك 
لحتو�ئها على �أهم خ�صائ�س �لتفكري 

�ملنهجي يف �مل�صائل �لفل�صفية، وتنبثق 
�أهمية هذه �خل�صائ�س من كونها جتمع �إىل 

فل�صفة �أفالطون و�أ�صلوبه �ل�صيق.

ل�ص���يما �ن �ص���قر�ط مل يرتك �أثر� مكتوبا يدل عليه 
�لدلل���ة �لتي ر�ص���خت يف �أذهان �لنا����س عن حياته 
ومماته، ففي حياته كان �أن�صانا حر� ت�صتعل بد�خله 
رغب���ة �ملعرف���ة، وحمب���ة �حلقيق���ة، عا����س �أن�ص���انا 
ب�ص���يطا، يح���رتم قو�نني مدينته �أثين���ا �لتي حارب 
م���ن �جلها، و�ص���عى �إىل مقاومة �أ�ص���حاب مدر�ص���ة 
�ل�صف�ص���طائية مث���ل: بروتاجور��س، وجورجيا�س 

جيا�س، وهيبيا�س، وغريهم.
ومن ثم �رتبط �ص���قر�ط باحلكم���ة وطر�فة �لتعليم 
و�أ�ص���الته و�إدها�ص���ه، وم���ن �ملع���روف �ن منهج���ه 
ينطل���ق من �ن قوى �لإن�ص���ان �لعقلية، و�أول منظر 
للعقالنية، كما كان د�عية �إىل حرية �لر�أي و�لتفكري 
�لفردي، مما جعل منه، مثال يحتذى يف كل موروث 
فل�ص���في لح���ق، فيم���ا �دع���ى خ�ص���ومه و�تهم���وه 
بجح���ود �لآله���ة، وباإف�ص���اد �أخ���الق �ص���بيبة �أثينا، 
و�أبعدها عن مب���ادئ �لدميقر�طية �لأثينية، وهكذ� 
حكم عليه بان يتجرع �ل�ص���م وجترعه ر��صيا، وفق 
�حلكم �ل�صادر بحقه، وج�صد موته من �جل مبادئه 
مثال �أعلى �ص���يظل على مر �لع�ص���ور، منبعا لالإلهام 
�لأدب���ي و�ل�ص���عري، ومن �جلدي���ر بالذك���ر �ن �أول 
مرثية بحقه ق�صيدة )موت �صقر�ط( �ملن�صورة �صنة 

1823 لل�صاعر �لفرن�صي )لمارتني(.
حقيقة �لقول �ن �ص���قر�ط �لتزم دوم���ا بالتعليم عن 
طري���ق �حل���و�ر �لقائم عل���ى )�جلدل �ل�ص���قر�طي( 
ذي �لطاب���ع �لتهكمي �ل�ص���اخر، ومل تكن �ص���خريته 
منف�ص���لة ع���ن غايات���ه �ملعرفي���ة �لت���ي يرم���ي �ىل 
�لو�ص���ول �أليها، فهي و�ص���يلته مل�ص���اعدة حماوريه 
على �كت�ص���اف �حلقيقة ب�ص���وؤ�لهم، �أ�ص���ئلة متتالية 
جتربهم يف نهاية �ملطاف على �ن يحددو� باأنف�صهم 
تناق�صاتهم �خلا�صة، وغالبا ما يبد�أ �حلو�ر مب�صهد 
يلتق���ي في���ه �ص���قر�ط �صخ�ص���ا �صف�ص���طائيا يدع���ي 
�ملعرف���ة، ويتظاه���ر �ص���قر�ط باأنه ل يعرف �ص���يئا، 
ويختب���ئ ور�ء تظاه���ره باجلهل، وه���ذ� ما يتجلى 
يف حم���اورة )هيبيا�س �لأكرب( �لت���ي تنطوي على 

