
)1(
اجلماُل ُملَت�صٌق باملوِت

اأ�صعُد اىل اأعلى قّمٍة فيِه
لكي اأرى اجلماَل كّلُه

)2(
للّنبِع رائحًة عندما يكون قريبًا من الِقّمِة

و كّلما نزَل اىل الأ�صفِل
فقدها يف الب�صاتنِي

)3(
يركُع الرجُل اأماَم ال�صم�ِس

اأمّا املراأُة، فت�صعها يف اأح�صائها
)4(

منقار اخلريف غارٌق يف ج�صِد امراأٍة
تاأتي منه رائحٌة

تتعّطُر بها اأغ�صاُن الأ�صجاِر
وتتعّرى �صجرُة القامِة

من ن�صوتها
)5(

الليُل �صائٌك
ل ي�صُعنا ونحن عارياِن

)6(
ِعطُر اأَّوِل قنديٍل يوقُد يف تخوِم جبٍل

اأم هَي اأّوُل ر�صالٍة ت�صُل
م�صدوٌه

مثُل اأّوِل احت�صاٍن

اأو اأّوِل ُقبلة
)7(

عبُق اخَلْوِخ هل اآٍت من الُب�صتاِن
اأم من َنْهَدْيها؟

َنفُح المواِج اآٍت من �َصْعِر الّنهِر
اأم من خ�صلتيها؟

)8(
عطُر الَكَرِز الثالثاء

الأربعاُء لل�صدرِة العذراِء
اخلمي�س لالإّجا�سِ

اأّوُل الغيِث للجمعِة
ال�صبُت لعطر الأكا�صيا

الأحُد للّنعناِع
ويف الإثننِي، ياأتي عبُق الّناِر من الُعرموِط

حبيباتي، كلُّ واحدٍة منُهنَّ فاكهٌة
كلٌّ من ُهنَّ ُب�صتاُن.

)9(
اإذا اختلَط عطُر الن�صاِء باأّيِة رائحٍة اأُخرى، ُيعرُف

ُطِرْدُت من اجَلّنة لأجِل تلك الرائحِة
والآن ... اختلط بكلِّ الأ�صياِء

فمن اأَْيَن اأُطَرُد؟
)10(

ما �صيحُدُث لي�س طوفاَن و ل ت�صوناميَّ
و ل معركَة واترلو،

ها على نف�صك حْرٌب داخلّيٌة ت�صنُّ
اأم اأّنَك وْحدَك �صدَّ اجلميِع
اأنا اإن خ�صرُتها مع نف�صَي

فلن انت�صَر فيها يف اأيِّ مكان.
)11(

قّرْرُت يف ما بقَي يل من الُعُمِر
اأن اأ�صادَق اجلميع؛ الب�صالَء فيهُم واجُلَبناْء

يَن والأ�صراَر اخَليِّ
املجاننَي واحلكماَء

مل َيُعد يف قلبَي مكان للحقِد

ي�صتطيع غ�صٌن اأن يك�صَب �صداقتُه
و ت�صتطيُع منَلٌة 

اأن َتَعَلُه ُملَتقاها.
)12(
اأكاُد اأْعمى بكلِّ هذه الألواِن

...اأُ�صمُّ
...اأُْبَكُم

اأْطِلْق روحَي، دْعها تطُي
تَتَجّمُل املدينة 

اأُ و تفارَقها حينما تتَجرَّ
َرفِرْف جناحيَك دْومًا

ُمهّددًا بال�صتمرار 
واإّل فهَي ُمْعَتَقٌل

)13(
ماالذي جرى لَك يا قلُب؟

ماذا حدَث لَك، كْي ل تتَمّكَن اأن تنُظَر يف وجهي؟
ُل مني كّل مّرٍة بحّجٍة َتَتَن�صّ

َتّراأْ، وانُظر اإيلَّ
اك�صْف يل مكامَن ال�صرِّ

َك ئ �صديقَك املرعوَب، وام�َصْح راأ�َصُه بكفِّ هدِّ
ِلج الآن اىل مواكِب الأعرا�ِس 

بِخماِر القوايف الف�صّيِة
واِل واأحلاِن الأوزاِن الطِّ

تَبّلَلْت اأقداُم الَعرو�ِس بِدماِء كلماتِه
اإّنُه َوجٌل من قرقعِة اأقداِم ذلك املجهوِل

الذي يبحُث عن فر�صٍة ليدخَل بيَتُه
ئُه هدِّ

يا قلبَي!
ما الذي حدث لَك؟

)14(
لي�س للِحذاِء َقْلٌب

َينَفِطُر َقلبَي لأحِذيِة الُفقراِء
حنَي ترَتع�ُس

حتَت روؤو�ِس املطاِرِق
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�ملدى �لثقــايف 

