
2

Th
ur

sd
ay

 2
3 

Ju
ly

 2
00

9,
 Is

su
e 

N
o.

 2
51

2
هـ 

 14
30

ان 
عب

ش
رة 

ق غ
واف

لم
2  ا

00
و 9

ولي
2 ي

س 3
مي

لخ
2  ا

51
د 2

عد
ال

{ صدر عن مؤسسة االنتشار العربي الرواية الثالثة 
للروائي البحريني وليد هاشم »رؤى الناظرة من يرمق« 
من إصدارات النشر المشترك مع إدارة الثقافة والتراث 
تقع  هاشم،  لوليد  الغالف  لوحة  البحرين،  مملكة  في 
الرواية في 464 صفحة وتتناول الراوية محاورة العديد 
في  المعاصرة  والوجودية  الفكرية  اإلشكاليات  من 
الرؤى، وليد عبداهلل  حبكة حوارية وصراعية متعددة 
هاشم، مواليد العام 1982، بدأ كتابة الرواية في عمر 
روايته  وأصدر  عمره  من  عشر  الثالثة  يتجاوز  ال  مبكر 
الثانية:  وروايته   1996 العام  هناك«  أكن  »لم  األولى 
2003، اكمل دراسته العليا  »مرورًا بحياة أخرى« العام 
في المملكة المتحدة ويحمل بكالوريوس في القانون 
من جامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، ويعمل 

حاليًا كمحام ومستشار قانوني.

كتب وليد على غالف الرواية:
عندما  بكونه...  تستهين  الشيء  ترمق  عندما 
ترى  تراه  عندما  لكنك  بوجوده...  تعترف  تنظرإليه 
للذات  مرايا  كلها  األشياء  تغدو  وبذلك  فيه،  نفسك 

حال رؤيتها.

فصل من الرواية:
مرايا الجوزاء

الناظري  غالب  األمير  ترعرع 
متمنيًا  الناظرية  قصر  في 

طوال سنين طفولته المحدودة 
الجوزاء  مرايا  قصر  في  ترعرعه 

الذي بني خصيصًا ألحدٍ سواه. علم 
أن ألبيه زوجتان، علم أن أباه رجل، علم 

في  للرجل  أن  علم  ثم  امرأة،  والدته  أن 
ناظر حق االزدواج زواجًا دون المرأة.

ترعرع األمير غالب تحت سلطة حثٍ شديدٍ 
شارلوت  حثته  والدته.  من  صدر  ومتواصٍل 

لمملكة  ذات��ه  انتماء  تحقيق  على  الباصرية 
أبصِر. حثته على أهمية استخدام هذه الذات بعد 

سائر  وخلق  ال��رازي،  والده  طموحات  لتحقيق  ذلك 
والقراءة  والعنف  والعلم  القوة  على  حثته  تصوراته. 
والموت  والقيادة  والكتابة  والسالح  واللغة  والدم 

والحياة وعلى حب كل ما سبق.
غدا غالب ثائرًا جراء رفضه وصاية والدته الباصرية، 
والتي أكد له الجميع كونها أقل شأنًا من والدة إخوته 
إحساسه  جراء  عنيفًا  غالب  غدا  الناظرية.  الجوزاء 
أحشاء  دون  وحيدًا  أحشاءه  ينهش  برىء  ما  بنقٍص 
لكن  الناظرية.  أبناء  ويوسف  وجهور  مالك  إخوته 
قويًا  غالب  غدا  امتدادها،  ونكران  الذات  رفض  بفضل 
الوحشية  به، وحاد  الذي شعر  الشديد  الضعف  أمام 
أحيانًا أمام اللطف الذي انتقصه في طفولته، والرأفة 

التي بخل الجميع عليه بها خالل سنيه األولى.
لحظ الرازي الناظري مراحل تطور ابنه غالب - االبن 

من  مرتعٍب  طفٍل  من  األولى-  زوجته  لتالية  الوحيد 
شعره األشقر إلى أقوى رجال ناظر قبضة على سيفه، 
وأكثرهم رغبة في أي صراع أو قتال مع أي كينونة عدا 
ناظري،  النصف  ابنه  عَُقد  استثمار  الملك  قرر  الذات. 
ناظر،  قتال  ساحات  جميع  في  نفسيته  وهشاشة 
أوامر  على  تقتصر  التي  السياسية  مداوالتها  وسائر 