�صخرية ملاحة يوظفها عن �جلميل. 
وجت���در �لإ�ص���ارة هن���ا �إىل �ن )هيبيا����س �لأك���رب( 
بخ���الف �ص���ائر �ل�صف�ص���طائيني ل يتهم���ه �أفالطون 

باإف�ص���اد �لأخ���الق �أو �لدعوة �إىل �ل�ص���لوك �لرديء 
�ل�صرير، ومعظم �ملعلومات ترجع �إىل �أفالطون �لذي 
جعله �ملحاور �لوحيد ل�صقر�ط يف حماورتني، كما 
�أدرجه بني �ملتحاورين يف حم���اورة )برمنيد�س(، 
وكان ذ� �طالع و��صع على كل علوم ع�صره، و�أنتج 
كثري من ف���روع �لعلم و�لأدب، فاألف ق�ص���ائد مديح 
وماآ�س ومر�ث وخطبا، كما قام بتدري�س �حل�ص���اب 
و�لهند�ص���ة و�لفل���ك و�ملو�ص���يقى، و�ملي���زة �لأخرى 
�لت���ي متي���زه ع���ن �ص���ائر �ل�صف�ص���طائيني باأن���ه من 
�لعلماء �لريا�ص���يني وين�ص���ب له �كت�ص���اف )�لفاعل 

للرتبيع( �لذي �أر�د ��صتخد�مه يف تربيع �لد�ئرة.
فمنذ �حل���و�ر�ت �لأوىل يحدثنا هيبيا�س عن تنقله 
يف �ملدن و�إر�ص���اله ك�ص���فري كونه �لأكف���اأ يف تقدير 
�لأمور، و�خذ �لأمو�ل من �ل�ص���بان بو�ص���فه معلما 
للدرو�س �خلا�صة، ويف هذ� �ل�صدد يتحدث �صقر�ط 
حول �ل�صف�ص���طائيني �لذين يك�ص���بون مال ب�ص���بب 
درو�ص���هم وخطبهم، كما فعل )بروديكو�س( حينما 
قدم درو�صا للتالميذ، وخطبا �أمام �ملجال�س وو�صط 
ت�ص���فيق حاد، وح�صل بذلك على مبالغ كثرية، فيما 
مل يعتقد �أي حكيم من �حلكماء �لأقدمني �ن يطالب 
باملال ثمنا لدرو�ص���ه، و�ن يعر�س علمه �أمام �لنا�س 
على �ختالف �أ�ص���نافهم، فكم كان �لقدماء ب�ص���طاء، 
بينما يق���ول هيبيا�س وهو يتحدث ل�ص���قر�ط: "لو 
علم���ت ك���م جمع���ت من �مل���ال... ف�ص���وف ت�ص���تويل 
عليك ده�صة بالغة... ذ�ت يوم ذهبت �إىل �صقلية... 
جمعت يف زمن ق�ص���ري جد� مائة وخم�صني مينا... 
وعندم���ا عدت �إىل بلدي حامال ه���ذ� �ملبلغ، �أعطيته 
لأبي �ل���ذي �آخذه �لعجب و�لده�ص���ة كم���ا �أخذ �أهل 
مدينت���ي كله���م... و�أنا على يقني من �أنني ح�ص���لت 
م���ن �ملال �أك���رث مما ح�ص���ل �صف�ص���طائيان معا ممن 
تختارهم"، وهنا ي�ص���تهزىء به �صقر�ط بقوله "ها 
هو حقا �نه يثبت بو�ص���وح ك���م يتفوق علمك وعلم 

معا�صرينا على علم �لقدماء".
وم���ن �لأ�ص���ئلة �لت���ي وردت يف �ملح���اورة و�لت���ي 
�أر�د �ص���قر�ط به���ا �ن ي�ص���تهزىء بهيبيا����س فق���ال 
له: يف جمل����س من جمال�س �لنقا����س حتى �أربكني 
�حد �حلا�ص���رين �ص���ائال �أي���اي بن���ربة مفاجئة: قل 