حني ن�شرت جريدة �ملدى، م�شكورة قبل �أيام 
مقااًل يل عن �لقر�ءة �خللدونية، وجدت تعليقًا 
قبل.   من  �أ�شادفه  مل  �شيء  وهو  مقايل،  على 
ت�شاعفت  ث��م  بالتعليق،  فرحت  �حل��ق  �أق���ول 
�لفرحة حني قر�أت ��شم �شاحب هذ� �لتعليق، 
حممد �شعيد �ل�شكار، �لذي �أ�شاف معلومات 
�لعتيد.   �لقر�ءة  تعليم  كتاب  تاريخ  عن  مهمة 
�ل�شكار  لفرحتي،  وع��دت  �ملعلومات  ق���ر�أت 
يعلق على ما كتبت، يا لل�شدفة فقد كنت �أنوي 
�أن �أجعله �أي حممد �شعيد �ل�شكار، مع حفظ 
�الألقاب، مادة ملقالتي �لقادمة.  فقد ز�ر �ل�شكار 
لندن موؤخرً� و�أهد�ين ن�شخة من كتابه �الأنيق 
" من ر�شائل �الأدباء".  غالف �لكتاب �لرمادي 
�حل���روف  فيها  ت��ت��ع��ان��ق  "�شكارية"  ل��وح��ة 
بلند  �لر�شائل،  �أ�شحاب  �أ�شماء  حولها  لتدور 
�حليدري، عبد �لرحمن منيف، ر�شدي �لعامل، 
خم�شة  �لعلوي،  وهادي  فرمان،  طعمة  غائب 
ورو�ي���ة،  �شعرً�  �ملبدعني  دنيا  م��ن  �أ���ش��دق��اء 
لل�شكار  ه��وؤالء  ر�شائل  بع�ض  ي�شم  و�لكتاب 
وبع�شًا من ر�شائله لهم.  ر�شائل معاناة �ملبدع 
يف عامل قا�ض عامل �ملر�ض و�حلاجة، و�لبحث 
�لد�ئم عن �الأفكار، عامل تد�ول �لفكر و�حلزن، 

عامل ��شتمر�ر �لعملية �الإبد�عية.  
�لعربية  �ملوؤ�ش�شة  ع��ن  ���ش��در  �ل���ذي  �ل��ك��ت��اب 
للطباعة و�لن�شر يف بريوت عام 2009، يبد�أ 
�لعر�قي  �لثقايف   �ملَعلم  هذ�  �لعلوي   بهادي 

�لثالثة  معاجمه  من  �ملتنوعة  بكتاباته  �ملهم 
�ملوؤلفات  من  �لعديد  �ىل  �جلديد،  �مل�شتطرف 
عن �ملر�أة وحقوقها، �إىل حتديه �ل�شافر ل�شحة 
فكرة �الإفتاء بقتل من يخرج عن �لدين.  لعل 
عا�ض  �ل��ع��ل��وي  ه���ادي  �أن  يف  �ل�شر  ه��و  ه��ذ� 
و�ل�شني  دم�شق  �لعر�ق بني  منفيًا عن  حياته 

وتويف يف دم�شق عام 1998.
" ع�شف بي �ل�شوق  يقول يف �إحدى ر�شائله 
�إليك، وهو �شوق ال �أظنك ت�شتقله، رغم �شمتي 
�ل��ذي ط��ال ومل يطل." وي���دور �حل��دي��ث عن 
�لغربة وما يكتب وما يفكر خا�شة يف تفا�شيل 
�لر�شائل  يتبادالن  �لعربية.  �للغة  جمهوالت 
�أعمااًل  و�لنقد و�الأفكار حتى لت�شعر �نك تقر�أ 
لهادي �لعلوي وت�شتوعب بع�ض غو�م�شها.. 
�ملجدد  �ل�شاعر  �حليدري،  بلند  دور  ياأتي  ثم 
وم����ا ت���ب���اداله م���ن ه��م��وم ن�����ش��ر �ل���دو�وي���ن 
يف  وبلند  �لب�شرة  يف  �ل�شكار  �ل�شعرية، 
بريوت يف �أو�خر �ل�شتينيات.  ثم يجيء دور 
�ل�شكوى  مر  ي�شكو  �لذي  فرمان  طعمة  غائب 
�لغربة يف رو�شيا  وم��ن  و�آالم���ه  �مل��ر���ض  م��ن 
وكيف كادت غربته �أن تفك عرى عالقته باللغة 
معتذرً�  فرمان  طعمة  غائب  فيكتب  �لعربية.  
عن "ركاكة" �للغة �لتي ��شتعملها يف رو�يته 
بحرية  يكتب  و�جلري�ن"  "�لنخلة  �خل��ال��دة 
وطالقة:" �أنا متفق معك يف رد�ءة لغة �لنخلة 
و�جلري�ن، ولعلك و�جد �أو وجدت، يف خم�شة 

�أ�شو�ت �شورة �أرد�أ الآثار �لغربة �لطويلة �أنا 
مقر بذلك" هكذ� يرت��شل �ملبدعون دون �أقنعة 
�أو مديح للذ�ت �أو لالآخر لريى كل منهما نف�شه 