صارمة ناظرية دون سياسةٍ تذكر.
جاهد األمير غالب أميرًا وحيدًا على ساحة كل حرٍب 
أمجاد  مقابل  رفضها  ذاتٍ  بحياة  مجازفًا  ناظر،  مثلتْ 
على  الساحقة  انتصاراته  وبعد  األخيرة.  المملكة 
الممالك  مملكة حملق، واستطاعته دفعها مع سائر 
بالعيش  له  سُمِحَ  الناظرية،  السلطة  أق��دام  إلى 
لكن  أراد،  متى  الجوزاء  مرايا  قصر  في  الحر  والتجوال 

دون أن يصطحب والدته.
وجهاد  أنا  اقتربنا  الجوزاء  مرايا  قصر  دخولنا  حال 
احتماًء  البعض  بعضنا  م��ن  شعوريًا  ال  وق��ال��ت 
تمكن من خَْلق  ناظرٍي  بذٍخ  يرمقية من هول  بذواتٍ 
وتضاعفنا  وتزايدنا،  تكررنا،  دخلنا  فحالما  أضعافنا... 
كما تضاعف البهو من حولنا في تمويهٍ يَشْدهُ الذات 
حقيقة  الجوزاء  مرايا  قصر  أكد  بساطتها.  مغتصبًا 

صيته  وثبات  أمام ما استطعنا اسمه، 
تقديمه له من 

رؤية.

كانت 
أرض��ي��ة 

الذي  البهو 
اس��ت��ق��ب��ل��ن��ا 

ب����ه ال��ق��ص��ر 
بطبقةٍ  مغطاة 

الناظرية  المرايا  من 
الصغيرة التي تجمَّعت 

يرمق  قصر  في  البنية  الطوب  كقطع  وتماسكت 
أو عن  األرض  ناظري عن  أرفع  أن  أستطع  لم  الملكي. 
الرؤية  سَْكرة  ت  خفَّ حالما  غلفتها.  التي  انعكاساتي 
تخللني إحساسُ قدميَّ بالبرودة الممتزجة بالنعومة، 
قبل  من  تُعتَرض  الزجاج  بقسوةِ  االنفصال،  بامتزاج 

خطوط الفراء والسجاد.
بالفراء  مؤطرة  المسطحة  المرايا  قطع  كانت 
قبل  من  أرها  لم  سميكة  أخرى  وأقمشةٍ  والسجاد 
في يرمق. بحثتُ عن قطعةِ مرآةِ أرضيةٍ مهشمة، أو 
مكسرة، أو مشدوخة... لكن الشدخ لم يصدع سوى 
عظمة  أقل  لقصٍر  انتمائي  جراء  وكبريائي  أنفتي  في 
يومًا   - عمري  صغر  رغم   - أذكر  مازلتُ  كوني  وشأن 

كانت فيه المرايا الناظرية أكثر غالًء من الماس.
انتقلتُ بدهشتي إلى جهاد، ولم ُأْذهل لرؤية نظرة 
وصراٍع  وجهها،  على  واليأس  الغضب  بين  امتزجت 
داخلي محتدم يصرخ لها دون جدوى بعظمة اسمها 
الخشبية  الحيطان  إلى  جهاد  رؤية  امتدت  ومنتماها. 
التي أحاطت بنا، واستغربتْ دقة النقوش فيها. امتدت 
نقوش الورد والفاكهة الناظرية لتجتاح شامل المحيط 
الخشبي حولنا. تمكنتُ من رؤية ذاتي بوضوح المرايا 
بدورها  حملتْ  والتي  كذلك،  الجدران  على  الناظرية 

مرايا ضخمة معلقة بفعل قوى خفية.
طال صمتنا، وبدأت عظمة دهشتنا وحقيقة ذهولنا 
تتضح لألمير غالب الذي حمل ابتسامة ساخرة ماكرة 
على شفتيه لم أستطع احتمال رؤيتها، فانتقلت برؤياي 
إلى قالت التي كان سر انبهارها وفرة الطعام لمن لم 
الخشب  طاوالت  كانت  له.  وجود  ال  لمن  أو  يرده، 
تحمل  العاكس  الزجاج  على  المرتكزة  األسود 
من  ممسوسة  وغير  كثيرة  ذهبية  أطباقًا 
المطهية  والحلويات  الطازجة  الفاكهة 
ظاهرة  سخونتها  ت��زال  ال  التي 
ربما كان ذهب  أم  متصاعدة... 
األطباق ما أدهشها؟ لحظتُ 
شيئًا آخر قد يكون أبهر 
قالت، فكان خشب 
ال����ط����اوالت 
م���ط���رزًا 

صدور رواية  »رؤى الناظرة من يرمق«
للبحريني وليد هاشم 

غالف الرواية