يل ي���ا �ص���قر�ط، كي���ف تع���رف �لأ�ص���ياء �جلميل���ة، 
و�لأخ���رى �لقبيحة؟ هيا، هل بو�ص���عك �ن تقول يل 
م���ا �جلميل؟، وكنت �أن���ا �جلاهل �مل�ص���كني، حائر�، 
يف حينه���ا ترك���ت �ملجل�س، ومل�ص���ت نف�ص���ي عازما 
على �أنن���ي عندما �لتقي و�حد� منك���م، �أيها �لعلماء 
�ملتمي���زون، �صاأ�ص���غي �ألي���ه، و�أتعلم من���ه، وها قد 
�أتي���ت �ليوم، فعلمني بال�ص���بط ما يك���ون �جلميل، 
وح���اول �ن جتاوبن���ي باأكرب قدر ممك���ن من �لدقة، 
حتى ل �أتعر�س لل�صخرية، �إذ ل ريب يف �نك تعرف 
م���ا �جلميل معرفة كاملة، ويبدو هذ� جزءً� ي�ص���ري� 

من �ملعارف �جلمة �لتي متلكها.
وكان ج���و�ب هيبيا����س: �جلميل هو فت���اة جميلة، 
و�لفر����س، و�لقيث���ارة، و�لِق���در، و�لذه���ب، بينم���ا 
قال �ص���قر�ط: هو �ص���يء ل يبدو قبيحا يف نظر �أي 
�إن�ص���ان يف �أي زم���ان وم���كان، فيما ف�ص���ر هيبيا�س 
ه���ذ� �لكالم بقول���ه "�ن �أجمل م���ا يف �لدنيا عند �أي 
�إن�صان يف �أي مكان وزمان هو �ن يكون غنيا، ويف 
�ص���حة جيدة، ومكرما بني �لإغريقيني، و�ن ي�صري 
�إىل �ل�ص���يخوخة، ويتلقى من �أولده مر��صيم ماأمت 

م�صرفة عظيمة". 
مم���ا �أر�د �ن يتو�ص���ل �ألي���ه �ص���قر�ط ع���ن طري���ق 
هيبيا����س ب���ان �لق���وي و�لناف���ع يج�ص���د�ن �ملفي���د، 
وهكذ� تكون �لأج�ص���ام �جلميلة، و�ل�ص���تخد�مات 
�جلميل���ة و�لعل���م وجمل���ة �لأ�ص���ياء �لت���ي ذكرناها 
�صابقا جميلة لأنها مفيدة، و�ملفيد هو ما ن�صلم باأنه 
جمي���ل، وما يول���د �خلري، وم���ن ثم يكمل �ص���قر�ط 
حديث���ه عن �جلمي���ل فيق���ول "�إذ� دعون���ا جميال ما 
ي�صبب لنا �ملتعة ل �صروب �ملتعة كلها، بل تلك �لتي 
تاأتينا عن طريق �ل�صمع و�لب�صر... فمن �لثابت �ن 
�لنا�س �جلميلني، و�لر�ص���وم �مللونة على �ختالفها، 
و�للوح���ات و�ملنحوتات، ت�ص���حر �أنظارنا �ن كانت 
جميل���ة، كم���ا �ن �لأ�ص���و�ت �جلميلة، و�ملو�ص���يقى 
ب�ص���ورة عام���ة، و�ص���نوف �خلط���اب، و�حلكايات 
تول���د �لأثر ذ�ت���ه... فاجلمي���ل �أيها �ل�ص���احب، هو 
�ملتعة �لتي ي�صببها �ل�صمع و�لب�صر"، ويف حو�ر�ت 
�آخر يعيد عليه �صقر�ط �ل�صوؤ�ل: فمن �مل�صتحيل �ن 
تك���ون متع���ة �ل�ص���مع و�لب�ص���ر هي �جلمي���ل، فريد 