يف مر�آة �الآخر.
يف  مري�ض  �الآخ��ر  هو  منيف،  �لرحمن  عبد 
�إىل  تعبريه،  حد  على  حولوه  وق��د  باري�ض، 
حقل جتارب طبية فمل �لطب و�لتطبب.  هو 
تبكي  " �ل��غ��زالن  جديدة  رو�ي��ة  عن  يتحدث 
وهي متوت" رو�ية مل تن�شر لكنها �شغلت فكر 
ووجد�ن عبد �لرحمن منيف طوياًل.  �ل�شديق 
�خلام�ض هو �ل�شاعر ر�شدي �لعامل �ل�شيوعي 
�لذي مل يغادر �لعر�ق يف �ل�شبعينيات، ورغم 
�ن��ه م��ات فقريً�  �إال  ت��رك دو�وي���ن عديدة  �ن��ه 
كلمة  لل�شكار  يكتب  �لعامل  ر�شدي  معدمًا.  
�أجدك    فلم  يجده:"مررت  ال  حني  مكتبه  على 

�أنا ب�شوق لعينيك �لكئيبتني  مع حبي" 
�لر�شائل حتكي �لكثري عن �أ�شحابها تغو�ض 
ال  �لتي  حتى  �أحالمهم  وت��روي  �أعماقهم  يف 
يبوحون مب�شامينها.  و�لكلمات �لقليلة �لتي 
و�أحبوه  عانوه  ما  و�شف  حت�شن  يكتبونها 
وكل  مبجموعها  �مل�شاعر  هذه  لكن  وخافوه، 
ما حتمل من جماليات، قد تبدو بعيدة بع�ض 
�ل�شيء عن عامل �ليوم �لذي نعي�شه.  فلم يعد 
�المييالت  يكتبون  قد  �لر�شائل.   يكتب  �أحد 
ولكن ال يكتبون �لر�شائل على �لورق �الأبي�ض 
يقدم  �لكتاب  باملنا�شبة  و�مل��ل��ون.   و�الأزرق 

خط  �أما  �خلم�شة،  �الأ�شدقاء  يد  خلط  مناذج 
�ل�شكار فكلنا يعرف جماله. �ملهم من يحتفظ 
فال  جتمع؟  وكيف  �ل��ي��وم  �لكتاب  باإمييالت 
ك��االأور�ق وال �شيء يبقى  �شيء ميكن جمعه 
تبقى  لكنها  لونها ور�ئحتها  تغري  قد  مثلها.  
ور�شائل  ح��ب  ر�شائل  �ل��ر���ش��ائ��ل،  م��ن  رزم���ة 
�الأ�شدقاء نعيد قر�ءتها مر�ت قبل �أن نعيدها 
رغ���م كل  �ل��ك��وم��ب��ي��وت��ر  م��ن ج���دي���د.   ملغلفها 
�أو �شاع فقدت كل ما  �إن �شرق منك  �إبد�عاته 

عليه من ر�شائل.
�أن  ك��ث��ريون  ن�شحني  �الأخ����رية  �ل��ف��رتة  يف 
�للعني فتحته وزينته  �لفي�ض بوك  �أعيد فتح 
عما  �أبحث  فيه  ودرت  �شوري  من  ب�شورة 
�لقول  ي�شتحق  م��ا  �أج���د  فلم  و�أف��ع��ل  �أق���ول 
يكتبها  خمت�شرة  ك��ل��م��ات  ه��ي  �ل��ف��ع��ل.   �أو 
�لكلمات  و�لت�شلية  للمتعة  "�الأ�شدقاء" 
�الأوروبية  �للغات  بحروف  تكتب  �لعربية 
باخت�شار �شديد، هاي باي ال نقا�ض وال بوح 
بوك  �لفي�ض  جيل  �إن  يقولون  �شكوى.   وال 
غ��ري م��ع��امل �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي، �أق���ول ه��م جيل 
وياي.   وب��اي  ه��اي  جيل  عن  متامًا  خمتلف 
لهم وكل �الح��رت�م، وهم بال �شك  �ألف حتية 
لها  يبقى  �ل��ورق  ر�شائل  لكن  �لكثري،  غريو� 
فريوز  ت��ق��ول  ك��م��ا  ك��ان��ت  ل��و  ح��ت��ى  �شحرها 
كتبنا     م��ا  خ�����ش��ارة  وي��ا  كتبنا  وم��ا  :"كتبنا 

كتبنا مية مكتوب لهلق ما جاوبنا.

ك�������ت�������ب�������وا وم�������������ا ك����ت����ب����ن����ا 
�سلوى جر�ح

�لباحث  ليخات�شيوف  دميرتي  �الأكادميي  �عترب 
�لرو�شي  �ل�شاعر  �ن  �لكبري  �الأدب����ي  و�مل����وؤرخ 
�ىل  ينتمي   )1921–  1880( ب��ل��وك  �لك�شندر 
�ما  �لكبار،  رو�شيا  �شعر�ء  م��ن  �الأخ���ري  �لرعيل 
من جاء بعده من �شعر�ء �حلقبة �ل�شوفيتية فهم 
من  �شو�ء  �لرو�شي  �ل�شعر  تقاليد  عن  بعيدون 
�لنقاد  �ل�شكل و�مل�شمون. ويقول كثري من  حيث 
�ملرتبة  يف  ت��اأت��ي  ب��ل��وك  عبقرية  �ن  رو�شيا  يف 
يحمالن  وهما   . بو�شكني  عبقرية  بعد  �لثانية 
�ال�شم نف�شه – �لك�شندر، وترك كالهما �أثر� عميقا 

يف �الأدب �لرو�شي. وهو �شليل �أ�شرة من �لعلماء 
بيكيتوف  �ندريه  �بنة  �أم��ه  كانت  فقد  و�ملثقفني 
مدير جامعة بطر�شبورغ،  �أما �بوه فهو �لك�شندر 
�أمه  لكن  و�ر���ش��و.  م��ن  حقوقي  بلوك  لفوفيت�ض 
بها  �بنها و��شتقر  �فرتقت عن زوجها فور والدة 
�أخرى  مرة  تزوجت  �ملقام يف بطر�شبورج حيث 
من �شابط يف �شالح �لفر�شان. وبد�أ بلوك بنظم 
�ل�شعر منذ �خلام�شة من �لعمر. ويف 1897 �شافر 
�أملانيا وهناك �لتقى حبه �الأول �لذي  �إىل  �أمه  مع 
طو�ل  �ل�شعري  �إب��د�ع��ه  عميقة  ب�شورة  �ألهمه 

حياته.
باأنه"  وو�شف  �ملحيا  و�شيم  بلوك  �لك�شندر  كان 
�بولو �لرو�شي" ب�شبب مالحمه �الإغريقية. ويف 
يف  له  �ل�شور  �الآف  ع�شر�ت  وزع��ت   1910 ع��ام 
توجد  ال  باأنه  به  �ملعجبات  �إحدى  وقالت  رو�شيا 
بلوك.  غ��ر�م  يف  تقع  مل  رو�شيا  يف  متعلمة  فتاة 
وكان يتلقى يوميا ع�شر�ت �لر�شائل و�لق�شائد من 
�ملعجبات به. و�عتربت كل و�حدة منهن �ن �ل�شاعر 
�ملجهولة" و"�ل�شيدة  " �مل��ر�أة  عن  ق�شائده  كتب 
�ل�شاعر كان منغلقا  لكن  بالذ�ت.  �حل�شناء" عنها 
�الجتماعية.  �الأو���ش��اط  ع��ن  وبعيد�  نف�شه  على 
وال يظهر �ال يف �حللقات �الأدبية حني كان يلقي 
ق�شائده ذ�ت �ل�شمات �لغيبية و�الإيقاع �ملو�شيقي 
فتوؤثر يف �ل�شامعني تاأثري �لتنومي �ملغناطي�شي. 
وقال عنه �لكاتب و�لناقد كورنيه ت�شوكوف�شكي " 
لقد كانت �أ�شعار بلوك توؤثر فينا كتاأثري �لقمر على 
�لقمرية(".  )�لهلو�شة  �لروب�شة  ب��د�ء  �مل�شابني 
م�شاف  يف  �خماتوفا  �آن���ا  �ل�شاعرة  وو�شعته 
�لقدي�شني. وقال �مل�شرحيون �لذين كانو� ميثلون 
يف م�شرحياته " �نه – �شمرينا". لكن بلوك عا�ض 
كان  �ن  منذ  �لكتب  بني  �لهادئ  �الأدب��ي  عامله  يف 
طالبا يف كلية �الآد�ب بجامعة بطر�شبورج. وقال 
بالن�شبة  �لعامل  يكون  �ن  :"يجب  بلوك  �لك�شندر 
كان  فهكذ�  خجل.  بال  ومتاألقًا  عاريا  �لكاتب  �ىل 

بالن�شبة �ىل تول�شتوي ودو�شتويف�شكي".
�آنا  م��ن  ب��ل��وك  �لك�شندر  ت���زوج   1903 ع���ام  يف 
منديلييفا �بنة �لعامل �لكيميائي �ل�شهري دميرتي 
للعنا�شر،  �ل��دوري  �جل��دول  �شاحب  منديلييف 
�ل�شيدة  �ىل  ق�����ش��ائ��د   " ن��ظ��م  �أل��ه��م��ت��ه  و�ل���ت���ي 
�حل�شناء". ويف ما بعد حدث خ�شام بينه وبني 

�ل�شاعر �ندريه بيلي �لذي كان معجبًا باآنا وكتب 
عنها �لق�شائد �أي�شًا. لكن عالقات بلوك مع زوجته 
كرثة  م��ن  ب��ال��رغ��م  �ل��ن��ه��اي��ة،  حتى  �شافية  بقيت 
و�لفنية  �الأدبية  �الأو�شاط  يف  بال�شاعر  �ملعجبات 