هيبيا�س: ��صتنتاجك عني �ل�صو�ب.
ففي حماورة )هيبيا�س �لأكرب( ل يو�فق �صقر�ط 

عل���ى ر�أي هيبيا����س يف جمم���ل م���ا 
ورد م���ن حو�ر�ت، بل ي�ص���خر 

من���ه، ومن خ���الل �لطالع 
على �ملح���اورة نتلم�س 

�أر�د  �لذي  �ص���قر�ط 
يوؤ�ص����س  �ن 

عل���ى  �ملعرف���ة 
بعيد�  �لعق���ل 
�ملي���ول  ع���ن 
ي���ة  د لفر �
ء  � ه���و لأ � و
رب���ط  �لت���ي 

����س  هيبيا
�لت���ي  �آر�ءه 

�آر�ء  تنق���ل 
ئيني  ل�صف�ص���طا �

ف�ص���لو�  بعدم���ا 
�لقي���م �جلمالي���ة عن 
باملعرف���ة  �رتباطه���ا 
و�لأخالق  و�حلقيقة 
ودع���و�  و�لدي���ن 
�إىل حري���ة �لتعب���ري 
�آر�ء  على  و�لعتماد 
�لذ�تي���ة  �لإن�ص���ان 

و�حلكم ع���ن �جلميل 
�إطاره  بتجري���ده م���ن 

�لعقلي. 
�إم���ا فك���رة �أفالطون عن 

ماهية �جلميل هي تاأكيده 
م���ن  �جلمي���ل  قيم���ة  عل���ى 

منظور فهم �أخالقي، فاجلميل 
ه���و �خلري، و�لفن يجب �ن يقرتب 
قدر �مل�ص���تطاع من ماهية �لفل�صفة، 

و�ن يك���ون متجه���ا �إىل �حل���ق 
و�ىل �خلري. 

ــــــــــر( ــــس االأك ــــا� ــــي ــــب ــــي ــــــــــــاورة عــــــن اجلــــــمــــــيــــــل.. )ه حم

بعد ��ص���تقالل بلد�ن �أوروبا �ل�صرقية و�لبلد�ن 
�لأخ���رى مم���ا كان���ت ت�ص���كل منظوم���ة �لبلد�ن 
�ل�ص���رت�كية، دخل���ت �لثقاف���ة يف ه���ذه 
�لبلد�ن بني �ص���ر�مة و�صعة �لتاأ�صي�س 
�لأول وبني و�صول �لقليل من �جلديد 
�لغرب���ي. لك���ن �م���رً� مل يك���ن متوقعًا 
و�جه���ه �ملثقفون يف ه���ذه �لبلد�ن. 
فقد �نح�ص���رت حركة ن�ص���ر �لكتاب 
و�ملج���الت  �لدوري���ات  و�ختف���ت 
كثرية �لعدد ورخي�ص���ة �لأ�صعار، 
ويف حقول �ملعرفة �ملختلفة �آد�با 
وفنون���ًا وعلوم���ًا عام���ة وحت���ى 
عل���وم ف�ص���اء. هذ� �لنح�ص���ار، 
�و هذه �ل�ص���دمة، م���ا كان وما 
كان���ت ليخطر� على ب���ال �حٍد 
به���ذ� �لك���رب و�لفد�ح���ة، ذلك 
�لثقافي���ة  �ل�ص���احات  جع���ل 
تعاين حالة هي بني خ�صارة 
مز�يا �لو�قع �ل�صابق وبني 

جديد قليل ل يجد من يتبناه، وقد تعذر �لن�ص���ر 
وغال �ص���عر �لكتاب، فبقي���ت "�حلرية " �لقادمة 

بال جدوى.
لكن هذ� مل مينع من ظهور �أ�ص���ماء، رمبا بدعم 
�و ت�ص���جيع غرب���ي، حتم���ل مز�ي���ا حد�ثوي���ة، 
م���ن هذه ظاه���رة �ل�ص���اعر �لأوك���ر�ين نبور�ك 