يف بطر�شبورج.
متامًا"  ميثل  بلوك  �ن  �لنقاد  م��ن  كثري  ويعتقد 
�لروح �لرو�شية" �لتي كتب عنها دو�شتويف�شكي 
بالتناق�شات. وكان رغم مثاليته  ولذ� فهي مليئة 
�لقائم  �ل��و�ق��ع  يتح�ش�ض  �لرومان�شية  ونزعته 
باأن رو�شيا تقف  ونب�ض �حلياة يف زمانه وتنباأ 
عام 1905.  ثورة  قيام  قبل  �لطريق  على مفرتق 
د�ئم"  " رب��ي��ع  باأنها  ت���ارة  �حل��ي��اة  يعترب  وك���ان 
كالفار�ض  فيه  يقف  رهيب"،  "عامل  باأنها  وت��ارة 
وكتب  �ملعركة  �إىل  �ل�شائر  �لغابرة  �لع�شور  يف 
�حلياة..و�أو�جهك  �أيتها  �أع��رف��ك  �إن��ن��ي  يقول" 
يف  يقول  وت��ر�ه  درعي".  برنني  بك  و�أرح���ب   ..
باأعماق  �أحيا  �ن  �أود  كم  �حلياة  :" �أيتها  بعد  ما 
ب�شور  �أم��ام��ه  تبدو  �لطبيعة  وك��ان��ت  روحي". 
عجيبة ب�شكل �أبال�شة و�شاحر�ت وحوريات.. �أما 
�ملجهولة..  �ل�شيدة  يف  متج�شد�  له  فيبدو  �حلب 
�حل�شناء و�ملذهلة يف �آن و�حد...فهي �أما قدي�شة 
مك�شيم  �لكاتب  عنه  �الإث��م. وقال  غارقة يف  و�أم��ا 
غوركي:"�إن بلوك  �إن�شان ذو �إح�شا�ض عميق جد� 

ومدمر".
وعندما بد�أت �حلرب �لعاملية �الأوىل �لتحق بلوك 
)�لذي  غوميليوف  نقوالي  �ل�شاعر  �شديقه  مع 
�جلي�ض.  يف  متطوعا  الح��ق��ا(  �لبال�شفة  �أع��دم��ه 
لكنه �عترب قيام ثورة 1917 �ال�شرت�كية مبثابة 
�لعهود  يف  �آثامه  عن  �لرو�شي  " عقاب" لل�شعب 
�إىل  " �ال���ش��ت��م��اع  �مل��ث��ق��ف��ني �ىل  �مل��ا���ش��ي��ة ودع���ا 
مو�كبة  �لبد�ية  يف  وح��اول  �لثورة".  مو�شيقى 
�لدماء  بالرعب من  �أ�شيب  لكنه   ، �لثورة  م�شرية 
�أريقت و�خلر�ب �لذي �أ�شاب �لبالد. ونظم  �لتي 
�لتي   1918 ع��ام  يف  ع�شرة"  "�الثنتي  ق�شيدته 
�جلدد  �لر�شل   " باأنهم  �لثورة  جنود  فيها  �شور 
و�قع  �لق�شيدة  ه��ذه  يف  وو�شف  �الثناع�شر". 
�لثورية  �لفو�شى  �لثورة حيث ت�شود  �لبالد بعد 
�ل��ع��ارم��ة �لتي جت��رف �أم��ام��ه��ا م��ن وج��ه �الأر���ض 
بلوك  و�أ�شابت  �ل�شابق.  �لعهد  و�شمات  �لب�شر 
وقبيل   ، �لثورية  �الأح��د�ث  نتائج  من  �أم��ل  خيبة 

ن�شخ  �ن حت��رق جميع  م��ن زوج��ت��ه  وف��ات��ه طلب 
ق�شيدته " �الثنتي ع�شرة". وكتب مقالة بعنو�ن 
�لهروب  �إىل"  فيها  دعا  �لعا�شفة"   – �لثورة   "
رو�شيا  �ل�شاعر  و�شف  �لرو�شية"..و  �لثورة  من 
وخطيبتي   .. ح��ي��ات��ي   .. يل  رو���ش��ي��ا   " ب��ق��ول��ه 
وزوجتي". و�أ�شبحت رو�شيا �ملو�شوع �لرئي�ض 
لق�شائده . وكتب �إىل �لفنان �مل�شرحي ق�شطنطني 
عن  حياتي  �أكر�ض  يقول:"�إنني  �شتاني�شالف�شكي 

ق�شد وبال تردد �إىل مو�شوع رو�شيا".
�لك�شندر  ح��دد  وفاته  قبيل  �الأخ��رية  �الأي��ام  ويف 
رو�شيا  �أمنا  �لتهمتنا  بقوله:" لقد  م�شريه  بلوك 
وليدها".ويف  تلتهم �خلنزيرة  ..كما  �حلقرية   ..
هذه �لفرتة كف �ل�شاعر عن �لتاأليف ونظم �ل�شعر. 
وكان ذلك مبثابة ماأ�شاة كبرية بالن�شبة له. وقال:" 
�لثورة  حتولت  لقد   ... �ختنق   ، �ختنق  �إن��ن��ي 
فرب�ير  ويف  عاملية".  �شدرية  ذبحة  �إىل  �لعاملية 
�أم�شية مكر�شة  عام 1921 خطب قبيل وفاته يف 
�إىل �لك�شندر بو�شكني ح�شرها بع�ض كبار رجال 
�لدولة فقال:" �ن �حلياة فقدت مغز�ها". لقد قال 
ذلك بعد �ن �شلب �ل�شاعر �ل�شيء �الأ�شا�شي وهو:" 

�الإر�دة يف �الإبد�ع..و�حلرية �خلفية".
�إىل  مقربًا  كان  �ل��ذي  غوركي  مك�شيم  ح��اول  لقد 
�إىل  �ل�شفر  �لبل�شفية  م�شاعدة بلوك يف  �ل�شلطة 
�ملر�ض  به  ��شتد  �ن  بعد  �لعالج  لغر�ض  فنلند� 
لينني  لكن  بال�شفر.  له  �ل�شماح  لينني  من  فطلب 
يف  هناك  وج��وده  بلوك  ي�شتغل  �ن  يخ�شى  كان 
ن�شر �لدعاية يف �لغرب �شد �ل�شلطة �ل�شوفيتية. 
فرتدد يف �إعطاء �لرخ�شة ومل مينحها له �إال بعد 
فو�ت �الأو�ن. فقد تويف بلوك يف 7 �آب 1921 . 
وخرجت يف جنازته جموع غفرية من �مل�شيعني. 
ون�شرت  ج��ن��ازت��ه  يف  �ل�����ش��ل��ط��ات  ت�����ش��ارك  ومل 
يتكون  ب�شيطًا  نباأ  �لر�شمية  "بر�فد�"  �شحيفة 
من  كلمات قليلة  فقط :" تويف �ل�شاعر �لك�شندر 

بلوك..".
وبعد مرور �أعو�م �أخذت عدة رو�شيا �ل�شوفيتية 
مت��ج��د ب��ل��وك و�أع���م���ال���ه جم����دد� و�أدخ��ل��ت��ه��ا يف 
�الثنتي   " ق�شيدته  وال�شيما  �ملدر�شية  �لرب�مج 
ع�شرة" .. و�أ�شبح بلوك �ليوم يف م�شاف عظماء 
رو�شيا مثل بو�شكني ولريمونتوف وتول�شتوي 

ودو�شتويف�شكي..
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�الإ�شار�ت  بعلم  �ملخت�ض  �لفرن�شي  �ملفكر  مات  عندما 
�خلام�شة  ن��اه��ز  عمر  وع��ن   1980 ع��ام  ب���ارت  روالن 
فبعد  جم��ده،  قمة  �إىل  و�شل  قد  ك��ان  ع��ام��ًا،  و�ل�شتني 
رحيل فيل�شوف �لوجودية �لفرن�شي جان بول �شارتر 
�لبنيوية مي�شائيل فوكو كان روالن بارت  وفي�شلوف 
�شخ�شية ثقافية ُيحتفى بها يف فرن�شا، لها ح�شورها 
هذ�  �حلقيقة  يف  �ل��ع��ام.  �ل���ر�أي  على  بالتاأثري  �لفعال 
�لطر�ز من �ملفكرين �أو �ملثقفني مل يعد موجودً�، فلكي 
يكون �ملرء مثقفًا يف �أيامنا هذه، مل يعد من �ملهم معرفة 
�أية �أفكار حتملها �لكتب �لتي يكتبها، بل �ملهم هو �لر�أي 

�لذي يقوله يف �لقنو�ت �لتلفزيونية.
معروفًا  م��ف��ك��رً�  وف���ات���ه  وح��ت��ى  ك���ان  ب����ارت  روالن 
�أو  �لكتابة  بدون  ح�شوره  ت�شور  ميكن  ال  للجمهور، 
�أعلن  �أنه نف�شه  بدون �ملو�شوع �لذي يكتب عنه، رغم 
ما  وبكل  �جل�شد  حتى  �مل��وؤل��ف.  م��وت  ع��ال  وب�شوت 
يف  ر�ئ��ع  تف�شيلي  ب�شكل  و�شفها  رغبات  من  يحويه 
�لعديد من كتبه، "�لرغبة للن�ض" �أو يف "�شذر�ت لغة 
�لكتاب  وخا�شة  �الأمثلة،  بع�ض  ذك��ر  ملجرد  �حلب"، 
�لثاين فقد �شكل عالمة فارقة يف �شهرته كمفكر، �أتذكر 
عندما  �أي��دي��ن��ا  ب��ني  يتنقل  ك��ان  ه��ذ�  �ل��ك��ت��اب  �أن  كيف 
�شنو�ت  بد�ية  يف  �الأملانية  �جلامعات  يف  طالبًا  كنا 