وجماعته.
ي�ص���فون فكتور ِنبور�ك بانه "�صخ�صية فارعة 
و�ص���وت موؤث���ر يجع���ل �ملكرفون يل���ج �حلياة 
حينما يوؤدي �ص���عره على �مل�ص���رح.." ولد �صنة 
 Bu- 1961 ويعترب �أحد �أبرز موؤ�ص�ص���ي فرقة
Ba- Bu �لتمثيلي���ة و�ح���د �برز �لنا�ص���طني 
فيه���ا، ي�ص���اركه يف ه���ذه �لفرقة �ن���درو كوفيج 

و�لك�صندر �برفانت�س.
�أي�ص���ًا، ِنْوب���ارك ناث���ر جي���د ومرتج���م ومقايل 
ونا�ص���ط ثق���ايف مثلما هو ممثل م���وؤدرّ يف فرقة 
�ل���روك )ني���ور روك( �لت���ي نال���ت �ص���عبية يف 

�لغرب �لأوكر�ين وبولند�.
�نه موؤلف �ص���ت جمموعات �ص���عرية هي "زمن 

"و�لر�أ����س   Amber Time �لكهرم���ان" 
�لطائ���ر" Flying Head )1990( و"�أن���ا 
ثاني���ة" Alter Ego )1993( وحدي���ث م���ع 
 a Servant   Conversationخ���ادم

.")1994(  with
)1(AEpos  "وعن �لد�ر رقم خم�صة وثالثني
 )1999(about House Thirty Five

.)2001( Litostroinو
يو�ص���ف �ص���عره بان���ه ذو حافات ح���ادة قاطعة 
�للغوي���ة  �ل�ص���تحد�ثات  م���ن  بكث���ري  يحف���ل 
و�ل�ص���عرية. وبع���د جمموع���ة "�لن���ا �لثانية" 
 Tonality ص���ار �كرث �حتف���اًء باملو�ص���يقى�
مما كان عليه يف �لر�أ�س �لطائر. بعدها ُتالحظ 
يف �ص���عره �نتقاله �ص���ريعة �ىل �ص���عر �لتجارب 
�ليومية. وهذ� ما يترّ�ص���ح يف جممل ق�ص���ائده 

�لأخرية.
ل���� ِن���ْو ب���ور�ك كتاب���ا مذك���ر�ت ع���ن �لعديد من 
نيوبول����س  �ىل  �لع���ودة  هم���ا  معا�ص���ريه: 
 Bu – Ba – 1988" ومقدمة �ىل بو با بو"

)2001(  Bu
�ملنا�ص���بات  �إد�رة  يف  ن�ص���اطاته  ع���ن  ف�ص���اًل 

�لثقافية و�لإ�صهام فيها.
�أجم���ل ما قيل يف �ص���عره: "�ن �ص���عر نوبور�ك 
لكل فرد ل للنخبة �جلماليني ح�صب و�ن �صعره 
لل�صباب، وملتفتحي �لأذهان و�ملحتفني ب�صباب 

�لروح..
ميك���ن مالحظ���ة بع�س م���ن مرجعي���ات ثقافته 
�ل�ص���عرية يف �لرمزي���ة �لفرن�ص���ية: �بولين���ري 
وبودلري، كما جنده ي�ص���تعيد �ص���عره �أ�صالفه: 
لحظ �أي�ص���ًا ق�ص���يدة بل���وك: �م���ر�أة جمهولة، 
نوبور�ك يحمل �ص���فات عدة لكن �ص���فته �ليوم 

�نه �صاعر من بعد �حلد�ثة.

عن متهيد كتبه مايكل م. نيدان 
29-27.Michael M. Naydan P

)1( االيبو�س: ملحمة بدائية. 
�سل�سلة احداث ب�سرد ملحمي - 

املرتجم

Viktor Neborak فـي احلداثة ال�سعرية.. فكتور ِنبوراك