�لثمانينات.
روالند  عن  يتحدث  وهو  �ملرء  على  �ل�شعب  من  طبعًا 
معروفًا  جعله  �ل��ذي  كتابه  ذك��ر  على  ي��اأت��ي  �أال  ب��ارت 
�ل�شادر  �ل�شفر"،  درج��ة  يف  "�لكتابة  �أق�شد  عامليًا، 
�ل�شبعينات  بد�ية  يف  مرتجمًا  و�شلنا  و�لذي   ،1954
كتابه  �أن  نف�شه،  بارت  يتخيل  مل  رمبا  �أتذكر،  ما  على 
هذ� �شيتبو�أ مكانه على رفوف �ملكتبة �ملركزية �لعامة 
يف بلدة �شغرية و بعيدة يف جنوب �لعر�ق مثل بلدتنا 
"�حلجرة  كتاب  �آخ��ر  مع  ح��دث  �الأم��ر  نف�ض  �لعمارة، 
ُن�شر قبل وفاته  �ل�شادر عام 1980 و�لذي  �مل�شيئة"، 
بوقت ق�شري، �شحيح �أن �لكتاب هذ� مل ي�شتهر عندنا، 
�أحد �لكتب �الأ�شا�شية يف  �إىل  �أوروب��ا  لكنه حتول يف 
يتحدث  �لذي  كتابه هذ�  بارت. يف  بيلوغر�فيا روالن 
مرة  وللمفاجاأة  يربز  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  عن  فيه 
باالأدب  عالقته  يف  لي�ض  �مل��رة  هذه  "�ل�شفر"،  �أخ��رى 
�لكتابة، بل يف عالقته  �لتاريخي جلوهر  بالتتابع  �أو 
�أحد  �أب��دً�، ال  �ل�شفر  "لن يجد ج�شدي نقطة  باجل�شد: 
كاأن  فقط؟...("،  �أم��ي  )رمب��ا  ذلك  مينحه  �أن  ي�شتطيع 
روالن بارت �لذي بد�أ حياته �لفكرية مع "نقطة �ل�شفر"، 

تعمد �النتهاء منها عند �لنقطة ذ�تها: "�ل�شفر".
من  و�قتطعتها  قو�شني  ب��ني  و�شعتها  �ل��ت��ي  �جلملة 
تعلم  ب��ارت  على  ك��ان  �لتي  �ملرحلة  ُتعني  �الإ�شت�شهاد 
�شخ�شيًا:  هو  يكرب  ب��د�أ  عندما  �أواًل  بدونها  �لعي�ض 
�لتي تقا�شم معها �لبيت منذ طفولته،  �أمه  �شاعة موت 
يف  ق�شاها  �لتي  �لعديدة  �ل�شنو�ت  عن  �لنظر  بغ�ض 
م�شحة �لعزل �ل�شحي ب�شبب �إ�شابته بالتدرن. فعندما 
"�لكتابة  ي�شتطع موؤلف  �الأم يف عام 1977، مل  ماتت 
�أمام �حلزن �لذي  يف درجة �ل�شفر" �لدفاع عن نف�شه 
�ملالحظات  �لكتابة.  طريق  عن  �إال  موتها  ب�شبب  لفه 
ق�شا�شات  وع��ل��ى  مالحظاته  دف��ات��ر  يف  تركها  �ل��ت��ي 
�شغرية ظهرت مرتجمة لالأملانية قبل �أيام حتت عنو�ن 

�حلزن". "يوميات 
برغبة  د�ئ��م��ًا  �ل��ق��ارئ  ي�شطدم  ه��ذه  �مل��الح��ظ��ات  يف 
روالن بارت بتاأليف كتاب عن �أمه �ملتوفاة يعتمد على 
مار�ض   23 �ل�شتوية.  �حلديقة  يف  لها  ماأخوذة  �شور 
باجللو�ض  �لرغبة  عندي  كانت  �أ�شابيع  "منذ   :1978
ت�شمني  يعني،  هذ�  �ل�شور،  كتاب  بكتابة  و�ل�شروع 
حزين يف �لكتابة". يف مرحلة �حلزن هذه كان روالن 
فر�ن�ض"،  دي  "كوليج  يف  حما�شر�ت  يعطي  ب��ارت 
"رو�ية  يق�شد  وهو  للرو�ية"  "�لتح�شري  مو�شوعها 
"حياة جديدة"  �ل�شور" و�لتي كانت مبثابة م�شروع 
بكتابتها  يبد�أ  مل  �إن��ه  رغم  �لوقت  ذلك  يف  له  بالن�شبة 
�أبدً�! يف حما�شر�ته تلك حتدث من جديد عن �لكتابة، 

قبل كل �شيء عن معنى �لكتابة يف �حلياة.
عن  ب��ارت  روالن  كتب  �مل�شيئة"  "�حلجرة  كتابه  يف 
مل  هي،  ماتت  �أن  بعد  "�إذن،  طبعًا(:  نف�شه  )وعن  �أمه 
�لعليا  �ملرحلة  مع  للتكيف  يدعوين  �شبب  �أي  يل  يعد 
)�إال  �أبدً�  �لعام  من �حلياة. تفردي لن يكون جزءً� من 
ذلك  حققت  قد  كنت   – �لطوباوية  �لناحية  من   - �إذ� 
عن طريق �لكتابة، �مل�شروع �لذي جعلته هدف حياتي 
فقط  �أ�شتطيع  �الآن  بالكتابة(.  ب��د�أت  �أن  منذ  �لوحيد 
ما  هذ�  �لتام.  موتي  �لديالكنيكي،  غري  موتي  �نتظار 
قر�أته من �شور �حلديقة �ل�شتائية". �لكتاب �لذي عالج 
فيه روالن بارت �ل�شدمة �جلارحة �لتي تثريها �شور 
�شخ�ض ميت عند �أولئك �لذين عليهم مو��شلة �لعي�ض 
يف  كتابته  من  �نتهى  لهم،  حبيب  �شخ�ض  م��وت  بعد 

حزير�ن 1979.
وفقط يف عام قبل ذلك كتب روالن بارت بانزعاج على 
"يوميات  كتاب  منها  يتكون  �لتي  �لق�شا�شات  �إحدى 
بها،  �ألتقي  �أن  علّي  و�لتي  �أعرفها  ال  "�مر�أة  �حلزن": 
ويثري  يزعجني،  )�أم���ر  منا�شبة  ب���دون  ب��ي  �ت�شلت 
�حلنق عندي(، لكي تقول يل: عند نزولك من �لبا�ض 
عند حمطة �لوقوف، عليك �أن تكون حذرً� عند عبورك 
�ل�شارع". �إنها مفارقة عجيبة، كاأن َمْن كتب �لكلمات تلك 
تنباأ بطريقة موته. �إذ يف فرب�ير/ �شباط 1980 وبعد 
�الإنتهاء من �إلقاء حما�شر�ته ومغادرته مبنى "كوليج 
دي فر�ن�ض" ده�شته �شيارة حمولة كبرية كانت م�شرعة  
�أثناء عبوره �ل�شارع، لي�شقط م�شرجًا بجر�حه �لبليغة 

وميوت بعد ذلك �حلادث باأربعة �أ�شابيع.
يوميات �حلزن �لتي كتبها روالن بارت تالم�ض نياط 
�لقلب يف �أكرث يف مكان، تبوح لوعة و�أ�شى عميقني، 
كما �إنها تبني للمرة �الأوىل �شخ�شية ك�شرها �حلزن، 
كثرية  �أح��اي��ني  يف  نف�شها  عن  �لتعبري  من  ت��رتدد  ال 
ب�شكل �شطحي �أقرب للكلي�شه، مثلما يفعل �أي �إن�شان 
وهي  يحبه.  �شخ�ض  عليه،  ع��زي��ز  �شخ�ض  مي��وت 
"�شطحية" مثل  ن�شر مالحظات  �لتي جتعل  �ملفارقة 
هذه تعي�ض فقط من �لفكرة �لتي هاجمها روالن بارت 
جميعها،  �لبنيوية  �أعماله  يف  عنيف  ب�شكل  نف�شه 
�ملوؤلف.  فكرة  ع��ن:  تتحدث  �لتي  �لب�شيطة  �لفكرة 
�ملالحظات  تلك  كتب  �ل���ذي  �ل�شخ�ض  يكن  مل  فلو 
�لكتاب  ملا وجد هذ�  بارت  هو مفكر من عيار روالن 
طريقه للن�شر، مثلما ما كانت د�ر �لن�شر و�شعت على 
غالفه �الأخري تاأكيدً� يخاطب �لقارئ يف �ل�شوق باأن 
�لن�ض هذ� يظهر  "ور�ء  �لكتاب الأن  عليه قر�ءة هذ� 
�الإن�شان روالن بارت"، الأن د�ر �لن�شر نف�شها تعرف 

روال  ��شم  تطبع  مل  �أنها  لو  جيدً�، 
لكانت  �ل���غ���الف،  ع��ل��ى  ب����ارت 

�ملوؤلف،  ��شم  ب��دون  ن�شرته 
كما كان بارت نف�شه يعتقد 
ب�"موت �ملوؤلف" �إذ� مل يدُع 
�إليه، ملا كان قد �أثار �لكتاب 

لكي  �الأق��ل  على  �أحد  �هتمام 
�ل�شكل  ب��ه��ذ�  ي�شرتيه. 
يف  "�ملوؤلف"  ع���ا����ض 
�ل�������ش���وق رغ����م �إع����الن 

موؤلفه موته!
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